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Sovyet Rusya lsveç ve Almanya,20ikincikinunda 

N b• t d• Hollandaya karşı orveçe ırer no a ver 1 harekete başlıyacakmış 
Bu iki hükômetin bitaraflıkla telif edi-
lemiyecek vaziyet aldıklarını bildirdi 

T ass ajansı, cevapların memnuniyetbahş olmadığını 
söylüyor ve: ''İki hükumetinde vaziyeti tehlikelidir,, diyor 

Moskova 15 - Tass ajansı, Sovyet 
Rusyanın İsveç ve Norveçle münase
betleri hakkında bir tebliğ neşretmiş
tir. Bu tebliğde hula.saten deniliyor 
ki: Son günlerde cereyan eden bazı 
hadiseler üzerine Sovyet Rusya, İsveç 
Ve Norveç hükfunetıeri nezdinde te
şebbüste hulunmuştur. İsveçteki Sov
yet sefiri, ancak isveçin Sovyetıer bir
llğile harp halinde bulunduğu veya 
harbe hazırlandığı takdirde makul 
görülebilecek yersiz gazete hücumları 
hakkında bir beyanname tevdi etmiş
tir. 

İsveç hükumeti, Sovyetler birliğile 
Uıtua.rıar çıkarmağa matuf olan bu 
neşriyata karşı durmadığı gibi bazı 
l'esmi şahsiyetler de FinlA.ndiyaya ya
Pılan askeri yardıma açıkça iştirak 
etınektedir. 47 askerlik şubesi açılmış, 
binlerce gönüllü kaydedilmiştir. is
l'eç generali Linder bu gönüllülerin 
kuınandanlığını deruhte etmiştir. 
Bundan başka FinIAndiyadaki Ta.n
ner hükı1metine sııruı ve mühimmat 
da gönderilmiştir. 

Sovyet hüklimeti bu hadiseler hak
kında İsveçin nazarı dikkatini celi>-

Sovyet RllSJ'llllll Norveçteki sefiri 
madam Colontai 

etmekte, bunların İsveç.in bitaraflık 
siyasetine muhalif olmakla kı\lmayıp 

Milli iktisadı koruma 
kanunu Mecliste 

Layiha muvakkat encümen 
tarafından tedkik edilecek 

Başvekilin beyanatı 
Ankara 15 (A.A.) - C. H. Parttsı Meclis 

Rrupu dun gazete ııe yapılan davet üzeri
ne bugünkü d5/l/ 940• içtımaını saat 10 da 
l'els vekili B. Hasan Sakanın riyasetinde 
akdetu. 
ı.tun iktisadı koruma kanunu projeslnl 

tetkik etmek üzere bir hafta evvelki grup 
1nhumı heyeti lçtlmaında teşkili kar~~la
~1 komisyonun hazırladığı rapor, muza. 

ere nıevzuunu teşkil etmekte idi. 
~~~ıizakereye başlanmazdan evvel söz alan 
~Vekil Dr. Refik Saydam, grup umumi 
~e.vettnın şimdiki müzakereslle proje hak
~llda musbet bir prensib kararına vanl-
1 iı takdirde tatilden evvel intacını ~mln 
'.YÇlrı. lrtylhanın, bugünkü Meclis umumı he
b~tlnde alakalı encumenlerden mürekkep 
te~ ı:nuvakkat encumende müzakereslnl 

it edeceğini beyan etti. 
:Sunu muteaklb raporun müzakeresine 

~eçuerek bir çok hatipler tarafından der
i •Yan edilen nıutalealarla sorulan sual· 
~~e Başvekil ve koınisyon reisi cevap ver
Pr ten sonra Batvekllln tek.lifi veçhlle 
n etıaıp kararı riyaset tarafından reye ko
ırlaraıt müttefikan kabuı olundu ve saat 

.30 da celseye nihayet verildi. 

8 -4ııt.ra 15 <A.A.) - B. M. Mecusı bugün 
td :Reret Canıtezin başkanlılında yaptığı 
~lantıda celsenin açılmasını tnüteakip 
to al&n Baıvekil Dr. Refik Saydam, Mlll1 
~truı:na. kanun lAylhasının hükünıet ta.ra
:nı.eı:adı koruma kanun llylhasının hükQ 
bu . tarafından B. M. Mecllst riyaaetlııe 
de gün takdim edilmiş olduğunu söyllyerelt 

ll'llf ttr kt . . 
•8 . 

cunı u kanunun tensip buyuracağınız en-
CliJn enlerden murekkep bir muvakkat en
isıır ende müzakeresini heyeti celllenlzden 
aur haın. ediyorum Kabul buyurursanız bu 
:tlutetıe, kanun da~ kısa bir zamanda. çık-

.,,, olacaktır » 
"-<!la • 

bu teki hUkümet tarafından yapılmış olan 
dirniı. ırı esas itibarile reye koyaca_ğını bll
nın t ve Mecus korunma kanun laylhası
taraı~şkJ.ı dilecek bir muvakkat encümen 
CUınen~an tetkikini ve bu muvakkat en
kactar kanun layihası ahkdmı ile all
lnüctar lldUye, bütçe, iktlsad, maliye, milll 
lacak :!..!~ Ziraat encümenlerinden ayn-

-\lef lzadan teıklllnl kabul eyle-

~tir. 
Rela, divanı riyasetin llyihanın müsta

eeliyetle müzaltereatnı temin için alAltadar 
encümenlerin heyeti umumiye toplantısı· 
nı takiben içtima ederek ou muvak.ka.t en
cümene aynlacat lzala.n intihap eyleme
lerini rica eylemekte olduğunu bildirerek 
fçUmaa nihayet vermiştir. 

Meriyete konulan kanunlar 
Ankara 15 (Telefonla) - Muame

le vergisi kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun ile buğdayı koruma vergisi ka
nununa ek kanun bugünkü Resmi 
Gazete ile neşrolunarak meriyete ko
nulmuştur. -------
B. Chamberlain 
Bugün Türk - İngiliz iktiaa
diyab hakkında beyanatta 

bulunacak 
Londra 16 - Başvekil B. Cham

bedain bugünkü beyanatı sırasında, 
ild dost menileket iktısad!yatı hak
kında son yapılan anlaşmalardan da 
bahsedecektir. 

