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Sovyetlerin Petsamo cephe
sinde büyük bir taarruza 

geçtikleri bildiriliyor 
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B. Molotof, Macar sefirinden Venedik 
B. Menemencioğlu "Bulgar Başvekilile yaptığımız gör-iiş- m'iilcikatı hakkında izahat istedi 
rnelerin Balkanlarda sulhün istikrarına ve bütün Balkan 

ailesinin yarını emniyetle görmesine hizmet edeceğini 
f arzetmek fazla nikbinlik teşkil etmez,, diyor 

. Bir ınüddettenberl Londra ve Pa
nste Türkiye - İngiltere - Fransa 
~ında mali ve iktisadi anlaşmalar 
ı~a eden ve dönüşte Bulgaristan 
hukumeti ricalile temaslarda bulu
nan Hariciye VekAleti umumi katibi 
B. Numan Menemencioğlu, dün öğle
den sonra semplon ekspresile şehri
mize gelmistir. 

B. Menemencioğlu istasyonda Vali 
B. Lut n Kırdar, Parti ve Vilayet idare 
heye~i reisi B. Tevfik Fikret Sılay, 
Emnıyet müdürü B. Muzaffer Akalın, 
konsoloslar, matbuat mümessilleri ve 
dostları tarafmdan karşılannuştır. 

B. Numan Menemencloğlu ancak 
akşama kadar şehrimizde kalmış ve 
dün akşam saat on dokuzda ekspres
le Alıkaraya hareket etmiştir. 

B. Menemencloğlu kendisile görü
şen bir muharririmize seyahati ve ya
pılan müzakerelerin neticelen hak· 
kında şu beyanatta bulunmuştur: B. Menemencioğlu istasyondan çıkarken 

Ya.hatimden çok memnunum. 
k İngiltere ve Fransada, gerek Mukaveleleri ve bunların müzeyy~ 

Bulgaristanda memleketim için şahi- lAtıdır. 
di olduğum dostluk tezahüratı cidden İstikraz servisleri, mal ile ve mü-· 
b' hlın miktarda tütün ile ödenecektir. Uyiik ve samimidir. Londra ve Paıis · 
ınüzakereleri ve imza edilen itil!flar Bundan maada lngiltere ve Fransa 
;;~ hükfunetleri, bizden senevi· 10 mil--u..erinde Ankarada daha etraflı ma-
lünıat verilecektir. Şimdilik kısaca yon lirayı mütecaviz bir mebl!ğa 
Söyllyebilirim ki, anlaşmalanmız: tekabül eden miktarda üzüm, incir 

ı _ 25 milyon sterlin liralık tesli- ve fındık almağı taahhüd etmişlerdir. 
,!ıat kredisi, Bütün mal mübayaaları içinde bu

lunduğumuz Uıraç mevsiminden baş-
2 - 15 milyon sterlin liralık istik- lıyacaktır. İngiliz ve Fransızlann biz-
~ mukabili altının hükftmetimize deki kliring bakiyeleri tamamen tas-

dil, fiye edileceği için bu memleketlerle 
3 - 3,5 milyon sterlin liralık tica- olan tiearetimizin bu yüzden de ayn-

rt lnahiyetteki istikraz. ca mesud in.kl.şaflar göstermesi em-

Finli ndiyada yalnız keşifl 
kolları çarpışması oldu 
Tass ajansı son muharebeler 
hakkında bir tebliğ neşretti 

~loskova 14 (A.A.) - Leningrad 
erı mınta.kası erkanıharbiyesi ta

ra~ından tebliğ edilmiştir: 
ist 3 kAnunusanide Ukta ve Repola 
ieri,ikanıetıerinde keşi! kolları faaliyet
ttn °lınuştur. Petrozavodsk i.st.ikame· 
~ Piyade baskınları devam etmek· 
f . · Kareli berzahında keşif kolları 
a.aJ.ıyeti ve bazı kısımlarda hafi! top. 

çu ateşi olmuş.tur. Sovyet tayyareleri 
lnUhteur mıntakalarda demiryollannı 
\'e askett hedeneri bombardıman et
tnl§\ir. 

Fin tebliği 
llelsink.i 14 (A.A.) - Dün akşam 

~eşreauen Fin harp tebliğinde bildi. 
rıldiğine göre, Kareli berzalunda mu
~d ~eşi~ faaliyeti ile ihlal edilen ni.s-

bir Sükunet hüküm sürmüştür. 
Ş~rk cephesinde düşman taaITUZlan 
:~ır zayia.tıa geri püskürtülmüş ve 
uşnıanctan 12 tank ile 3 zırhh oto

lnobu iğtinam edilmiştir. 
ta!:d?.ga gölünde sahil bataryaları 
se k it§Ud eden düşman kıtalarını ve 
le v .;ıceyş noktalannı muvaffakıyet
ben mbardıınan etmişlerdir. Takri
Turk ıoo düşman tayyaresi Hango, 

u, Aboo, Saner, vaasa ve T:ım-

misarl üzerine akınlar yapmıştır. Bir 
kaç ölü ve 14 yaralı vardır. 

50 bin kit i tekrar Helainkiye 
döndü 

Helsi.n.ki 14 (A.A.) - Helsinkiden 
tahliye edilen 50,000 .ldfi .sotukların 
şiddeti fevkalAde artmış oldutundan 
tekrar bu şehre dönmüşlerdir. 

Helainkiye bombalar abldi 
Helsinld 14 (A.A.) - Bugün ikinci 

defa olarak Rus tayyareleri tara.tın
a.an Helsinklye yapılan taarruzda 
bombalar atılmıştır. Tehlike işareti 
saat 13,45 de verilmiştir. 

Şehrin cenubu garbisinde mü~ 
bir infil~k duyulmuştur. Hava dat1 
toplan dü.şman üzerine şiddetli ateş 
açmıştır. Hasar ehemmiyetsizdir. 

9 tayyareden mürekkep olan Rus fi
losu üçer tayyarellk gruplarla hare. 
ket etmiştir. Elliden fazla bomba atıl
mış, iki kişi ölmüş ve 40 kişi yaralan. 
mıştır. Bir Sovyet tayyaresi düşürül. 
müştür. 

Sovyet tayyarelerinden üçü 500 
metre irtifadan mitralyöz ateşi de 
açmıştır. 

(Devanu 10 uncu •hifede). 

niyetle beklenebilir. 
Bulgaristanda gördüğüm hüsnü 

kabulü bilhassa tebarüz ettinnek is
terim. Kral hazretlerinin Reislcüın

hurumuz ve Milli Şefimiz hakkında 

besledikleri dostluk hislerinin bana 
kendi taratlanndan vald olan ifadesi 
cidden çok derin ve çok samiml ol
muştur. Komşumuz ve dostumuz Bul
garistanın kıymetli Başvekili M. Kö
seivanofla yapmış olduğum görüşm&
ler, dün neşretmiş olduğunuz tebliğ· 
den de anlaşılacağı veçhile ikl mem
leket münasebatı için, hususi bLr 
ehemmiyeti haizdir. 

Size katiyetıe söyliyebilirlm ki, ko
nuştuğumuz bütün meseleler üzerin
de tam bir görüş birliği kaydetmekle 
memnuniyet duyduk. Bu görüşmel&
rln Balkanlarda sulhun istlkranna 
ve bütün Balkan ailesinin yannı da
ha emniyetle görmesine hizmet ed&
ceğini farzetmek fazla bir nlld>lnltk: 
teşkil etmez. 

Sofyada İngiltere, Fransa ve Bal
'kan antantı sefirlerlle temaslarda bu
lundum. Böylece ziyaret ettiğim mem
leketlerde olduğu gibi Balkanlı müt
tefiklerimiz muhitinde de memleketi-
mlze ve dürüst siyasetimize karşı tam 
bir itimad ve derin bir sempati mev
cut olduğunu görmekle bahtiyar ol
dum. 

İngiltere ve Fransa ile müzakera
tın ticari saf ah atını idare etmekte 
olan Sümerbank müdürü B. Bürhan 
Zllıni, Merkez bankası erkA.nından B. 
Cabir Londrada kalmışlardır. Oradan 
Partse geçerek orada da müzakeratı 
intaç ettikten sonra döneceklerdir.> 

Mısırda 51 Alman tevkif 
edildi 

Kahire 14 (A.A.) - Mısır hükftme. 
ti, 48 saat içinde 51 Alınanı tevki! et
miştir. Almanyada bulunan bazı Mı· 
sırlılara yapılan fena muameleye kar
sı mukabele olmak üzere bu Almanlar 
tevkif edilmişlerdir. 

.. :l.kka~Iera 

Çocuklarımıza 
sahib olalım! 

Tanınmış maarifçi Agah Srnı IA
ven.d c7'alebe veltst. nesli mil1ıkanll 
olmuştur!-. diye çok esculı bir derdi. 
mki celddetle ortaya atıvor. 

Aile baskın, aile terbiyesi ve ~ 
aldkamun bütün bir mektep cUuızm,. 
dan mühim oldu#u şu ü 'batla belli 
!el, maarifin teessüs etmedlğj zamma. 
Zarda s<J#lam cemi71etler giJrillmilf-: 
tür,· fakat aile göreneiJi V6 ~ 
olma11an milletleri 'tarlJı 1ıen.ilz kq
ddrtıd. Bu bid'at~ bf:e 1Ja.. 
.::ımızı nare yakacak değiliz. 
Çocuklanmıza sahip olalım. 

Edebiyatta yeniler 
mi, eskiler mi? 

8. Mithat Cemal cEdebi
yata sövmekle girilmez• 
· diyor 

Konupn: ŞEVKET RADO 
BU{11m S inci~ 

Paris 14 - Sovyet radyosu ltalyaya karşı şiddetli bir taarruza başla
nuttır. Bu taarruzlarda İtalya bir numaralı dÜfDlan addedilmekte ve İtalya
nın artık maskesini attığı söylenerek ağır cümlelerle itham ed.llmektedit. 
Romaıda neşrolunan Katolik gazete.si bu hücumlara verdiği cevapta İtaı
yarun yapacağı bir vazife olduğunu hatırlatarak bu vazifeden onu kimsenin 
a.lıkoyamıyacağını söylemektedir. 

Londra 15 - Sovyet Hariciye nezaretine mensup bir zatın beyanatına 
göre Sovyct Hariciye Komiseri B. Molotof, Moskovadaki Macar sefirlnl nez
dlne davet ederek Venedikte Kont Ciano ile Macar Hariciye Nazın kont Csak:J. 
arasında vuku bulan görüşme esnasında Sovyet Rusya aleyhinde bir takun 
h"lll'arlar aldığ'lna dair ecnebi gazetelerde görülen haberlerin doğruluğu ha.k
landa izahat 1.c;temıştir. 

Kral Karol ile Prens Pol 
arasında yeni mülikat 

Yeni görüşme, gelecek hafta bir av 
eğlencesi esnasında vuku bulacak 
Paris 15 - Bükrfşte dol8f&Il rivayetlere göre Rumen kralı Karol ile Yu

goslavya kral naibi prens Pol arasında gelecek hafta başında yeni bir mülA
kat vuku bulacaktır. Bu mülA.kat, kral Karolun Rumen - Yugoslavya hududu 
clvarında tertip edilip davet edileceği biF av eğlencesi esna..c;ında icra edile
cektir. Alakadar resmt mahafll, bu hususta hiç blrşey söylemiyorlar. 

Meçhul tayyareler lsveç 
erazisine bombalar attı 

Stokholm 15 - İsveç Hariciye nezaretinin tebliğine göre meçhul bir ta
kım tayyareler İsveç topraklan üzerinde uçarak Lülea - Rafanda arasında 

kMn Kalaksoya 9 bomba atmışlanhr. Bombalar denize düşmüş ve hasarat yap
mamıştır. Kar fırtınası yüzünden tayyarelerin hüviyeti tesblt edilememiştir. 
Maamafih bombalardan biri, ~tlarnadığı cihetle, meçhul tayyarelerin hüvi· 
yeti anlaşılmak için tedkik edilecektir. 

Garp cephesinde fevkalade vaziyet 
Fransadaki /ngiliz ordus~nda iz inler kaldırıldı 

Londra 14 - Haber alındıim& göre F.ransada bulunan İngiliz ordusunda 
bütün izinler kaldırılmı.ştır. Bu havadJs Harbiye Nezareti mahafilince de tert 
cd1lmekted1r. 

Sovyetler Petsamoda bUyük bir taarruza geçmis 
Roma 14 - Buraya gelen haberlere göre, SovyeUer Petsamo cephesinde 

Finlere karşı 20 bin kişiden mürekkep tank ve zırhlı otomobillerle mücehhetı 
bir ordu ile tayyareler himayeainde büyük bir taarruza geçmişlerdir. Rua 
yüksek kumandanlığı askeı1 kuvvetleri yeniden tanztm etmekte, muharebe 
sahasına mütemadiyen yeni kuvvetler aevkolunmaktadır. Aakerlerin firarına 
mAn1 olmak için orduya şiddetli emirler verllmiftir. Z&bit kadrolarında haln
W' bulunduğu ve bunlann askeri tıran. tefvik ettikleri. dolaşan şayialar an,. 
smdadır. 
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Şair - Demek sen de yenilerden tarafasın ha? ... 
Romancı - Ne yapayım, baksana kırk yaşındakilere genç dlyorlaı1 ... 
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Li9ge'dekl kıtaat 
silih başı etti 

Belcika ve Holldnda Alman hudu-• • 

dunda fevkalade tedbirler alıyorlar 
Alman tayyarelerinin Belçika .istihkamlan 

üzerinde uçuşları asabiyet uyandırdı 
Paris 14 (A.A.) - (Havas): Bu sa

bah Belçtkadan gelen haberler Liege 
mıntatasında derin bir endijenin hü
küm sürmekte olduğunu ve aradaki 
kıtaatın silth b8§ı ettiğini bildirmek
tedir. 

Meu.se vadisindeki bütün fabrikalar 
mevcud stoklannı tahliye emrini al
mışlardır. 

Diğer taraftan Hollandadan gelen 
haberlerde de Alman casuslarının tev
kif edllmlş olduğu bildiriliyor. Orduda 
mezuniyetler kaldınlmış, me2unlar 
l\iratle geri çağınlmıştır. 

Londra 14 - Belçika hükfunett 
müdafaa tedbirlerini artırmaktadır. 

Bir kısım amele, aakerf ifler için se
ferber edilecektir. Bu tedbirlere· sebeb 

hudud clvanndaki Alman harek:Atl 
ve Aiuıan tayyarelerlnin Belçika 19-
tthkAmıan üzerinde uçmasıdır. Dün 
Alman tayayreleri iki defa IJyej ia
tihk:Amlan üzerinde uçmuftur. Tay
yareler, tayyare datii toplan vasıta,.. 
aile tardedilm.1ftir. Bu hareketler hal
kın Asabını bozmaktadır. 

(Devamı 10 uncu sahUede) 

Almanya Skandinav devletlerine 
teminat vermek için heyet göndermiş 

• 
Buna mukabil lngiliz ve Fransız as-

kerlerinin geçirilmemesini talebedecek 
Londra 14 (A.A.) - cSunday nat almaktadır. Buna mukabil, Alman

Grafhic:ı> gazetesi FinlAndiyada sulh yanın, İskandinav arazisini ifgal et.
yapmak ihtimallerini araştırmağa m&- miyeceğine dair teminat verecekler ve 
mur Alınan mümesslllerlnin, cumar- Fin - SOvyet müna.zaasını halletmek 
tesi günü hu.sust tayyare ile Kopen- vaadinde bulunacaklardır. 
haga geldtklerlni yazmaktadır. Bun- Tavassut rivayeti doğru mu 7 
lardan biri, kapalı araba ile Alman Roma 14: - Stefani ajansının si.-
elçiliğine gitmiştir. yasi mubarrtıi Almanyanın tavassut 

Bu mümessillerden her üçünün de, tekliftne inanmamak.tadır. Muharrir, 
yüksek nazi memurlan olup Oöringin Alm.anyanm Şimal memleketleri üze-
emrile hareket ettikleri söylenmekte- rinde bir tazyik yapmak tasavvurun-
dir. Yine söylenildiğine göre, vazi!e- da olmadığını temin etmesi üzerine 
lerl, İsveç, Danimarka ve Norveçten Almanya ile Skandinav memleketleri 
hiç blr müttefik asker kıtasının Fin- aruında gerglnllk Zail olduğunu aöy-
lA.ndiyaya gitmek üzere kendi top- lüyor. 
raklanndan geçmlyeceğlne dair temi- (Devam: ıo uncu sahifede) 

Sovyet askeri rüesası arasında temizlik mi? 
Paris 14 - Moskovadan gelen haberler bir çok askeri rüesanın sert bir 

muhakeme neticesinde kfilluna dizildiklerini bildirmektedir. Bunlar ara
sında hava kuvvetleri kumandanı Kaganoviç de varmış. 

8. Köseivanof if alya elçisile gDrUştU 
Roma 14 - Bulgar Bafvekili B. Kuseivanof İtalyan elçislni kabul ede

rek uzun bir mülAkatta bulunmuştur. 

Zelzele devam ediyor Almanya galip gelirse 
İzmir ve havaliıinde yeniden Müttefiklere kabul ettirilecek 

ıiddetli zelzeleler oldu ıulh tartları nelermit? 

lzmir 14 (Akşam) - Vlllyetimis
tle zelzele devam ediyor. Dün gece ve 
bugün şehriııllzde tk1 hafif zelzele 
oldu. Tlre kazasında gece yansından 
ıonra iki .şiddetli zelzele hlssedJJmiş, 
sabaha kadar fasılalı kafif zelzele de· 
vam etmiştir. Halk, evlerinden dışan 
çıkmıştır. Hasar yoktur. 
Çeşme kazasında saat 3,30 da şid

detli, 5,30 da hafif iki zelzele, Foça 
kazasında üç zelzele oldu, hasar yok.
tur. 

Bulgaristan, Ruıyadan 
pamuk alacak 

Sofya H (A.A.) - Haber verildiği
be göre bir Bulgar heyeti Bulgari.
tanda Rus pamuğunun işlenmesi hu
ırusunda prensib itibarile hasıl olan 
ltilMın tefemıatını tesblt etmek üze. 
re yakında Moskovaya. gidecektir. 

Berlinle Moskova arasında 
otomobil yolu yapılıyor 

Londra 14 (A.A.) - Sunday Clıro
nicle gaı.etesJnin siyast muharririne 
göre Bitlerle Von Ribbentrop Alma.n,. 

yanın harp hedefleri hakkındaki pli
m hazırlamışlardır. Bu plA.n Almanya 
galip geldiği takdirde mütteflklere 
kabul ettirilecek sulh şartlarını ihti· 
va etmektedir. Bu şartlar yakında .Al
manyada neşrolunacaktır ve daha 
şimdiden bazı İsviçre m.ahafili bun
dan haberdar edilmiş bulunmaktadır. 

1 - Fransa ve İngiltere Mrikadaki 
bütün t.opraklannı Almanya.ya terk.e
deceklerdir. 

2 - Fransa Alsace - wrralne'i AJ.. 
manyaya iade edecektir. 

3 - Fransa ve İngiltere Alman~ 
nın vaziyetini düzeltm.eğe Wi gele
cek miktarda altın olarak harp taz
minatı vereceklerdir. 

4: - İngiltere Almanyaya en ziya.
de müsaade gören millet muamelesi 
tatbik: edecektir. Bu, dominyonlara. w 
B1ndistana da pmll olacaktır. 

5 - Fransa ve İngiltere, Almanya... 
nın hegemonyaamı temin için malt ve 
iktfAd1 imtiyazlar vereceklerdir. 

Felaketzedeler~n:nakline Bir Alman bir Yunan bir 
devam edılıyor E ' b ' 

Dün lzmir, Maraı ve Kayıe· stonya vapuru attı 
riye gelenler yerlettirildiler 

Ankara 14 - Buraya gelen malft
mata göre dün Kayseriye iki trenle 
bir kısmı yaralı olmak üzere Erz\n
candan 140 felAketzede gelmiş, yara
lılar hasta.nelere naklolunmuştur. Bu
gftn de 77 felaketzede gelecektir. 

Dün Ma~a da 90 !elftketzede nak
lolunmuş, kendilerine hazırlanan ev
lere yerleştirtlmişlerdir. 

Bursaya gelen 100 den fazla Erzin
calilı felA.ketzede arasındaki lise ve 
orta mekteb talebeleri mekteplere yer
leştirilrnişlerdir. 

kmtr 14 {Akşam) - Erzincan fe
Ilketr.edelerinden 44 kişi gece Afyon 
trenlle şehrimlze gelmiş, otellere yer- · 
Ieştirilerek istirahatleri ve ihtiyaçlan 
t.emin edilmiştir. Felü:etzedelerden ~ 
tutmak için müracaat edenlere kolay
lık gösterildiği gibi bir orta mekteb 
talebesi de Ege lisesine parasız yatılı 
kaydedilmiştir. Bütün felaketzedelere 
kalın kumaştan elbiseler dağıtıldı. 

Sivas 14 (Akşam) - Erzincan fe
laketzedelerinden diğer vilA.yetıere 
gitmek üzere Sivas istasyonundan ge
çen yurddaşlara çay, çorba. çosuklara 
süt, ihtiyacı olanlara da giyecek eş
yası dağıtılmaktadır. 

Su baskınına uğnyanlar 
Karacabey ve Kemalpaıada
ki muhtaç köylülere yardım 

ediliyor 
Bursa 14 {A.A.) - Dün valimizin 

riyaseti altında toplanan milli yardım 
komitesi Karacabey ve Mustafa Ke
malpaşadaki muhtaç köylülere odun 
ve erzak tevzii işile uğraşmıştır. Bun
dan başka buralardaki. köylerin A.cil 
ihtiyaçları, karşılığı için de bin lira 
gönderildiği gibi Mustafa Kemalpaşa. 
da felaketzedelere dağıtılmak üzere 
de İstanbuldan 100 battaniye 300 ~ift 
ayak.kabı mübayaa ettirilmiştir. Va
llmiz arazisini su basan ve mezruatı 
mahvolan köylülere tohumluk olarak 
dağıtılmak üzere Karacabey harasın
da satılığa çıkarılan 200 bin kilo buğ
dayın vil!yet emrine verilmesi için 
Ziraat Vekfileti nezdinde teşebbüste 
bulurınıuş ve Ziraat Vekfileti de buğ
dayları vilA.yet emrine vermiştir. VUA.
yet yine su baskınına uğnyan mınia
kadaki köylülerin kredi kooperatitle
rine olan borçlarının tecili Ziraat ban
kasınca köylüye yeniden kredi açıl
ması, koyun yetiştiricilere de aynı su
retle kredi verilmesi hususunda Zi
raat VekA.leti nezdinde teşebbüslerde 
bulunm~. -'--------

Karadenizde fırtına 
Gemiler Gireıuna mal 

çıkaramıyorlar · 
Giresun 14 (.Akşam) - Beş gün

dür fırtına devam ediyor. Vapurlar 
yük veremiyorlar. Soğuklar şiddetini 
gittikçe arttırmaktadır. 

İstanbuldan buraya çadır, giyecek, 
yiyecek getiren Karadeniz vapuru 
fırtınaya rağmen müşkülaUa biraz ~ 
ya çıkararak Trabzona hareket etti. 
1zm1r vapuru da Kızılaya aid eşyayı 
çıkaramadan buradan aynldı. FelA-
ketzedeler için gelmiş bulunan eşya 
kAmilen K.arahisara sevkedllmiştir. 
Erzlncandan buraya gelen yedi yaralı 
tedavi altına alındı. Kızılay faaliye
tine devam ediyor. 

E~e denizinde bava sakinletti. 
İzmir 14 (A.A.) - Hava nisbeten 

.sük1ln bulmuş ve açı~tır. Limanı
mıza ve Foçaya iltica eden Yunan va. 
purları yollarına devam için hareket 
etmişlerdir. Poyraz fırtınası hafüıe

miş olmakla beraber soğuk devam et
mektedir. 

Ankarada lig maçlari 
Ankara 14 - Şehrimizde soğuğun 

bütün şiddetlle hüktim sürmesine ve 
88.banın lrarlı olmasına rağmen lig 
maçlanna. devam edildi. Muhafızgüeü_ 
Askeri fabrikalar gücünü 6 • ı yendi. 
Harbiye ile Demirspor 3 - 3 berabere 

Bir lngiliz balıkçı gemisi de 
mayne çarparak battı 

Tallin 14 (A.A.) - Kereste yüklü 
olarak Tallin'den Brem'e gitmekte 
olan cDietrich Hasseldich• adındaki 
motörlü Alman vapurunda bir infilAk 
olmuş ve vapur Estonya sahilleri cl
vannda süratıe batmıştır. İn.f11A.lat. 
b1r marn veya torpilin mi sebebiyet 
verdiği malfun. değildir. Vapurun mü
rettebatım teşkil eden yedi kişiden 

beşi kurtularak Pladiskiye çıkmağa 
muvaffak olmuştur. 

Bir Yunan vapuru karaya 
oturdu 

Londra 14 (A.A.) - cHuciad&.> is
mindeki İngiliz balıkçı gemisinin bir 
mayne çarparak battığı bildirilmek
tedir. Geminin mürettebatından 12 
kişi ölrn~tür. Diğer cihetten 3161 
tonluk cTonls Chandris• ismindeki 
Yunan vapurunun bir tahtelbahirin 
takibinden kurtulınağa muvaffak ol
duktan sonra İsveç sahillnin şima
linde bir kayaya çarptığı bildirilmek
tedir. Vapurun kurtanlma.sından 

ümid kesilmiştir. Mürettebatı kurta
rılmıştır. 

Bir Estonya vapuru batb 
Tallin 14 (A.A.) - «Koster_. is

minde 5200 tonluk bir Estonya vapu
ru bir mayne çarparak İsveçln Moelle 
limanı civarında batmıştır. Vapurun 
mürettebatı iki sandala binerek va
puru terketmtştir. Sandallardaİı biri 
sahile gelmişse de içinde vapurun 
kaptanı bulunan ikinci sandal kay· 
bolmuştur. · 

400 tonluk cVega> isminde ikinci 
bir Estonya yük vapuru 11 kişiden 

ibaret olan mürettebatı ile Baltık de
nizinde bir Sovyet harp gemisi tara-
fından durdurulmuş ve içinde yapı
lan bir araştırmadan sonra Sovyet
lerin Estonyada başlıca deniz üsleri 
olan Baliskiye sevkedilmiştir. cVega> 
da Finldndiyaya giden Estonya ge>. 
nüllüleri bulunduğu zannedilmekte· 
dir. 

Prens Pol Hırvat meclisinin toplanmasına 
dair karan imzaladı 

Lo~ 14 - Yugoslavya kral naibi prens Pol bugün Zağrebe vasıl ol
muş, halle tarafından tezahüratla karşılanmıştır. Prens burada Hırvat mec
llsinin toplanmasına dair bir karan imzalamıştır. Karann lınzalandığı 
Hırvat lideri Maçelt tarafından millete bildirilrn1ş, Zağrepliler büyük tezahü
rat yap~lardır. 

• 
Papa lngiliz elçisini kabul etti 
Londra 14: - Büyük Britanyamn Vatikan nezdindekl elçisi Papa tara

fından kabul edilmi§ttr. Bu ziyaret hakkında hiç bir tebllğ DC§redilmemiş· 

tir. Zannedildiğine göre sefir Papav:ı sulh teklifleri hakkında hükfunetlnln 
noktai nazarını şifahen bildirmiştit. 

1 Alman tayyaresi Rosenberg gözden 
düşürüldü düşmüş 

Pilot kurtuldu, üç kiti 
boğuldu 

Londra 14 (A.A.) __,Haber verildi
ğine göre, dün sabah İngiliz tayyare
lerinin Firdh of Fordh üzerinde çar
pıştıkları Alman tayyaresi bir Henkel 
tayyaresidir. • 

Alınan tayyaresinin denize düşü
rül.mestle biten bu taarruz esnasında. 
Henkel tayyaresi dimdik denize dal
~ır. İngiliz tayyareleri bunun her 
zamanki gibi bir manevra olduğunu 
anlamışlar ve düşmana ateş etmekte 
devam etmişlerdir. Tayyare az sonra 
deniı.e düşmüş, pilot kauçuk sandala 
atlamak suretile kurtulmuş ve Henkel 
6 dakika sonra batmıştıır. Alman pilo
tu kurtarıldıktan sonra tayyare mü
rettebatından diğer üç kişinin öldük
lerini söylemiştir. 

Paris 14 (A.A.) - Fransanın şimal 
mıntaka.sında dün öğleden sonra iki 
kere tehlike işareti verilmiştir. Bu 
mıntakalar üzerinde düşman tayya.
ıreleri uçmuş ise de hiçbir hadise kay
dedilmemiştir. 

İngiliz tayyarelerinin Al
manya üzerinde uçuılan 

Londra 14 - İngiliz tayyarelerinin Al
manya üzerindeki uçuş:tan büyük ehem
miyetle k~ılanmıştır. Tayyareler yalnız 
Alman şehirleri üzerinde değil, AVU8tur
Ja, Çekoslovakya. üzerinde de uc;mQflardır. 
Aimanyada şehirler geceleri tamamen :U.
ranlık olduğu halde Avusturya ve Çeto~
lovakyada kısmen aydınlıktı. İngillz tay
yarelerinde bulunan bir zabit: •Münib, 
Nürenberg ve Viyanayı çok ıyt tefrik ettim. 
L1nz gehrl ışıklar içinde idi. Prag kıamen 
aydınlıktı; fakat vaziyetinden gehrl tanı
dım.• 

Bir kısmı tayyareler Frankfurta tadat 
eıtmi§ler ve hepsl sallınen dönm1lflerdlr. 
İngill.z t.ayyareleri timdi~ kadar Alman
faillD her tarafında uçmuşlardır. ttzerı•. 
rinde uçtu.klan başlıca telılrler: Vllhelıns 
hafen, Berlln, Pot.adam, Btütgard, Frank 
turt, Bremen, Matdeburg, Hambuıır, Mıln • 
haym, Nürenberg ve Ruhr havzasıdır. 