Edebiyatta yeniler 
mi, eskiler mi? 

Oğlu tarafından edebiyat
tan çıkarılan ıair Halid 

Fahrinin anlattıkları 
Konuşan: ŞEVKET RADO 

Bugün S inci sahifemlzda 

arzu edilmiyen ihtUAtlara da sebeb 
olabileceğini hatırlatmaktadır. 

Norveç hüktımeti Sovyet Rusyaya 
6 ikincikAnunda cevap vei-mlştir. Ce
vabın hulft.sası şudur: cBitarafiığın 

ihlAU hakkındaki ittihamlar hakika· 
te uygun olmıyan haberlere istlnad 
etmektedir. Gazetelerde görülen hü
cumlara gelince, bunlar hususi eşhas 
tarafından yapılıyor. Norveçte ahzı

asker komiteleri teşkiline hükt1met 
yaırdım etmemektedir. FinlAndiyaya 
silA.h ve malzeme sevkini de teşvik et
memektedir. Bazı kimselerin kendi 
arzularile harbe iştirak için ecnebi 
memlekete gitmeleri bitaraflığı ihlAI 
edemiyeceği gibi silAhl~ transit 
suretile geçmesi de bitaraflığı ihW 
etmez. Esasen şimdiye kadar Norveç 
tarlklle harb malzemesi gönderilme
miştir. Norveç bitaraflığını muhafa.. 
zaya devam edecektir ve Sovyet Rus
ya ile dostane münasebetlerin istik
balde de baki kalacağını ümid ediyor.> 

İsveç, 10 ikinclkAnunda cevap ver
miştir. Cevapta denlllyor ki: cSovyet 
Rusyanın ittihamları hakikate uygun 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Milli müdafaa 
hizmetleri icin • 

58 milyon liralık tahıiıata 
25 milyon lira daha ilave 

edilecek 

Ankara 15 (Telefonla) - Millt 
Müdafaa hizmetleri için f evkalide 
menbalanlan elde edilecek varidat ile 
karşılanmak üzere evvelce verilen 58 
milyon küsur bin liraya ilAveten 25 
milyon lira daha t.ahsisat verilmesi 
baklandaki kanun projesi Biiyilk 
Millet Meclisi nımameslne alınmı,tır. 

Sici/yada zelzele 
Bir çok büyük binalar yıkıl
dı, iki ölü, birkaç yaralı var 

Roma 15 (A.A.) - Bugün öğleden 
sonra Palenno ve Sicilyada zelzele ol
muştur. İki ölü ve bir kaç yaralı var
dır. Bir çok büyük binalar ve kilJseler 
yıkılmıştır. . j ı . 

.. Akka~Iers 

Nedir bu otobüslerin 
hali? 

Beledi11enin nizam.Zannı 11apıp on
ların tatbik edilmesile mükelüf mNl

ta tavsiye ederiz: Otobi.ll~ mukaf-
11et ol8unl.ar ve hatta mü#eri ııfaff. 
le binerek usulsüzlükleri tetkik et-
sinler. '. 

1 - Günde on iki saa.tUn. fazla 
çalcştınldıktan sonra, beş altı ıaat 

uykudan sonra yine on iki ıaat ça.
Afmağa çılaanlan şoförler. vardır. 
Bunlar, o yorgun hallerile daima ka
za çıkarmağa namzeddirler. 
, 2 - Oto'tnlslerde çalışanlara ıtüz,. 

delik verUdlği için, müşteri avı pe. 
şiru;le yanşmalar ~ tefkil edl-
11or; 11oı uzatmalar gaJıut wıpur bdD
ıemeıer s6flrlUeter. tntfza,,,,,..,,,. do. 
~.., 

Hollanda hududunda 18, Belcika hunudunda 
1 

kırk bir Alman fırkası varmış 
Belcika her ihtimale karıı hazır bekliyor, 
- tcikailer ve otobüsler müsadere edildi, 
hudud civarında bazı mıntakalar boıaltıldı 

Hollanda - Almanya hududunda tanklara karşı manialar 

ıondra 16 - Sağlam bir menba. 
dan alınan habere göre, Hollanda 
hududunda 18, Belçika hududunda 
da 41 Alınan fırkası mevcuttur. 

Londra 16 - Belçikada resmi dal· 
relerle şimendifer istasyonlarının mu
hafızları takviye edilmiştir. 

Paris 15 - Petit Parisien gazetesi 
eliyor Jd: cAlmanyanın askeri tertlba· 
tmda bir değişiklik yapılmam1'tır. 
Ufukta miihim bir askeri hareket de 
teressfun etmiyor. Maamafih bazıla
nnın iddiasına göre IDtler Hollanda· 
ya taarruz için 20 kinunusa.niyi tes
blt etmiştir. Fakat mazide böyle bir 

taarruz için başka tarihler zikredil
diği halde hiç bir hareket olmamıştır. 
AIAkadar bütün ordular, tetiktedir. 

Alman taarruzu ne zaman vuku· 
bQlursa ne müttefikleri, ne de Ho&. 
landa ile Belçikayı gafil avlayamıya
cak. bu harbin ilk büyük mubarebell 
derhal başlıyacaktır. 

Paris 15 (A.A.) - (Havas): Hol· 
landa ve Belçika hudutlarında tahaş
şüt etmiş olan Alman orduları der
hal harekete geçmeğe hazır bulunu. 
yorsa da, bu yeni bir vaziyet değildir. 
Çünkü, Alman tertibatı daha teşrini-

(Devamı 4 üncü. aahif~) 

Ege bölgesinde bir çok 
zelzeleler kaydedildi 
Tirede yer altından gürültDler 
geldi, halk sokaklara fırladı 

Ankara 15 (A.A.) - Zelzele mın
takasına taallllk eden mütenevvi iş
lerin temerküz ettirilmesi için Baş

Yekllet mOsteşannın riyaseti altında, 
Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muave
net, Nafia VekAletıeri müsteşarların
dan ve Kızılay mümessilinden mü· 
rekkep bir merkezi komisyon teşkil 

edilmiştir. 

Bu komisyon, iskan işleri, zelzele 
mıntakasının muhtelif ihtiyaçları, 

bi meselelerle meşgul olacaktır. 

Yeni zelzeleler 
Ankara 15 (A.A.) - Dün saat 21,I 

de Ankarada hafif bir yer sarsıntı.sa 
olmuştur. Yine dün Amaarada sa-' 
20 ve 20,10 arasında üç, Ereğllde aa
at 21 de bir defa olmak üzere yer sar
sıntııan hissedilmiştir. Bugün de sa
at 6,5 ve 6,15 arasında Bayburd'da 
üç haftf zelzele duyulmuştur. 

muvakkat inşaat ve tamirat işleri gi· (Devamı 5 inci sabilecle) 
......................................................................... , ................ .... 
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- Oğlunuz genç ediplerden midir? ... 
- Bayır ieyRs1, oğlumuz çok uslu bir delikanlıdır map11ahl ... 



( Geceki ve 
Son. dakika 

Belçika ordusunun mev
cudu 700 bin kişiyi buldu 

Hollanda tayyarelerinin Almanya berinde 
affafa haberi tekmb ediliyor 

.... ıe - !lıllpD ........ BnDanda ft ~- aJdıkJm tedldr1er 
halrkmda uzun maltmat ftdJodar. Oesete'v BelçlJrada JeDlden bazı ııımf· 
larm llWı aHma çalnlmaa ORrtm cJl'du Dl8YCUdmıun '100 bini bu1&JiuD1ı 
IÖJ'lemeldll w lıuımn aua ancak "•'"''' ..aım.tlk JaPlahllecel'nt IOJle
mektedlr. 

Vatfkanm gaateıd ela o.enatan Bcwnno, Jadılı lılr mah!etJe tehdide 
maruz kalan }Jollanda Te Belçika ile ~ ve lfoneç batlnndatt teveccOhtı.. 
ntt göstermektedir. 

.a...-... 18 - :Rollladada llt'6D. a1dll etmlfllr. Mamafih bOktma& 
her ihtimale IEup balDt ~ .... ta)JU8leır1Qln Almaiı;ıa Usain
de uçtu&u haberi teblp edllmektedtr. Biç J:U Hollanda tayyaresi Almanya 
Uzeıb'lde ucmannfbr. 

lsveç, Norveçin vaziyeti 
Sawyat tlyyırılırl Nor119 ızırlnda da uctu, ltllyan 
OIZlfllıri ılblı hadisalar çıkıasından korkuyor 

- 18 - Da1Jaa ........... ,... BmJmm. !ne; w Horveçe vmdlll 
DOtaJı teMtdJrAr bulmakta w mtiblm. bMln'n CJ'm"emdua endll9 8'mekte
dlr. 

Oı11e ıe - 11a1 1&1J&l91ed Baneo hucludmuı geçerek 1'cB:ng aıu111t a.. 
rJnde 1IÇID1lllardır. Xoneç htkGmeU flddeUl protestoda balulmıuftur. 

Oı11e ıe - lfoneç hududmm l'IÇ8ll Bua ~ blıbçı Bakv1ç 
nehıl clvarmda, H~ topraimda lraraJa tmntpr, fakat )Jlr milddet aoma 
derhal haYalammflardır. Noneç flddetıl protedoda baJnıwnU§tur. 

Sovyetler Birliği Finldndiyayı tayya-
relerle çember içine alacakmıı 

...... 18 - ..,,,... BlrUli. ..... bneUerJJe J'JnllndlpJı bir ....... 
teme aımata ~. Sot)W ... ., 11mo"anı, l'Jnl6Ddl.Ja,. qqa çırı • Jmm. 

lamı PolıanJ191' '8P"ll -- ............ ,.....> • 
Bal .... J.I - Bal .,...llda ... df1iddl ........... tanare ...... 

rWmtşıar. Balar m•Jdmdtr. J'inU.ndlp htk6mett Jlan&O, Abo, Kari tebJrle
riDi tabliye etmeie tarar ftl'JllJftir. 

Bir Alman tahtelbahiri batrıldı 
Lmm1ra 18 - BJr tngmz t.anueat bir Alman tahte1behtrlne hi1cum etndf 

ve blrP sa ınn•ım "atmıffi"'. pmn1wıum lnflJftmdan ltıDra mım •*"'"
da pntf bir J8i llJlelt g&1llmtiltlr. 8'm'an • ...,, t.lıteıbablrlnm batml-
dılı anıa11Jmaldadlr. 

~ 18 - BoDanda blndlnJı - taaı1* Anadekt 'tapGN An
ftrlten CIDUb1 Afrlbys glderterı lılr Abna.n taltWilbabld tarafmdan batml• 
Jmlbr. 

Yeni Japon .kabinesinin politikası 
ToJqo 11 - laaat ıaratmda1l fıelkl1 ""1eD J9Dl bbhıeıJe Baı1e1J8 HezareUnt 

B. Artta deruhte etmlft1r. Kabinenin lnw1b., fngUteıe 'Ye J'raDla ne müna
.-beUeıt katvetımı91JD4ıt çahpcail blldirDme1d:edl. 

Muır 1500 /ngilizl Zalzılt ıııtaklllldı 
liraaı dalaa yOllaılıj ılbz bfdmu 181 

lmrah aclumclald maJak8m. 
lardan 65 i zelzele mmtab.· 

ama sönderildi 

Simerbankta bqka deiifik. 
lik yapılmıyacak 

• ,&ü:arcı 15 (Telefonla) - Sibner .. 
bank umum müdürlüğünde yapıl&d. 
tebeddülden sonra umum müdiirl1ik 
erkim arasında da bazı değiş1kllk 

01acalı haklnndak:l şayialar saWıl
yettar maJramlarca tekzip oıunm~ 
ıamr .. 