Sovyetlerle dostluk siyaseti
ne muhalefet ediyormuş 
Londra 14 (A.A.) - Havas ajansi 

bildiıiyor: ı<Observern gazetesinin 
husu.si muhabirine göre, Nasyonal 
sosyalizmin resmt mürebbisi Alfreo 
Rosenberg, Hltlerin, Sovyetıer Birliği 
hakkındaki siyasetine muhale! etin
den dolayı gözden düşmüştür. ---
Polonyalılardan radyolarıni 

teslim etmeleri isteniyor 
Paris 14 (A.A.) - Pat ajansından: 

Polonyadaki Alman valilumumtsi, 
Polonyalılara ald radyoların bu ayın 
on beşine kadar işgal kuvvetlerine 
teslinı edilmesi lüzumunu natık bir 
kararname neşretmiştir. 

Japon Kabinesi 
Saray amiralı Mitsumasa 

tarafından kuruldu 
Londra 14 - İmparator Kabineyi 

teşkile Saray amirali Mitsumaruyu 
memur etmi.ş ve amiral Kabineyi kur• 
muştur. 

Tokio 14 (A.A.) - Eski Hariciye 
Na.zırlaından Arita yeni Ye.na.i Kahl
nesinde Hariciye Nazırlığını kabul et
miştir. 

Arit.a, 1936 danberi Hirota ve sonra 
da Hiranuma Kabinelerinde tak:ib et
tiği Çin siyaseti ile iştihar etmişti. 

.Amiral Yoshida yeni Kabinede Bah• 
rtye Nazırlığını muhafaza edecektir. 

Galip Efgani hudud 
haricine çıkarılıyor 

Perapalaa otell aahJbinl dolandırmak su
vwulan muhakeme edilerek beraet eden, .,. 
meyandt. umum! TU!yeti etnıtında sabıtaoa 
yapılan ta.hk.l.ka.' netıcestnde hudud.lannı~ 
lç1nde bulunma8lllda mahzur görülen Galib 
Efganinin yanındaki 1lç kadınla berab~ 
hudud hariclıie çıkanlması Dahlliye VetA
letınce tararJ.qtırılıru.4 ve keyfiyet İstanbul 
v11Ayet1ne blldlrtlm1ştlr. 

Kaunas 14 (A.A.) - cRietwas 
Adas• gazetesinfn Berlin muhabirln1n 
blldlrdiğine glke, Almanyada Berlln 
ile Moskova arasında otomobil yolla,. 
n inşası için projeler hazırlanmakta
dır. Bu yollar Lituanya araz1sinden 
geçecektir. 

6 - Fransa Almanya ile 25 senelik 
blr 1tt1fa.k a.ktedecektlr. ı kaldı. 

İngtll.z gazeteleri diyorlar ki: •Alman 
ta.yyarelerl slTillere ve a.skerl olmıyan he
deflere taarruz ederlerse derhal mukabele 
edilecektir. Plln hazırlanm~tır. Keşif 
uçuşlannda ba§lıca hedefler tayin edil
miştir.> 

Gallb Efganlye tıç gün müddet verilmll 
olup bu müddet içinde hududlar dışına ~ 
tacaktır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 1 
Arazi ve inşaat 

Türk bayrağındaki bet dilimli yıl• 
dızı göz önüne getlrinb. Ayasofya 
nıabedi, bunun tam merkezinde glbf.. 
dir. Boğaziçi, Haliç, UskU.dar istika
meti, Adalar, Yedikule sahilleri, birer 
şua telakki edilse, hangi hat üzerin
den baksanız, Ayasofya ortaya gelir. 
Eskiler, inşaatta topografyaya bu 
derece ehemmiyet verirlerdi 

.. B~~ şi~di şehrin planını yaptık; 
b.uyuk mıkyasta belediyeciliğe girl
ştyoruz. Fakat acaba arazinin vaziye
ti~! g~r~ği gibi düşünüyor muyuz? Yas 
guneşının vuruşunu, 16.ş rüzgi:rlan
nın esişini ilh dikkate alıyor muyuzı 

.. Gazetelerdeki neşriyatı cümlesi 
cumlesinc takib eden bir Osman kap. 
ta~ vardır. Bu zat, fahrt menafiliıiune 
ın.ti!ettişi gibidir; birgün matbaamıza 
gelip: 

- Bele ŞU Eminönü meydanı açıl· 
sın, kış mevsiminde tramvay bekle
menin fecaatini seyredin ... Rüzgar şl· 
nıalden bir kopup geldi mi, can da
Yanmıyacak? - dedi. 

Kendisine tecrübemle hak verdim. 
Geçen gece Babıfili caddesinden Sfr. 
~ciye doğru iniyordum. Bayılacak 
~ıbi oldum. ·Bütiin vücudum titreme
ge başladı. Şayed orada bir otomobil 
bulunmasaydı belki de devrilip kala
c~ktım. Tramvay durağına kadar yil~ 
ruyemedim. Rutubetli rüzgar 0 der&
ce iliklerime işledi. 
. ~amlan kaldırtıp dişlerim hali l>l• 
nbırine vurarak Köprüyü geçtiğlnı 
sırada: 

« - Acaba bu sene havalar mı da
ha soğuk, yoksa ben mi bövle oldumb 
diye düşünürken, Sirkeci ~eydanınm 
açıldığı akJıma geldi. 

Sebeb bu: Öndeki hailler kalkınca 
buraya poyraz ve karayel bütün şfd
detile vuruyor. 

Tıpkı onun gibi, Taksim meydanı 
da alabildiğine açılınca Ayaspaşanın 
bütün ayazına maruz kalacak ! 

Biitiin bunlan söylediğime bakarak 
«İstanbulda büyük alanlar olmasın!> 
gibi h~m bir iddiayı ortaya attığım 
mana51 çıiumlmasın. Fakat mevdan· 
larla birlikte tramvay, otobüs bPkle
me sı~naklan olmalı; bir... Daha 
ehemmiyetlisi, t~tanbulun yeni açıla
cak anavol1an birer kurander bonısu 
olmıy?cak sekilde de nazan ltibare 
ahnmalıdır. Yoksa İstanbul gibi zaten 
hava tahavvüllerine maruz bir sehir 
sıhhat noktasından biisbütün yıp:..atı
cı bir hal alır. 

Geçen yaz Suadiye tarafiannda bir 
sayfiyeye misafir gitmiştim. Ev sahibi: 

. - Burasını kira ile tuttuk amma, 
pışrnan da olduk! - dedi. - Zira bakı. 

ııız: Biitün oturulacak taraflar salon, 
taraça Vl'Saire hep güneşe maruz ..• 

Ralbulti pekala makfis istikamette 
d~ inşa edilebilirdi ve sayfiye maksa
~e. yapılan bu bina serin, hoş olabl

dt. Mimar diişünmerniş ... 
Eskiler, inşaatta arazinin ya1nı.z 

~anzaraya değil, rüzgara, gu .. n-e va-
Zlyt-t• . -v 

ını de çok daha ihtimamla naza-
~ dikkate alıyorlardı. istanbulun fer

ve bedii himmetlerle yapıldığı bu 
seneler zarfında gözden kacın1mıya
cak noktaların en mühimml! 

••••••• (Va - Nı1) •••••••••••• B v ••••••••••••••••••••••••••• 

eyoglu Halkevinin kitap 

13 
sergisi bugün açılıyor 

'I'ür~Y~~lu Halkevinin tertib ettiği üçünctı 
sergid itap sergisi bugün açılacaktır. Bu 
edile e 9.39 senesi içindeki neşriyat teşh\r 
d::ır cekktır. Sergl bu aym son gününe ka-

-==:::: açı bulundurulacaktır. 

k. A. =-~ e kadar saygısız adam 
fU babaı 

B. A. -.::_·Seni imtihan mı etti? .•• 

Şehrin yolları ve tramvay idaresi 
Müdür: "Yapmağa mecbur olduğumuz yolları 
sağlam ve fenni tarzda inşa edeceğiz,, diyor 

Bir refikimiz, Elektrik, Tramvay, 
Tünel idaresinin vaziyetinden bahs&e 
derken, tramvay varidatının senede 
ancak 50, 60 bin liralık bir kAr getir
diğini, bununla tramvay yollarının 

yapılmasına imk!n olmadığı hakkın
da hükftmete bir rapor verlleceğini 

yazıyo.rdu. Elektrik, Tramvay, Tünel 
işletmesi umum müdürü B. Mu.stat& 
Hulki bu neşriyat üzerine bir muhar
r1.rlmize şu izahatı verm.Lştlr: 

c- Elektrik, Tramvay ve Tünel ŞW. 
ketleri, mukavele şartnamelerindeki 
bütün hukuk ve vecibelerle bize dev
redilmiştir. Binaenaleyh biz, kanunen 
bu hukuk ve vecibeleri aynen tatbik 
etmekle mükellefiz. Tramvay şirketi,, 
mukavelesi hükümlerine göre tram
vay caddelerinin on 'beş metre genlf". 
Iiğlndeki lo.smının kaldırımını yap
makla mükelleftir. Şirketin şartna

mesinde kaldınmlann Fransız usu
llie yapılacağına dair bir kayıt vardır. 

Köprü derdi 

F1'1Ul81.ll usulü denilen kaldınm, çok 1 
tekemmül ederek ve bugün Fransada 
lta.tbik edilen şekle kadar ilerledi~"' 
halde, Tramvay şirketi kaldırım inşa.. 
sındald bu tekemmülü tatbik etmiye
rek, kırk sene evvelki kald.ınm in_şa. 
sında ısrar etntişti. HattA. bu yüzden 
Belediye ile Tranway şirketi arasın
da daim! münazaa devam etınlş, ~ 
lediye, Trs..mvay şirketine bir türlü 
sağlam kaldırım yaptırtamamıştı. 

Fakat biz, sağlam ve son fennt t~ 
kemmüllere göre kaldırım yapmağa 

mecburuz. Kaldırım inşaatı için büfi. 
çemize tahsisat koyduk. Bu tahsisat, 
yalnız tramvay varidatından aynl
ımyacaktır. Esasen her üç müessese 
de birleştiğinden, bütçeleri de müt
terektir. Bizim, kaldırım masrafını 

Belediyeye yükletmek isted.!ğim.ls 

mevzuubahis olmadığı gibi, hüldlm&
te bir rapor vereceğimiz de katiyen 
doğru değildir. Esasen kanunen b1-

Şehir bütçesi 
Belediye, hükômet nezdinde Bu sene sivrisinek mücadele-
yeniden teıebbüıte bulundu sine ehemmiyet verilecek 

Karaköy köprüsü sabahlan pek geç ka
pandııtı için soğukta., ayazda binlerce klşl
nin köprü başlarında biriklp tltrediklerlnl 
yazmıştık. Bu neşriyatımızıa alAkadar ma
kamlann ehemmiyetle nazan dlkkatinl 
celbetmiştlk. 

Köprünün açılıp kapan:ınuı saatıerlnl 
Abdülhamid zamanında meclisi vilkelA ka
rarlaştınrdı. Meşrutiyet, Cümhuriyet 1n
kılçplanna rağmen bu usul eıa.n bakidir. 
Halbuki köprünün açılıp kapanma zaml-
nını tayin etmek belediyenin hak ve vazi
fesidir. 

Belediye, gazetem!.zin bu haklı şikayetınl 
göz önüne almış ve köprünün açılıp ka
panma zamanlarını tayin saLihlyetin'.u 
kendisine tevdii için hükümet nezdinde te
şebbüste bulunmuştur. Ancak şikll.yetlcr 
tevali ettiğinden belediye Uk müracaatını 
tekid etmL'jtir. 

Belediye, icap ederse köprünün ışık ter
t1batını gemilerin daha. emniyetle girlp 
çıkmasını temin edecek surette arttıra
caktır. 

Doktor Nihad Reıad Belger 
bir Fransız tıb ilim cemiyeti· 

ne aza intiha pedildi 
İstanbul fakültesi profesörlerinden Ya

lova kaplıcası müdürü kıymetli doktoru
muz Nihad Reşad Belger'in cSociete uıe
dical des hopiteaux de Parisı Azalığına müt
tefikan intihap edlldlltinl memnuniyetle 
haber aldık. Tıb ilim cemiyetlerinin en 
yükseklerinden biri sayılan bu cemiyetin 
azaları Paris fakültesi müderrlsleri ve ha.J· 
taneleri etlbbasıdır. Buraya ancak tıbbl 
tedk:lkat ve hususi taharriyatlle temayüz 
etmiş doktorlar alınır. Doktor Nihad Re
şad Belger'in azalığa seçilmesi ayni za.
manda Türk doktorluıtu için de bir şereftir. 

Et fiatleri 
Erzincan ve havalisindek.i zelzeleye raıt

men Istanbulun kasaplık hayvan müvare
datı azalma~tır. Esasen İstanbulun bu 
mevsimdeki et ihtiyacı, zelzele mıntakasm
dan değil, Erzurum ve havaUsinden ve Ka.
radenizden temin edilir. Ancak fırtına do
layısile Karadenizden gelen vapurlar te
ehhürle vasıl olduklarından piyasada blnız 
darlık olmuş, mıı.ama!ih flatlerde büyük 
bir tesir görülmemiştir. 
Diğer tara..ftan kurban bayramı yaklaş

tığından bu hafta. içinde et fia.tlerinde 
mahsus bir yükselme olması ihtimali var
dır. Bayramdan sonra. - her sene olduğu 
gibi - fiatler yeniden düşecektir. 

Umumi meclisin şubat içtima devreslnd• 
940 senesi vilayet ve belediye bütçeleri mil
zakere ve tedklk edileceği için şubelerden 
çoğu bütçelerin! hazırlayıp vermişlerdir. 
İmar müdürlüğü bütçesi de yarın verile
cektir. 

Bu hafta içinde daimi encümende tedkt
klne başlanacak bütçeler, mecUsin ilk cel
selerine yetl.ştirilecektlr. 

Bütçeler sır.ısında. vll!yet sıhhiye mft
dürlüğü bütçesi de riyaset makamına ve· 
rilmiştir. vua.yet sıhhiye bütçesinde bazı 
yeni tek.ilfler vardır. Bilhassa vllA.yet mer
kez ve mülhakatındak1 mevc\Jd dispanser
lere yenilerinin ilavesi istenllmiştir. Bun
dan başka vııa.yetin bazı mıntakalannda 
bataklıklar vardır. Bu bataklıklar da sıt
ma ve diğer bazı hastalıkların membamt 
teşkll ettiğinden bütçeden aynlacak tahsi· 
sat ile 940 bütçeslle bataklıkların kurutul
masına teşebbüs edilecektir. 

Şehrin muhtelit semtlerinde görülen siv
risinekleri imha edecek mücadeleye ehem
miyet verilecektir. Geçen sene vlla.yet bu 
mücadeleye başlamış, fakat kati vesait ve 
tahsisat olmadığından 940 bütçeslle bunu 
daha şümullü bir şekle sokmağı muvıılıJc 
görmüştü. Bu sene geniş mikyasta sivıisl
nek mücadelesi yapılacak ve şehrin sivri
sinekten kurtarılmasına çalışılacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER: 

* Dün Kurtuluş - Eminönü seterlnf ya
pa.n 180 numaralı tramvay biletçisi Hüsa
yln, tramvay arabası istasyondan kalktıtı 
blr sıra.da arşı muayene etmek üzere yan 
kapılardan birinden yukarı do~ru uzandığı 
bir sırada 3055 numaralı otobüsün sadme
sine maruz kalarak yaralanmıf, Çocuıı: 
hastanesine kaldırılmıştır. 

* Ziya adında biri, dün gece Taksirude 
Hüseyin isminde birini ansızın bıçakla ya.
ralamı~tır. Polis, yaralıyı hastaneye kaldıt
~. suçlu yakalanmıştır. 

* Çarşıkapıda Cami sokağında otur11.n. 
Ali isminde biri, yanmakta bulunan bir se
maverin devrilmesile ayaklarından yanm4, 
pol!Jı tarafından berayt tedavi hastan~;~ 
kaldınlmıştır. 

* Vatman Ahmedln idaresindeki 44 nıı
maralı tramvayla şoför Abdülkadirin ida
resindeki otomobil dün Sirkecide Hamldl
ye caddesinde çarpışmışlar, her ikisi de ha.
sara uğramış, insanca bir zayiat olniam(f. 
tır. 

zim mercilmlz, A.miriıniz Belediye R&-
1.sidir. Biz, her şeyi ancak mercllmize 
arzedip talimat almakla mükellefiz.> 

Tramvay ücretleri 
Belediye Elektrik, Tramvay ve T11· 

nel idaresi tramvay ücretleri etrafın
da tedklklere b~amıştır. Bu tedkik· 
ler, tramvay ücretlerini arttırmak, 

yahut indirmek bakımından değildir. 
Şlmatki tramvay ücretleri siviller ve 
talebe olmıyanlar için 3 kuruş 10 pa,.. 
ra 5,5 ve 7,5 kuru.5tur. Bu küsurat 
hem yolcu için, hem de idare için he
sap görmek bakımından pratik sayıl
mıyor. İdare, meselA. 3 kuruş 10 pa,.. 
ralık biletlerdeki bu on parayı kal
dırmak ve halkın daha yuvarlak bir 
para vermesini temin etmek yolunu 
araştırıyor. Yapılacak değişiklikler, 

bir zam mahiyetini haiz olmıyacak, 
fakat bugünkü varidata da bir darbe 
vurmıyacaktır. 

Bayram cumartesi ounu 
Kurban derilerini ve barsak· 

larını Hava Kurumuna . . 
verınız 

İstanbul Müftülüğünden: 19 k1nunusanl 
940 senesi cuma günü, 1358 senesi zilhicce 
ayının dokuzuna müsadif olmakla arife, 
cumartesi günü de Kurban bayramı olduğu 
UA.n olunur. 

BAYRA..'tt NA..'IAZI 
Sııat Dakia. 

Zavall: 8 1 
Yurdumuzun korunması ve mllll varlığı

nuzın yükselmesi için çalışmakta olan mlUl 
kurumlarımıza her vesile ile yardımda bu
lunmak yurt borcumuzun en büyük ve en 
mühimlerindendir. Yurdumuzu havadan ~e
lecek tehlikelere karşı korumak uğrunda fe
yizli ve devamlı bir surette çalışmakta ve 
aldıltt teberrüleri Kızılay ve Çocuklan 
Esirgeme gibi hayırlı kuruİnlarla paylaş
makta olan Türk Hava Kurumuna Kurban 
bayranunda kesllecek kurban derllerlle bar
saklarının verilmesi bu bapta Diyanet işle
ri reisliği tarafından evvelce verilmiş olan 
fetva mucibince muvafık ola.cağı 116.n, bu
nun1a beraber memleketim1z1n bir kısmında 
maalesef zuhur eden pek elim hareketıa.n: 
fclO.ketine uğrıyan vatanda.şlanmız için 
Cümhurlyet Halk P:ı.rtısı Eminönü Halk.evi 
tarafından tesis edilen mutfaklarda bu re
lAketzedeler için kavurma yapılmakta. ol. 
duğundan, kurban etıertnden mezkur mut
faklar namına. teberrüatta bulunulması 
muhterem ahallm1zden rica olunur. 

Lyon enternasyonal fuarı 
Fransada her sene açılan enternasyonal 

Lyon fuarı bu sene de 13 nisandan 21 ni
.sana kadar devam edecektir. Lyon fmm
nın temeli 1915 de atılmıştır. Belediye relsl 
M. Herriot'nun etrafında toplanan blr 
grup Leipzig panayınna mukabil bir fuar 
açılmasına karar vermJştl. Fuar 1916 da 
açılmış ve gittikçe ehemmiyet kcsbetmlştir. 
Fuara 918 de 3,000 müessese iştlrı\k et
mişken bu mikdar 919 da. 4,500 olmuştur. 
Bunun üçte biri ecnebi idi. O zamandan
beri her sene biraz daha inklşaf etmiştir. 

Sergi münasebetlle ecnebi müesseseler 
ve satın alıcılar için kolaylıklar göstermek 
üzere tedbirler alınmaktadır. Serginin bu 
sene de büyük bir muvaffakıyet kazanaca
ğı şüphesizdir. -----

Kömürden zehirlenenler 
Hasköyde Okmeydanı caddesinde oturan 

Nesim, Beyoğlu Bahkpazannda oturan 
Macar tebaasında Dneheş, odalanna. iyice 
yanmadan almış oldukla.rı mangaldaki kö
mürle zehirlenmişler, her ikisi de polis ta.
rafından Beyoğlu hastanesine yatırılnuı
lardır. 

.. 
K. A. - Hayır, 

öpeyim!> dedim. olursun inşallah!> ded.1... • . zersem? ... 
elint ı · · · Bana cMerin küçük, gemi gibi 1 Ya ben Tırhan vapuruna ben-

8ahlte 3 

l ıktlsadl meseleler j 
Beş senelik plandaki 

hatalar 

Devlet sermayesile teşekkül eden 
müesseseleri kontrol etmek no:aksad.1-
le, yüksek ınürakabe heyeti teşkil 

edildi Heyet şimdiye kadar Sümer 
Bank, Eti Bank gibi devlet senuaye
sile büyük endüstri ,.e maden teşeb
büslerine girişen bankalarda tedkikaı 
yapmaktaydı. Bu tedkikat neticesinde 
endüstri plinlarınm zamanında ta
hakkuk etmediği neticesine varılmış· 
tır. Plarua hareket edilen işlerde, el
de ohnıyan sebeplerle, böyle bir neti
ceye vanlabilir; bundan dolayı kims~ 
yi muahaze etmeğe hakkımız yoktur. 
Çünkü planda filan senenin filin 
ayında ikmal edileceğini hesap etti
ğimiz bir fabrika, ayni günde açıla
maz, tam açılacağı zaman, beynel
milel vaziyetteki tahavvül üzerine, o 
fabrikaya alt vasıtaları tedarik et
mek imkiru.'lz bir hale girer. Bu yüz
den işler geri kalır. Bütün bunlar ku· 
ruluşa ait sebeplerdir. İşletme işlerin
deki istihsal besaplannda da yanlL'· 
lıklara tesadüf edebiliriz. Çünkü en
düstri plaruarile ziraat plinlannm 

yekd.iğerine karşı miivazi gitmesi la
zımdır. Halbuki zirai salıada bir ku
raklık ve yahut her hangi bir afet, bir 
hastalık, ham madde noksanlığı mey· 
dana getirebilir; bu hldiseler yil?.ün· 
den de endüstri planlarını tatbik eden 
kimselere ceza vermek hatıra gelmez. 

Fakat bütün bu hadiselere rağmen 
planların zamanında tahakkuk etti· 
ğini ilan etmek doğru bir hareket de
ğildir. Bizde buna dafr maalesef kötü 
misaller ,·ardır. l\le.~ela İ:r.mitte iiç, 
dört sene evvel bir kimyevi fabrika
nın temel atma merasimi yapılmıştı. 
Nutuklar söylendi, davetlilere büfede 
ikramlar yapıldı, fakat aradan sene
ler geçtiği halde, bu fabrikanın te
meUert üzerine bir çatı kurulamadL 
Salahiyettar bir zattan öğrendiğime 
göre, böyle bir fabrika için başka bir 
yer diişüniilüyormuş, esld yerden 
\•azgeçilmiş ... 

Bundan başka, beş senelik endüstri 
planlarına göre bir fabrika daha açı~ 
Iacaknnş; meğer bu fabrikanın maki
neleri de, tstanbulda sc-nclerdenbcrl 
bir depoda bekliyormuş ... Halbuki ya· 
pılan propaganda neşriyatında bu 
fabrika i~in «henüz lrunılmaktadın 
diye gösterilmektedir. İktisad Vekili
miz B. Hüsnü Çalar, Vekalete geldiği 

gündenberi bu tarzda propaganc!a 
broşürleriic mecmualara nihayet ver
mişti. Vaktile neşredilen propaganda 
broşürlerine göre, birinci beş senelflr 
plAn, iiç senede ikmal edllmlş, ve ikin· 
ci beş senelik plina başlanmıştır. 

Halbuki hakikatin böyle olmadığı bil· 
diriliyor. 

Böyle olmadığına göre, ne f!iye ha· 
kikat haricinde neşriyat yapılıyordu! .. 
Bunun sebebi neydi? 

Hüseyin Avni 

Şehidlikleri İmar cemiyeti 
senelik kongresini aktetti 
Şehitlikleri imar cemiyeti, dün saat on 

dörtte Eminönü Halk:evinde senelik kon
gresini akdetmiştir. Ruznamede idal"e he
yeti intihabatı mevcud olduğu cihetle, bu 
intihabat rey toplanmak suretlle icra edil
miş ve geçen seneki idare heyeti aynen 
ibka cdllmlştJr. 

Cemiyet azası, kongreyi müteakip oto
büslerle Edlmekapıdaki şehitliğe giderek 
ziyarette bulunmuşlar ve çelenk koym.ut
lardır. 

• ' ,, • 

B. A. - Korkma oğlum, vapurla,.. 
rımızın içinde altmış, yetmiş senelik
ler de varı ... 



Galatasaray, Beykozla berabere ka 
Müsabaka çok sıkı oldu. Beykozlular çok canlı 

oynayarak beraberliği temin ettiler 
.. . ] ŞARK · BÜLBÜLÜ 

OMMO GOLSOM 
İk1 haftaıılc bir teehhörden IOl\ta 1 

.. mav&anDa dQn Qç ltMlda birden 
de9am ...,,,,..tir 

Baftanm C mQ'b,lm kaqı}•fll'911 

Takamı .tadmda Oalataar&J De Def
- aıvmcta olmUf ve bir sUıı ftW1 
~ etUltmls SSbl .arpnsıı bir ... 
kilde o • o benberWcle :nihayet .,... 

IDUftur. 
OklUıp. büyük bil' meraklı töU. 

il taratmdan takip edU~ bu zm.qlan 
maıdl• bUdlriforus: 

V•l'A - HİLAL ••• 
Günün ilk maçı Vefa lle Bilal ara

auıda yapılmıçtır. Kuvv~tıerin mu.sa. 
yt oJmamuı yüsünden zevksiz bir f&
kilde ıeçesı bu karşıl&Şnıadan Vefa
lılar '1 • O galip ç.ıkmışıardır. 

GALAT .AS.AR.AY • sgygoz 
Günibı ikind maçı Ahmed Ademin 

bakemlili altında ıaa.t 16 de Galata. 
arq ile Beykoz arasında yapıldı. 

~kımlar sahaya fU f8kilde çıktıları 
O&lat&aaray: Olman • Adnan, J'a.. 

Rk • Oel&l, ı:nver, Mwa - Sarafim, 
9odmt. Cemil, Bffak, 8a1Ahadc:Un. 

Beytoe: Sa.fa • Bah&dir, Balld .. 
Mehmed, Kemal, Mustafa - Xbı.m, 

. .Ali, Şahab, KAınran, Turhan. 

QJuna OelataaarayWar başla.dıla:r 
111 ilk böcmnları Beykal müdafaaa:ı 
tuafmdaıl ren çevrildikten aonra 
.,. hücum hattı canlı harekatı.er.. 
le O&latasaray kalesine müteakip a
tmıan. bqladılar. 

bir enerji 1le bqladılar. İlk dakikalar
da Oalata.saraym hWıniyeti g00e ,.s.l'
parkerı Beykolun müdafaası yerinde 
mfidabalelerie Oalatuaraylılann gol 
yapmuma JnıkAn bırakmıyordu. Bu 
bal lkinci devrenin ortaıanna kadar 
devam ettikten .sonra Beykozlular da labtnm da berbat olu.şu maçın 

Mff8ls ~anına sebep olurken O... 
lılt•=n.yın bilhassa hücum hattm
dlıkt durgunluk gözden kaçmıyordu. 
o,mı 16 inci dakikadan itibaren 

brfı1ıkb hücumlarla geçerken Bey
~ Turhan 18 inci dakikada Oa
ıatuaray kalesi önünde muhakkak 
bir gol tı.rsatını aceleden kaçırdı. 

1 wıtahU hücumlarla Oalatasaraya 
lılr hayli korkulu dakikalar geçirtti
ler. 80 uncu dakikadan sonra oyun 
tamamen Gala.tasaraym hAkim:SUetl 
altında oynanmasına rağmen Beyko
llml aıkJfık bir müdafaa oywıunu mu
v&ffakiyetıe tatbik etmesi netice alın-

Bqkozun bu hücumundan aoııra 1 
Oslahısaray da açılmağa başladı. Fa.
kat Cem1l1n çok sönük oyunu ve eti. 
~ beceriksiz çalışmnaı bir 
DllUee veremiyordu. Galatasarayın 

ba beceriksizliği devam ederken BeJ
.,.,,,,.,. blliıbütün canlandılar n ye
ıtnde müdahalelerle raldplmino 
aman vermediler. Devrenin sonu yak
lılfırken maç ta biraz sertleşmeğe y11s 
aıtmu.ttu Jd hakemin düdüğü b1rlıı-
cııt clnren1n o • O b1tttifni ilAn etti. 

1K1NC1 DEVRE 
İk1ııcl devreye Beykozlular büyüt 

ma.sına. mani oldu ve bütün dJdlnme
lere rağmen her iki takını sahadan 
&olsüz olarak beraberlikle çıktılar. 

Acı bir ölüm 
J>htaıımıuhuebat Başkiüp mua'rini Ke

mal Batulı: lmı ve Denk levazım )"hb"ı' 
ltemal Anman e._'li PERİHAN ARIMAN dll
fU' olduta hııataııtın zebun pençeslnd~ 
briulaını:rank pek l"eDÇ yafta hayat• 
16Elerlnf ebediyen kapamıştır. 

Cenazesi 18/1/940 yannki ...ıı pnü ötle . 
namazını müteakJp Beyazıt eaml.siııden ı 
lsa!dmlarak ebedi lstlrahatgibma cötörü
kıeelrtlr. 

ÜN 

Hatırası ebediyen 
silinmiyecek en 
büyük FİLMİ 

Aşk - Fedakarlık - Heyecan 
ve ihtiras - Ses ve 

San'at Filmi 

Pek yakında ...•••.. 

TAKSİM sineması 
önümüzdeki perşembe aqamı : Bayram münasebetile 

s A K A R v A Sinemasınaa 
Zengin ve müstesna bir film. 

DACI RESUL 

Beşiktaş, Kasımpaşayı; Fener
bahçe, Süle~niyeyi yendi 

tıımtR TİYATROSU 
ııtıklll cad. Komedi ltlsnu 

Gece saat 20,JO da 

Sözün kısası 

Bütün şehir halkını koşturacak mevsimin 

TÜRKÇE Sözlü ve şarkılı şeheseri 
Maceralar ... Aşklar ... Herp sahneleri .. . Şark musikisi ve şa.rkılan ... Okya
nos adalarının müslUman bir milletin hayatına ald hissi blr roman 

Beşiktaş - Kaaımpaıa maçında müessif bir 
kaza oldu. Sabrinin bacağı kırıldı 

Bu carşamba akşamı SUMER sinemasında 
' Dans kralı ve kraliçesi 

Fenerbah~ atadmd& ıilntın birinc1 ma-

1 
tl liC lideri Befikte.f lle ıtuımpqa an.
enda yapıldı. HA.kem Sam1n1n klareıdnM 
ppılan bu maça ~1lı:ta4lılar feref n ~ 
•tısnllden mş.hrum olarak ou şekilde çık- l 

'1lar: 
M. Ali - Faruk, Taei - Bö.syin. Bedii. 

PeJ'Zi - Bayati, Hakkı, Sabri, İbrahim, ... .... 
Oyunwı ilk dakika.lan mütevazin ve kaT

plıklı akınlar uasında geçti, Onwıcu da· 
ldkadan itlbaıwı Befltt&t hAldm va&iyete 
tlrerok Kuun~ tazyik& ba.tladı. ve 
lı net dakikada Saıbri takımının b!.rlnct 
tolünii yaptı. İki d&t1.ta aoıın. Ktreftsl «
\Uındaıı H&kkı ka.ta ile 11d:nc1 golü çıkardı. 
•u sırada bil' de penaltı kaçıran B~ 
lıla.r İbrahlm V&.$rtaslle ~tınc6 gol1ertDt 
faptıta.r. 

Devrenin tam aon daldkumda müNMf 
kaza vukua ıeldi. Betlkta.fın J&Pblı )'Wl 
tıtr akında Hakkının verdlti U.11 btr pua 
p.kalıyan Sabrt topla beraber rtderksı 
talecl ile çarpışarak yere yuvarlandı. Ve 
bu çarpışmada maaıear ayağı altında ll .. -
lnrak bilek keml~indcn kır;ıldı . Derhal 
aedye ile sahndan çıkanlan Sabri tmdi.d 
otomeıbllile ha:ıtaneye lı:aldınldı. 
İkinci devreye Be~ikt.84lılar pek haklı 

Lig maçları puan cetveli 
'.f:•k un 
Beşiktaş 
Fener 
Vcfn 
Galatasaray 
Beykoz 
I . Spor 
K:ı.sımpaşa 

Süleynıanlye 
Topkapı 

Hila l 

.l\I, G. B. M. A. Y. P. 
ıı ıı - - ~ an 
11 8 1 ~ 34 9 28 
11 8 - 3 34 17 2':' 
11 7 1 342 829 
11 5 2 4 19 17 23 
11 6- 5322521 
11 2 2 7 14 30 17 
11 2 1 8 16 38 18 
10 1 - 9 11 49 11 
10 - 1 9 4 48 • 

1!!l!f! z u a n Pi 

Dünkü kır koıuıu 
Balkan kros blrlncillğine hazırlık olmak 

6zere atletizm ajaıılıtı tara.tından terUb 
edilen müsabaka dtin Şişli sırtlannda 7000 
'fe 3500 metrelik mesafeler üzerinde ya. 
pıldJ. 

7000 metrelik birinci kat,ecori y~s 
Beş1kt&.ftan Artan blrincl, Oalat&an.74.ım 
03man ikinci, 3500 metrelik Y&rlfta da 
Kaleden Vlademlr birinci, Sil.ren ik:lnei ol
muşlardır. 

ikinci küme maçları 
İkinci kiline maçlarına diin Şeref ve 

Taksim stadlannd.a. devam edilmlfUr. Şe
ref stadında Beylert>eyt - Alemdara t -O 
pllb ı•ltni§t1r. Kurtuh.11 - Oı1at6J maoı 
1 - O KurtulUfun lehine donam ederken 
lıııt.vga çıktılından ye.nda aı:eım~. 

Taltl1m .SW.dında yapılan KaraıtlmrWt -
J'enemlmu maçı 3 - ı KaraıümıillQn 
tüıbealle bitmiftlr. - ----
ı. Spor, T opkapıyı 4 • 3 yendi 

feret .!tadında yegane ll& maçı İstanbul
... lle Topkapı arasında yapıldı, tık dev
.. 1 - O İıltanbu.lipor lehine biten maç Wn.

devııede &ol panayırı hallnde ıeçtı. Top
a ıoıo.ne mukabil İatanbullporlu-

IOI dahi. 1ça.ra& JllGaabltaıı H 
dı1al. 

...U &ab l.x>'6ukluğu dolayı.sile çok iCV· 
~adılar. Ve bu sırada Kıwmpaşadan 

1k1 ıoı yediler. Vaziyetin tehllkeye 
p:rdllSn1 h.l.ssedlnce tekrar canlandılar vv 
~almakta gecikmediler. Bütikn 
k\rn'et.lertle Ka.sımpap. kale.sine )'i1klen..
nk tbrahım, Hakkı ye Hayatı vuıtulle ı 
tol daha yaparak ıayı adedini altıya çı
b.rdılaı. Vt müsabaka bu vaziyet detif
meden 8 - 2 Beşikt&§ın galebeslle niha-
7et.ıeod.1. 

,.Jl.RBAHÇE ~ SÜLEYAIANİYll 
Olnibı llcinci ma91 Fener'bahçe ile 8ti
~ arumda yapıldı. Şazi Tesıcanuı 
......_ •tul! bu maça Fenerliler töyle r;ıt
ıalar: 

ODt.a4 - Fasıl, Lebib - Ömer, Bayatı, 
l'llınt • .Pikrei, Yqar, Melih, OrbaD, Bant. 
01Wı t&mamen Fenerin hAkimiyet1 al

tında POU. ıe 1ııci dakikada Melih tlrlklt
t.ı blı1ncl ıoı yaptı. Bunu birar: aonra 
Y.....,, ildnci golü tatib etti. Bu 111rada 
OJ'1Ul Mrt.leoti. Hakem Fikret He Dantşe 
ihtar Terd1. Ve devre 2 - O bitti. 

Wncl devre yine Fenerin Ültunlüiile 
devam etti. Ve .1'1k.ret lle Basrinin yapQtı 
aollerle Fenerliler aayı adedini dörde çı
bıdılaı- ve müsabaka bu vaziyet defi4me
den 4 - O Fenerin galebesile nlh&yetlendl. 

Hungarya lıtanbulda üç 
maç yapacak 

Macarlstan şampiyonu olan Hungarya 
t&tımı dön Atinadn Yunan mıut takımlle 
yaptıtı maçta 1·1 berabere kaldıktan son
ra. İstaııbulda üç maç yapmak üzere telt-
ltfte bulunmuş ve bu tekli! esas itlbarilt
kabul edllmlft1r. 
Bwıgarya bayramda GaJataearay - Fe

nerbahçe ve muhtelit takımla üç maç yap
Ukt.an aonra. anlafma olduğu takdlrde An
kaı'ada. 1k1 müsabaka yapacaktır. 

FRED ASTAİRE - GINGER ROGERS'in 

Film.iDiie: MAXIXE • GRIOLLO Tanıoını - ONE • STEP n TRES - l\IAUTARDE 

lil;.i1Ua1k:..c,:Z:...:...:.....:ı~~-_._.--L....:::.L.L~ lJH - JMO'm bütflıı Modem DamJaruım filmı - Dans eden dii.n:ra- Biitöıa Modern 
Damlannua tarlhfal". YerleıtnJli eneldma a1d.ınıuL 

MELEK Sineması BAYRAMDA DAİMA BN GÜZEL FİLMİNİ GÖBTERİR .•. 

FAKAT BU DEFA ÇARŞAMBA AKŞAMI GÖSTERECEQi 

Baş rollerde: TYRONE POWER - ALiCE FA YE - AL JOLSON 
Filmi !izlere BitYtlK CAZ ve BttY'ttK V ALS'I unutturacaktır. Yalım bu 1llme mahsus olmak üzere önümüz. 

deki Çarşambadan itibaren her gece suareler için numaralı biletler fimdiden ayırtılır. 
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Zelzele mıntakasına daha 
3 sıhhi heyet gidiyor 
Felaket mıntakasından dün 
lstanbula daha 150 kişi geldi 

aslDcaıı - hanDstndetl ıpıı1 ıh 
~den dQn de fe?ıı1mtm 

J:m eı:a!'! :d:m.::: 
aldufu cihetle on1arm JR-Dlanna 
Sltmı,, dilerJ.en de Xadü:Oy aym. 
bmiıfı + .. _.__...__ ,. .. _...a 

-~~.ıaııan ...... 
otellere yerı~. 

Gelenlerin UUJnda bet de yaıaJı 
bu!Wllna.ktadır. Bu yaralılar Hayd.aı'
pl.fa. Ntimune hastanesine kaldınl
Dllflardır. Bugün felAket mıntakaama 
hareket etmek t\zere ü9 sıhht here' 
daha hazırlarunı.,tır. 

Birinci heyet, Etta.ı hasta.nesi ope
ratör muavtnı B. Züht11, dah111ye 
utstanı B. Feyzi, tJd hasta bllacı, ıtt. 
~eme; lldncl heyet Haydarpa.p. 
Numune hasta.neQ operatör muavin1 
B. İsmall Hakkı, dah1liye aslstaru B. 
l'a.hlr, iki ha.stabakıcı ve !kl hademe; 
ÜÇÜnctı heyet operatör muavinlerin
den B. Galip, d8hillye asl8ta.nlanndaıı 
B. FürQzan, ikl hademe ve lkt hast~ 

bekımdan~ 
Dan pmwo olmasına ratm- WB 

mua"flnl B. Ba1Ck sel_.. fell'tetmd6= 

-- aid lf!edl mefgll1 olznut. bB
haaa yeni tutulan evlere yerlf41De1ed 
fflJd idare etmffHJ', B. Bal1lk, J:dtrne. 
kap. J'atsh, .A.kaar&J ... Şebremtnl 
dvaımda tellketmedele:r ıetn tutu>m 
twlerf psm!f ft MDR.ll tedblrterdm 
memnun blımfbr. 

Halkevinde 
Vali B. Lattl Klldarm rlyaaetlndeld 

yardım kom1t.ea1 d11n, pazar oımuın• 
nığmen, Rmlnöntt Halkevinde mep 
oımuttur. V1ll1 B. Ldtft Kırdar, Parti 
bafkanı '1'eYftk Fikret Sılay, B. Cey.. 