ti 

... Sabahki Haberler ] 
Taziye telgrafları 

Reiaicümhara memleket ig 
Ye dıpndan birçok telaraflar , 

pliyor 
...... ll (AA.) - ll&rlbU&m 

fe'' RU c1Dlayulle Relllelmhur t...
fnllmlye memleket dıf"""M' bir çc>k 
~ve hususi efb.88 tarafmdaD 
da tallJe 1'8 te81dr telgraf 1'8 mel&-
--pJmette dnam edlJGr. 

• meyanda Ola 1. Brlklna, tdan-
dada rab1b lfennfng telgrafla, JnDm 
~ Deaclozleres ne iDıo 
glltmede illa Tamer de mektupla .. 
flrlleıı M,.u fe1Aketten dolayı YllJI 
Şefe teeuor .,.. tastyetlerinl arzeyle
mlfleı'dlr. 

Amedb llhhlJ9 blrliil de g&ıder
dill bir telgratla Cftmhurrelslmize fe
llket karşı.mıda duyulan teess11rtt bil· 
dlrmlf 'Ve tulJede bulumnuF. 
Zogumm Milli Şefe telgrafı 
Anbıa 15 (A.A.) - Bafmel.11ı ~ 

ıtncf r.ogu RelsWbnbur :tmıet fı:ı&ıil
ye gönderdill bir telgrafla hareketl
arz feJAketl dolayıslle tazlJede bulun
muftur. 

Ankara 15 (A.A.) - Bhopal Nena.
bı harekethn felAketi dolayıslle Re. 
tslcilmhur fmıet İnönftye telgrafla 
teeailr T8 tazlyetlerlnl bfidirmlftlr. 

Benzin va oaz yaQı 
Fiatlere zam yapılmaaı 

icabetti 
.1abn 11 (A.A.) - Yeni bemıbı ft ga 

fl&Uer1 haklmıd& '1'lıaaM VüUIUDdm 
teblll edllm\ff;lr: 

Pek'o1 mDttatlan ftatıerlDln baslnktl 
ahftl dıoı1aJJ4Jle meDffl memleketlerde Jlk
l81mlt oımgma binaen. bemlD ve IU1alı 
&am1 atıf ııaılerJDlıı arttınımua zaru
reti halll olmat 1'e 8f81ıda J'Ull1 ııau.r 
teiblt edilerek 15 tJrtnctklnun ltNO tartııın
den itibaren mertyeıe tonmuttur: 

J - BemlD ve PQlllmm ı.tanbul, ts-
mır ft İabD4ermıda depo ftatlml: 
Bembı ... Jnnll: 14,11 x-. ................ : -· . G ..... ~.._. 1._ • 
OaQ8lı çift b1Jik teneke: 488,39 • 
Oazyalı ıeıc tilçüt teneke: '17,75 • 
2 - Benzin ve eazyaimm Ankara, iataıı-

bul ve İzmlrde dökme olarak Azami satıt 
ftatlerl: 

Macaria....., Sovıetler al97• 
laine olclaiana tebip etti 
..... 1l5 (A.A.) -Tai: 1f 8DD 

ktnmıda MOBtovadald Macar aeflr1 
Potamldnl ziyaret ederek Venedikte 
kont cıano De kont Claky arunıda 
yapalan görGpneleı1n Sovyetler blrlti1 
aleyh1ne müteveccih olduğuna dair • 
Japn §aylaları resmen tekzip etmi§tir. 
Sefir Macar hak1bneUnln btı iddfalan 
kaUyetle reddetmek Hmmıtmu Jdl8et. 
UltDi ft llerbangl bir devletler bloku 
lefldll meııeleafnln Venedikte t-ec:Ddk 
edilmemiş olduğunu beyan eylemiştir. 

YqoalaVJ'aam hir tekzibi 
Belgrad 15 (A.A.) - Yugoslav hükd

metlnin Yugoalav arazisinden ecnebi 
Jataıanmn geçmesine muvafakat et
Ullzıe dair ecnebi membaJanndan 
Terilen haberleri Avala ajansı tekzip 
eylemektedir. ----
lnıilteredeki Alman esirler 

kaçmak istediler 
Londra 15 (A.A.) - Cmnartesi gtt.. 

Dl öğleden aonra cenubl İngilt.eredett 
Alman sivil üsera bmpmda baş gös
termıf olan yangui balrlnnda yapılan 
tahkikat netıcestnde yer altında kaç
ınaia t.eşebbüs etmek here esirler ta. 
rafmdan JwnlmJ§ bir dehliz meydan& 
çıtmııtır. 

Almanya tavassut 
haberini tekzib etti 

Sooyet ve Fin tebliğleri yalnız ulak 
çarpıfmalarclan bahsediyor 

Bribel 16 (AA.) - Berllndea bll
dlrlllJor: AlmaDJU1D J'ID • Sov)'et 
lbttlltında tawut;b. ba'lnnınai& te
pbbüa ettiiine dair lGıdra pzete
lerJDde çıkan haberlerla hiçbir esasa 
ilthla' etmeıftli Ahruqa HarlclJ9 He. 
aretl tarafmdan blldirllmektedir. 

Raa ve Fin tebliileri 
...... ı.ı - BUi tebHil J8]ms 

keflt mttaademelerl Ye tayyare faali.. 
yeti olduğunu haber verl10r. Fin teb
Uii de keşif kollan muharebesinde 
' tanma tahrip, 20 tank topu itti
nam edildiğinden labsediyor. 

Sovy8' tanuelerl ~Adla uçıJflar 
.ppımflv, J:ıqok boJDba.lar atmı,ıv. 
dır. 15 ldfl 61mlftilr. Birçok yaralı 
vardır. 2 Rus tanaresı dUfGrillmilf
tor. 

Bir Fin vapuru battı .,,,,,.ld 15 (AA.) - CUmartell 
gQnd BotDl körfezinde bit Rus denls
aıtm tarafmdan toıj>llleııen FJnlAD.. 
dlJanm Ama vapuru 6 d•°"Jra içinde 
'batmıftır. Bu vapur mtiretteba~ 
bflyük bir la8lm b1r taTtÇ gemtsl ta,.. 
rafından kurtarılımotır. 

Meçhul tayyare)• laveç • • · 
ziaine bmnı.elar atb 

B**1da 11 (A.A.) - Din mtlJl.. 
,.,U meçhul mflteaddlt ıanareıer, 

Garp cıphaslndı 
hava f aaHyıt ı 

Paris 15 (A.A.) - Dün Fransamn 
fimall ümiııde uçmakta iken ~ 
... ıanareıerı tarafından taldb edi
len bir Alman tanaresi bt,r WlaJ& 
b>meJr ~ Jrabmt ve ~ 
ktf'deıı ibaret olan mOrettebatı esir 
edDDdfUr. 

I-ilswp•U'C 11 (A.A.) - lfolelle boymı
ea Alman n naw q,pıen ...-... 
7&Pılan tlddeUl bir toP0U cllelba tlU• 
mnda bir abis nehrin ~ laa
mmda Wn Ped nabQelbıe dlenıll ft 
obüs parçalan lıuı e"8re kadar fJrıaı.-
ralc camlan ft bplan kmnll&lr. - bir 
Jara1ı JOktar=·~----

Amerikada bir 
fesatçı çetesi 

l liikimeti. devherek dikta
tlrllk ~-... 

., #Pi ...... 
w lmmltell ~- Bu kmJJl
'9 llMlı # de+Jierek dDctatödlk tıeı. 
lla etmek Te Nazi 1d&Teal kurmak 18-
ıtJOrdıı. Tevkif edilenler arumda 
Bfabol w Guntber adDKla Dd AJman 
ntdlr. 

Eatonya Milletler Cemiyetine 
mümeuil tayin etti 

2'allin 15 (AA.) - Bstonya h~ 
meti, Mllletıer cemiyeti nezdinde da
imi bir delegelik fhdas 'Ve bu vazlfe
Je eakl Haı1clJe Nazın Seltert ta
Jin etmiftir. - - --

Miida:faa palaiıdan muaf , 
tatalacak fftak 

Ankara 15 (Telefonla) - OQm.. 
rillderde istimal olunan buı enata 
mi1dafaa pulu llsakı battmdaJd ıra. 
DUJ1,UD b1rbıcl macJdealne; (posta ile 
barice gönder11en maddeler için güm
rük idarelerine lbras olunacak bllQ. 
mum evrakın mOdataa pulundan 
muaf tutıııması) ~nde bir tııus 
eklemnesl hakklndaki kanun llyllıa. 
aı Meclla rumamestne alınmıştır. 

Bulgariatancla aeçiın 
Sofya 16 (AA} - Tqril la.tllıabata 

dün Plevne ve Burgaz eyaletlerinde 
devam edtımtıttr. Bu eyaletlerde tntl
Jıap ed11eD 41 namzetten 37 si hükd
pıet taraftandır. 'fntlhabat.a 21 ve 28 
IClll klnunda dmmı edllecekUr. 

:tsveçbı Lullea f8hr1 cenuf:qJna bomt 
balar abmflardJr. Issm bir mmtüa
ya dGfeD bonibaJar, 9 tane derJıl çu
kur &çmıftır. Bu hususta mtitanmim 
malQmat henüz Terilın~. 

8toldwlm 16 (A.A.) - DantmarQ 
lef1U haltanell tefi profesör Klvta 
Danimarka Kızılhaç idaresine, seyyar 
haltanentn bombardıman edUdtiint 
maamaftb bir hasar Y\1lrua plınedl
liııi bildirmiştir. 

Finlincliyaya yardım 
Loiulra 16 (A.A.) - (Reuter) : Lon. 

dradald FinlA.ndiya ~lçilllhün bir 
mihne.Sslll diln111Ja hl~ n..etılf. 
bir beyanatta yabancı memleketlerfiı 
yardımını istemekte ve Flnllndi~ 
nm ancak bu suretle J8'8Jablleceğl• 
nl blldirmektedir. 

Vtıffngton 15 (A.A.) - Re1sicüm
hur, pek yakında FlnlAndiyaya ~ .. 
dım hakkında kongreye bir IAynıa 
vereceğhıden parti şeflerJni haberdar 
etmiştir. 

stokhoZm 15 (A.A.) - İneç hü
ktlmeti, FIDJAndiyaya yardım mesele
si hakkındaki Sovyet protestosuna 
Terdili ceyapta, bütün İsveçlıı cİhtl• 
W Rusyasımn da muvafakatlle umu. 
mı harpten sonra doğaıb Finllndlo
yaya karf1 teveccflh ve muhabbetini 
teyld etmekıedir. 

Viyanada ıfık 
yakılmıyacak ..... ... 

11Ç11flannm teUri 
Bern 15 - Oecelerl V1y8na flhd

nbı Qran1ık içinde lJıralnımum• ,.. 
Diden ba.flanmıpr. Almuı znabmla
n, ba tedbirin kömiirden taaamıf 

meked!Je eJmchlmı baJ1n edl)ullarıı 
llaamatlb tncm- ta)'J8l"elel1Dfn ac1a 
UÇUflai'ı ile bu tedb1rln aıhadar oı.. 
dutu mmedllmektedlr. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yeni edebiyat neslin
den beklediklerimiz 
Bazı arkadaşlanm son edebiyat gü· 

rültüsünü benim neden ciddtye al· 
dığıma şaşıyorlar. Maksadım: Ne kil· 
çük Gavsi'nln mütemadt neşriyat ile 
şöhretini temin etmektir; • (zira, 
heyhat, püf diye parlayıveren edebi 
saltanatın ömrü saman alevi kadar· 
dır!) • ne de bir kaç ateşli genci is· 
tihfaf eylemek. .. 