det Kerim tneedayı dün öğleden aoo
ra Halkevine gelerek Evde yapılan en.
kim faallyet1n1 teabtt etmek üzere ab
nan flllın esnasında hazır bulunntUf" 
!ardır. F11m1n blr kısmı, zelzele teı&
keti için hazırlanan büyttk :tılme • 
lenecekt!r. 

~~~~~~~~~mı 
ihtiyar ve alaycı bir maymun öldü 

Bundan on sene eYVel bUttln di1n1'&11 
lllaltıuı iktısııdt buhran 1stlll tımaden n
l'el her yıl Londra ~ ba~nl 1kl 
Dıllyon ınaan ziyaret ediyordu. Daha sonra 
111aretıertn sayuı azaldıkça azalmıJtl.. 
lıırqhaza son aenelerde tekrar. ztyaretçlle
l'lıl S8.)'1al artarak ıe9tJl sene gene 1k1 mıı
)Qnu bulmuttur. :Qer senenin sonuna 
4'otnı harp balfa.mamıt olsaydı ziyaret?\
._ tartb.t. m1.sll iÖrCllmemlş bir rek:OI' 
llllrannnı bulaeaktı. Bu sene vazlyetln ne 
~ belll deltldlı'. B&hoenJ.n masratın
tan üçte Ud81 duhuUyelerle temin olun
~dır. 

Yent senenin ilk haftul bahçe büyük bir 
"1aa Uiraıruştı.r. BütUn zlyaretç.1Ier1n mu
habbetinı celbeden en 1htlya;r şempan~c 

ou mM otmıftlr. 
cCak) m ıavır H hareketi blr bayna.. 

dan ztJ'ade ı.m blr inan& bemedll1Aclft 
herk• kendlaile alAkaclar olu.yordu. o.Jıı 
gayrt ala10ı idt. Kesıdhtne verilen mm ft 
portatallan soyduktan sonra kabaklaftDI 
hoşlıuımad.Jtt ada.ıııla.rın yahnt baJ'l'anla
nn suratına fırlatırdı. Gayet ntpnoı al· 
dutundan at.tiRı hedet. ~ ~ 
Danstan son derecede hOf}anırdı. JtuneUl 
hayvan tula enerJlslnl daM yahu• paı
makllkla.n sallanıak 1lt sarfederdi. OdaS 
kı!'tm ısıtıldıtı lıalde hlş bSr zaman buna 
gi~~ ve açık haırada yatardı. tht11u' 
may.mw1un ölme31 Loudnd& ~ bir.,._ 
tem havası yaratmı.ttır. 

Bu memleket böyle ağlar 
Xarış,un kuşlara; çığnşam, ah oyl 
Katüam kurtlara, böğıiişem, ah oyt 
Kopam boralarla bağnşam, ah oyl 

Yurdu birbirine katanı. Krz1Dcanl 
Hangi ses makbulün, "Yatan 

BaıııtmUf harmanın; savrulur ba.ğnm, 
ltUl'fWllar yemedim; kavrulur bağnm, 
Kavgam yok; ateşle çevrilir öalrıın-

Ark.a kıüem idin, düştün Erzlncaaıt 
Afatlar eline geçtin Endncanl 

&ğnnda göl def11 cZeycan'I) dı açan, (1) 
%nda kut detll cAsüman• dı uçan, 
cKere.ID> dl, c:GariP> t1 yollann açan .. 

Ya.mn efsaneler yazan IEnincanC 
Güzün guıi>et gezen Bnlncant 

• •• 
Oy, akar uvkwnu durduramadmıl 
Oy, kara dÜşıertm yorduramadımt 
Saate abfthı vurduramadım! 

Yeı-, taUı demlerim bastı Erzincaat 
Gök, çökme71 daınlanm yastı Etslneanl (I» 

Döndü değirmenler: Taş taş üstünde, 
'UVÜ.ndtl taneler: Baş baş üstünde, 
Çevirdi çarkları: Yaş ya.ş üstünde .. 

Yağdı yaylalara cnmant> Erzlncant 
Ağdı cAğn> lara duman Erzincanl 

Toprak değil imiş, ateş imişinl 
Meğer al alavmış gülün, yemışint 
Tadından tadana «Tutu.,!> demişin! 

Yanar oltluk çıra çıra Erzincan! 
Tüter olduk kara kara Erzlncan.f 

• ... 
Ucu gönle çıkan yollar nerede? 
Yazı· yAra. çeken dallnr nerede? 
Avcu meyva kokan eller nerede? 

Daldırma gül rn-<>ldu kollar Erztncanf 
Gelin mi verecek güller Erzincan' 

«Fıratı. nu? Ana mı? .. Uğunur ahtan, (3) 
•ltarastb mu? Yavru mu? .. inler «Kemah>tan ... 
ltızıa.r ahtan olmuş, sazlar cEmralı> tan. (4) 

Buladın kan.lan kara Erztncanl 
Oldun baştan başa yara Erztncant 

l:>e!neı Dağlar deli, bağlar bereli. 
Unıuıar tez17Ahta kaldı gerili, 
MeklkJ.er ca~dadır, nala.ş yaralı.. 

Gözlerde ka.limadı merhem ErzincanJ 
,ArLun can değil mı. verem Erzincan! 

Zeki Örruır Defn9 

Edebiyatta yeniler mi, eskiler mi? 
B. Mithat Cemal «sanata sövmekle 

girilmez» diyor 
''Eğer sövmekle girilseydi edebiyat tarihinin yarıaı 
mavnacılar, yarısı arabacılardan ibaret olurdu,, 

Oeno edipler cYaşaaın taaılJel• <D.. 
J9 ~ ama eaktler hig o ta.. 
raflı değil. 

t.amı, tutıyesi istenen edipler llste. 
atnde be{lind gelen ette; İstanbub m~ 
eıunnı Maçkadald evinde 1J.ya.ret M. 
t1ğ1m zaman bende uyanan inUba 
bu oldu. Dl48Xld8.k:f. soğuğa rağmen 

genç hik!yecl Said Faik'in cKalorl
ter ve bah&r> isimli etierlni akla ge
Uren ılık havalı bir odada sırtını g&
nif divanın ywnuşalt yastıklanna da
yayarak oturma şekillerinin en raha.
tue a~r ağlr çayını içen ve an.da 
aırada benden gençler hakkında ma
lümat istiyen kıymetli edip, haşan 

çocuklar tarafından ayağının altına 

karpuz kabuğu konduğundan tama.
men bthaberdi. 

Kendlsine işin mahiyetini anlat
mak: için bir çok izahat vermek ~ 
retl hasıl oldu. B. Mithat Cemal b&
ni dinlerken bir taraftan çayını içi· 
yor, bir taraftan da: 

- Demek kadro harici yapıyorlar .. 
Tuhaf şey ... Allahallah ... Kadro harid 
ha... Tuhaf şey... gibi kesik kesik 
hayret sözleri talAffuz ediyordu. 

Sonra birden canlandı: 
- cKara liste> vakasında, ben, Ha

lid Fahrinin oğlu Oavst'nin dlmye
tırıı sevdim: be.f dakikada me,hur 
oldu. Babumın, yirmi sm.edenberl 
şftr yazarak, tercüme yaparak edlne
medlğl şohreU oğlu bir nara atarak 
kazandı. 

- Gençlerin edebi sahada tasfiye 
istemeleri hakkında ne düşürıüyor
sunuz? 

- Bu bir şaka olsa gerek! 
- Bilakis çok ciddi! 
- Zannetmem. Bu çocuklar 

yaşında? 

- 20, 25 şer yaşmda. İçlerinde bi· 
raz daha. fazla olanları da var. 

- Bu yqtaki adamlann böyle bir 
sözü ciddi söyliyeceklerine inanmak 
istemiyorum. Fakat madem ki sis 
en samimi sesinizle c:ciddidir. diyol.'l
aunuz, ben de en büyük hayretlmle 
cciddimişler> diyerek ve alayı bir ta.. 
rafa bırakarak onlara derim ki sanat-

· 8. lUithat Cemal 

balık yerde, en uzak. noklada daima 
en evvel gördüğüm Cenab Sahabcd
dlni, o gün, önümde oturdugu halde, 
niçin lıemen tanıyamamıştım, billyor 
mu .. unuz? Önündeki mecmuaya bütün 
yüzile eğildiği, elindeki bir ı:ıanzume
de başı kaybolduğu için! 

Faik gözlerle her şeyin üstünde ya
şar görünen, her esere blr nebze ba
kıp geçen Cenab Şahabedd!n'in, böyle, 
bUtün kafaslle içine düştuğü yazıya 
şaşt ını. Sesimi duyunca Cenab döndü: 

- Ben de şaştım, dedi. Bu ne nefis 
şiir ... ! Bu Faı·uk Nafiz kim? 

Ve,her şeye avucunda sal•iadığı bir 
tebessümle giilen Cenab, o gün he. 
yecamn beyaz dudaklnıile şiiri bana 

okuyor, cCanun, bu Faruk Nafiz kim?> 
diye soruyol'du. Ve o gündı>n itibaren 
Faruk Nafiz'ln her şllri çıkınca, bil· 
tün bir memleket bu suali soruyordu. 
İstmlerlnl eskilere tebliğ etmek istiyen 
gençlerin yapacaklan şey cSöven 
Gavs!. olmaktan ziyade, cYa7.an Fa
ruk> olmaktır. Sövmekle sanata gt. 
rilseydi, ed~blyat tarihinin yaıısı may. 
nacılar, yansı dil. arabacılardan iba
ret olurdu. 

- Oenç ed1plerdsn mürekkep C-. 
beyu llstedeki lslmler hakkın.da tıı.. 
rintz nedir? 

- Beyaz listede adı geçen c8aid 
Faik> ı yazılarJ.le tanıdıktan soma 
kendini öğTenmek ihtiyacını duyduı& 
Çünkü bu gencin yazılarında bfr ~ 
tür sezmlştlm. Ve, Grenoble ünive1ıo 
sitesinde okuduğunu duyunca, mem.. 
Ieketimin hesabına, nikbin olduıw 

Ştendhal'in memleketinden dönen 
bu genç onun kafa hemşe.ıisi idi. H._ 
lld Fahrinin oğlu, kara liste, ak liste 
yazmakla kıymetli zrunanlatmı har
cıyacagına bu arkadaşından istifade 
tmeye baksa daha iyi eder. Kabann~ 
ta mana yok. İçi hava doln olan da· 
vaları, 1.aman, bir fhkcyle, hakiki 
hacimlerine irca eder. 

- Gençlerden başka kimleri beğ .. 
nlyorswıuz? 

- Or.han Seyfiyi, Peyami Safayı, 
Falih Rıfkıyı, Nazım Hikmı::tU 

- Bunlar genç mi? 
- Maatteessüf genç!. .. Bunları es-

kitecek gençler çıkmadı~ı için bunlar. 
maatteessüf, öldükten sonra da gen9I 
Orhan, heceye, bir cRObabı ıŞikest~• 
verdi: «Gönülden eserler>. O, kendini 
göstermek için değil, kendini bulmak 
için yazar. Sonra lisanı ne k"&dar 
genç, ne kadar kellmeslzl 

Sonra Peyami Safa ... Omm yazıla
n, ufkunda bacalar ürperen bir !ab. 
rikalar diyarıdır, asnmı onun yazı. 
smda görürüm. Her sabah güneşle h.. 
raber yeniden doğan oir yazı. 

Sonra Falflı Rıfkı, Nazım Hikmet ... 
Yirmi senedenberl bir tttrm eskimt. 
yorlar. 

Fakat bu mcvzuun bulı'.adar ciddi· 
yete tahammillü yok. lşi.n alaylı tat.
rafına gelellm. Sahiden Halid Fahı1yt 
kara listeye sokan Gavsi Ozansoy H&
lld Fahrinin oğlu mu: 

- Evet oğlu! 

- O halde, oğlu babasını edeblya"' 
tan çıkardığı gibi babası da otıumı 
edebiyata sokmasa! 

Şmıke~ RADO 

ta bir yere oturmak, kendinden evvel [ Ü ' • ] 
oturanı kaldırmakla de~!ll. eser yaz- G Ü N N A N S K l Q P E O 1 S 1 
makla olur. Blliyorswıuz ki Emile Zoıa _ 
işe Vlctor Hugo'yu be~enmemekle ""----------------------------"' 
başladı; taıcaı ona sövdü diye meşhur Finlandiya Reisicümhuru 
olniadi, Rugon - Macquart'lan yazdı. Ki Ö ti K l l I 
diye meşhur oldu. MeselA ifte BaulW S a 0 
laire... Kendi şöhreUni yapmak içiıı 
ba_,ka şöhretlere çatmadı; eser verdl; 
ve bu eserin karşısında Hugo: cEd&
blyata yeni blr ürperme getiren şiir!> 
diye hayretini saklayamadı; Kibrin 
kalın ve kaba he~kcll olan Hugo ... 

Bu çocuklar da kara liste, ak liste 
yazacaklarına eser yazsalar.. . Ama 
sahici eser yazsalar... Mesela. şu kara 
listenin mürekkebinden ne kadar eser 
çıkardı' Ama eser için mürekkep ki\
tt değil, adam da IA.zım ... Bu gençler, ı 

başkalarını öldünneğe uğr~aca.kla.

nna, bir karanlığın içinde cenin olup 
kalmaktan kurtullnağa çalışsalar da
ha z.eld bir 1' görüı1erdi . 

Gençler kahve;1, klübü bırakıp JG.. 
taba.1 mektebe tahanunül etsinler; o 
zaman yaşlılar nisyanın siyah llste
alne, böyle ite kaka değil, kendilikle
rinden girerler. Servetifünunun üçün
cü, dördüncü adamı olan Şuaytb 

blle evinden bütün bir hatta çıknu
yarak çalışan bir adamdı. Akif 80 se
ne yazdı, 50 sene okudu. 

- Siz bugün edebiyat Aleminde 
bir isimsiniz. Nazan dikkati nasıl coPr 
bettiniz? 

- Edebiyatta kendimin bir isim alı
duğunu söylemeyin, memleketimin 
hesabına kahırlanırım. Yalnıa, sanat
ta sahicl. Brla.mlann 1s1mlert meçhu1 
kalmaktan namı kurtulur, onu anla.
tayını: Bir gün tramvayda idim. O. 
nümdeld ba.şaız, yuvarlak a1'amm, 
bir çok baktlltan 80Jl!'a Cenab Şaha.
beddtn old1Jlım._q &ftnH'm., BQ ~ 

sovyet - Fin harbi devam ediyor. Flnlln- ı 
dlya Relslcilınhuru Klö:ltl Kalllo geçenlerde 
<lun)·ayn lılt;abcn bir beyanname n~rede
rek yardım ıstedl. 
muııo aslen koyhi bir nHenin çocnğudıır. 

Keııdi mcsaisllç şlmalhı buzlu ve sarp mm
tııknlnnndn geniş blr crnzlye sahip oldu. 
Bu arada devlet işlerindeki mümtaz mev
ktlle beraber, koylü A.det;lerinl, S3Jnlmiyetl
nl, açık sözluHiğtmü muhataza ett.l. Kalllo 
nUc.sinin samimi muhit.inde kllçük blr bur
jun hayatı sürer: Debdebe ve fıldyl~ten 
hoşlanmaz. Zarif bir ev kn.dmı olan kan.sa 
madam Knlllo'nun en buyük zevki Relst
cümhurun basit yemeğini kendi elllc ha
zırlnmnktan lb:ırettir. 

••• 
1918 de Mannerheinl, Rusları mağlub et

tikten sonra Sovyetıer FlnlAndlyada müt
hiş bir prop:ıganda fıuı.Uyet!ne geçmişler
di. 1929 da komUnlsUerln tazla ileri gltnıe
lerl blr aksiılA.mele sebep oldu. Blr küçük 
tehir olan Lapua'dıı Moskovıinın ajanları 
a~ır bir hezimete uğ'radılar. Bu hareket
ten komünizme karşı cFinl~dt~·a sftrgllsli» 
1smi \'erilen bir mücadele teşkllMı doğdu 
<ve komünistlere arka arkaya dıırbelcr in
dirdi. Maamaflh bu mücadele l:ndrosu lçla. 

Rodezya da İngiltereye 
gönüllü gönderecek 

Lusakas 14 (A.A.) - Meclisin ~
lışında şlınall Rodezya valisi, Rodez
yarun, talim görmek üzere şark! A!
rikaya pilot göndereceeuu haber ver
miştir. İngiliz ordusuıida. harbetmek 
üzere Avnıpaya gönüllü gönderllmest 
için de, keze. bir proje yapılacaktır. 

Hük1lmet Rodezya tarafından Bü
yük Brltanyaya :tekllt ve bidayette 
52,000 1ngllbı lirası olarak tesblt edi
len yanhmı, 200,000 lngU.bı llrasına 
lblA.I ~ 

den ~ birkaç fa§lst elemanın Urata 
kaçma.lan, liberallerle sosyal demokratıa
mı hoşnutsuzluklannı muclb oldu ve ft.. 
Jdrler umumi nir.amı her t.ehllkeye ltM9 
tonınınk lçln siyası muha!nzaki\r bir züm
renin kuru!mnsına döğru meyletti. 

1931 de yeni Relslcümhur Svinhu!l"Jd 
çitçi partlsl l dert Kalllo'yu hükümetı tcı· 
kile memur etti Hareketleri açık ve samı. 
ml, agwu ~·aınız söylenecek söz oldu2u v.a. 
man açan, ''e Sbzünu sakınmıy:ın bu ener· 
Jfk adam, pnrlamentod:l nzun znmandn.ı . 
bert naw.n dl~kaU çekiyordu. Kıılllo n.ı
killneti kurmaya ç:ılışırken b'rçok: miışldl
llitlıı. kar'.ılılaştı. Lapun'nın mutaassıp mur. 
rlt a2lan, hükümeti kurmn.sına mani ol
dular. Bundan bir müddet e\"Vcl Dl!te .a_ ... • 
lls1 relsllğlnc seçi.len Kallio mevkUnl nı\l • 
hatnza ettt. 

Nihayet 1936 da Meclis yenUendlı1 za.
man Kalllo ılk knbincsını kurdu. Dlrlt8.§ 
ay sonra devlet reisinin vnzlfe müddeti do
lwıca ı mart 1931 de Cümhurreisllğlne S'>
çlldl. 

Bugün Kallio, dürüstliiklerlle taruoaıı 
Finlerin en namuslu, en temiz slmo.sı ad
dedilir. 

Lituanyadaki Almanlar.m 
nakli 

Kaunas 14 (A.A.) - Lituanyadald 
Alman ekalliyetlerinin Almanyaya ~ 
killeri şartlarını tesbit etmek Uzere 
bir Alman heyetinin Kauna.sa gel~ 
~ bıld1rllmektedir. _ 

Rus - Japon müzekereai 
Moskova 14 (A.A.) - Japon ve S01W 

yet komfsyonla.n dün Moskovada 
ikinci defa toplanmışlardır. Sovyel 
murahhaslan Japonlara Sovyet hQ.. 
kQ.met1n1n Japon muhtırasına k&ıll 
mukabil tekl1flerlnl tevdi etm1şlerdJr. 



SahUe 8 

Yarının dünyasından haber : 6 

Dünyanın Amerikadan görDnüşü -
ne şekil alırsa 

milzakeresine seyirci 
Yazan : (Ahmed 

alsın, Aınerika bu Harp vaziyeti 
defaki sulh 

. Amerltalılar harekete, mücadeleye 
bayılan adamlardır. Delice bir mera)t.. 
Ja taktp ettikleri tutbol, beysbol, boka 
maçla.n, nihayet baldk1 mücadelenin 
bir taklidinden ibarettir. 

Milyonlarca 1naan birbirinin boğ&
mna sanlarak bütün bir latayı sahici 
bir boğuşma meydanına çevirince Ame.. 
rikal.ıların böyle bir manzarayı derin 
bir heyecanla seyretmeleri ve mücar 
delelerde şu veya bu tarafı tutmala.
n çok tabiidir. Bütün bitaraflık lA.
k.ırdılarına rağmen Avrupa harbine 
karşı cidden bitaraf sayılabilecek bir 
tek Amerikalı yoktur. 

Aınerikada çokluk candan demok
rasilere taraftardır. Amerikan varlı
ğının temeli hüriyettir. Bütün nok- ' 
sanlarına rağmen Amerikan devlet 
gemisi ancak serbes ve geniş müna
kaşa sayesinde selAmetini ve hızını 
muhafaza edebilmektedir. Amerika,.. 
lıların çoğu hürriyeti zincire vuran 
rejimlere düşmandır. Bundan başka 
inkişaf halinde bir iktısadl sistem sı
fatile de Amerikanın, dünya üzerin
de barış ve emniyet hüküm sürmesi
ne ve yarının hesap edilebillr bir hal
de olmasına derin bir alAkas1 vardır. 
Tecavüzü iş edinen memleketler bu 
itibarla da Amerikanın tabU dtlır 
manlandır. 

Çokluğun bu açık meyline rağmen 
Ameıikada diğer tarafı tutan azlıklar 
eksik değildir. Yalnız garibi şu ki sa.
yılan yirmi iki milyona varan Al
man aslından Amerikalıları bu az.. 
lıklar ara,.,ında sayamayız. Geçen 
harpte Almanya tarafını tutan Am~ 
rika Almanlarının çoğu bugünkü Al
man rejimini benimsemiyorlar, ak
sine olarak rejimin hürriyeti yıktığı .. 
na ve hakiki Alınan kültür ve 1lmin1 
kökünden baltaladığına kail bulu
nuyorlar. Amer1kada Almanca olarak 
çıkan Nevyorker Staats Zeitung gj
bi belli başlı gazeteler, harbi Alman· 
lığa karşı değil, Almanları ezen bir 
sisteme karşı açılmış bir hareket di
ye karşılıyorlar. Bunla.r.ı.n llsanı, di
ğer Amerika gazetelerinin lisanından 
farksızdır. 

Şikagonun şimalinde Mlllvankee 
fehri vardır ki Alman dil ve kültürü
nü tarnam1le muhafaza etmiştir. Son 
Amerika.da bulunduğum ·:sırada bu 
fehre yolum dU.,tü. Gördüm ki hal
kın umumi hisleri tarihi Almanlıkla 
beraberdir, fakat bugünkü rejimlerini 
Alman varlığının tabii bir ifadesi di
ye benimsemekten uzaktırlar. 

Amerika Almanları arasında. na.zl. 
hareket.ini Bund adında bir teşekkül 
temsil etmektedir. Amerikalılar bu 
teşekkülün çalışma hedenerlnl hi9 
beğenmemekle beraber buna karşı 

hiç bir cephe hücumu yapmamışlar
dır. Hatta Bundun toplantılannı hal
kın hücumundan korumak için dai
ma polls kordonları kurmuşlar ve 
Amerika vatanda.şlığı sıfatını taşı

dıkları halde Alman menfaatine bağ
lı olduklarını gizlemiyen bir takım , 
adamların Amerika aleyhindeki atıp . 
tutmalarına seyirci kalır gibi görün
müşlerdir. Fakat Amerika kongresi
nin hususi bir encümeni, bu davayı 
bambaşka bir bakımdan ele alIIUf
tır. cAmerlkalılığa uymayan faali
yetleri> araştıran bu encümen, ko~ 
münizm hareketlle beraber Bundun 
faaliyetleri hakkında da çeşid çe
fld şahitler dinlemiş ve duyduk
lannı günü gününe gazetelere ver
miştir. Bu arada Bundun reisi Fritz 
Kuhn adında bir adamın teşekküle 
ait paralan kullanarak ne gibi bir 
hayat geçirdiği, evli olduğu halde 
önüne gelen kadına nasıl evlenme 
teklifleri yaparak iğfal ettiği meyda
na çıkmıştır. Neticede Bund Aıneri
kada gılya propaganda yapmak için 
kurulmuş iken, Alman davası hak
kında köşede, bucakta ne kadar dost
l\ık varsa bunlardan çoğunu yoket
meğe sebep olmuştur. kuhn de fikir
lerlnden dolayı değil, Bundun para-

larını zimmetine geçirdiğinden dolayı 
yedi sene hapse mahkfun edilmiştir. 

Bütün demokrat memleketlerde 
diktatörlüğün bir anda kararlar ve
rerek icraata girişmesini bir meziyet 
sayan ve demokrasinin bu bakımdan 
geri olduğunu zanneden adamlar ek
sik olmamıştır. Hiç şüphe yok ki Al
manya birçok sahalarda süratıe yol 
alırken ve hele bfr aralık silah yarı
şım göz göre göre kazanırken, Ameri
kada da naz! mikroplarının tesirini 
duyan insanlar vardı . Fakat netice, 
halkla beraber çalışmadan \'e onların 
görüşünü temsil etmeden girişilen 

faaliyetlerin kuru bir gösterişten iba
ret olduğunu göstenneğe başlayınca 
Amerikadaki nazi dostlarından ço
ğunun gözü açılmıştır. Bu gibiler, 
diktatörlük hareketlerinin, belki de 
bir dönüm noktasında fevkalade bir 
vaziyete muvakkat deva olabileceği
ne, fakat bundan sonra devam edin
ce ancak teccllisiz ve kof mahiyette 
işler yaptığına ve memleketin yarı
nım bedel diye ödediğine kail olmuş-
lardır. · 

Diğer ifrat hareketi olan komü
nizme gelince hiç şüphe yok ki ko
münizm Amerikada çok gayretle ça.
lışmış ve çok taraftar kazanmıştır. 

Eski din bağlan sarsılırken, komü
nizm moda halinde bir din şeklinde 
ortalığı tutmuş ve birçok boşluklan 
doldurmuştur. Eskiden serbes görüş
lü fikir adamları diye tanıdığım ba
zı muharrirler arasında öyle komü
nistlere rasgeldim ki Amerikan 1s
tikllUi fikrini bile feda etmekte tered
düt etmiyorlardı. Yarın Rusyanın 

idaresi altında kurulacak bir dünya 
f ederasyonund.a Amerikanın bir hal
ka halini almasını hoş görüyorlardı. 
Saplanmış bir itikadın nasıl din ta
assubuna benzer şekiller alabilece
ğini ve olgun bir !iklr adamının gö
rüş kudretini nasıl yokedebileceğlni 

bu adamlarda gördüm. Hiçbir mese
le hakkında şahsi fikirleri yoktu. 
Akıllarını hiç kullanmıyorlardı. Ye
ni bir vaziyete dair henüz Mos
kovadan emir ve işaret gelmemişse 

hiç ağızlaıını açmıyor, münakaşadan 
kaçıyorlardı. 

Kongrenin Amerikalılığa lfi.yık ol
mayan hareketlerle meşgul olan en
cümeni komünizm ile de uğraştı. 
Şunu ortaya koydu ki birçoklarının 
samimi bir içtlhad meselesi diye gös
terdikleri vaziyet, yabancı bir memle
ketin emellerine körü körüne ftlct 
olmaktan başka bir şey değildir. En
cümenin neşrlyatı, aklını kullanmak 
kudretini henüz kaybetmiyen birçok
larının gözünü açtı. Sovyetıerin Al
manya ile birleşmesi, hiç şüphe 

yok ki daha derin tesirler yaptı ve 
Amerikadaki komünizm hareketinin 
hızını her vakit için kırdı. Eskiden 
ileri bir fikir hareketi ve bir kurtu
luş ideolojisi karşısında olduklarını 
sananlar, geri bir yabancı emperya
lizmin ajanı ve aleti haline indikleri
ni !arkettiler. 

Hele Finlandiyaya karşı olan teca
vüz, henüz açılmamış olan gözleri 
tamam.ile açtı. Küçük bir milletin, 

. varlığını ve- istiklalini, büyük çeşitte 
bir milletin tecavüzüne karşı koru
ması ve ölesiye çarpışmayı göze al
ması, her vakit, her yerde sevgi ile 
karşılanacak bir manzaradır. Fakat 
Amerikanın Flnlandiyaya ayrıca hu
susi bir bağlılığı vardır. 

Amerika dünyanın her memleketi
ne borç para vermiş, hepsi de sonun
da borçlaıını ödenıemislerdir. Ame
rikalılar aptal yeıine konulmalarına 
çok kızmışlardır. Amerikaya karşı 

taahhütleıinl tutmayan memleketle
re bir daha borç para verilmemesi 
hakkında ayandan Conson tarafın~ 
dan hazırlanan kanun, Amcıika kon
gresinden hemen hemen rey birliğile 
çıkmıştır. 

Bu kanunun şümulü haricinde ka
lan iki memleket vardır ki Türkiye 

kalmıyacaktır 

Emin Yalman ) 
ile Finlandiyadır. Finlandiyalılar, 

senelik taksiti 242,000 dolar tutan 
bir borcu günü gününe ödemek su
retile borç ödeyen biricik memleket 
mevkiini kazanmışlar ve bu mevkile
rinden büyük ölçüde istifade etmiş
lerdir. Helsinki belediyesi Nevyorkta 
otuz milyon dolarlık bir istikraz yap
mış, bunu Finiandiya hükfunetinin 
diğer i.stikrazlan takip etmiştir. Fin
landiya, tecavüze uğrayınca resmi 
İınport aııd Export bankası kendi 
teşebbüsile derhal on milyon dolarlık 
bir kredi açmıştır ki o sırada Finlan
diya dünya yüzünden silinmek teh
likesine maruz bulunuyordu ve mali 
ölçü ile hiç kredisi yoktu. 

Son gelen Amerika gazetelerinde 
okuduğuma göre Amerikalılar, yapı
lan tecavüze o kadar kızmışlar ve 
Finlflndiyalıların kahramanca muka
Ycmetini o kadar beğenmişlerdir ki 
kongre bitaraflık kanununu Finlan
diya lehine değiştirmek, yüz yirmi 
beş milyon dolarlık yeni bir ikraza 
girişmek, Finlandiy::mın son verdiği 
242,000 dolarlık taksiti geri vermek 
belki de eski borcu taınamile silmek 
yolunda b!r cereyan açılmıştır. 

Amerika bahıiyesi Finlandiyaya 
44 tayyare hediye ettiği gibi bitaraf
lık kanunu tadil edilince 400 tayya
re ve 400 Amerikan pilotu gönderile
ceği hakkında da bir rivayet çıkmış
tır. 

Amerikanın Finlftndiyaya karşı 

tuttuğu yol şunu gösteıiyor ki Arrıeıi
kalılar sporcu adam ruhunu harici 
styaseilen •uzak tutamıyorlar, gürül
tüye kaıışmamak yolundaki bütün 
kararlarına rağmen neticede hisleıi
ne mağlfıp o1uycr1ar. Amerikanın bi
taraflığına en çok taraftar olanlar 
bile şunu inkfır edemiyorlar. Eğer İn
giltere ve Fransa mağl(ıp olmak .isti
dadı gösterirse ve Amerikanın ileride 
Alman hegemonyası ile tek başına 
karşılaşması ~llkesi hasıl olursa 
Ameıika geçen defa yaptığı gibi mut
laka bu harbe de karışacaktır. Bun
laruı yegane ümidi, İngiltere ve Fran
sanın tek başlanna Alman rejiminin 
hakkmdan gelmeleri ve Ameıikanın 
karışmasına lüzum kalmamasıdır. 

Yalnız ha11> vnziyeti ne şekil alır
sa alsm, ~urssma şüphe yoktur ki 
Amerika bu defaki sulh mUzakeresi
ne seyirci kalmayacaktır. Takip ede
ceği yol da, galip gclenleıin kin ve 
ihtiraslarına mağlup olmamalarını • 
her millete müsavi surette yaşamak 
imkanı verecek bir barış ve anla.şma 
kurulmasını ve bu kadar fedakarhk
tan sonra dünya yüzünde nihayet 
hakiki bir emniyet hüküm sürmesini 
temin etmekten ibaret olacaktır. 

Ahmed Emin Yal11Uln 

A danada kış sporları 
Adana (Hususi) - Toroslarda kar, 

artık bütün araziyi kaplamıştır. Bu 
münasebetle Adana Halkevi kış Bpor
lan kolu bugünierde Toroslara çı

karak kayak sporları yapacaklardır. 

A K Ş A M 
Abone ücretleri 

EENELİK 
8 AYLIK 
3 J\YLIK 
l AYLIK 

ır.cnebı 

2700 kurut 
HIO • 
eoo • 

• 
Posta lt!.ilu\dına dnhU olmıyan ecnebi 
memleketler: s~neURl 3600, e.itı ayJ.ıts 

?900, tıQ aylııtı 1000 kunııtur. 

Ad~s tet.dlll tçln yirmi beıı kuruşluk pul 
göndermek lt\zundır. ----
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Erzincan feliketzedeleri 
Erzincan muhabirimiz zelzele gecesini ve 

onu takip eden gUnleri anlatıyor 
Merdiven yıkılmıştı. Alt · katan damına 

oradan da bahçeye atladık ... 
Erzincan ve yorgun ve takat&zdık. Zavallının üa-

havallsinden İs- tüne yıkılan enkaz yığınıri1 kaldıra.. 
tanbula ge- madık. Bir şey yapamıyorduk. Zaten 
len f elAketze- kimi, hangi telAketzedeyi kurtarab1-
delcr ara.mıda llrdik? Çöken evlerin altında kalan-
gazetemizin Er- lar; bir, beş, on kişi değlıdi ~ Ytizler-
zincan muha- ce insan; erkek, kadın, çoluk, çocuk 
biri ve Halk tnllyor, çırpınıyordu ... Bir ana, ba-
partisi Erzin- ba; bir kıyamet günü idi. 
can idare h eye- Zavallı Malatyalı, bağıra bağıra; 
t i reisi B. Mus- feryadlannı bize işittire, işittire öldül 
tafa Hatunoğlu Kardeşlerimden Ahmedin evi yı-

da vardır. B. kılınış, üzerlerine dam çökmüştü. 

Mustafa Ha- Güç kendilerini kurtarabilmişlerdi. 

tunoğlu, 14 ki- Ahmed, çocuklarından birisini, kan-
şilik ailesi efra- sı da diğer bir çocuğunu kurtarmış-
dı arasında beş tı. Fakat üç, beş ve sekiz y~o:ıarında-

B. Mustafa Batunot lu -r 
yaralı, üç kur- ki çocuklarından üçünü kurban ver-
ban vermiştir. diler; zavallı yavrucakların ~lülerlni 

B. Mustafa Hatunoğlu ile Erzincan bir gün sonra çıkardılar. 