Esasen içlerinde pek azını tanı
yorum: Sabaha4din Ali ile aşağı yu. 
kan ayni seneler zarfında nesir yaz. 
ınağa başladık. Bazı cihetlerden ken
disini takdir ederim. Said Faik'in ise 
bu işe ciddiyetle devam ettiği takdir
de istikbali olduğunu senelerce evvel 
müteaddid seferler yüzüne söyledim. 
Zira framısca bilir, üsldbunda bir 
hususiyet vardır; ilh ... On selds-ylnnl 
,.. arasmda olup lmzalarlle yası ya· 
an diğer gençlerde kabiliyet ve kıy· 
met bulunmadığını iddia etmek de 
beni ürkiitür. Ebet vardır, olacaktır, 
olmalıdır. 

Fakat onları bugünkü iddialann· 
dan bambaşka bir yolda görmek eme
limi de glsllyemiyeceğim. Evveli fU• 
nu kendilerine dostça söylemek iste
rim ki, garabetle şöhrete erişmek dev· 
ri artık geçti. Dün ressam Nurullah 
Beride de görüşüyorduk: Moclemiz
mln acayiplilderile birdenbire halla 
hayrette bırakmak ve dikkati celbet
mek 1923 - 1924 senelerine a14 bir 
demodelik halinde görünüyor. 

O zamanlar Nuun: 
Bana bak hey avanak! 
Elinden o zınltıvı bıraksan a. .. 

tarzındaki misralarla bir hamlede 
gözleri kendine çevirtti. Bu makad· 
dimeden 10nra söyllyecek diler lk
lerl V8l'llllf; hoşa gitti, yahut fUD1l 
bunu lmdınlL Her halde bir mevcu
diyet gösterdi. Fakat buna benzer bir 
fütiirizm şimdi kimseyi şaşırtmıyor. 

Yeni umumi harbin sanat vadisinde
ki manevi sarsıntısı henüz başlama
mlf olacak ki, bugün ammenin n'eyll 
ve zevki ciddidedlr, derindedir. Re
simde olsun, edebiyatta olsun, ağır 
ı..ıa, ldhlfe yakın eserler makbule 
geçiyor ... Yukankl mısralar kabllin
den hitaplara uğnyan olsa olsa hid
detlenir... Halk, böyle bir sanatlin 
alaalalıeye ahr. 

Gençlerlmlse bunun böyle oldaiu· 
un hatırlattıktan sonra, b-.U bir 
noktaya geçeceğim : 

Bir sanayi kurulunca (meseli Ka
rabilk demir sanayii) onun yanında 
bir takım müteferrik fabrikalar baf 
C'~terir: Doruculuk vesaire... Keza: 
Beykeltraşiık. ressamlık vardır. On· 
lann da yanında testidllk, çinicilik, 
haııcllık, hattatlık, tezyinatçdık, tes
hfl)Çilik, tesblhçilik vesaire mevcut
tur. Cümlesinin güzel sanatlar aile
sinden olduğunu, yani konsepsiyon, 
kabul etmiştir. Tipin onun gibi: Ga
~iliğln fıkracılık, halk romancı· 
hğı. röportajcılık vesaire nevinden 
Ç~itleri; kitapçılığın ltlptçıhk, an
siklopedicilik gibi envaı da edebiyat 
kollanndandır. Bazılan bunlan kil· 
çük '°örüyor da meseli «Sevgilim! 
Sevıa:ilim!• Yahut «Yazık oldu Süley
man efendive• diye mücerred ve kıy· 
ıneti meşktlk mısralan yüksek tasnife 
tlbi tutuyor. Bense, edebiyatçı genç· 
lerimize bir Ahmed Hqlm olmağa 
bevhude yere çabalamaktan ziyade 

(VA - Nt1) 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

ŞBDIR BADBRLBRi 

Teherrüat yekônu 821,543 lirayı buldu 
lstanbulda teberrü edilen eşyanın hepsi zelzele 

mıntakasındaki valiliklere gönderildi 
Felaketzedeler menfaatine dün de akşa

ma kadar Kızılay merkezine ve fUbelerlne 
15,108 Ura 12 kuruş yatırılmıştır. cumartesi 
günkü hasılat yek:Qnu 806,435 lira olduğuna 
göre dün akşama kadarki hasılat mlkdan 
821,543 llra tutmuttur. Bundan başka Kı
zılay ıubelerlne de yeniden eşya -teberrfl 
ed.ilmtştir. İstanbulda teberrtl edilen eşya
nın hepsi villyet tarafından zelzele mın· 
takasındaki valllltıere gönderllmifUr. Bu· 
nun bir ıı.teslni dercediyoruz: 

1 basta natılye kamyonu, l'J aandık efJa 
Samsun, 56 balya giyecek ve Ulç Sivu ye 
Oümilfhane, teferrtlatlle beraber 300 ça· 
dır, 83 çuval yiyecek, 5'1 teneke kavurma 
ve helva, M balya giyecek, 11 sandık eua 
Giresun, 8 çuval muhtelif cln8 efJa, 191 
çadır, 22 teneke peynir, '15 a.n4ıt eva. 
59 çuval makama, 43 teneke helva Ordu. 
500 aandık çlvt, SOO aded teaer, SOO aded 

Fırtına durdu 
Vapur seferleri tekrar inti
zamla yapılmaia baılandı 

Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerinde 
Oç gün üç gece devam eden fırtına, dün 
dutmuttur. Fırtına durdutu lçin denlzler
detı vapur seferleri tekrar intizamla ya
pılmata başlandı. 

Alanya önlerinde karaya oturan Tırhan 
vapurundan dün de hlç bir haber alına· 
mamıştır. Maamafih, havalar mOsaid ol
duRu takdirde Tırhanın bu hafta içinde 
yilzdilriilebllecell ümdi edilmektedir. 

Gelibolu önlerlııde karaya oturan Tanar 
npuru da llmanunıza ıretlrlleret ufak te· 
fek tamirler yapılmak üzere İatlnye dok· 
lanna almDUftır. 