faciası etrafında görüştük. Bize şu Askerin yardımı . 
izahatı verdi: Erzincan, 36 mahalleye taksim 

- Felaket gecesi mutadım veçhi- edilmiş bir şehirdi; loşla, şehrin şi-
le, saat 9,5 la 10 arasında yatmıştım. mal tarafında ve bir yamaçtadır. 
İki katlı evimizin üst katındaki orta Bu saha zelzeleden mahfuz kalını~, 
odada yatıyordum. Evde re!ikamla kışla yıkılmamıştır. Bunu da ancak. 
ikimizden başka kimse yoktu. Sokağı- sabah olduktan sonra anladık. 
mızdaki evlerin çoğu, valdeme, kar-
deşleıime ve diğer akrabamıza aitti. Sabah olunca erkenden kışladald 

asker imdadımıza koştu, kurtarma 
Ben, derin bir uykuda idim. Bir ara- ameliyesine kışlaya en yakın taşçı 
lık somyalı karyola şiddetle sarsıldı mahallesinden başlamışlardı. Pakat 
ve bu sarsıntınm tesirile birdenbire yaralılar, felaketzedeler o lrndar çok-
yere yuvarlandım; refikam da ayni tu ki baştan başa harabezare dönen 
sarsıntı ile benim üzeıime yuvo.rlan-

geniş şehir içinde bu muazzam enkaz 
nuştı. Biran içinde vukua gelen bu yığınının neresinde canlı insan bu. 
sarsıntı ile tehlikeyi kavramıştım. 
tl::.tümüze tavanın çökme.si ihtiınn- lundubrunu anlamak kabil değildi. 

İmdada gelen asker, bütün fe]{ıket
lini düşünerek ve tehlikeyi tahfif ct- zcdeleri kurtannağa kifayet etmiyor-
mek düşüncesile refikamı karyolanın 
altına soktum. du. O gün, kışladan şehre inen asker, 

Taşçı mahallesini ve Kemah caddesi 
Tam bu sırada ikinci bir sarsıntı 

kısımlarındaki yaralıları kurtarınak-
daha oldu ve yatak odamızla merdi- la meşgul oldu. Bir gün sonra da ei
ven başı arasındaki bağdadi duvar 
yıkıldı. Bu yıkılma keyfiyeti o kadar vardan topçu piyade kuvvetleri yet.is-

ti... Bunlar, daha geniş bir sahad'a 
apansız oldu ld enkaz ayağımın üze- kurtarma ameliyesine başladılar. As-
rine yıkıldı, çekemedim. Fakat ga-

keıin fclaketzedeleıi tahlis için gös-
riptir; bu sarsıntıya rağmen odada terdiği gayret ve faaliyet çok bi.iyük-
döşeme ve karyola devrllmedi, yerle-
rini muhafaza etti. tür. Biz, felaketten sonra altı gün 

mümkün mertebe tedarik edebildi-
Bizi uykudan uyandıran ilk sar- ğimiz çadır içinde barındık. 

sıntı şakuli, ikinci sarsıntı da ufki 
idi. Bu esnada merdiven de yıkılmış- Yıkılmamış ancak bir iki 
tı; üçüncü bir zelzele ile odanın dö- bina kaldı 
şemesi yıkılabilirdi. İkinci sarsıntı Erzincanda hemen yıkılmamış bi-
ile karyolanın bitişiğindeki duvar so- na kalmamıştır. Yalnız şehrin şimal 
kak üstüne yuvarlanmıştı. tarafında valinin ikametgahı, e.şraf-

Yıkılan duvar aralığından alt ka- tan B. Mehmed Alinin evi yıkılmadı, 
tın damına çıkabilmeğe imkan var- daha. yeni yapılan birkaç bina ... Bir 
dı. Bütün kuvvetimi topladım, aya- de Kemahlı LAtife ait yeni yapılan ı.lç 
ğımı enkaz altuıdan kurtarabildim. mağazaya da bir şey olmadı. Fnkat 
Ayağım, yaralanmıştı. Açılan duvar zavallı latifin cesedi de enkaz ara-
deliğinden alt katına damına, bura- sından çıkarıldı. Erzincanda yıkılma-
dan da yalın ayak, üstümüzdeki el- dık cami kalmamıştır, Erzincan, 
bise ile bahçeye çıktık. Bahçeye çık- şimdiye kadar üç, dört şiddetli zelze-
tığım1z zaman her taraftan ferynd- leye maruz kaldığı halde bu tnrihl 
lar, inltiler, vaveyl~lar yükseliyor; bu camilere bir şey olmamıştı. Hatta 
!eryadlar arasında: «Sağ mısın?>, Ak.koyunlar zamanından kalma 600 
cAnncciğim! >, cBabacığım!>, •Evla- senelik Ulu cami de bu son hareket! 
dım! > gibi boğuk, hıçkırıklı hitaplar arza mukavemet edemlyerek yıkıl-
geliyordu. mıştır. 

Kar ba§lıyor Bundan başka yine tarihi binalar-
dan olan Hacı İzzet paşa camii de 

Bu esnada bu·· yük bahçemı· zln bir 
tarafında kardeşlerimden birtnı· go··r-

ki evkaf tarafından tamir ediliyordu; 
çökmüştür. Mekteplerden de hiçbiri 

düm; oturmuş yıkılan evinin enkazı kalmadı. 
üstünde ağlıyordu. Hepimiz çıplak ve 
çorapsızdık; bahçede evvelce yağan 

karın üstüne basıyorduk; bu sırada 
rüzgar şiddetlendi ve tekrar kar yağ
mağa başladı, bunun tesirile de tit
reşıneğe başladık. Diğer bir birade
rimle seksen yaşındaki annemin otur
duğu ev yıkılmamıştı. Fakat evin içi
ne girmeğe sokağa dökülen enkaz 
mani oluyordu. Kardeşlerimden birile 
pencereyi söktük. Evin içine girdik. 
valideyi dışarıya çıkardık ve annemin 
evinden çıkardığım yorgan, yatak ve 
diğer eşya ile barınacak bir yer kur
duk; kadınları buraya soktuk. 

Biz, bu işlerle meşgulken istimdad 
feryadlan daha acı ve kuvvetle yük
seliyordu. Komşularımızdan Malat
yalı · Kazını isminde bir genç vardı, 

henüz yeni evli idi, bu adamcağız 
yarı beline kadar toprağın içine gö
mülmüştü. Karısı bir hayli uğraş

mıştı. Bu bedbaht kadın kocasını 

kurtaramayınca bizden istlında.d edi
yordu. Fakat ellmlzde kazma, kürek 
gibi vesait yoktu. Bizler de yaralı, 

Seksen yaşındaki annem, Erzln
da bu kadar şiddetli olmamakla be
raber bundan 60 sene evvel yine bir 
zelzelenin büyük tahribat yaptığını 

söylüyor. Fakat o zaman camilere, 
büyük binalara bir şey olmamış, an
cak bu zelzele de şehirde hayli tahri
bata. sebep olmuştu. Şehir, şimdiki 

mevkiinde değil, Fırat kenarında. 

imiş. O zaman birçok binalar yıkıl
dığından yeni tesis edilen şehri biraz 
daha yukarıya almışlar ve şimal ~ 
rafında kurarak Fırat kenarını terk
etmişler... Lakin o vakit, şehir için 
yeni bir saha intihap ettikleri sırada 
bu tercih, bir tetkik mahsulü dcğll
di. Gelişigüzel diğer bir sahayı seç
tikleri şimdi anlaşılıyor. 

Yiyecek ve sdıhi yardım 
Sabah olunca, ilk şaşkınlık geçin

ce, sağ kalanlarımız, kendi evlerinin 
enkazını eşeliyerek evlerindeki yiy&
ceklerden ölmlyecek kadar bir şey 
tedaıik edebildik. Bir gün sonra da 

(Devamı ıo u1ıcıı sahifecl8J, 
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Pul yokken posta parası mektubu 
alan tarafından ödenirdi 

Yeni harbin öğrettikleri 

Eski zamanlarda mektup nakli o kadar zor bir isti ki 
• 

bundan ancak hükümdarlar istifade ederlerdi 

İngiJt.erede çıkan 
ilk posta pulu 

zamana l{adar 
dünyanın her ta.
rafında posta pa-

rası mektubu alan tarafından öde
n~r, verilen para yolun uzaklığına 
~ore artardı. Mektup ücret1n1 zarflar 
Uzerine yapıştmlacak bir etiket mu
kabilinde evvelden ödemek fikrini 
Rowıand Hill isminde bir İnglliz or-
taya atmış, bu zatın fikri İngiliz hü
kOrnetı tarafından tatbik sahasına 
konmuş. pul çıkarılmıştır. fils, ~- • 

li~~;i~:~i~: ~~t~~~~~ ~~: ~~~ ,. 4~.,\:~· 
dı, siyah zemin üzerine işlenmişti, ••· • 
kena.rları tırtılsızdı ve bir penny kıy- _ 
ınetinde idi. Bundan evvel İngiltere
de, üzeri posta nakliyatını tasvir eden 
:resiJ!,Jerle süslenmiş gene bir penny 
kıymetinde zarflar kullanılırdı. 

Eshi zamanlorda mektup götiıren 
iki <!th 

etmelerine izin vermişti. Fakat bun
laıı.n gönderdikleri mektuplan sahi
bine yollamadan açıp okur, .kraliyetin 
menfaatine dokunan ve hoşuna git
miyenleri yırtar, atardı. 

Türklerde posta hizmeti ötedenbeıi 
vardır. İlk zamanlarda mekıtuplar 
süvariler vasıta.sile nakledilir, posta
cılara «Tatan ismi verilirdi. Bu is
min iyi binici olan Tatarların ilk de
fa posta hizmetinde kullanılmasın
dan geldiği zannedilmektedir. 

f 
• Milletler arasında posta nakliyatı-

nın intizamı bundan 200 sene evvel 
• İsviçrede kurulan «Beynelmilel pos

. i talar blrllğb sayesinde temin edlle-

4 bilmiştir. Bundan sonra mektup üc
retleri şayanı hayret derecede ucuz
lamış, herkesin isitfadesi kabil ol
muştur. Pulun icadı mektup gönder
m!' işini büsbütün kolaylaştırmıştır. ı 

Fakat mektup zamanıffilzda kazan
clı ğı büyük sürate rağmen ağır bir ' 
muha:bere vasıtasıdır. Telgraf ve te
lefonun icadı muhabeıeyi eskilerin 
havsalala11rıın kabul edemiyeceği bir 
sürate kavu~turdu. 

Bugün posta, telgraf ve telefon ser
' isi devletlerin en mühim varidat 
membalanndan birini teşkil eder. 

Ş. R. 
Pul usulünü 1843 de Zürih ve 

Berne Kantonları kabul etti. Sonra 
Brezilya, Finlandiya, Bale Kontluğu, 
1847 de Birleşik Amerika postalann
da pul kullanılmağa başlandı. İlk 
Amerika pulu üzerinde Franklen'in 
resmi vardl. 1849 da Fransa iki pul 
çıkardı. Türkiyede posta pulu istima-

ve1a atlılar, sonra posla ara;balan va.. 
sıtasile nakledimiştir. 

Vilno Üniversitesi 
kapatılmadı 

Paris 14 (A.A.) - Lituanya sefflreti 
matbuata bir nota göndel'erek Po-

line 1865 senesine doğıu başlanmıştır. 
Bugün bütün medeni memleketler 

beynelmilel posta ittihadına g"irmiş 
buıunuyor ve senelerdenberi pul me
ta.klııan yeni çıkmış veya dünyada 

Eski zamanlarda posta 
sürat rekorları lonya menbı>Janndan verilen haber

lerin aksine olarak Vilno üniversite
s!nin kapatılmadığını, fakat yükselt 1 

Lituanya enstitüleri hakkındaki ni- l 
za.mnamc mucibince makul bir şekilde ı 
bu üniversitede tadilat yapıldığı bil- ı 
d.irilmiştir. 1 

Neticesi müteadd.ld faktörlere tAbi 
olan birçok hadiseler gibi harp hak
kında da ancak pratik sahaya inti
k.allnden ve birbirini teyid eden tec
rübelerden sonra hükümler verilebi
lir. İki harp arasında sil&.h ve malze
mede vukuu tabU olan değişiklikle
rin neler doğurabilece~i nazari ola
rak hesap ve tahmin edilmiş olsa bi· 
le, tatbikatta bunlann aynen çıkaca.
ğını iddia etmek güçtür. 

O halde en küçüğünden en büyü
ğüne kadar bütün kumandanlıklaıın 
ve harbin idaresile alAkadar makanı
lann ve hatta harbin bugünkü vüsa
tine bakılarak bütün millet :ferd.leri
nin yeni harplerin birlikte getirdik· 
lerl değişiklikleri günü gününe ta
kip ederek hem ön hattaki askerin ve 
hem de memleket içindeki ferdlerin 
buna göre hazırlanması l!zımdır. Zi· 
ra bir hastalıktan olduğu gibi bir 
hücumdan ve bir dü.şınan darbesin
den korunmak ve sonra buna karşı 
mukabil darbe vura.bilmek için evvel! 
hasım tarafından ne çeşid hamleler 
yapılabileceğini bilmek esastır. 

İyi yetişmiş ordu demek; harbin 
icaplarını ve günlük değişlldfklerini 
sezerek harekatını ve mukabil tede 
birlerini ona uyduran demektir. Bu
nun içindir ki gerek harp nazariyatı 
üzerinde uğra.şanlar ve gerekse biz
zat orduları sevk ve idare edenlerin 
en büyük meşgalesini modem harp
lerin lıakild çehrelerini görmeğe ça. 
lışınak teşkil eder. Keza askeri ya
zıcıların vazifesi de yalnız vukuatı 

nakletmekten ziyade bu de~ikle· 
ri büyük okuyucu kitlelerinin önüne 
koyn1ak ve bunlara karşı alınan t~d
birleri izah ve tefsir etmektir. 

Yeni harp dört aydan biraz fazla 
'bir müddettenberi devam ediyor. Bu 
müddet zarfında 33 milyonluk bir 
devlet ve bunun hayli kudretli oldu
ğu bilinen bir ordusu üç haftada or
tadan 1-.:alktı, buna karşılık çok ufak 
bir devlet kendisinden asla beklenmi
yen bir mukavemetle düşmanına 

karşı koymakta, yalnız memleketini 
kendisinin altmış misli büyüklüğün· 
deki düşmanının istnasından kur
tarmakla kalmayıp, düşmanına bü-

llıikdan azalmış pullaı1 elde etmek 
için akla hayale gelm.iyecek fedakar
lıklan göze alıyorlar. 

Eski devirlerde posta 
nakliyatı 

. Eski Roma zamanında Antakyadan 
Istanbula hükumet postası 6 günde 
gelmiş, 190 kilometre kadar bir me-
safenin bu kadar kısa zarnanda 
katedilmesi, o zaman her tarafta hay
ret uyandırmıştı. Seza.r Romadan 
Rhon civarına sekiz günde haber gön
dermiştir. Maximin'iıı öldürüldüğü 
haberini Aquileja'dan Romaya geti
ren haberci bu mesa fcyi at değiştire 
değiştire dört günde almış, günde 200 
kilometre katetmesi sayanı bavret 
bir sürat olarak kabul ~dilmişti. · 

Model uçaklar müsabakası 
Pul dünyada henüz yüz seneden

berı kullanılıyor. Halbuki postanın 
tarihi beşeriyetin pek eski devirlerine 
kactar uzanır. Bugün 12,5 kuruşluk 
bir pul mukabilinde dünyanın i5bür 
Ucundaki ahbabınıza şayanı hayret 
bir sürat ve isabetle giden mektuplar 
bir zamanlar insanlar tarafından ta
~nır, gönderilene vAsıl olması bi.r 
talih eseri addedilirdi. Mektup '1.akU 
0 kadar muazzam bir işti ki bundan 
ancak hükümdarlar isti~ade edebilir
lerdi. 

Posta naklinin ne zaman başladı
~nı beşeriyet hatırlayamıyor. KitaJbı 
lvıukatdeste Mısırlı posta taşıyıcıla
lUıdan bahsedilir. Eski Mısırlılar ve 
AsUıiJ.erde posta hizmeti mevcud ol
duğu zannedilmektedir. 

'rarthçi Herodote, İran hükümdarı 
lteyhusrev'in milA.ddan beş yüz sene 
e"Yele doğru Lidyalılarla harbe giriş
:ecıen önce memleketile muhaberatı 

1llin maksadile bir teşkila.t vücuda 
getirdiğini, Ege sahllleri ile Perepoli~ 
arasında haber taşıyacak atlılar için 
bir günlük mesafelerle 111 konak te
eis ettiğin! nakleder. Serhas, Salamin 
?n.ağl'O.biyetine uğradığı zaman kara 
h~beri atını her menzilde değiştiren 
bır süvari ile memleketine ulaştır
ltııştı. İranlıların kırlangıçları da pos
ta hizrnettnde kulla.ndıklan söylenir. 

:Eski Yunanlılarda hususi posta ta
'1Ylcıları vardı. Makedonya kralı 
~tip ve oğlu Büyük iskender memle-
etıerınden haber almak için posta 

~l"\1slert kurmu.şlardı. G<>lvalılar ha
llatlert nıenznden menzile başkalan
l> devreden postacılar ımnarurlardı. 
'1t osta. teşki1a.tını halka teşmil eden 
le 
0~lıla.r olmuştur. Onların merkez

taı !yetıer arasında Jşliyen mun
kü anı P<>me. servlııleri vardı. Bugün
ına,fuosta te.,klıAtınm ana hatları Ro-

ardan alınmıştır. Mektuplar ev-

11ila.ddan sonra 69 senesinde Belçi
kada ihtiliU çıktığını bildirmek için 
Romaya giden halberci günde 240 ki
lometre süratle ilerliyerek bu mesa-
feyi 9 günde almıstır. O zamanki va
sıtalara göre bu · sürat hakikaten 
mühimdir. Fakat haber götürmek 
için yapılan süratli yolculuklann re
koru Dnısus'un hastalandığı habe
rini Germanyadan Paviaya götüren 
haberciye aidd.ir. At değiştirerek 24 
saatte 290 kilometre yol almıstır k1 
bu ancak yolun birçok kısıml~rında 
dörtnala gitmek, hayvanla11 öldü
rünceye kadar sürmek ve üç hayvanı 
çatlatmak şa.rtile mümkün olabilmiş
tir. Romalılar zamanında normal 
yolculuk sürati günde 60 kilometre 
kadardı. Buna mukabil Orta çağın 
ilk devirlerinde kuryeler ancak 20 ~ 

30 kilometre katederlerdi. 1188 sene
sinde 17 martta Romadan hareket 
eden bir Papalık kuryesi İngiıterede 
Canterbury şehrine 15 nisanda, yani 
28 günde varmıştır. 

Postanın umumileşmesi 
Zamanla A vrupanın birçok memle

ketlerlnde halka mahsus olmak üze
re posta servisleri kuruldu. 13 üncü 
asırda Paris 11niversitesi talebelerle 
aileleri arasında teması temin etmek 
üzere bir posta teşkilatı vücuda ge
tirmişti. Bu teşkil~t sonradan Fran-
sız postasının nüvesini teşkil ettL On 
birinci Lui kendi muhaberatı için bir 
posta servisi kurmuş, kendisine tabi 
hükümdarlann da bundan istifade 

e 

Yukarıda modeller tedkik cdfllrkcn. aşatıd:ı birinci ıekn Galatasar:ıyda.n 
Vecdi Erduman modt>lile 

Türkkuşu tarafından tertip edilen model 
uçaklar müsabakası dün Galatasaray l!s·~'>l 
konterans salonunda y:ıpılmı.'}tır. 

Müsabakaya altmıştan fazla model uçak 
işt1ı-Ak etmiştir. Türkkuşu talim, terbiye 
direktörü B. Şakir Ergökmen, enspek:tör 
B. Sa\·nl Uçan, muallim B. Ccl:il Koçura, 
kaymakam B. Hayreddin, Türkkusu mo
delclllk öğretmeni B. Osman, nıüs;:ı.bakan;n 
jüri heyetini teşkil ediyordu. 

Jüri heyetl, müsabakaya iştirak eden 
uçaklan bc.ş "kategoriye ayırmıştır: Blrinci 
kategort mot.örlii uçaklardı. Bunların mo
delleri arasından G:ılatasaray lisesinden 
B. Vecdi Erduman birlncillğl, gene aynl li
seden B. Orhan Baybora ik.lncilif,'1 aldılar. 

İki, ilç, dört ve beşinci kategoriler mo
tôrsüs u9akla.rdand1. 

İklncl kategoride, Türk model uçak evin
de çalışan bayan Gillysne Şenkalb birine\, 
Ankara. lisesi talebesinden B. Cem Ergök
men ikinci oldular. Üçüncü kategoride, Ga
latasaray lisesinden Orhan Bora bJrinclll
ği., Kadı~öy orta mektebinden zıya KM
demlr ikinclllği aldılar. Dördüncü katego
ride, Şahin I{abriyel birinci. Halfık Salık 
ikinci oldular. Beşıncl kategoride, bayan 
Gönül birinciliği, l{ostak1 Ekoııornldls ikiıı
clllği aldılar. 
Türkkuşu, müsabaka birincilerine; hn

vacılığa a.ld malfJmatı ihtiva eden on b~
şer, ikincilerine de ayni mahlyett-c uıırıt· 
kitap vernıiştlr. 

Bundan başka müsabakaya dahH olup 
da kazansın kazanmasın hepsine, birer mo. 
delu~ak yapa.bilBCck malzeme verl!nli~tir. 

.. 
Yazan: 

M. Şevk{ Yazman . 
yük zarad&r nrd.kmekted.lr . 

öte yanda. Te garp cephestııd.e mJ.). 

yonluk ordalaı- ist.fhlimlannın &1'1-

kamna ç.ekllnıif aaktn Ye Mk1t dur· 
maktadır. Bunların hepstılln asker· 
likçe bugtınktl f&rl1ara uygun ve a~ 
ni kanunlara tAhl lahla.n Tardır. ·Bu 
izahlar ayni samanda bugQ.n.kü ufak 
Teya. büyük mJ.lletlerin kendiltrinJ 
namı müdafaa. edeceklerlni ve icabın
da düşmanıanna kendi arzularını 
kaıbul için nli.ml ıt.a.a.rruza geçebile
ceklerini de ~tın.ektir. 

Biz de bir seri hAllnde çıka.ca.k yar 
zı.larımızla evveli bu umum! izahı 

yapmayı ve sonra da müfredata g&
çerek yeni atlAhlar Ye tabiye değisik
lfkleri üzerinde durmayı muvafık 

bulduk 
Bir bakışta birbirine aykın gibi 

görünen, ba.kllar.tt.e ıae ayn! asla ircaı 
mümkün olan yeni harp hareketleri
nin izahı fUdur. 

Beri atefl1 sllA.hlar ve billıassa pi
yadenin en küçük birliklerine kadar 
(mangalara kadar) inen makineli t~ 
fekler, piyade hava.nla.n, piyade top
ları canlı taarruz Tasıtalannın (yani 
piyade ve süvarinlıı) taarruzunu çok 
güçleştiııniftir. 1914 - 1918 harbinde 
dahi bu hakikat meydana çıktı ve 
buna evvel! ağır topçu ile imha son
ra da ta.nklarla yarmak surtlle ça
reler arandı. Fakat ağır topçunun 
tesiri kademeli bir tabiye, yani 
mevzi harbile bertaraf ed.lldi. Tank,.. 
lar da kM sfu'ati gösteremediler. 
(Maamamı buna rağmen Ludendor:f 
1918 senesi sonbaharında Alman bo1.
gunluğunu bu tanklara atfeder). 
Bu suretle geçen harp de senelerce 
ııüren ve yerinde sayan bir mevzi 
harbi olmaktan kurtulamadı. 

Yeni harpte piyade ve .süvarinin 
taarruzu bütün bütüne güçleşmiştir. 
Cephe tutamadan Alman z:ı.rlılı kıta.

lan karşısında dağılan Polonya ordu
suna karşılık Varşovadald blr a vu9 
in.san günlerce AJma.n piyade taarru
zunu durdurdu, bir adım ilerletmedJ. 
Kareli berzahında en az üç dört 
misli :faz.la mevcudlu bir ordu bir bu
çuk aydır ııaldınyor ve aökemJyor. 
Fransız, İng1llz ve Alman orduları is& 
yalnız piyade lle taarrwıa kalkmayı 
akıllarına bile getinniyorla.r. 

Yeni vasıtalarla müdafaaya ka~ı 
canlı taarruz vasıtaları bu suretle 
izharı aczedince, 1914 - 1918 harbin
dekinden daha stıratli, daha kuvvetli 
tanklar meydana getirildi. Bunlar 
Orta Çağın :rıııertne benzerler. Nasıl 
o vakit yalnız kılıç ve mızrağa malik 
ordular, !illerle yapılan taamını ön
lemekte tzhan aczediyor 1d1yseled, 
bugiin de yalnız tüfek ve bugün ün 
anlamına göre yava.ş ateşli topçu He 
mücehhez ordular, önünü tahkimat, 
kuvvetli mtnJalarla kapamamış, mn
da!aası.nı tabil Arızalara. dayamnmu,, 
hulA.sa tankın taa.rruzunu göz önün
de tutmaımf 1ae motörlü ve zırhlı 

bir11klerln &ıt\nde eriyorlar. Polonya 
ordusunun on bq günde çökmesinin 
en belllbqiı izahı budur. 

Buna ~ ıdl!hla, tahkimatla, 
tabit veya sun!. mln1alarla bu zırhlı 
ve motörltı kuVTetlerln taa.rru.ru ön.
lenmiş 1&e orada mtıdafi ve mutaarT13 
kuvvetıert anwnda büyük farklar 
~ulunsa d').üı1 taartız durduru1ab111-
yor. FlnlA.ndiya ordusunun muva!fa.
kıyetin.ln sırrı da bununla izah olu
ınabillr. 

Keza garp cephesindeki orduların 
hareket.ıdzl1ği de ellerlndek1 motörlft 
ve zırhlı vasıtaların bu lst111.1dm.lan 
a.şmağa kAfi gelmedltt noktaama iroa 
olunabillr. 

o halde bugünftn kara mt\da.faa.a 
her şeyden evvel akttl ve pasif VMtt .. 
larla zırhlı ve motörlü vamta.lann 
hareketlerini önlemek ve durdurmak 
esasına dayanır. 

Bu vasıta.Iax nelerden ibarettir. va.
sıflan, son tekemmül dereceleri vs 
harpte gördükleri işleri, gene şimdi
ye kadar cereyan etmiş harplere da
yanarak. gelecek yazılarımızda izah 
edeceğiz. 
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mi mecidiye ayhlt alan Bolulu abpo 
ba.şılarul pişlrdDcl.erlnle sa. yok. fa. 
kat gene kulak verme. YemelfD en 
OJAsı ve e.ğız1ara lAJllı kQçO.k ., Jm. 
dınlaruun elinden çıkar. in.sana puıo 
ma.klannı bile yedlı1rdl. 

Şimdi nadirl~ adı bUa 
wıutulmtıf yemeklerden baZl1a.nm 
nakledelim ve baştan başb:yahm: 

(Düğün çorbam) dcnilmeslııe rat
men mutlaka velline ve s11Dnet ce:mı.. 
yeUerlne münhasır değtl; aklına esU 
m1 yapanlar çok. 

içinde kuşbqı, yağlı yağlı. lltuo
kum gibi yum~ eUer; t.opak topak 
olmaması için soğuk suda ha.lledlle
rek kan.ştı nlmış un; üstühde bol ıı .. 
monlu tebriye, dah üstünde yol yol 
tarçın. 

Haza mırmırık boza; kaşık atma, 
kaba kOyup ft.fiyetle lıkır lıkır iç ... 

(Tarhana çorbası) run mldevlliği. 
şifaJığı. btlhassa. kışm gövdeyi sıcak 
tutuşu ldmce mücerrep değil? Gelge
lellm her tarhana, hele Karamanlı 
bakkal çakkallannk:i mutfağ'a sokul
maz, bedava verseler alınmazdı. 

Zira katıksız unla, taze yoğµ.rtla, 
biraz da halis et .suytle - yani eşek m&
şeıt etininkinden değil - temiz p~ 
avuçlarda. ufalanmış, sakız gibi çar
~ara seıilip kurutulmuş idüğün• 
kanaat şart. Bunun iç.in de en önce, 
(kendi elcağızıınlıı yaptım) diyerek 
satan köyli.i kadının kirli kukla, illetli 
kılletll olmn.d.ığma bakılır, göz tutar
sa alınırdı. 

En makbulü Tekirdağlı'lannki; pi
şirilmesi de lcolay: 
Tarhanayı kaynar suda karıştır O.. 

nştlr; saleb glbl olunca kAseye b<>
şalt; mis gibi Trabr.on yağım kınnızı 
biberle ya.kıp üzerine dök, yağda kav
rulmuş ekmekclkleri de boca.; kaşık
la babam kaşıkla ... 

(Kulak çorbası) pirohi ve tatar bö
reğinin sulu.su, şu farkla ki ham~ 
lan ensiz ensiz kes11miş, kıyma veya 
peynir konmadan, lateşbih salyangoı 
şeklinde bükülüp, tekrar una bula.
nıp et suyuna atılmış ve unun koku
su çıkıncay:a kadar kaynamış olacak. 
Ustünde gene tamana m1sil11l. kızgın 
yağ ... 

(Ba.lık' çorbası) için mutlaka ~ 
korplt balığı JD.zım. MalO.m a o hay
van dokuz canlı, sırtındaki bilmem 
hangi sivrisi de zehirli m1 zehtrlldlr. 
Maazallah bir çarptı mı değdiği yer 
Hut dağı, acı.oııtna da meded Allah. 

Netameli kemiği behemehal balda· 
çıya çıkartinak, hattl daha mükem
mel olmasını istersen çorbasını da 
b1r balıkçıya pişirtmek en akıl KAnydı. 

Bununla beraber yapılışını seyret, 
işten blle değil. İskorpitler bol s:>ğan. 
ha.vuç, kereviz kökü, roaydaıım:, dl
llm dlllm limonla birlikte iyice pLşip 
etleri dağıldıkt;aıı sonra kılçıktan alı
nacak. Tahta. kaşıkla ezilip aşure ha.. 
11ni bulunca isteyen biraz şarap sir
kesi de katsın ... 

Samn.tya balıkçılarından ve Fener
bahçcdek1 erkekler denlz hamamının 
hamamcılanndiın Dlyojen Karabet 
bunun en fesini yapardı. 

(Düğün eti) nJn gerek manzara, 
gerekse lezzetine uyar mı vardı? Ha 
kumral bir dilberin gelin sedirine yan 
gellşt, ha onun kayık ta.bağına ya-
yılışı .•. öylece hnlA.vetliydi. 

Tarife bakarsan bunun pişirilmesi 
ele kolay mı kolay: Kıvırcığın kol ve 
bud tarafından loplk loplk parçah 
azbuçuk söğtiş haline getirildi mi, ar-:. 
dından tavadaki sadeyağdan börttü
ıiildü mü. koy bir kenara . .. 

Tavada soğanı pembelet, tencere
deki et suyuna etlerle beraber at; lld 
üç tutam da tarçln, bir taşım kayna... 
sın .. 
Beyazıd sergisindeki baharatçı ba

banın ta.rç1nll Acem fondanı mısın 
ey müb.ırek? 

(TatWı yahni) kurban bayramla.
nna mahsus. Tatlı su frengi geçi
nenler, alafrangalığa. yeltenenler 
(Ööö, et reçeli olur mu?) diye istedik
leri kadar züppelik taslasın. Bütün 
İstanbul halkı bu nesneye bayılır, 
sanki (kırmızı), (kudret nan), (kan
toron yağı) kabilinden il~çmış gibi 

küçük kavanozlarda senesine kadar 
saklıyanları olurdu. 

Bunda da koçun incik kemikli 
tarafları lftzım ... İki parmak suda ve 
hafif ateşte gevşediler mi içine bir 
okka pekmez, yüz dirhem de kuru 
kayısı .. 

Helvahanede, harlı ocakta iM.kal 
dört beş saat durup etler akik ren
ginde ağdalaşmağa başlayınca indir 
~ı; sahana aktarma edip parnıak
lnnı daldır daldır, ye. Lokma lokma 
ekmekleri ban; şişsin, yut ... 

(Sarmısaklı yahn1) de lmı'ban bay
ramlık. Bildiğimiz yahnilerden farkı, 
içindeki (l~yuad velıl yuhsa) b~ ~ 
ıarmısakla kimyon ... 

Hep · (Tırhallı, obirhalli) olmakla. be
raber sömürmüşlerin avurdlannda sö
züm yabana rayihayı bastıt·sın dtye 
karanfil, kakule, sensen .. . 

(Estağflrullah!) hır snvumı·ak gel
sin karşılıklı teftlhler. Aşağı tabaka
larda da (Abdullah paşa kızını "erdi 
almadım), (getirin kazma kürekre
ri) !. .. 

(Miras yedt kebabı) me hur Vcle
!endi'den lıergiizaı·mış... Bildfğimbı 

şiş kebabının tetummatlı ı .. . Şişlere 
bir et, bir böbrek, bir domates, bir ci
ğer. bir yağ. bi!' yürek dizilecek. 

Karaman çifliği, Kayışdağ1, Alem
dağı seyl'anlanna avenest v çalğı 

çağanaslle çıkan miras yecti kılıklılar 
hiç eksik etmezlerdi. 

(Talas kebnbı' ortayn konunca. 
yusyuvarlak bir hamur; des, yağlı 
ballı kebapla pıtrak. 

Etler gayet çok mikdnrcla, talaş 

gibi ince ince soğanla pişirilip bohca 
gibi yufkaya saıılmıs ve bes on dakl· 
ka gene kendi su)1le fok-unsamış •.. 

Göbeklilerin dilinden hiç cüda de
ğildir .. Bu sadedde de ahhçı maşçı ba. 
şılara yanaşma. Muhacirlikten gel
me, siltnine, çırak çıkmış ahretlik 
gibller sıvansın da ta' aş kebabının 

ne idüğünü gör. 
(Kiı de köftesi) nin can noktası, 

kıvırcığıJ dağlıcı geç. mutlaka dana 
kıymasından olması. Baş külfeti de 
o mlibnreC,>1 bulmak için tft. Balıkpa
zannn, Gnlataya kadar taban tepmek 
mecburiyeti. Zira mahalle kasapla. 
nnda raya haı-cıd.ır diye dananın, 

sığ1nn habbesln1 arama. 
Köfteler hayli soğan ve kimyonla 

yoguruldtıktan ve tel dolabın rafında 
bir gece yatısı misafir edlldlkten son
ra gayet küllü ateşe konncak ... Le
zlzllkte Kaysertnin sucuğu musun 
behey kMir? •.. 

Kasım girdikten sonra sırtsırta ya
tırılmış çifte hindi dolmasına ne bu
yurulur? 

Fakat ol hindilerin şartı, şurtu var. 
Ne: 

Kab~ramazsın kel !ntmıı. 

Annen güzel, sen çirkin 
Iere ve ıslıklara kılını kıpırdatmı

yan, kabarmadan bezmiş kart baba
lar olacak; ne de kıptller önünde so
kak sokak sürten, bir deri bir ke
mikler. 

En aşağı bir haf ta evde beslenmiş, 
yediği içtiği müzahra!attan pAklen
miş olmolan elzem. Kümesin geniş 
ise tekten başhyarak, arttıra arttıra, 
40 günde minnacık cevizlerden yut
turablldiysen. ne mutlu ..• 

Hemen kestirilip, tüyleri yolunup, 
büyükleri ve!p:ızelik alıkonduktan 

sonra otuısun ocağa. Kıvamını bu
lwıca yağda naı· gibi kızarsınlar. 

Öbür tal'nfl.a ciğerleri, yürekleri, ka
tılan dn. fıstık üzümle kavrul.sun. U• 
tüne suyu, urdmdan pirinci. .. Pllav 
tane tane olwıca f~lcrine tık bas, tep· 
siye al ve kollan sıvu ... 

(Çerkcs tavuğu )nun halis muhlisi 
kul cinsi bir hatunW1 veya emekdar 
lbir Çerkcs kalfanın karıydı. Konu 
komşulardan: (Ben şöyle ustasıyım, 
böyle mahlıiyim) diyenlerin lfı.fian 
bir kulağından girsin, öbüründen çık
sın. 

Guya bunun yar>ılışnıda da biraz 
teferrüal varsa da zorluk yoJc; reemma 
asıl erbabınınkinl tenavül edenler 
aradaki farkı görürlerdi. 

Hindi yahut tavuk iyice piştikten 
sonra. kemiklen ayıklanıp yayvan ta
bağa konuyor. Ceviz havanda döğü
lüp, .kırmızı toz biber katılıp, tülbend
de sıkıla sıkıla yağl çıka11lıyor. Po
salar tabaktakinin üstUııe, etrafıııa 

yayıldı mı, kızılcık şurubu levnindeki 
ceviz yağı gezdiıi.liyor. 

Kimler ~-nesi değildi ki? En uka
ırı küçiık hanımlar, piyano ustası 

madamlar, enstltutıis maclnman
galar, gündelikçi modist.ralar ağızla
rını şapmlata şapırdata yerlerdi. 

Ceddi gibi alaycı ve nül<tecilerden 
Keçec1zade İzzet Fuad paşanın Fran. 
sız dilinde yazdığı bir kitabında şö -
le bir tı.kra geçer: 

F1·enk alıbaplaıı.ndan birini alatur
ka yemeğe davet etmiş. O baron veya. 
marki cenaptan Çerkes tavuğuna 
bayılıp t.lkmını., tıKınmış; va.kit gel
ntlş, dağılmışlar •.. 

Pnşa ertesi gün Beyoğlu caddesin
de siny.ora rnslaymca ne görsün? .. 
Beti benzi bitik, gözleri kuyuda. lie.. 
yarnolalarla yüıi.iyor. Mbsyöcnğız d&
mez mi ki: 

- Aman dostum. halim harap. O 
enfes tı:ı,vuğunuz bu gece canıma 

okudu. Göğsümün üstünde nld 
kuyruklu bir piyano, barsa.klanında 
da şömine; korkulu rüyalarla, kAbwr 
la.rla sabaha kadar kıvrandım ... 

SC!nucd Muhtar Al~ 
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Babıali diplom~tlığının garip 
lttihad ve Terakki aleyhinde 

bir nümunesi -
şiddetH neşriyat 

Şurayı saltanat harbe devama ka.-
rar verm.i.şttrt . 

Sözlle celseyi tatil eyleıııiftl. 
İçtimada harbe devamın daha b~ 

yük felAketler celbedeceği reyini b• 
yan eylemiş olan Cemil pa.şa. mecıı. 
dağıldığı sırada Norndonkiyan efen
diye: 

- Efendi! Bu harbin en büyük 
mesulü sizstnizl Burada fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. Fakat mak
sadımı gayet iyi anladıwz zanned&
rim! 

Diye imalı sözlerle tA.'n etmiş, 

Noradonkiyan efendi de benzi sapsa... 
n olduğu halde ve tek bir kelime söy
lemiyerek Cemil p~nın yanından 
uzaklaşmıştı. 

Noradonkiyan efendiye bu yolda 
ta'netmes\ne Cemil paşa şu sebebi 
gösteriyor: 
Kayınpederl Şeyhislı\nı Cemaleddin 

efendi evvelce harp muuna taraftar 
değil iken Noradonkiyan efendi her 
Vükelfı. içtimaında: 

-- Harpten içtinap kabil değildir 
diyorsam inanınız elendiml 

Diyerek arkadaşlarını muharebeye 
girmek üzere karar almn.ğa sevk ve 
teşvik ede, ede nihayet Cemaleddln 
efendiyi de bu clhetc imale eylemiştl 
Cemaleddin efendi muharebe fclaket
ıertnln tevali eylediğin\ gömıekten 

mUtevellid teessür içinde: 
- Ah, o Hariciye Nazırı Norndon

klyan, ahi 
Diye Noradonkiyanın sözlerine ka· 

pılmış olmaktan duyduğu acı neda
meti izhar eylerdi. 
Noradonkiyanın siyast liyakat.ini 

takdir edenlerden olan ve Büyük Ka
binede dahil bulunan eski Sadrazam 
Hüseyin Hilmi paşa, ahvaİln dahllde, 
haıiçtc aldıb,"l fena. rengi görerek Vü-
kela heyetinin mesullyetine daha zi. 
yade iştirakten mücanebetle kendisi· 
ni Vlyanaya büyük elçi tayin ettir· 
mtşti. 

Oradan Nöyc Fraye Prese gazetesi
nin siyasi makalcleı1nl şi!re telgraf
namelerle Babıfiliye yaı.ar, Noradon
kiyan efendi de bunlan Vükelft Mec
lisinde uzun, uzun ok-ur, güya bu su
retle siyasi durum hakkında arka
daşlannı tenvir etmek isterd.l. 

Dahiliye Nazırı Re.5id bey bu hal
leri çekemiyor, bu yolda ctenevvür. ün 
lüzumsuzluğunu arkadaşlarına an
latmak kabil olmamasından sıkılı

yordu. 
Kapriyel efendi, Balkan konferan

sına murahhas olarak Londraya gf t:
mek istiyordu. R~id bey buna mu
halefet eder; Kapı1yel efendi kızar; 
çantasını alıp Meclisi terkeder. 

Sadrazam Kamil paşa (18 zllka.'de 
1380 - 14 safer 1331 dördüncü defa) 
ses çıkarmaz. Meclis dağılınca hatı
rını taty1p için Noradonkiyaıı e:f en
diye Hariciye rlcallnden Kigts Muzü. 
rüs beyi gönderir. 

Kapriyel efendi, hasta hal ve tav
rile, Muzi.irüs beyi kalıul eder ve kat
iyen istifa edeceğini söyler. 

Muzürüs bey de Kapriyel efendiyi 
hiç sevmezdi: 

- Fikrinlz pek musiptir. Sizin gi
bi kemalAtlı blr zat için bu vaziyette 
kalmak haysiyete dokunur! 

Diye makamında kalırsa, haysiyet
siz bir adam telAkki edileceğini iş

rab eder! 
Artık Kapriyel efendinin kabineden 

çekileceği muhakkak addediliyordu. 
Ancak o hiçbir şey olmamış gibi er
tesi günü VilkelA Meclisine geldi! 
BabıAUde diplomatlığın ve dlplomat.
lann bu türlüsü de vardı! 

Babıali baskını ve Nazım 
paşanın katli 

Hürriyet n İt11Af Cılarla İttiha.d n 
Terakkinin sair muhalifieri Balkan
lıların önden vurmakta olduktan 
hükfuneti yıkmak için tttihatcıların 
da arkadan vurmak 1stediklerln1, ba 
maksadla orduyu ve payitaht halkını 
zehirledllkerlni iddia ediyorlardı. 

İttihad ve Terakki muhallflertn
den B. Ahmed Bedevinin huausl no&
larmda yamığma gtk'eı 

(İttnıad ft Terakkt Udeıt TaW 

beyin Balkan harbinde gönüllü oıa.. 
rak girdiği kıt.ada aakeri hftld)met 91 
harp alyhine teşvik ettilf şayi ol.. 
muştu. 

Nazım paşanın yaveri Natis bey 
dava vekili Fuad Şüla'fl be7Jıı ylıP 
nında Ahmed Bedevi.re 'l'lllM ı.,m. 
katli lüzumundan bebwetm•,a:t. Kaa 
dökmekten değil, et bile ,.aettem 
içtinap eden Sababadd'n beJ1n cı... 
tu olan Ahmed Bed8'4: 

- Kan dökmek y<*t 
Diyerek bu t1kri ceılıetlldftl . .lftl. 

fiz beyin tasavvuru 'İltrmbalda ba
lunan Şerif paşaya da anlatıldı. O• 

- İttihatçılarm takip ettikleri yo-
la gitmiyelim. Onların hatasına d\1.t
mi~reliınl · 

Diye böyle bir teşebbüse muvafa
kat göstermedi. Halbuki aonra Ta
IAt bey fedayiler vaaıtulle Pariste 
Şerif paşayı öldürtmeğe kıyam etml.t
tir.) 

Bu sıra.da İtWıad Ye Terakki aley
hindeki neşriyat ve cemiyet muhalif.. 
lerjnce beslenmekte olan husum8' 
saikasile yapılan ithamlar hakkında 
bir fikir vermek üzere (zamanın ~ 
yalla boyadığı Udnci kırmızı kitap) 
unvanlı risaleden Ali Kemal beyin 
şu satırlaıını alacağız: 

İttihad ve Terakki bir daha i.ktJ. 
dar nıevküne gelirse bu memleket 
inkısama uğrar. Arnavutluk, orcbt 
bütün teheyyüclerile göz önüne te
celli ederken bu hakikat iki kere lkl 
dört eder gibi aflktrdır. Pakat böT· 
le bir endişe İtuhad ve Terakklyl 
asla yıldırmaz; asla azminden çe. 
virmez. 

Maziyi kale almayız; almağa da 
hacet görmeyiz. Ancak bugün bu ceı
rniyet esasen gizli bir ldiUedlr ki bir 
kaç ferdin ellel'lle teıhtr ottmuyor, 
sırf hususi maksadlara hadim bulu
nuyor. Vatan, OsmanWık, Tflrtlük 
hep o maksuda ermek içlll vasıtalar
dan ibarettir. 

Cemiyetin bütün kararlannı o gtzlt 
kütle verir; her meselede hareket 
düsturunu o taytn eder. Cemiyetin 
kücük, büyük bütün efradı bu hü
kümlere boyun eimete meabardlır. 
Çünkü sırf bu fart ile yeminler ede
rektcn bu zümreye dahil olmu.tflar~ 

Mesela cemiyet blr Halan Fehmi.· 
yi, bir Zekiyi, bir Samimi pddarau 
itlfı.f ettirir; cemiy.et erki.ru bu vah
şete karşı ister iatemez sükUt eder
ler; cemiyet Klm1l paşayı devirir. 
Yiııe böyledir. Hasıll cemiyet mem
leketi altüst eder; hep böyle olur. 

Bugün o gizli ko.tle hükllmetl dü
şürmek için gizli. g1zll her çarep 
baş vuruyor. (Koçana) vesalr yerler. 
deki mühlik hldlseleri teYlld edm 
odur; hatta Anadoluyu ytne o çqld' 
müfsidane tahrikler lle iğtişaşa dft.. 
şüren odur. OdUr ld ne- SUt"fJCle ol\11\o 
sa olsun bu memlekette btT tM8d da
ha çıkarmağa, bu fırsattan da isti~ 

de ile bu saf halla bk kere dah(ı aı. 
datmağa var kuvvettle c;abalar. 

Cemiyet alttan alta böyle çallf" 
makta beraber diğer cihetten maruf 
vnsıtalarlle, gazetelerile, adamJartıe 

hükfunetl insafmca bühtanlara bo
ğar; hatta Arnavutlukta kan dök· 
meğe sizin sebebiyet verdiilnizl söy
lemek llayasızlığına kadar cüret f!JJ
ler. Yalancılığın, fezahattn bu dere
cesine insanın ir.anı veleh getlrtr; en 
sönük bir vicdan bile nefret ede!'. O 
giZli kütle öyle vicdan, tnaaf, irfan 
gibi kayıtlara ehemmiyet vennesı 
meramına vusul içln her denaeti irtL. 
klip eder. 

Eğer İttlhad cemlyeU cidden ~ 
ten korkar, vicdandan biraz tahaşt 
eyler olsaydı bugünttt fenahkltm 

var kuvvetile üwlide umeylemesı 
bu mülkü bu pertfllD)ık hal1ne U. 
mazdı. 

Bugün che}'9ti mhtsartyeyh dü.fm 
şey artık millete btr nem huzuru ol
sun .kıskanmaınak, hlf olmıaa iM 
bedbaht vatanı hA1A benimaememek..
tir. Milletin ekleriyettnın mecltll me.. 
busanı f eshetUrmeJt aımı1nde bulun.
ması bir iğtlfaf ... dNhlln naka.
ratı sa.yılıyor. 



[ Sakala 
Nearlnle Şişlide, bir çayda t.an1p.un ... B•

sı kadınlar Tardır, bunla.rl ~nlft 
derhal oazibe81ne tutuluı1.ar • 1fı. 
Nesrtn bu auııttaııdır, ince usun blf 
boy, ook m.ütena.slp b1ı: ricud, m&t 
'blı ten, iri ldrplklertn gö~ee altında 
lusanın krJbine kada.r nüfuz eden ıor.ıer ... 
Kendisine t&kdim edlldJttm llUD&D he,.. 
canımı &üçlükle zapt&deblldim. O, atın 
~lr tavırla ve tatlı bir sesle konuşmaaa 
başladı. Şiirlerimi okuyormuş n çok bel&
Dlyormu.ş. ŞUre çok meraklı 1ınlf, hatta. 
bazı boş zamanlarında kendlal de fi1r ya
sarmış. Bütün bunlan derin batıflarUe an
latırken sık sık sarsıntılar geçlriyordum. 

Iltlfat.ıarma teşekkür ettim tllrlerini gö
rebilirsem bahtiyar olacağım; aöyledlm. 

- Yok, yok gösteremem... Pek çocukÇ9. 
feylerdir ... cevabını verdi. 

Ilk gtinii görüşmeınlz bu kadarla kaldı. 
Fakat ondan sonraki tesadütıerhnizd.& 
dostluğumuz ilerledi. Sık sık titrden, a.ruz, 
hece vc.dnlerlnden, şairlerden bahsediyor
duk. Nesrinin şiirle pek az münasebeti ol
dutunu anlamıştım. F1lkat bu bah!a bit 
~n~a ~e.illcsi teşkil ettl~inden ona, ha-

katen şur~n anlıyormuş gibi muamele 
edlyonnu. 
ta. Y~lnız bir şey canımı sıkıyordu. Biz t.atlı 

ılı konuşurken ekseriya gelirler: 
-- Kare tanı:.nı oldu, sizi bekliyoruz ... dt

~rek ~esr.l.ni oyuna davet ederlerdi. Bu 
&..\ et uzerıııe derhal şiir bahsini bırakır 

ve oyun masasına koşardı. N.:.,rin yaman 
~o~cr müptcl:hı ıoi, her gün saatlerce po

.r oynarc\ı. Mflthlş blr ~ansı vardı. 
Ka:vbett.[~lnı hemen hiç görmemi~tlm. 
Ouıı oyun ınasa..,uıda seyretmek: de .ı.y

~~a, bır zev~tı. Uzun ağı:.ılığına sigarasını 
ı:. r, çok ~ukünetle oynardı. Yalnız bu

yuk kul arda ~ tizü bir parça kızarır, o za.. 
nıa:ı bir kat daha gü:r.elleşlrdl. 

Nesrinin oyun arkda:jları, y~lan çoktan 
altmışı gq;miş üç sakal lı idi. Nesı-Jn oyun 
&;rasında ba:ı:an bı.:nların sakallarını çeker, 
latifeler ederdi. o zaman sakallıların ke
Yl.!ierine payan olmazdı ... Doğru.su ben de 
bu t:alr.aJiılarm yerinde bulunmak isterdim. 
Fakat n yapayım ki kazancım buna mtı-
8aa<.It· etmezdi. Hesaıılı para ile oturup 
nlnlıçııp olmak hıç işime gelmezdi. 
. Fakat bir şey bana merak olmuştu: Nes

nn neden hep bu uç sakallı plnponla oyun 
oynuyordu? ... Gitti~im.;z salonlarda oyun 
nı.eraklıfJ birçok gPn~·ler vardı. Bunlar da 
&~ı kareler tc~kil ediyorlardı. Nesrin nı
çm bunlarla oy11amıyurdu? ... 

Bır gün cesaret cdıp bunu kend.Lsine .;or. 
dunı. Büyük bir ciddiyetle cevap verdi: 

- Ben sakalı pek severim. Sakal insana 
başka bir erkeklik heybeti veriyor. Sak.ıh, 
bıyığı tır-Jş edilmi..ş olanlara bakın, bunla
rın çoğu eıkckten ziyade kadına bem!:e
ıne?.lcr mi? Hele o bir zamanki uzun ~"a·· 
kal!:ı.r yok mu, onlara bayılırım. Tamam 
e~kek bir parça kıllı olmalıdır ... Ben bö;;h 
clu.~undüğüm için oyun arkadaşlarımı sa.
kallılardaıı .seçtim. Hem görüyorsunuz y-.. 
laka! b~uıa adeta uğur getiriyor. Ekser!y~ 
lı:ataıııyoruın. 

.. - Hakkınız var hanımefendi, çok doğıu 
lö~·Juyor...wıuz. Hakikaten sakal erkek çeh
re.sının ı.lnetidir Bu sfü:Ierinlz benim için 
bir ilh:ını haynağı oldu. Sakal hakkındt. 
bir Şiir yazıp mze takdim edece~lm. 

O tatlı tebessümlle: 
- Çok teşekkür ederim, dedi. Şiirinizden 

bütün sakallıların memnun olacağına ı;ıüp
he etmeyiniz. Bu gii2el tilrl ue zaman oku
YabilcceKim? ... 

- Üç gün sonra. Emel hanımcfendiu'u 
~Ylarında takdim ederim. 

- Ala ... Ştinrilzi .sabırsıklıkla bekllyece
tJını 

••• 
Hemen o akşam oturup sakala bir med

hıye yazdım. Fakat bunu bltlrtr bltinnes 
•klırna çok mükemmel blr 1lk1r geldi: S&
kaı bırakmak ... Evet. mademki Ne&rln aa.
taıı ve sakallıları bu kadu seviyor. aak&l 
1ıu·ak.111m, bu suretle ona bir cemlle yap
ll:Uş olurum. Oyun arlladaflannm kır sa
ka.IJ:ın hoşuna gittiğine iÖre benlm kwn
raı sakalımı elbette çok beğenecekti. Belkl 
de bu suretle ~hbaplığımız pek çok llerll-
1ecektı ... 

Bu milkemmtl tlJu1 derhal tatbik etme
~ kara.r Terdim. Nesrine bir mektup yaz
dım, acele MJa}ıate çıkmak lfmmgeldttin.i, 
btzzaı ıellp nda. edemed11tme müteesıdr 
oldutumu blldtrdlm ve vadettt~ flırt 
IÖnderdlın. 

Brte.s1 ıllnil pılıJl pırtıyı topladım, tts
.tüdar ltöylertnden birine çeldldlm. Bu:ra-
4a t.am.am dört ay kaldım. Bu müddet ar
tmda aabl bıraktım ve sakala dair 1enl 
1'Bi f11rler 7asdım. Bunlardan: cSalcal •e 
JeD.Ç kadın• f11rl hakikaten pek netı.IU. 
1tu f11ı1 bizzai Nesri.ne takdim edecektlnı. 

Dört a.y sonra aakalım hemen gObetıme 
7aklqmıştı. Her ıiin a.ynaya bakıyor, ten-
41.ml ted.klk ediyordum. Sakal bana Yatııt
DUf, çehreme bqka bir erkekll.k itadesi 
nrmtşti. Nesrinin bakkl vardı. Adeta fim
dtJe k&da.r •kal bırakmalı aklıma ıeta.r
medillme faflYOrdum. 

Nlhayet bir ıün t1sküdara. indim, o1r 
berber dtikkAnına ıtrerek sakalımı dftzelı
Urdlm. Tam&m Necinln ıstediA'f tat"Bdt\ 
uzmıca bir .sa.kalla da.tklndan Qlktım 
Köydeki efY&Dll aldım n lsta.nbula ~eO"
tım. Yolda herkes bana bakıyor, saka.lu~ıı · 
betentyor ıtbı ıeJJyordu. 

Ertesi. cfuıü Nedime ha.nımefendinin u~ 
bul rün ü idi. İkindi Ta.ktin1 ldeta tplı: 
çektim. Yı.kandım, temizlendim, ırakalwı&. 
kolonyalar sft.rdüm. dört a.y enel yaptırdı
tım yeni elb1selerltn1 liYdlm ve aoll:ap fıı'. 
ladını. 

••• 
Salona ~itim zaman henüz Nesrin ıref· 

mem.lşti. Içerlclekller beni ~er yble k.&l'~ 
flladılar: 

- H~ ıeldlnm, aata geldiniz. Seyah&tı . 
nia bayağı uzadı, *1 ıörec&t1mlz geldi. .. 
dedller. Sonra. sakalımdan be.b.setmelt.t 
bqla.dıJar. Kimla:l t:f&kl§mıf•, tmıısı uıa
DJ.sıs daha tyi idbıizıt dedi Bazı.lan d& De• 
den sakal bırakt.ıtımı aordu. BôJ1e bir 
sual sorulursa vereceamı cevabı ene1ce'1:m. 
hazırladıtım l9ln aJnen tetra.r ettim: 

- Seyahat emumda her itin traf ol· 
mak imkanını bulama.dıın. atalım uzadı. 
Bunun üzerine .sa.kal bıraktım. 

- o halde ya.kında trq edecekainia de-
me koluyor ... 

- Hayır, tlmdlllk aakalı muhafaaa ~
cetfm. Mademkl btr defa bıraktım, ot: 
müddet ka.lınrsln. 

Bayanlardan bir kısmı: cKafllltı vermi
yor mu?ı diye sordu. Bir kısmı sa.kal ..oı) 
daha ya~lı göründi:itümden bahsetti. Sa
kalım epeyce uzun olduRundan bunu yor
canın içine m1 koyduğumu, yoksa dı§lııda 
mı bıralctıtunı aoranlar da oldu. 

Bu sırada Nesrin içeri glrdl. Beni görün
ce l'ladece: 

- Hao &"eldiniz, dedi. Bakalım fazla bir 
allka ıöstermedJ. Kendi kendime: cHi&le· 
rln1 muhakkak başkalannın l>nünde bent 
etmek i8temlyor• dedim ve bekledim. Blr 
aralık yalnız kalınca: 

- Sakal hakkında yeni bir şlirim va?, 
takdlın edeytm ml? ... diye sordum. 

- Oo, pek memnun olurum ... dedi. Aldı, 
fUri olı:udu. 

- Güzel... 
Ba.§ka hiç bir teY söylemedi. Oöızlerl .ka· 

pıda idi, pokere çağınlmasını betledlliftt 
anladım; bütün cesaretimi topladım: 

- Nesrin hanımefendi, aakalıinı nuıı 
buluyorsunuz? 

- Çolı: ırüzel. .. Fa.kat bunu bana ne mü. 
nuebetle soruyorsunuz? 

- 81ze hot rörilnmek t~ıln sakal bırak
tam dL .. 
B1ı kahkaha kopardı: 
- Ay, siz nnlden mallı detn mi tdl

nJs? 1... dedl. 
Biriddn 

Memleketin üç milll cemiyeti
ne ayni zamanda yardım fırsatı 

her zaman ele ıeçmez. Kurban 
bayramından Uıtifade ederek 
kurban derllerlmizi Türk bava 
kunınıuna verelim. 

Tuzak içinde Tuzak 
'l'efrika No. 38 

- Birincisinden başlayalım: Sizin 
bahriyeli dostunuz Korsa.noğlunun 
ahbaplarından Nadir kaptanı gör
düm ... Amma tamamile tesadüfi ola.
rt.k... Taksim meydanında, ahbabım 
olan bir hanımefendi ile gö~üyor
ciu. Ben de oradan geçiyordum... E
lile işaret etmesi üzerine arabamı 
durdurdum. «Burhan kaptan seya.
hatteydi; dönüyor! _ dedi. _ Hatta 
clöndü bile galiba ...• İfte haberlerim
den biri bu ... Ne iyi olacak delil mi? ... 
Şu Burhanı pek severim ... Dört iene
d.enberı, Akdenizi fır dönüyor; hatta 
bir seferinde cenubi Afrlkaya fllep
leriJe gidip gelmeği huy edindi; İs
ı..nbuıa ayak basmıyordu. 
b. - Bu dört sene aynlı.ldan sonra 
ır kere gelince uzwı ınüddet kalır 

ıtu dersiniz? 
.. - °Vallahi bilmem... Malfunatım 
~YlMiklerlmden ibaret... Eski ldet
l erıne devanı etmek niyetinde iae, so
.... ~~ alrnasUe gitmesi bir olur ... Za
"as karısına acıyorum ... Onu benim 
vaç~tanııa aldı, billyorsunuz. İzdi
ca ~ anna razı olduğum sırada kadın· 
biı~ız naın ve hesabına mükemmel 

ı.ş Yaptığımı sanmıştım .. . Halbu-

Nakleden : (V4 • Nil). 

ki ne kadar aldanmışım ... 

Hukukçu bir şey söylememek için 
haftfce dudağını ısırdı. Sustu. 

Fakat ihtiyar kadın, kurnaz ve tec
rübeli olduğu için, onun bir feY bil· 
dilini. sakladığını sezer gibi oldu. 

- Eğer ağzınızı açsanız sizde çok 
malfunat vardır! • diye parmağını 
Alladı. - İhtimal ki, bu U2un seya.
hatlerin sebebini sizden daha iyi an
latacak kimse bulunmaz. Onlannkisi 
izdivaç hayatı değil, azizim ... Adeta. 
tallk ... Yalnız mahkeme huzuruna 
çıkmamışlar... Mallarını da ayırma
mıtlar ... işte o kadar ... Yoksa kan
lıklan, kocalıklan kalmamış... Anla· 
tın bakalım bilbiklerinizi ... 

- Bir şey den haberim yok, hanım
ef endil 

İhtiyar kadın, içini çekti. 
- Zavallı Hidayeti dfu;ündükçe 

kalbim sızlar. 
- Kendisinin vellnimet1.siniz ... 

Bize esrarını anlatmıştır. 
- Hayır efendim ... Bir şey söyle

medi. 
- Şaşılacak şey .•. 
- Kocasına dair tek söz söylemez. 

ftrkfye Rac1Jodff6z}'on P..Ulan 
Dalp. uzunıotu 

İSLAM TAR/HİNDE 

Türk kahram nları 
'l'tlrtlJ9 Radyocu 'htrika No. 18 Yazan: l•kender Fahreddin 

1&68 m. 182 Ke./ .. 120 Kw. 
Ankara Radyon. 

T . .&.. P. au m. Ht6 Kc./ı IO K. w. 
PAZA.B'lB8i 11/J/lHt 

T0RKtn BAATİLE 

Tank halifeye bir ıey J'&Zll\aZ amma biz, icab ederse 
hakikati Şama bildirnekte gecilmıiyeceğiz. 

U,IO: Protram ve memlete$ 8M aJ&l1, 
ıt.aa: Ajana ve meteoroloJl haber1eı1, 
b,JO: Tflrt müzil!.: CPl), ı~,ıo - 14: Mt
llk: KaJ'lfık hafif mtb:tk (Pl.). 

11: Proıram ve memleket saat &ydı 
11,06: Müzik: Ra.dyo caz odtl8trul, ıa,.o: 
JtolıUfDlA, 18,66: Seıt>eat aaat, 19)0: Mem
leket saat ayan, a,Jans ye meteoroloji ha
berleri, 19,30: Tt\rk mOziti: Erkek oıcuy.
cııalann 1e9it kan.seri. Çalanlar: Vedbe, 
Raten Kam, Cevdet Kozan, Oev~t Çatı•. 
~din Ökte, 20,15: Konuşma, 20,30: Tnrk 
m.tızlli: l'&Sll heyeti, ıı,ı&: Müik: E:ft.~ilk 
Orkestra (Şef: Necip Aftın). 1 - 3. 
8traus8: Kad.uı lta1bt (Vals), ı - Ziehrer: 
Gece tirpermest, ı - Mlroslav .Bbll1k: ı.. 
panyol dansı, 4 - Ka.rl Blume: Göl kıyı
larında, 6 - Hans Ma.lmer: Viya.na pol
b.'aı, 6 - Reinold Becter: İlkbahar (Me-
bil), 7 - Mlcheli: Çocuk oyunlan, 22,15: 
Memleket saat ayan, a,Ja.ns habet1ert, sı
n.at, esham - Ulıvfllt, ka.bm1yo - nuku<\ 
bonası (P'iat), 22,30: MUzlk: Hlndemith -
RESSAM .MATHİS (Pl), 22,55: Müzik: Caz
b&nd CPI.), 23,25 - 23,30: Yannk1 program 
... kape.nıf. 

BULMA CAMIZ 
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J'atma bkdılnbire l&fll"dı: 
- Nerden duydun Musanm buraya. ıe

leoel1n.l? ... 
- &mdm bqU herkeain haberi ur. Mu· 

a lmneCleı1n1 btr t.&ç tola ayırmıJtı: Bi
ıt:Dcf tol Be"l11 tbıerine, ikinci kol Lozttan
J&J"&, 6ç1lncfi lı:olu da Guvadya.na. nehri 
61ıertne aftndnm!f. Bu nehir Bahlllndel:i 
)lerld& Btll'lan po.k salla.m ve yüksek lmb •• 
Mua bu tolun bqında bulunuyomıuş .. 
Mertda ınırlan öottnde tararglh lrurmu.o
T• otla ..M»dUllzbdan imdad istemli. Bu da. 
1&.tertyor ki, Musamn Tank hakkındaki 
46föncelet1. çok fenadır. Böyle olmasaydı, 
-.ferden safere ıtooan Tanka: <<nl, bana 
J&l'dım eti Şu btr kaç ~ehrl de birlikte znpt 
edelim.) derdi. Bunu demiyor da . Afrlka
d& yerine nlı:il bırakt1lı otlundan ;rardım 
!atıyor. Görüyorsun ya? ı 

- Eter bu söyledlltlerln dotru ise. Mu
aıun Tank hakkında QOlt fena h1lküm Te 
brarar Terd.llinl fimdlden tahmin etmek 
ıftç bir 1§ değ'ildtr. O halde mukabil cephe 
alııırak Tankı onun kılıcından veya hiç de
IUse h1lesinden korumalı~. 

- Ben merak etme .. Tank kendi tendi.si
m korumuını 90k iyi bilir. Fakat, b1z de 
tedbir almalı ve Musanm tuzağına d~me
mete çalışmalıJız. 

- :Musa, Sel'ildeki hazineyi oğluna bt.
lıflıyace..kmıf diyorlar. Bu doRru mu aca
ba, Sellm? 

- Mçin dotru olmasın 'I Mu.sa kılıçtan 
b&fka hiç b1r kunete güvenıniyor. Tanka 
zaferler kazandıran, onun seçme askerleri
dir. Bu koskoca ülkede bir k1ş1 ne yapa
brur? Bilekleri demirden, l'e göğsü mermer
den olsa blle b1r telı: eUn gayretlle bu işler 
binlerce aene de aöriilemezdl. Sevildelı:i ha
sineye ıeımc., oe&da dünyanın en kıymetli 
.ınilcevherleri varmıt, diyorlar. Musanın oğ
lu AbdülA.zlz de mücevher meraklısıdır .. A!.
ıtb.da yaptıtıannı unuttun mu? Oellp ge
oen ta.clrierden sadece eöz kamaştıncı ınü-
ce-rherler arardı. 

- Ya Tank? Onu da A!.rikadan tanfrız. • 
o 

Zavallı t:ahramanın öyle temiz bir yüretl, 
öyle tok gözü var k.i ... Fakat Tankın en bft.

Jtik düşmanı yağmacılardır. O, yağmacılığa. 
j 1 .-r.ydan vermedlğl için birçok kimseler ta-

_ _.___.._...__ ra.i'.fıijdan sevllmiyor. HattA Blbirlsler, Ne-
Boldan aağa: 
1 - Ad - İn.kiya.d. 
2 - İstanbulda btr spor klübü. 
a - Tersi nafi olmadır - Derlnllk. 
4 - Şeker hastallğı - Güzel sanat. 
i - Terı;l içki çerezidir - Cennet 1!.bi 

bahçe. 
1 - Yeşllllk - Su. 
7 - Ml8afirbaneyi - İlleUer. 
ı - Tersi durmaktan emirdir - Şimşek. 
9 - Bademln 111al. 
10 - Bir ataç - Erke.it elbisesine kul.la· 

Dllan malzemeden. 

'l'abn4an af&tı: 
1 - BeJ&ll - Aç kaJmaklt. yapılan ibadet. 
1 - B1r sebze. 
1 - LtUedln. 
4 - Maksad - Nida. 
ı - Tann - .uaınet. 
6 - Tersi tereddüçü demektir - 8u. 
'l - Uzak nldası - Onaıınalar. 
8 - Ceylln - Ana. 
t - Küşad etmez - Tersi kir izidir. 
ıo - Blr daha yapma. 

· Geçen bulmacamıuıı halli 
Soldan •ta: 
1 - İtlnaeden, 2 - Emniyet, 3 - İflt;

me, Nu, • - Beş, Adlbez, 1 - Alı:, Ek, 
Mya, 8 - Rkin, İlrik, 7 - ttstüneçık, 
8 - Orta, Erasu, 9 - Aral, Kır, 10 -
Adriyan, Ra. 
Yukandaıı a:j&ğı: 
ı - İtibar, Oda, 2 - Teşekkür, 3 -

İmlş, Astar, 4 - Net, Entari, 5 - Anmak, 
A;r, 1 - Ened, İnela, 7 - Di, İğler, 8 -