Dün hava yurdun Karadeniz orta Ana· 
dolunun p.rk taraflarlle dolu Anadoluda 
bulutlu, diler yerlerde açık geçmlfttr. Dün 
İstanbulda hava az bulutlu idi. R(lzglrlar 
cenuptan 4 11l 6 metre hızla esmlftlr. Bı· 
caklık en fazla 7,5, en az 3 santlgrad ola
rak kaydedllml§tlr. --------

Hastaneler 
Bu sene yatak adedi 

artbnlacak 

Villyet Ye Belediye ~e mtldtlrlerlle 
hastaneler bat betimleri atın BeledlJe 
rela muavini B. Rlfat Yenalın relallll al· 
tında toplanmıflar, HO bütçeli etrafında 
tedtltler yapJIUl)ardır. Umum! meclllln 
son toplantl81Dda tehir haatanelerlndetl 
yataklardan mtlhlm bir Jnammın Tıp Pa-
tilltesl tedrlaatına tabal8 edilmesinden 
dolayı tehir haataneleri için pek az yatak 
bırakıldıl'ı flklyet mevzuunu tefkll edl· 
yordu. O'niverslte, tehir hastanelerinde lf-

gal ettlll yataklar için muayyen bir tlcret Ter-
dillnden 940 btltçeal bazırlanırten bu ya. 
tat adedlnin çotaltılarak tehir hastanele· 
rlne tahs1a edilecek yatak adedlnln art
tırılmaaı dtlştlntutıJor. 

Meianer (paıa) dün 
vefat etti 

Yüksek mtlhendla mektebi flınend.ifercl
llk profeeörü Melmer (ı>af&) '18 Y&flllda 
oldutu halde Kadıköyündetı evinde vefat 
etmiştir. 

Vaktlle B1caz flmendifer hattının infa· 
aında baş mühendisllk ve müşavlrllk eden 
müteveffa, memleketlmlzdetı bir çok fl
mend.ifer inşaatında çalışmış, 51 sene ev
vel Almanyadan memlekethnlze gelmtş ve 
bir daha Türtıyeden aynlmamııtır. Şlmen
dlfer mtihendlalltlnde bir çot mtlhendla
lerlınlzln hocası olan Melmer <Pata> fi· 
mendiferclllk etrafında bir çot eserler yaz
mıştı. Cenazesi bugün merasimle kaldın
Iarak Alman mezarlığına gömülecektir. 

testere, 304 çadır (bu çadırlar Mısırdan 
gelmlftl) 116 sandık e11a da Tokat vall
lltlerlne gönderllml§Ur. 

Evvelki gün Erzlncandan yeniden şehri
mize gelenlerden yetmif klfl Misafirhane
ye yerleştlrllml§tl. Bunlar dün Eminönü 
tuuı dahilinde tutulan evlere natıedll
ml.ftlr. Bu nlerln sobalan kurulmut, ken
dilerine birer aylık laşe bedelleri ver'.lmlf
tlr. 

Dtln de yeniden 24 kl§lllk bir b.tlle 
ıelml§tlr. Bunlardan bir kısmı otellere, bir 
tımıı da atrabalan nezdlne yerletUrllmlf
lerdlr. 

Pellt~tzedelerin lstltball, tatlnı ve lqe
lerlnln temini hususunda fevtallde g&J'
retlerl görülen Kadıköy kaymalramı B. 
cenah Aksu ve Fatih ka)'matamı B. Rebtl 
Karatln vlllyet tarafından takdir edllmlf
tlr. 

Karilerim izin 
mektupları 
F eliketzedeler için 

D. D. yollan hasılat dalrealnde B. 
Memduh Alpul zelzele felltetzedeleri 
için bir hatıra pulu çıkanlmuını tek
lif ediyor. ... 
Tak.itli alııveriı hakkında 

bir nizam ihtiyacı 
Şehrimizin bir çok mtlesseaelerl tak

sltll alq verit yapmaktadırlar. Bunlar 
Jtla liralık bir tediyenin her nöbeti 
totn birer makbuz verlyorlal'll& da, ba
zı tahsildarlar tediye sonunda ıdaha 
fU kadar borcunuz kaldı!• diye iddia 
etmektedirler. Bunu buy eıcttnmlfler 
vardır. MOftert eber17a vestta•ın 

muntazam aatıamadıl'ı lçln mutuar
nr oluyor. Bu gibi vadeli tecnyatta, 
her sefer cfu kadar verecek taldı!• di
ye makbuzlara yazmak kanuni yahud 
nizami bir mecburiyet halini almalı
dır. 

Şileli İbrahim dan 
yakalandı 

Hapialıaııeden kaçan diier 
arkadatıaranıyor 

Katilden on sekiz seneye maht6m fllell 
İbrahim ile ahzü gasp lflnden •tls •· 
neye mahtilln Hulbi lkl ay enel Öskil· 
dar hapishanesinden kaçmata muvaffak 
olnuqlardı. Bunlardan İbrahim, dün sa
bah, blr sandal ile Fındıtlı lalteleslne çı
karken emniyet dlrelttörlütil lklncl tube 
memurlan tarafından yataJanmlftır. 
İbrahim, sorguya çeklllnce; evvell Şileye 

Jtaçtıtuu, oradan Jandarmalar tararuıdan 
tatıp edlldltlni anlayınca, Karaburun& 
geçtllf.nl, oradan bir taka ile denize açılıp 
buraJ& geldlllnt, fakat yakalandılını 16y
lemlttfr. İbrahim, dtln tekrar adllJeye tea
llm edllmlf ve hapishaneye atılımftır. Ka
rar iflnden dolayı Usküdar mahkemesinde 
tekrar muhakeme edllecettlr. 

İbrahim, tendlalle beraber kaçan Hu16-
ainin nerede olduğunu bllmedlllnl söyle
mektedir. HulOalnln de attama sabaha ya
kalanacatı ümld edlllyor. 