By, Burçak, 9 - Naneyiısır. 10 - Tuzak· 
kura. 

Yalnız farkına vardığım bir şey var
la çok ıztırap çekiyor ... Anıma sebe
bi nedir?... Farkında değilim ... 

- İkinci havadisiniz nedir? 
- Ha, evet, evet... İşte: Hidayet. 

çiği size getirmek istedim ... 
- Ne iyi olurdu. 
- Evvela razı olmak istemedi. Se-

bebini de tahmin edersiniz. Gayet 
münzevi yaşıyor... Kalabalıktan ka
çıyor... Fakat neticede, zorlaya ror
laya razı ettim. 

- Gelecek mi? 
- Şimdi ... Hemen ... Gece tuvaleti 

giymeğe gitti ... 
..:.... Doğrusu bu sizinkiai mucize, 

hanımefendi! Kocasının geldiğini 

yahut gelmek üzere olduğunu biliyor 
mu? 

- Zannetmem ... Bu bahsi bana 
hiç açmadı. 

- Ne garip aile! 
İhtiyar kadın, başını sallayarak: 
- Evet, garip ... 
Seyide hanımın pek methüsena 

eUiği delikanlı, bu sıra.da, b1s1m 
grupa yaklaştı. Me§hur avukata hl· 
taben: 

- Beni Halide Vildan hanım.efen· 
diye takdim eder misiniz? Kendisinin 
eUni öpmeği pek isterdim! - dedi. 

Bu tanda konuşUfu ve bu sözleri 
l!IÖylerken Sühi'nin takındığı kibar ta
vır, onun çok iyi bir muhitte yetif
miş olduğu hisslnl Teriyordu. 

clp liayyatlar blle ona -bu yasağından 10-
la,-ı- dtifman oldular. Amma, o, eird.lğl 
yerde adaleti, intizamı bu suretle tesis etU 
Te yerlllerln kalblerinl adaletle satın aldı. 

İki arkada.t gibi konuşuyorlardı. 
HA.IA. evlenememişlerdi. Bu gidişle evlen

melerine im.kAn da yoktu. Zira Musa To· 
ledoya gelirse, tık yapacağı işlerden biri de 
hiç §Üphe yok ki, Fatmayı Toledodan geri 
cephelere sevketmek ve bu suretle yanın-
dan uzaklaftırmak olacaktı. 

Selim endişeli bir nazarla sevgilisine b&k
tı: 

- Bu adam, buraya eellnce, b.iz.1 blrlbi
rlmlzden ayırma.ta kalkıoırsa ne yaparız? 

- Böyle birfey sezer sezmez, derhal ni
ki.hlanırız. O &aman bizi birfblrimlzden ayı
ramaz. 

- Gillel bir tilı:ir bu. Fakat, o zaman tlt. 
1lli.m dininde bir kadının mücahidlerle blr-
11.tıe harbe t1rmesi mened.ilmlftir, dlyer~k 
Mrıl harbe &imıekten ve çalıfma,ttn 
mene lı:alk~ca.k. Bir esir &ibi, evde hap . 
eeWrecek. Sana. da uzaklarda bir 1§ !u
vale edip buradan ayıracak. Bunları olmllf 
ılbl flmdiden kolayca tahmin edebiliyorum. 
Musanın bunlım yapacağından sen emin 
detll misln? 

- O kadar eminim ki .. Kalbinin 1çlnt 
uzaktan görüyor ve okuyor f)biyinı. 

- O halde yapılacak bir iş \'ar: Musa 
Toledoya girerken, biz de kimseye görün
meden başka bir cepheye kaçarız. 

Sellm ba§ını salladı: 
- Bunu ben yapamam, Fatma! Tankı 

burada yalnız bırakıp gitmek doğru mudur? 
Ha.niya biraıı: önce canla. başla kendtsine 

Kolon beyzade Kudı·et, delikanlı

nın arzusunu yerine getirdi. 
- Hanımefendi! Müsaadenizl~ si

se, komşumuz olan Sühi bey Elstan
bult'yi takdim edeyim! - dedi. 

- Teşekkür ederim ... Müşerref ol-
dum... Komşuluğun uz buradan mı? 

Süha: 
- Evet efendim ı - dedi. 
- Pek güzel yerdir! Cidden Yeşil-

köyü severim ... Kira ile mi oturuyor
sunuz? 

- Hayır, hanımefendiciğim! Evi 
satın aldım. 

- Ya ... Ne vakit? 
- Bir ay evvel. 
- İ.sminiztn Elstanbuli olmasına 

ve Türkçeyi Türk gibi konuşmanıza 
rağmen kendinizin pek buralı olma
dığınızı tahmin ediyorum. Şehrimize 
yakında mı teşrif ettiniz? 

- Bil'ka.ç ay evvel, efendim. 
Yabancı delikanlı, hafif bir Arap 

flveısile konuşuyordu. 

- Mwrlı mıBınız? 

- Evet, hanımefendi. Fakat ma.. 
ıomu lllnlz Mısır büyüktür. Bizim 
topraklarımız cenup kısmındadır . 
ömrüm de Avrupada. geçmiştir. Yu
nanistanda emlA.kimiz oldutu iç.in 
Akdeniz adalarında da bulundum. 
Onun için burada Mısırlı ahbaplan
mz •arsa belki beni phsen pek tanı· 
mu.Iar. .. fmıimden de anlaşılacalt 

l».RlılJiım.ızd&n bahset.ıniŞtin .. onu buradıı. 
bırakıp nereye, ha.ngi cepheye gideblllrlz? 

Fatma bu sö-lü söyledlğ!.ne pişman olmuş
tu.. 

- Ölmek nr, dönmek yok şu halde, dedi, 
ayafımızı denk atalım. Musa gelirse, Tarık
la uğraşmaktan belki de bizimle meşaul bi
le olmıyacaktır. Allah, kimin hüsnüniyetle 
n kim.in kötü mııksadlarla çaJ..ı.ş~ını iörü
yor. Tank halifeye blrşey yazmaz amm~. 
hız, icap ederse hakikati Şama blldlrmek
te ıecikmeyiz. Hiç olmazsa bu işi görm üt 
olmak ıom burada kalmalıyız. 

............................................ .. . .. 
Ucüncü • kısım 

Halife Velid 
(- Çok ya.kında kumandanlarımdan bir 

klsm.ını garbc göndereceğim ve Avrupalt
la.r arasında Muhammedin dinlnl neşre ca-
1.ışacağım.) diyordu. 
Haceacı H1ndlsto.n::ı göndererek ve biltün 

Hind illkelerlndelcl dinsiz insanlara da fs
llm dinini telkine çalışacaktı. Buna 
azmetmişti. Haccac çoktanberi Hlndlstana 
akın yapmak için bfiyük hazırlıklar yapı
yordu. 
Tarık bin Zeyyadı garp üzerine yuruıne

te Uk defa teşvik eden de Hellf~ Velid id!. 
Dügün gecesi, ml..sa.t1rlert en çok atırıı

yan, izaz ve ikram eden oğlu idi. Veliahd 
da babası kadar herkesçe sevilmişti. 

Abdülmelik o gece, Elhfıristen gel~n 
mektubun fU satırlarına bir daha göz allt: 
cİspanya hükumeti seraskeri Don Petro
nun kızı burada bütün bir orduyu aylarca. 
uğraştıran, çok zeki ve çok akıllı bir ka
dındır. Tank bin Zeyyad, onun burada 
klamına razı olmadı. Eğer b\r ceza vermek 
llzımsa, Hallfe versin, dedi. Ben de dl~e• 
kızlarla bernber size gönderiyorum.» 

Demek ki, Maryananın öteki kızlarda11 
farkı YBrdı: Elhlris, Halifeye onun aklın
dan ve zekisından bahsetmişti: 

Sade bu kadar mı ya? 
Elhflrls, onun cezalandmlmasını da isti

yordu. Falı:.at, Hali!e: 
- Endülüsten buraya gelmiş böyle his 

kı7.ı cezalandırmakta ınft.na yoktur. O artık 
bizim elimizde bir esirdir. Esire zulüm .:?t
mek günahtır. 
Demişti. Sarayda yüzlerce kadın, erkek 

vardı, bunlar Halifenin ve veliahdln mai
yetinde çalışırlar ve kendilerine hizmet 
ederlerdi 

Halife gelen esir cariyelerden bir kısmı
nı. sırası düştükçe kumandanlara hediye 
eder ve saraydan uzaklaştırırdı. 

Halife Velid saraydaki kadllllarla fazla 
meşgul olmadığı 1çln, Maryanayı da giı
nün birinde herhangi blr kumandıma 'le
diye edeceğinde şüphe yoktu. Fakat, ara· 
dan birkaç gün geçince, Halife Velid - El
hlrl.8in mektubunu hatuiıyar:ı.k - Ma.ry:ı.
nanın zeklsm.ı yokla.ma.ğa ve ondan baş
ka sahalarda istifade etmeğe karar ver• 
mlştı. 
Şam civarında çok kuvvetli bir kabil~ 

vardı. Bu kabilenin reisi şeyh Sald. Halife 
Velide fırsat bl.ıldukça muhalefet etmekten 
ve ortalığı karıştmnakt.an geri durmazdı. 

Haute Velid o gece sarayın taraçasından 
bahçeye bakarken, bunu düşünüyordu. Y:.
nında yeteni ve gelini Yardı. Haute bun
ları yanından ı;.aydıkta.n sonra Haccacı ca· 
lırdı. • 

- Elhirisin Kişta.leden gönderdiği. j,_ 
paııyol dilberini gizli bir vazlfe ile ~ev:ı 
Saide göndermek istiyorum, ne dersin? 

Diye sordu. 
Haccac, Maryanayı hcnuz görmeml~tı. 

Sadece onun zekfismı ve istidadını Halife
den duymnştu . 

(Arkası va) 

üzere aslen Türküz... Çerkes karışı-
ğı ... 

- Anneniz babanız beraber mi? 
- Hayır. .. Dünyada yalnızım ... 
- Ya ... Vah vah, çocuğum ... 
- Fakat yiııni beş yaş civarınd~ 

ki bir erkek yalmzl1ğın fecaatini his
setmiyor ... Esasen bana muallimlik 
eden muhterem bir zatla beraber bu
lunuyorum ... Onu hayatta ana, baba, 
her şey gibi tanımışımdır. 

Sühi, namı diğer Süha kadını f~ 
la. sıkmamak için: 

Bana alA.ka göstererek haya. 
tuna dair sualler sormanızdan çok 
memnun oldum, hanımefendi ... Mü
saa.de buyurursanız, devlethanenlzda 
elinizi öpmeğe gelirim. 

- Memnun olurum, oğlum ... Bek
lerim. 

Delikanlı, hürmetle sel~ verip 
ur.aklaştı. Halide Vildan hanımef en
di Kudretle yalnız kalınca: 

Bu Mısırlı seyyahlar pek ho
fUIDa gideri ... - dedi. - Fakat bu Sü
hi, pek, onlardan da ayn bir şahsi· 
yetmiş inttbaını bırakıyor. 

Hukukçu: 
- Evet. . . Bende de... • cevabını 

verdi. 
- İlk baklşta insanı teshir eden 

bir hali var. Oöileri pek güzel. Sesi 
de öyle: Kalbe nüfuz ediyor.. . Şaye\ 
yirmi Y&§lllda olsaydım, maazallah ..• 

(Arkası var) 
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Sahife ıp 

Kızılay umumi merkezinin listesi 
Teberrüat yekunu 1,772,705 

liraya baliğ oldu 
Ankara 14 - Zelzele felAketzed&

leıi için 13/ 1/ 1940 günü Kızılay 
umumi merkezi veznesine memleke-

. tımizin muhtelif yerlerindeki Kızılay 
şubeleri, resmi, hususi ve yardım se
ven zevat tarafından 252,341 lira 86 
kuruş yatırılmı~tır. Bu suretle şim
diye kadar Kızılay umumi merkezi 
veznesine yatırılan paranın umumi 
yekunu 1,772,705 lira 6 kuruşa baliğ 
olmaktadır. 

Yurdun diğer köıelerinden 
yapılan yardımlar 

Ankara 14 (A. A.) - Hareketi8.1'9 
felaketzedeleri için yurdun her köşe. 
sinde yapılmakta olan para, eşya vt 
yiyecek teberrüatı bütün hararetilt 
devam etmektedir. Dün akşama ~ 
dar İzmirde yapılmış olan para teber
rüa tı 108,959 liraya varmıştır. 

Sivasta yeniden 5000 parça muh
telif giyecek eşyası toplanmıştır. Bu 
son miktar ile Sivasta toplanmış olan 
eşya miktarı 10 bin parçayı bulmuş
tur. 

İspartada yapılan para teberrüata 
yekılnu dün 16 bin 436 Urayı bulmUf
tu. Bu miktardan yine dün a.kşam& 
kadar Kızılay umumt merkezine ya.
pılmış olan irsalat ise 11 bin 639 ~ 
radır. 

Şimdiye kadar !spartadan Siva 
Kızılay deposuna 29 bin 506 kilo er
zak, 1932 parça eşya ve 2S2 çift kmv 
dura gönderUm14tir. 

Merzifonda 5697 lira ile 5288 pu
ça eşya teberrü edilm.işt1r. Bunlar f&
lA.ketzedelere tevzi edilmek üzere IM
masya vila.yetine göndertımı,ıır. 

Adapazanndan düne kadar Kızılay 
umumt merkezine yönderllen para 
5782 liradır. Bundan başka Slvu Kı-
zılay merkezine 6200 parça ~a De 
bir kısım yiyecek maddesi göndern.. 
mistlr. 

Akhisarda da 6895 lira teberrü ~ 
bul edllmlştir. 

Boludan da Sivas merkezine 1120 
parça muhtelif giyecek ve örtünecek 
eşya gönderllml.ştlr. 

İngiltere 200 çadır gönderdi 
İskenderun (Akşam) - Dost İn~ 

llz devleti tarafından gönderilen 200 
çadır gelıniş. ve İskenderun Kızılayı 
tarafından teslim alınmıştır. 

Yunan konaoloaluğunun 
teberrüü 

Şehrimizdeki Yunan baş konsoıoa
luğu, zelzele felAketzedeleri için btn 
Türk lirası teberrü etmiştir. 

Finlandiyada yalnız keşif 
kolları çarpıŞmasi oldu 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bombalar Amerika elçisinin 
köşküne isabet etti 

Ilelsinlii 14 (A.A.) - (Reuter): Dır 
gün Sovyet tayyareleri tarafından 

Helsinki üzerine yapılan hücumda., 
şehirden 12 kilometre mesafede bul~ 
nan Espoo civarında kain Amerika 
orta elçisinin köşkü bombardıman ve 
tamamile tahrip edilmiştir. 

Orta elçi bir kaç gün evvel bu köşk
ten ayrılmıştı. 

T ass ajanaının bir tebliği 
l\loskon 14 (A.A.) - Tass ajansı blldi

rlyor: Lenlngrad askeri mmtakası erkAnı
harblyes lnln tekzibi: 

Finlflndiyadaki nskerl harekatın iktncl 
ilç haftalık devresinde, cephede ehemmi
yetli hiç bir değişiklik. olmamıştır. İlk üç 
hafta zarfında ciddi harekrlt yapılmış ve 
bu harekat. Sovyet kıtalan için Finlft.ndlya 
arazisinde müstahkem mevkiler ihdasına 
müncer olmuş ise de, üç haftalık iklncl 
devrede, hıı.rekA.t ekser ahvalde, keşif kol
ları ve kiıçük piyade kuvvetleri tarafın
dan yapılan alellde baskınlara inhisar et
miştir. Birdenbire gelen şiddetli soğuklar, 
Fin kıtalarının vaziyet.ini ehemmiyetli su
rette haflfletmlşse de, bu hatlar bu müsaid 
vaziyetten istifade edememişlerdir. 
Bwıa mukabil, ecnebi ve bilhassa Fran

sız matbuatı ve hepsinden önce Ha vaa 
ajr.nsı, bu müddet zarfında, Sovyet kıtalan 
aleyhinde tttirala.rla dolu böyük harekH 
h b .. rlcrl vcı·mi.şlerdlr. 

ErklUııharblyenln ecnebi ajanslar mfı
messlllerl tarafından verilen haberleri her 
gün tekzlb etmekle u~raşamk vakti yok
tur. Faknt erkanıharbiye, ara sıra bu kim
selerin lftlrnlannın bir bilançosunu yap
manın hakiki çehrelerini meydana çıkar
manın fayda.sız olmıyacağı kanaatindedir. 

Evvcltı, ecnebi ajanslar, Cenevronln, Hel
slnklnln ve Rlgaıun mevhum akaynaklnn
nnn atfen Finlandiya kıtalamıın. cepheyi 
bütün istikamette yardıklarını, Sovyet hu
dudunu geçtıklertnl ve Sovyet!er Blrlıı;t 
arazisinde harekata dçvam ettiklerini söy
Iüyorlar. -Hayır söylemi)•orlar, sesleri kı· 
sılıncıya kndar haykınyorlar. Bu serap& 
yalandır. Fazla olarak çocukça, beceriksiz
ce Ye gülünç bir yalandır.- Hakikatte Fin 
kıtalan, hiç blr istikamette, Sovyet hudud
larına ulaşmış değillerdir. Esasen böyle bir 
maksad tnklb etmiş olmaları ihUmaıı de 
azdır. 

Finlandiya kıtalan, Sovyet hududuna. 
Viboy istikametinde 70 kilometre, Serdobal 
istikametinde 80 kilometre, Petsamo tstl
kametlnde ve Petsamonun cenubunda 13U 
kllometre, Ulaaborg istikametinde Reva
nleml tarafında 120 kllometre ve Suomo
salml tarafında 10 - 15 kilometre mesafe
de bulunuyorlar. 

Saniyen, ecnebi ajanslar, bilhassa HavM 
ajansı aynı kaynnklnra atfen Suomosalm1 
clvnnndn cereyan eden muharebelerde bit 
Sovyet fırkasının 14,000 nefer zayiat ver
diğini iddia ediyorlar. 

Bu iddia, onu tasni eden beceriksizlerin 
vahlmelerlnden ibarettir. 44 üncü fırkanın 
cephede bulundurduğu kuvvet ancak 10,000 
klşiden ibarettir. 14,000 nefer zayiat nasıl 
vermiş olabUir. Hakikatte Sovyet kıtalar.
nın bu cephedeki zayiatı 900 neferden lba,.. 
ret olup bu da, Fin kıtalannın harekA.tın
dan ziyade a~ır so~uklann tesirlndendir. 
Fakat, ecnebi dedikoducular, I<'inlerln "Y· 
nı yerde 20,000 ölü ve yaralı bıraktlldannı, 
fazla olarak, Fin Schutz te§kllltının, Sov-

yet kıtalan elinde esir bırakmamak mat
sadlle kendi yaralı askerlerini nasıl va.b
şlyane bir surette öldilrdüklertni süktltla 
geçl.şt1rmekted.lr. 

Ecnebi ajanslar, Fin kuvvetlerinin Mur
mansk demlryolunu kesdiklerinl ve bu hat
tın şimdi tamamen muattal bulunduğuna 
yine aynı menbalara izafe ile lddla etmek
tedirler. Bu da, evvelkiler g!bl tam:unen 
yalandır. Ve yalan olduğu da, Fin kıtala
nnın, yukarıd& d& söylendiği gfbl, Sovye• 
hududuna hlç blr noktad& ulaşamamış .Jl
ması, Sovyet hududlanndan onlarca kilo
metre ve Murmnnsk demJryolundan yüs
lerce kllometre uzakta bulwımaslle sabit
tir. Hakikatte, Murmansk demiryolu mil
naknlesl bir daklka bile durmamıştır. 
Aynı ecnebi ajanslar hep aynı meçh.ıL 

ve muhayyel kaynaklardan haber alauc 
cRuslann Petsamoyu kaybettlklerinb, 
•Rusların Alıruınlan yardıma çağırdıkla.n
nı. c20 yahud 4-0 Alman askeri milrebb~ 
nln daha, Sovyet kıtalannı tensik etmelı: 
üzere, Sovyetler Birliğine geldiğinle idd!l\ 
etmişlerdir. 

Bu mesele görüşülmemlf yalan dediko
dun un, bu yabancı ajans mümessilleri ta.
rafından yapılan bütün öteki dedikoduları 
geride bıraktığını söylemeQ'i lüzumlu bulu
yoruz. Petsamo bir kAnunuevveldenbed 
Sovyet kıtalarının elindedir. Sovyet kıta.
ları, ahiren Petsamoya gelen FinlAndtyn 
halk hukümetinln ilk kuvvetlerlle müşte~ 
ken, Potsamoyu sadece işgal etmekle .taı.
mamış, Petsamo cenubunda 130 ldlometrt
llerl bile gitmişlerdir. 

.. Sovyet kıtalannı tensik içine söroe aa.
yeUer Birliğine gelen cAlman askeri mtt.
rebbilere. gelince bu manA.sız taSnllerl tek
zlb etmeğl bile yersiz buluruz. Bize kalı~ 
sa, Almanya Ue Sovyetler BlrlJ.tl arıwnda 
askeri bir blok yapılması ihtimali .karp. 
sındıı duyulan korku, Fransız ajansı mtt.
messıllerlne, bu emsalsiz ve beceriksiz Y&• 
lanı söyletmiştir. Ecnebi ajansların, pat
ronlarından, Sovyet kıtaatı aleyhinde pro
paganda yapmak emri alinlf olmalarım 
akla yakın buluyoruz. Bu itibarla onlaı. 
kendi mevcudiyetleı1n1 isbat için yığınlaz-. 
la yalanlar uydurmak suretlle bu propa.
gandaya devam ediyorlar. Fakat, vakıalar
ra değil yalanlara istinad eden propaga,n.. 
danın ne kıymeti olur. Medeniyet müda
filerinin propagandası efkAn umumiyeJi 
.sistematik şeklide aldatmaktan ibaret ~ 
ğll mi? Ecnebi matbuat mü.messillertıı&ı. 
bu kadar dilşeblleceltler1nl tahm.ln etm ... 
dik. 

İngiliz muhalefet partisi reui 
bolşeviklere hücum ediyor 
Londra 14 (A.A.) - İıigillz m~ 

lefet işçi partisi reisi Attıee, Black
burn'da verdiği konferansta demJt
tir ki: 

«Biz iulh istiyoruz. Fakat istedtaf~ 
rniz sulh, yeni harplere mA.ni olacak 
prensiplere müstenid bir sulhtilr.• 

Nasyonal sosyallstllğin kuvvet esa
sına dayandığını söyliyen Attıee, bal· 
şeviklere hücum etınif ve buniann 
kendilerine sosyalist ve ha.ttl ko~ 
nlst derneğe haklan olmadığını söy1~ 
mlştlr. 

Kalb: durmasından öldü 
Pangaltıda Tay aoka#mda oturan K<»

tantln Cümhurl;yet cadd.ealnde birden ~
nalaşarak yere d6fm0t. hastane19 taldı
rıl.mıŞ8a da kalb dunnuuıdaıı Olmtlfttr, 

• 
Altf All 

Almanya Skandinav dev
letleri ne teminat vermek 

için heyet oöndermls 
(Baf tarafı 1 inci sahifetü). 

Orta farkta hareket rivayetleri 
Lond.ra 14 - Sunday Dispa.tch p

zetesinin yazdığına göre Sovyetlertn 
Lond.ra sefiri Maisk1, İngiliz gazetele: 
r1n1n neşrettikleri haberlerden doıa.
yı Hariciye Nazın nezdinde protesto
da bulunmak üzere talimat alınıştıı. 
Bu gazete diyor kl: 

cHitler, Sovyetlerl, Besarabyayı ele 
geçirmek üzere bir teşebbüse geçmek
ten menetmek üzere hiç bir şey yap
nuyacağını, Mussollniye blldirmlşttr. 
Almanyayı bir Balkan bloku teşkiline 
razı etmek üzere, İtalya, Macaristan& 
Burgenland'ın bir kısmını eski Avu.s
turyaya iade etmesi tavsiyesinde bu
lunmuştur.> 

Yine ayn! muhabire göre, Hitler, 
Sovyetler Birliğini, Orta Şarkta müt
tefikler aleyhine harekete getirmek ı... 
tiyen bazı nazi şeflerinin projelerine 
muarızdır. Filhakika, Hltlerin erkAnı 
harbiyesi, Sovyetlerin böyle bir ta
arruzda muvaffakıyet kazanabilme.!d 
için önceden Alman askert müteha> 
sıslannın, Kızılorduyu 6 ay sıkı bir 
talime tabi tutmalan icab ettiğini 
Bitlere bildirmiştir. Halbuki Hitlerin 
asıl istemediği şey de, Şark hududun.
da bir tehdid teşkil edebilecek olan 
böyle bir Kızılordunun mevcudiyeti.o 
dir. 

Almanya henüz ambargoyu 
kaldırmadı 

Londra 14 - isveçte çıkan Aftan 
Bladet gazetesi, Almanyanın İtal~ 
dan FinlA.ndiyaya gönderilmekte olan 
ha.rp levazmu üzerine koyduğu am
bargoyu kaldırdığını haber vermf~ 
Bu haber şimdiye kadar teeyyüd et
memiştir. 

Edirnede yeni spor klübU 

Yeni spor k.liibü binasının maketi ve Edime 
bölge başkanı vali B. ı:erid Nomer 

Edirne (Akşam) - Şehrimizde yapılaca
ğını evvelce haber verdiğim ckapalı jtm • 
nastlkhaneıı. spor klübü binasının keşıtıa. 
r1 ikmal edllmtş ve bu muazzam gençllt 
eserinin 50 bin liraya. çıkacağı anlqılmıt
tır. 

Trakya umumi müfettişi general KA.zım 
DirlkJe Edlrne bölgesi başkanı Vail B. Fe
rid Nomerin devamlı taklp ve teşebbil.slert 
ve Beden terbiyesi genel direktörlütünb 
yük.sek para. yardımlarlle Edlmemizde ııt 
defa olarak yapılacak olan bu gençlik lb1· 
dest 600 metre murabbaı blr saha üzerinde 
kurulacaktır. 

K.lübün yıılnu kapalı jlmnastlkbane ka
nuıım mesahaat 350 metre kare olacaktll'. 
Bura.da bütün spor malzeme ve lletler1 bıa
lwıacağı gibi, kapalı jlmnastlkhane tenli. 
basketbol, voleybol ve güreı sahalarını ih
tiva edecektir. 

Genel direktörl~ün para yardunile be
raber 940 yılı mahalli Belediye ve Husu.at 
nıulıasebe bütçelerinden aynlacak para U. 
36 bln küsur liraya baliğ olacak tahsisatla 
işe başlanacak ve yeni yıl içerisinde ıenl& 
dlrektörlüğiin yükwk yardımlan Istenecel5-
tlr. 

Edlrnemlzin imar planını tedki.k etmell 
üzere şchrlm.lza gelm.1f olan tehlrclllk mtı.
teha:waı B. Eğll dün bölge b~kanı Vail B.. 
Ferid Nomer, Belediye Reisl, ve daha bul 
UgUi zevatla birlikte spor klübünün kuru~ 
cağı arsayı görerek yerini betenmltlercll& 
Arsanın 1k1 yanındaki 4.5 metreden 9 met
relik yol da Belediyemiz tarafından ltllibe 
terkedilrnJ!)tlr. 

Genel direktörlükçe keşlfname incelenip 
tasdikten geçlrUdlkten sonra inşaat seaona 
ıeıır gelmez, faaliyete ıeçllecektlr. 

Bundan başka 6000 lira sa!l.yle Karaap~ 
takt yanık binanın da ora ıençl1Qi lçln g(l. 
zol bir klüp hallne getlrUmesl Jcararlao~ 
Inl4 ve gereken plAn hazırlanıp genel dlreıt
törHiğe, daha evvel vert.1.m.11tl. Bugünler<M 
plft.nın ve şartnamelerin gelme'1 bekle~ 
mektedlr. 
Şehir pllnuun tatbiki ile beraber Ed.lra.

mizde yapılacak birçok binalar arasında 
kapalı Jlmnastikhanell apar klübti, iı6-
zel ve kıymetli bir &'ençll.t lbldes.l olar.ık 
yiikaelecek ve ll!dirnenin güzell~meıtnde 
bllytık bir rol ~yacaktır,:_ 

Bir kadın denize düttil 
Defterdadd& oturan 60 )'aflnda Zemlfu 

islml1 btr ta.dm köprüde BaUt 11kelea1nde 
vapura binerken muvazen.MIQI ~ 
d.enlw dft.tmtlf. turtanlmıfU& 

16 KAııunusani 1940 

Ll&ge'dekl kıtaat 
silah başı etti 

(Baş tarafı 1 inci sahifed6) 

Briiksel 14 (A.A.) (Reuter) ı 
Sokaklara askere davet llA.nlan ya.
pıştırıımıştır. Gazetelerin yazdığına 
göre, bu gece 1919, 1920 ve 1921 ihtiı

yatıan ve bir çok f encller sef erbel' 
edllmiştir. 

Brüksel 14 (A.A.) - 13 kanunusa.
nide bazı ecnebi tayyareleri öğleden 
sonra birkaç kere müstahkem mevki 
üzerinde uçmuşlardır. Her defasında 
hava müdafaa batarya.lan harekete 
geçmiş ve tayyareler neticede şark is
tikametinde uzaklaşmışlardır. D\ğer 

cihetten bildirildiğine göre üç motö~ 
lü bir Alman tayyaresi Vervletois mın
takası üzerinde uçmuştur. 

Pek alçaktan uçan bu tayyare Ve~ 
viera üzerinden geçtikten sonra ev
velA Heusy sonra Polleur istikametin
de uzaklaşmıştır. Tayyare Polleur üze
rinden 300 metre yükseklikte uçtuğu 
için gamalı haç saraheten tefrik edil
miştir. Tayyare Fognes üzerinden uç
tulttan sonra Elenboın civannda hu
dudu geçerek Almanyaya dönmüştür. 

Hollanda da tedbir alıyor 
La Haye 14 (A.A.) - (Havas): 

Enternasyonal vaziyetin gayri müsait 
bazı alametleri karşısında Hollanda 
hüküm.eti, her ihtimale karşı koymak 
için, bütün mezuniyetleri kaldırmağa 
karar vermiştir. 

Belçikanın aldığı tedbirleri taklb 
eden bu tedbirler iki memteket ara
sındaki sıkı el birliğini gösterir. En 
ziyade tehlikeye Hollandanın maruz 
bulunmasına rağmen ilk önce Belçi
ka harekete geçmiştir. 

Amsterdam 14 (A.A.) - Kabine bu 
akşam fevkalade bir toplantı yaparak 
enternasyonal vaziyeti tedkik eylemiş 
ve bir resmi tebliğ neşrederek alınan 
ihtiyat tedbirlerini bildirmiştir. Al
man hududuna mücavir mıntakalar
da endişe hüküm sürmektedir. 

Amsterdam 14 (A.A.) - Gazetl'ler, 
soğuğun, nehir ve kanalları dondur

makla memleket müdafaasının kuv
vetini azaltmamış olduğunu yazıyor
lar. Geçen teşrinisani başında vahim 
boşluklar yösteren bu müdafaa o za
mandanberi mühim surette kuvvet. 
lendirilmiştlr. 

Bir Hollanda tayyaresi Al
man hududunu ihlal etmit 

Berlin 14 Alman ordusu 
başkumandanlığının tebliğine göre, 
öğleye doğru bir Hollanda tayyaresi 
Nordiorm yakınında Alman hududu 
üzerinde uçmuş ve bu suretle Alman 
t.oprağını ihlAl etmiştir. 

Amsterdam 14 - Hollanda s.iyast 
mahafill bu haberi katıyetıe tekzib 
etmektedir. 

Alman taarruzu §ayİaları 
Paris 14 - Gazeteler, Alman ordu

.sunun ilkbaharda büyük bir taarru
za hazırlandığı hakkında çıkan ha-

berlerden uzun uzadıya bahsediyo~ 
lar. Excelsior gazetesi diyor ki: 

cHitlerin nazi cüesası ve kurnazı. 
danla.rla görüştükten sonra garp cep. 
besinde bir taarruza karar verdiği 

söyleniyor. Bunun başlıca sebebi de
nizlerde ve havalardaki muvaffakıyet
sizlikler üzerine Almanyanın sarsılan 
prestijini arttırmak ve mahrumiye~ 
içinde bulunan sivil halkın memnu
niyetsizliğini durdurmak imiş. Bir 
taarruz olursa bunu karşıla.mağa ha.
zınz. Hududda her türlü tedbirler 
alınmış, hatlanmız da tahkim 00.U.. 
miştir .• 

Victoire gazetesi de şu mütalM.da 
bulunuyor: cAlmanların Balkanlar& 
doğru taarruzundan bahsedillyord\L 
Böyle bir taarruz, hele Rusya ile b&
raber olursa, İtalyanın hiç hoşuna 
gitmiyecektir. Fakat asıl taarruzun 
garp cephesinde yapılacağı söylen1-
yor. Alma.Ryamn 914 de olduğu gibl 
Belçika ve Lüksemburg tarlkile ha.
rekete geçmek istemesi muhtemelm~ 
Böyle bir hareket hiç bir netice ver-
nıiyecektir. Dört aydaıiber1 Lüksem
burg ve Belçika ile olan hududlan
mız da çok tahkl1E' edilmiştir.> 

Erzincan felaket zedeleri 
(Baştarafı 6 ıncı sahifede) 

Erzurumdan ekmek yetişti, fel!ket
zedclere dağıtıldı, iki gün sonra da 
un geldi. 

Erzincanda ilk sıhhi yardım., ölüm· 
den kurtulan sıhhiye müdürü, bükü.
met, belediye tabipleri ve cUıeU as
keriyedeki hekimler tarafından ya.
pıldı. Askeri hastane yıkılmamış oı .. 
duğundan yaralılann pansımanıan;lı 
nı yapacak derecede kAfl ilf1ç ve sıh
hi malzeme vardı. Ancak, zelzelenin 
tcsirile şehrin bütün çeşmelerinde 

sular kesildiği için susuzluk baş gös
termişti. Bir müddet sonra ilk sıhhi 
imd:ıt heyetleri geldi. Mebus doktor 
lnrnnızdan bayan Fatma Mimik ile 
mebus eczacı B. Salih Başotacın ya;. 
raWarı tedavi hususunda gösterdik
leri fevkalade şefkat ve insaniyetper
verliğl ömıiimün sonuna kadar min· 
netle hatırlayacağım. 

Bize Erzincandan buraya gelirken 
de yolda çok iyi baktılar; hele Dlv
riklilere pek m!nnetta.nz. Dlvrikliler 
istasyonlarına gelen f el!ketzedelere 
sıcak yemek, ekmek, sıgara verdiler, 
gönlümüzü almak için ellerinden ge. 
len ne mümkünse hepsini yaptılar. 

Sonra Ankarada da büyük lütuflar 
ve yardımlar gördük; yaralarımız te
davi edildi, elbise, çamaşır verdiler, 
süt çocuklarına süt dağitıldı. 

İstanbula geldiğimiz zamanda va.
il doktor Lütfi Kırdarın, muavlnl B. 
Halı1kun gece, gündüz bizimle meş
gul olarak istirahatimizi temin etmek 
hususundaki lütuflarını da burada 
şükranla anmak isterim.» 

Belgrat devlet orman işletmesi revir amirliğinden: 
ı - İstanbul, Belgrad devlet ormanının Kurtkemerl deposunda istif edilmiş (219) 

iki yüz on sekiz adet meşe traversi ve (68) altmış sekiz metre mikAp (989) destmetre 
mik3.p mamul meşe kerestesi açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Travers ve keresteler! görmek için ormanın Kurtkemerl deposun:ı, şartnameyi 
cönnek içln de tntll günlerinden maada her gün İstanbul Ormım müdürlüğüne ve Bel
grad Re,rlr am!rllğ!ne müracaat edilmesi. 

3 - Meşe. traverslerinin beher adedinin fiatl (170) kuruş, mamul meşe kerestMinltı 
beher ınetre ·mikıibı 07) on yedi lira tahmin edllmişt1r. 

4 - Isteklilerin 3 7.5 muvakka~ pey akçelerlle 26/ 1/940 günü saat (lZ) de Bfıyllı:
dere Balıçeköy Orman fakültesi binasındaki revlr merkezine müracaatları lHl.n olunur. 

(256) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Uuhar.unen bedeli 1000 lira olan bir adet Hidrolik Karo presi 2411/ 940 çarşamb& 
gür.ti aaat 00,30) on buçukta Haydarpaşada gar blnaın dahlllndekl komisyon tarafından 
&çık ek.sUtme usullle satın alınacaktır. 

Bu ife &irmek l!!teyenlerin 75 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettıtı 
Tosa.Uda blrilkte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lüzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. .39) 

Ziraat Vekaletinden 
Orak makinesi, Harman makinesi, Traktör ve 

Bileği makinesi alınacak 
ı - Zlrat kombinalar kurumu iht.lyacı için orak nıak.lnesl, harman makinesi, bileli 

makinem ile traktör alınacaktır. 
2 - Bu makinelere alt tcnnt ,şart.nameler zirai kombinalar kurumu müdürlüğünde.ıı 

pa.ra.sıa olarak verlllr. 
3 - İsteklilerin şartname almak üzere Ankara zirai kombinalar kurumu müdürl11-

" tftne müracaatları. (6351) (10;122) 

latanbul Defter darlığından: 
Üsküdarda Paşakapısında birinci orta okul binası bahçesinde malll inhidam ton09 

bina anka%1 20 lira muhammen kıymet üzerinden açık arttırma 1le sntılacaktır. Sat11 
bedell nakden T'e pefind.ir. Mür.ayede 18/1/940 perşembe ~ünti saat 14 de ll-nıu emlO.lt 
komisyonund• yapılacaktır. 

Muvakkat teminat blr buçuk liradır. (10866) 

J 
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K'OÇ'OK ILlKL&a 

~- abftlln -- Jdddıt... ..,rt _,,_ ..... b&ftıa-
- 1ld ..,. .. cWa ~. 

l - iŞ ARIY ANLAR 
KADIH '1'ERZt8t - lYt btr bdm tenlll 
~ blr lf &nJOI'. Aqam'da (0 .•• ) .... 
muzuna mekWılıla mftracu.Uan. 

ORTA YAŞLI BİR BAYAN tş" ARIYOR -
~1• Yeni Yua.r okur. Az daktilo bilir. Avu
-t, doktor, hutane gibi ve buna mfuna... 
~ mttesseselerde az ücretle 9alışmak l8tl
,.;· Akp.m (l!:} rümuzuna mektupla mtt-

aat.. _ ı . 
İŞ ARIYOR - ~ ve yeni harfleri okur 

1&Zar her ne iş olur.sa olsun yapar. Taş
~a da gider. Kanaatk!rdır. Askerllkle 1ll-
11l Yoktur. İsteklllerin .Akşam'd!l (8. fi.) 

muzuna mektupla müracaatıan. - 1 

tş ARIYORUM - On seltlz senedir ln
faat işlerinde çalıttım. Tecrübem vardır. 
It anyorum. Bir mühendis yanınds. ç!llı§
ınayı tercih ederim. Kumkapı Tavaşi ma
hallesi No. (26} Ahmed Turhan'a müracaat. 

- 1, 

TECRtlBE GÖRMVŞ İSVİÇRELİ FR.~N-
8~ - Bir bayan çocuklu aile nezdinde 
ınunaslp iş arıyor. Lilzumunda Ja1nız bir 
b.dına refakat edeblllr ve birlikte eeyaha
~ çıkar. Akşam'da L. D. rilmuzuna met
"1pl& müracaat.. - 2 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
-----------------------· StJnıbııc ARA..~OR - Vizeye gidebi-

lecek atıtaımelerin şartlannı Beyoğlu 1s
tıkıll cad. • No. Kurtuluş ap. Talha ad
l'eslne blldtrmelerl. 

CAÖALOÖLtJ 811111AT YURDUNDA -
Calışmat üzere bir ebe lle eT kısm.uıda ça
lıfmat üzere bir k&dın hizmetçi aranıyor. 
titeyenıenn hemen müracaatıan. 

BİR BAYAN ABANIYOR - Okur yazar 
kasiyer bir bayan aranıyor. Beyazıd Okc;u
larbatı Altın Oifeye müracaat. 

MVREBBİYE ARANIYOR - 1.tç yaşmda 
~r erkek çocuğa bakmak için Fransızca n 
mguızce veya Fransızca ve Almanca bWr 
bir mürebbiye aranı)'OI'. 1steyenlerln Gala
ta posta kutusu 1014 numaraya mektupla 
lbüra.caatl&n. - ı 

3 -- SATILIK EŞYA 

IATDB KAllYOJıf - Ope1 marta mtl
ttdded. 939 model. Hat1ld 4 tonluk kam
~ satılıktlr. Oörmelr üsere Şlfhane k&-
11.llol Rwı pnJı 40 num&ra11L drişnıelt 
'-re saa$ H de mtiracaat. - 2 
------~~~~--~~~~~----

ACELE SATILIK MOTOSİKLET - 937 
lrlOdell Ruayal marka bir aded. motosiklet 
lceht satıllktır. Dtvanyolunda (Metanet) 
18.raJında benzinci Salm'e müracaat. 

ACELE OTOMOBİL ALMAX taTIYo
aUM - 2 .eya 3 klf1llk temiz kullan.ılnuf 
ile marka ohınıa olsun tercih ed.lllr. Ak
tanı.'da Uln memurlutmıa mtlracaat. - ı 

8ATlllK PiYANO - Stüdgart markalı 
llleghur Alman piyanosu içi demir ve çaP
l'aa teııı oıarat atıııktır. Tabtm ~-
11 Yattıane 30Jtat No. 50. - 3 

IATILIK 1 KAü llAKİNABI - Pet as 
hftenıbnıt aı model cllATİON.AL. mana 
lıkt tltGt, tllrt btlıtt 1ld ..Set taM ~ 
.. -- oatarıınıılUr. OOımek .,.. ala\ak 
'ılt ı ı •lıuta O..... 8'nJtaJar oaAdeat An-
ba bUl 4 bet D.t D. Z. İtletmelert tu
,_ tMDIMll Bt1ıosuna milraca&$1. - ı 

4 - KiRALIK - SATILIK 
UTILm Te KİRALIK APARTIMAN -
~ TefVlklye caddee:l 29-31 numaralı ı 
b.t.ıı 25 odalı pyet manzaralı müceddei 
apartıman hem aatılık ve hem tira.lıktır 
tıallplerln 3 üncü kata müracaatlan. - 10 

MOBİLYALI ODA - Temiz bir aile ya
nında mobilyalı bir oda kiraya verilecektir. 
Taltalm Tallmhane Topçular caddP.si 4/1 
Jıfo. Berber Klrkora müracaat. - 4 

ACELE SATlllK HANE - Şehzadebafı 
Vezneciler Carncıali mahallesi Kemeralta 
10tak 8 oda, altındaki dükktnı olan bah
çeli ahfap 23 numaralı ev satılıktır. Tram
T&ya bir dakika mesafededir. GörilfmeJı: 
için Fatih Sofular caddesi 155/ 1 numaraya 
müracaat. 

ACELE SATILIK - Beılktaşda bin arım 
bahçeli dokuz odalı ahfap bir konalı:, arsa 
tıatina. veya. mübadele suretlle satılıktır. 
TaflilAt ve pazarlık için: Galata, Tünel, 
Otııhan No. 13 

Z5 LİRAYA KİRALIK AP. - 5 oda, ban
yo, su h~vagazı. elektrik, tramvay dura
lı, bol ıuneıll, denize manaralı sıhhi yeni 
apa.rtınıan. Fatih - Fevzipaşa cad. Müter
cim Asım sok. No. 10 birinci kata müracaat. 

S -- MÜTEFERRİK 
DANS DERSLERİ - Büyüt ratbet bu

lan en son danalardan hakttt <Sulnk> 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her gttn 
ders verlllyor. Müracaat saatleri 12-13, 
17-21 e kadar Büyüle Parmakkapı tramvay 
durağı 11'1 No. profesör Panosyan. 

İNGİLİZCE n ALMANCA DERSLERi 
(Bahusus ticaret şubeleri ve bakalorya) 
İnglllz Oxford ve Berlln üniversitesinden 
mezun bir profesör tarafından en seri ve 
asri metodla verilir. - Fransızcayı mükem
mel lconuıur. - Esaslı ve en .seri usul. 
t>'cret mutedil - <Prof. H.> rlbnuzuna mek-
ıupıa müracat. - J5 

DANS DERSLERİ - Huausl 'Ye mnııterid 
dersler asri danstan aon 7enillkler1le suını 
ve Poleglayt öğrenmek için en 1yi en ça
buk ve akademik metodla.rla ötreten pro
fesör Hanımyan•a müracaat. Ders saatleri 
H 21. Beyo~lu Parmakkapı MiB sokak ıs 
numara.ya - 7 

ALMANCA 1'1!&8LERi - Usulü tet\rUıt 
mültemınel olan bir Alman bayan Alman. 
ca denleri vermektedir. Kabul gllnlerl y°' 
aaaUeri salı ve pazardan maada her gih1 
8-" u;,30 - uı a kadar Beyotlu İatitlM 
caddcı81 No. 133. Hasan Bey Apt. birinci .ht 
No. 6, ikinci merdiven. • 

O&TAK:LIK -Tqralıyım. Sermayem Te 
kredim var. Mevslmllk ticaret işlerinde 'Ye 
oerefll surette 171 kazanıyorum. Yalnızl~
ıan dolayı en az üç bin Ura sermaye ile 
l~irlk edecek, az çok hesaptan ve deftar
den anlayan bir ortak kabule imadey:m. 
Yazıhane te§kllitı olan tüccar tercih edi
lecektir. Posta kutusu 444 adresine yazı De 
müracu.L - ı 

llUT'IJPLABINIZI ALDJIUNIZ ~ 
Ouet.emız id&rehanulnt adru ola 

nt ltiltermlt olan tarilertmısden 
Ö I - L 8. iL - P. Tana - 8. N. 

A. M • .l. - E. iL - Teteltltis -
.&rapp Boca& 

namlanna ıelen mektuplan tdareba
Demlwdm aldDmalan wocaıtm. 

Türkiye tiftik ve yapağı 
ihracatçıları birliği muamelat şefliğine 

·-
·-

175 Ura ücretle aşağıda z1kred1 len teraltt haiz olan talipler arasında 
17/ 1/ 1940 Çarşamba günü saat 14,6 da İstanbul Ticaret odası umumı 
katiplik bürosunda müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talip olanların 
ınüsabaka gününden evvel vesaikini İstanbul Ticaret borsası komtaer
liğine getirmeleri ilAn olunur. • 

1 - Yüksek tahsil görmüş olmak. 2 - Fransızca bllmet. 3 -

askerliğini ifa etmiş bulunmak. 4 - Yaşı 25-45 arasında olmak. 

Kadıköy Vakıflar DirektörlOğO llAnları 

ı - Kand1lll St1rp Arakeloa Brmeni tmaeat ve mektebi ve mezarlılı ftkfı. 
4 - Burgazada81 Ayay0rg1 manastırı vakfı. 

5 - Büyiltada. AJayorsı manaatın Yaktı. 
1,7 - BGJlbda erbk '" HeJheltada m Rum 1etımlwıeleı1 ftktı. 

11 - KUllUDCÜ Stırp l.aa'YOl'tıo Krmen1 tm8M1 Taktı. 
u - Kartal surp Jıflp.n Ermem tl1laell " mettebl w mesarlıll ftktı. 
14 - Kmalıada PanaJıa Ram tW...ı " mautıaı vakfı. 
16 - BeyJı:os 8tırP N)laloa Emumı ıı:m...a n meöebl " JDelU1ıll ırütı. 
18 _ B'Apdarpqı& - Klld1k6J ft ha...u.t --.t 8tnacocu ft metteb1 ft mear1J1ı 

ftJı:ft. 

tt - Be7koS AJ&paraaUYI Rum twae.I ,.. ~ Yattı. 
16 - Pap.babçe ~tin Rum t1u..t ft QUmUI ft ımarlJlı ftldı. 
h - JleybeHada Rum ruhbaD mektebi ftktA. 
18 - Bçbel1ada Pr.nal1& namı diler Oam manamn ftktA. 
iSi _ Burpsadaa Jl1rlBtı08 ınuıastın ftkft. '° - lrınah•da sırt.tos m.aııa.Rın 'YUfı. 
•ı - Heybell&da Ayatıryada namı diğer Tepe manutırı 1Yakfı. 
'2 - Büyüka.da Hir1st08 manutın T&kfı. 

la - B11yilkada .Aya Nlltola ınanastm vakfı. 

Bayük fırsatlar: 
Sablık Arsa 

fehadebap Atatilrt Bulnn. metre.ı 
1 liraya, elli metrelik cadde, ltlifebap 
tehrin her tarafına. yakın, sinema, ra
ra.ı. fabrika, dtltkln, apa.rtıman yap
mala möaaid btn metre murabbaı oe>t 
kelepir. 

Satılık Ardiye 
Bahçek&pı, Arpacılar camll altında 

iki btıyiik mataza bedava satılıttır. 

Satılık Değirmen 
Un. hububat mükemmel ve nefis 

surette ôğütür portatif ve çok ucuz, 
bilhassa çiftliklere yarar. 

HASAN DEPOSUNA MÜRACAAT 
Telefon: 20711 

Gayri menkul aatq il1lu 
Biga İcra Memurluğundan: Blp'da Fet

hiye Selvl'ye 200 lira vermete ~ Blp
nın Hacı Sadi mahallesinden lluldJenln 
bu borcundan dolayı haclz edilerek paraya 
çevrilmesine karar verilen: Btga &apua
nun K. evvel 324 tarih ve 4S No. sında ka
yıtlı Blganın Hacı Sadi mahaDMlnde aall 
Osman ağa, solu Taşköprilli ollu t.maD. 
arka.sı Ha.cı Halil zevcesi 'Ye ıın tarafı JOl 
ile çevrili 65 arşın m•abada bulunan 
3 odalı bir ev. Evsafı: Zemin tatmda .. 
mini toprak ve taftDllS bir oda ııe bir dar 
koridor, ve kiiçiit bahçeılbıde b1r eaJı:1 damı 
mevcuttur. İkinci katta biri döşell dlleri
nln tavanı mevcut olmayan iki odası ve 
dar bir koridoru mevcuttur. Ahşap ve kıs
men kerpiçten yapılmıf olup heri kiremit. 
lle örtülüdilr. Bina ook haraptır. Muham
men kıymeti: 400 llradır. Batıf peşin para 
Ue olup satlfa iftirlk edeceklerin ~ '1 bu
çuk nisbetlnde pey akçeai vermeleri veya 
Milli bir bankanın teminat mektubu ıettr
meleri icap eder. Gayri menkule a.it vakıf 
borçlarlle tanzifat, tenviriye ve vergi borcu 
borçluya a.it olup satlf bedelinden tenzil 
edilir. Birinci arttırma: 14/2/940 tarihine 
rastlayan çaroamba günü saat 9 dan 11 e 
kadar Biga icra dairesinde icra kılınacak 
birinci arttırma sonunda muhammen kıy
metin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bı-
rakılacak ve aksi halde satış ikinci arttır
maya ı.eblr edilecektir. İkinci arttırma 
29/ 2/940 tarihine rastlayan peroembe gllntl 
yine saat 9 dan 11 e kadar 1cra kılınacaJı: 
lld.nct arttırma sonunda gayri menkul en 
fazla arttıran berine ihale edilecektir. :MMK 
sayılı icra ve iflb kanununun 128 ncı 
maddesine göre yapılacak bu satl§ hakkın-
da <Haklan tapu slcllllle sabit olan alacak
lılarla irtifak hakkı sahiplerinin) iddia vt 
itirazlarını ilfın tarihinden itlbaren 20 gün 
zarfında dairemize bildirmeleri ve daha 
fazla izahat ahnak imyenlerin Biga icra 
dalrulne müracaatla H0/4'10 ayılı dosya
da mevcut zabıt varakası suretini ve 
8/1/940 tarihinden 1t.lbaren dairede a&ılı 
bulunacak açık arttırma 4artnamesin1 g6-
rüp anlayacaltlan ilAn olunur. 

Gayri menkul sat1' Uinı 
Biga icra Memurluğundan: Bip.da Az

miye Nafaka.dan borçlu. Çan nahiyesinden 
Hasan Sabri Güzeycanın mahcuz olup pa
raya çevrllmesine karar verilen Biga tapu
sunun K. sanı 939 T. ve 5 No. sında kayıtlı 
Çan Pazar nahiyesi Değirmenbaşı mev
klinde şarkan Hanife tarlası, batm Hüse
yin Çavuş zevcesi tarlası, şimali çay, cenu
bu yol ile çevrili 4 dönüm tarla. Evsafı: 
Mevkii bayır, toprağı kıraç ve kuvvel lnba.-
tiyesl 2. el derecede. Muhammen Jı:ıymeU: 
40 lira. Tapunun ayni tarih ve 8 No. anda 
kayıtlı bulunan Çanpazar, Afatı Ova mn..: 
künde şark.an Mehmed tarlul, prbeıı lıl8hs 
med tarlası, fimalen yol, cenuben tbrahlm 
tarlası ile çevrili 4 dönüm tarla. lh'afı: 
Mevkii düz, topratı kara ve 'kuneı lnb&U
yesi 3. cü derecededir. Muhammen ~ 
ti: 30 lira. Batış açık arttırma .sureWe ya
pılacaktır. Satlf bedeli pefindir. Arttırnıa.-
ya iftirak edeceklerin ~ 7 buçuJı: nlabeiln
de pey akçesi vermesi yeya Mllll bir ban
tada.n teminat mektubu retirmele:ii teap 
eder. Müterakim vergi borçluya al1' olup 
satıf bedelinden tenzil olunur. Birlnot an-
tırma: 14/2/ 940 tarihine rastlayan ou
tamba günü saat 9 dan 11 e Jı:&dar Bil& 
icra dairesinde icra tılmacak aoı1t antırma 
sonunda gayri menkul muhammen kıyme
tin % 75 1n1 buldulu takdirde üstte bııa.
kılacak ve aksi halde lk1ne1 arttırmaya• 
llltan satış geri bırakılacaktır. İkinci ut
tırma: 28/2/ 940 tarlhlne rastla.yan perıem
be günü saat yine 9 dan 11 e kadar 1&1115 
la.cak ikinci arttırma sonunda en falla 
arttıranm üzerinde 1hale edilecektir. 200I 
ayılı icra ve lflia K. 128 ncı maddeame 
tevfikan icra ltılınacak olan bu aa.tıp dair 
ıtıraz ve haklann 11An tarih1nden ltıbaıa 
20 IOiı Drfuıda Blaa icra dairallne bil
dirmeleri ve da.ha fa.zla izahat almak ı.... 
J11D1er1n da1remJzıe müracaatla 840/91 ... 
Jllı dosya.da mevcut kayıt örneği ve ftZlJte 
sabıt 'YaraJı:ulle t/1/NO Sa1hlnden nnı.
ren clalrede uııı beluııacU artıııma ean
nanıesınt görftp anlaJBC&tl&n tll.n olun• 

Doyçe Onent Bank 
Dresdner Bank Şubesi -1'1erkesL Berlba -Ttbtiye4e ,ub .. erl 1 

lstanbul (Galata) 
Depolu: Tüten Oömri1k 

iz mir 
B• tilrltl 'banka muamelata 

11'1 lferetıerce tcııre olunan vakıfl&l'dan aemt.leri T• iliinleri J'Ukanda :vuııı ~ 
82 - No. ıı vakltıar kanunu ne nızamnamesine "olbapdak.1 tallmatname h~ 
~ tek mütevelli tayin edllecetınden ı.teldllerln Sl/1/KO tarJhtu Jı:adar KadıkQr 
·owun:u- nılldürlüiüne aıeıasuı mürae&&tlal'l 1IAn olunur. CiM> J9••••••••••••••ıl 

Devlet Denlzyollan 
müdürlOğQ 

işletme 
llAnları 

umum 

15 lkincik&nundan 22 lkincikinuna kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kallat gün ve saatleri ft 

kalkacaklan rıhtımlar 
K:araclenls battma 

Bartın hattına 

:hmK battma 
Madanya haUına 

Balı 12 de (Anbra), peqembe 12 de (Aksu) ve PMlr ıa .ıa 
(GüneYIQ). Galata nhtmmıdaD. 
Salı 18 de (t>lpn), emnarteal 11 dl (AntalJa). Sirkeci rıh· 
tunından. 
Salı, perfemlll 111 pazar l.30 da fUIV). TopbaDe nhtilDUndaflı 
Pazartesi, .ıı ... puar 1.50 de ~ peqembe Ti CWDJ. 
15 de <Marabs). Cumartesi aynca U.J«t da (Bal). Ot.lata: 
nhtımındaa. 
Pazartesi, O&J1&Dlba. ve cuma 8.15 de (Bal). Galata nımmm
dan. Aynca Ç&rfUDba IO de CAnialJa), cumaıiell ıo de 
C'Ü'Jgen}. Tophane nhtımınduı. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtunından. 
Pazar Si da <Bartın). Tophane rıbtımmdan. 
Çarşamba 1i de (Mersin), cumartesi 11 de (Baadet). Bllb<'l 
rıhtımından. 

Pazar ı ı de <Kadet>. Galata nhtımmdan. 
Salı 10 da (Btrlllt), cuma 10 da (Çanatb.le). Sirkeci nht.ı4 
mından. 

ile&: Vapur aferteri hakkında her törl11 maltmıaı qaiıda telefon numaralan yaı:lı 
~ıeıertmJsden öirenlleb1lir. 
Qa1a&a Saf Acentellli - Gala.tu rıhtımı, Limanlar Umum müdürlüğü binası 

altında. 42362 
Oalata fube Acentellli-Galata nhtımı. Mıntaka Liman Reisliği binası altında 4013' 
8lrbcl fube.Acentellli- Sir?:ecl, Yolcu S&Jonu. 2274!1 

(396} 

Deri müzayede ilanı 
Türk Hava Kurumu Bandırma ŞuM.inden : 

eutemız m.mtata1mda turban bQ'rammda toplanacak deriler aoı1t arttırmayaı 
bnmuttur. 

Jl'lat b&dd1 liJik Prtllöne 11/1/IHO peqembe cthıö saat (15) de lhaleal yapılacattlr. 
İl&ekJllertn ihale gtlnil fQbem1se mtlracu.tlan. (SO'l) 

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel l,Ietmeleri Umum 
. Müdürlüğünden: 

l - 300 adet civata. 
2 - 3860 {,ilt metre oluklu demir. 
ı - 2'1.t: ton muhtellf demir. 
• - Malt.kap maklneal tıezglhı. 
5 - 3000 adet kondansör borusu. 
Yukarda Jıtmler1 ya.zılı 5 kalem muhtelif mal.ume ayn ayn satın alınacaktır. Bun

lara ald fenni prtnameler parasız olarak idarenin Metro handa 7 ncl kattaki levazım 
müdürlültinden tedarik edlleblllr. Taliplerin nihayet 10/2/ 1940 tarihine kadar allka.
dar olduJı:ları kısımlar için teklif edecekleri flatlan tahriren idareye bildirmeleri c263• 

• 
Dokuma, Apre ve boya iplik 

MÜTEHASSISI ALINACAKTIR. 
Taliplerin vesaik suretlerini rapt edecekleri bir mektupla 

Malat a Mensucat Fabrikasına öndermeleri 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. ~1029 - 371. 
Fenerde Tahtamlnare mahallesinde Yıldırım caddesinde yeni 77 numarnlı münhe

dlm ev enkazı 100 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma lle satılacaktır. Satıt 
bedf'll nakden ve peşindir. Müzayede 18/ 1/ 940 perıembe günü saat on dörtte Milli em
llt lıftdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İateklllerin 'l,5 liralık muvakk:ıt 
temtıı&tla muayym l1in ve saatte t.omJsyona müracaatları. c1090ı. 

1 * lstanbul Belediyesi ilanları * 1 
Kamnpqa u Balat Halk Hamamlarının noksan kalan blr kısmı tesisatının ikmali 

1f1 9.0\k eksiltmeye konulm\lftur. Keşif bedeli 2985 Ura ve ilk teminatı 223 lira 87 ku
l'Uf&ur. ICeflf 'YI prtııames1 Zabıt ve Muamelli mildtirlöiünde görülebilir. İhale 26/1/940 
emna slnll aat 14 de dalnıt encümende yapalacattır. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel 
~ ifleri mildilrlüiilne mtıracaatıa alaıCa.klan fenni ehllyet Tealkası ve 940 yılına :ıit. 
'l"le&ret odam nalk&lı n ilk temin-* makbuz nya mektuplan lle ihale günü muayyen 
IUtıe da1ml mctlmende bulunmalan. (294) 

'l'tlrklJ'• OtbalaU'l-,etl 

ZiRAAT BANKASI 
J[unıluş tarDıl: 1888 

Sermayeüı 100. 000.000 Türk lirası 
(llJbe "' aı1am adedi: 286 

Bnt '8 Ucad ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
StraU Banb11nda tumb&ralı ft lbbarm tasarruf belaplarmda m U 

IO Una bulunanlara ,_.. '6 dlla ~Jecek lwr'& IJıl 8f&iıdU1 pl&m. 
san ~ dalıtaıacaktu'• 

4Adet1,000 Liralık 4,000 Lira 
• • 600 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 •. 

40 • 100 • 4,000 • 
.ıoo • so • 5,ooo • 
120 • 40 • 4,000 •. 
160 lt 20 • 3,200 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bU MM içfDde &O 11ra.dan &f8lı 
dft.pniyenlere ikramiye çıktılı takdirde " to fazlulle verllecelı:tir. 

J[~alar Rnede 4 defa, 1 8J'lel, 1 Blrlnelklnun, 1Malift1 llulran 
tadhlednde çeırUecekUr. 



Sahite 1J .aıtŞAll 15 Kılnunusanı ID40 

~· . . 

1940 
MODELLERİ 

PERAKENDE satış yeri : 
TOPTAN SATIŞ YERİ: 

Beyoğlu İstiklal caddesi No. 48/1 ODEON Mağazası 
İstanbul Sultan Hamam Hamdi bey geçidi No. 48/56 

TUVALET MASASINDA 
DAiMA BULUNDURUNUZ 

Nefis bir leueli olon 

·sayesinde istih

zar olunan 

' DENTOL 011 macunu , 
~ o{lıı dezenleltle ede· 

DEN TOL' Dı~ 
macunu g oy et 

-1••~· rek hoı bir koku bıro· 
kır. Dlılere pai'lok b:r 
evczlılı. vorir. Toton 

ı.. 'lananlorın bile di1 
mirı~·lannın siyahlar.· 
masın.J monr olur. 

MAGAZAL1-\ROA 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 

CİNSi 
Portakal 64 lük 

• 80 llk 
• 100 lük 

Mandalina 

?-.fi;cdan 
Adet 
10000 
22000 
8000 
5000 

B. Tahmin 
Fiyatı 

Kr. S. 
5 60 ) 
3 25 ) 
1 75 ) 
3 25 ) 

İlk temi na t1 
Lira Kr. 

11s sa 

Galatasar:ı.y Llsesin!n pansiyonunun 15 Nisan 940 sonuna kadar ihtıyııçlan olan 
yukarıda mlkdıırı. heheriniu tahmin flatı ve ilk teminat1 yazılı portakal ve mand:ıUna
sının 3Ci/ l/940 snh günü aaat 14.30 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Beyo~lu lstiklfll caddesi No. 349 da Liseler muhasebeciliğinde toplanan okul 
komisyonunca ynpılacaktır. 

İstekUl~:.- teminat yatırmak için ve şartnameyi görmek üzere BeyoR-lunda Gala.tasa.
ray Lisesi Idares1nc milracaat.ıan ve Ticaret Odası vesika.siyle birlikte yukanda sö~ 
geçen gün ve saatte komisyonda bulunmalan. (299) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Üç adet yeni motörbotun inşasına. 5/1/940 da kapalı zarfla yapılan eksiıtme&lne 

tnllp çıkmadığından . keyfiyetin aynı şerait dairesinde ve kapalı zart usulile eksiltme.il 
on ':>l!e tUn temdit edllm~Ur. 

Tahnıl:ı bedeli 9600 lira ve % 7.5 ten:ılnatı muvakkatesl 720 liradır. İsteklilerin te
mluıı.ı.. makbuz Vf'ya banka m~ktuplannı ve diğer mali ve ticari vesaJ.ki mutebcrelerinl ve 
bu ışlerdc ehliyetli elduklarına dalr MünakalM Vekaletinden almış olduklan ehliyetn:ı
melerlle birlikte kapalı ve mühürlü teklif mektuplarını 25/ 1/ 940 perşembe gfuıü saat 
lti dan bir Ellat C'f\·eline kackır Gala.tada. Rıhtım üzerinde mıntaka llman relsliğl satın 
alma Jr.oml~yonu reisliğine vermeleri ve şartnameyi ve resimleri almak isteyenlerin de 
idare şubeslnP. mtıracnatlan itln oluunr. (259) 

- TÜRKiYE 

Şeker Filbrikalan Anonim Şirketi 
İSTANBUL BÜROSUNDAN: 

Zonguldaktan veya açık ağızlardan Derinceye maden kömürü naklettirl
leceğinden vapur sahiplerinin şeraiti öğrenmek üzere nihayet 17 son.kA
nun 1940 çarşamba gününe kadar Bahçekapıda Taş Handaki 

müracaattan. 

Uzun kış gecelerinde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 büyük ve resimll cllddir. 
Beher cildin flati 80 kunı.f. 

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için liati: 4 liradır. 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası Tel: 20G81 

Yüzde yirmi Iskonto kupona 

Bu kuponu kesip cA.kfam matbaası 
kitap servLslnet getirir veya gönderir
seniz flııt üzerinden size yüzde 20 19-
konto yapılacaktır. 

Yenipostane caddesinde.
ki Ressam ve Okurlar 
Pazan Memduh Aygün 
müessesesi Ankara Cad
desinde 105 numaraya 
nakletmiştir. 

Sahibi: Necmeddfn Sadak 
Umum neşriyat müdürü: Şevket Rado 

A.qam Matbaua 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
En az lise diploması almış, eski metinleri oldukça iyi okuyup an

Iıyabilecek bir Sekreter alınacaktır. 
Yabancı bir dili iyi bilenler ve makinede yazı yazabilenler tercih 

olunacaktır. 

Başka yerde işi olanlar ahnmıyacaktır. 
istekli olanlar 24/1/1940 akşamına kadar Ankarada Yeııişehlrde 

Kurum Genel Sekreterliğine bir mektupla müracaat ederek hüviyet 
cüzdanlan ile sıhhat, askerlik, tahsil ve çalışma vesikalarını ve Ud 
fotoğralilerlni göndermelidirler. (336) 

Münakalat Vekiletinden: 
1 - Vekalet neşriyat müdürlü§'ünde münhal 

200 ve 175 lira ücretli kadroya İngilizce ve alman
ca bilenlerden imtihanla 3656 sayılı kanun hüküm
leri daire5İnde, 2 mütercim alınacakbr. 

2 ....: Tali pi erin imtihanın icra kılınacağı 31 
kanunusani 1940 tarihine müıadif çarşanba gü
nünden evvel Memurin kanununun 5 inci maddeıl 
hükümlerinin amir buluiıduğu evrakı müıbitele
rile birlikte vekiletlmiz neıriya t müdürlüfüne 
müracaat etmeleri ilin olunur. (168) (342) 

• 

PROTEJIN 
Gençleri 

FRE~Gİ ve BELSO~UKLUGU 

·. Afetinden . ~oruyan yegane UAçt1r. - ... 

Jstanbul Levazım amirliğinden: 
Eyüp DetterdE.rında 1 numaralı Dlklm. evinin çorap atölyelerinde makineler lçl.D 

ihzar edilen bina <iahııtnde zatl çorap makinelerlle çalışmak isteyenlerin Detterdarda 
ı nunıanlı D.iklmevl Müdü.rllltWıo müracaatıaD. d089b 