Kömür geliyor 
Zonguldaktan yeniden iki motör doluu 

250 ton sömikok gelmtştlr. Yolda da bir 
kaç motör daha vardır. Kuruçepedetl 
depolardan bir tımunın sattıtıan aöml
kokun tartısı hakkında Beyotıu tayma
kamlılmca zabıt tanzim edllmlf ve bunlar 
mah.temeye aevtedilın1flerdlr. 

Felltetzedelere Halkevlerl tarafından 
yapılan yardım sırasında bilhassa Şişli 
Halkevlnln faaliyeti nazan dltkatl celbe
decek derecede mühimdir. Şlfll Halkevl, 
fimd.iye tadar 30 bin parça müstamel, 10 
binden fazla yeni etya temin etmif, ayn
ca da soo parça yatak ve yastığı tendi ateı
yelerlnde hazırlıyarak Kızılaya teslim et
ml§Ur. 

Kızılayın bir tavzihi 
Kızılay İatanbul mümeaalllillnden: Ana

dolu zelzeleat münuebetlle 28/12/939 tarl
hladen itibaren İatanbuldatl Kızılay teş
tllltunız tarafından matpuzlarla alman 
teberrtlatın tamamlle Ankara umuml mer
kezimize gönderlldillnin ve bu tahslllttan 
hlt bir tıımeye aidat namlle veaalr suret
lerle bir eey verllmedlllnin görtuen lüzum 
tlzerlne neşrlnt rica ederim. 

Satye binası 
Mahkeme, dün de bazı ta· 

bidler dinledi 
Satye blnaaının Denlzbant tarafından 

satın alınmaaı ifinde yolsuzluk yapıldığı 
lddlaalle açılan davaya dün birinci alır 
ceza mahtemealnde devam ed.ilınlftlr. Din
lenen tahid Ttlrlı: Ticaret bankası memur
lanndan B. Sadık, maznunlardan B. Atıf 
Ödilltln tendi bankalannda hukuk mtlşa 
virt oldutunu, bir gün maznunun yazıha
nesine gituttnı ve orada bulunan B. Ekrem 
İlhami Ue B. Said Rızanın yanlannda B. 
Atıf Ödillün Satye iflnden babaederek pa
ra almadıtı halde kendlalne, para almıf 
gibi bir makbuz lmzalattıtıannı ve para
nın bllen B. Malik Kevkepte bulundutunu 
aöyledll'ln1 bildlrmlştlr. 

Diter p.hJd B. Ekrem İlhami de B. Atıf 
Ödillün tendlalne, para almadan makbuz 
lmzalattırıldılmdan bahaetttlln1 bir ııtın 
de odacı Abdullah Ç&VUflUl tenc:Ualne bir 
sarf lolnde Ye B. Maitt Kntep tarafından 
ı&ıderllmif dört bin Ura verdlllnl blldlrdL 

.Jeraıuı flrtetl ldare meclisi lzaaından 
B. Artın satış lşlnin teferrüatından haber
dar olmadığını; bir defa, bu satıt işinden 
alınan yüzde beş komisyondan yüzde \ki 
buçuğunun B. Atıf Ödüle verlldltlnl B. 
Mateostan lfittıtlnt söyledi. Tahkikatın 
tevsll lçin muhakeme başka gine bırakıldı. 

Çay geliyor 
Çaycılara mal l'etİrtmek için 

akreditif açıldı 
Çay ithallt llmitet flrketl dün mıntaka 

tlcareı mtldtlrltllünde toplanmıştır. Çay
cılan., mal getirtmek tlzere akreditif açıl
llllff;lr. Bütün tthallt llmltet firtetıeri, bu
rOnden itibaren ömer Abid llanmdatl bof 
kata tatmacat•ırdır. Tqmma lfl bu haf
ta içinde tamam olacattır. 

Kahve ıirketinin hesaplan 
taafiye ediliyor 

Mukavelesi temd.id edllmlyen Brezilya 
kahve flrtetinin heaaplannın tasfiyesine 
bqlanmıştır. Mallye VeWetlnden gelen 
mtlfettlfler, flrketln heaaplannı tedt1k 
etmettedlrler. Diler taranan münferiden 
kahve lthalltına devam eden flrtetln kah· 
Ye plpaamıza gayri remı1 ve huaual teeeb
btlaler nettceslnde killllyetll nıltdarda kah
ve anedeeetl anJa§Jlmıftır. Şlrtet, Brezil
yaya oot mltdarda zeJtinyatı ıöndermlf
Ur. Mukablllnde kahve getırtecektlr. 

Bir motör batb, bir tayfa 
boğuldu 

ljllell Ömerln 19 tonluk ~ürlı: motör11, 
yilkle dolu oldutu halde Bulıartstanın 
Burgaz limanına giderek flddetll bir fırtı
naya tutulmU§tur. Motör kaptanı tehllteyt 
görünce dört kl§iden ibaret olan tayfa mo
törün sandalına atlamata mecbur olmut
tur. Fakat bir mtlddet sonra sandal da 
devrllmif ve tayfadan Rlfat botulmut. dt
terieri kurtarılnuftır. 

ıeı:k ealddır bay Amca, her yıl taze- birer poUa dikeHml• der ... • 
di - ltatıvebaneye düşkün talebe der-ı .. · Kbnl: cKahvehane tapılarma 

' OrtaJa çıkar••• 
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IST ANBUL HAY ATI 

Kıştan şikayet 
Sonbaharda hava birdenbire _. 

rinleyip yağmur sepkenlert sıkıa91nca 
tüylerimil dlkenlene dikenlene kendi 
kendinıizl avutmağa çalışıyorduk: 

- Adam sen de ... Bunlar geçici fır
tınalardm. Daha önümüscle pastırma 
yası var. Kinunuevvel yaz demektir. 
KAnunusanl de birkaç gün fırtına 
yapsa da ehemmiyeti yok. Havalar 
bir defa açtı mı, şöyle böyle şubatı 
bulunu. Ondan sonra istedlii kadar 
şiddetli kış olsun. Şubat cüce aydır, 
martın da yansı yazdır. 

Kendi hüsnükuruntumuza uygun 
hesaplarla kışı blr buçuk aya indirip 
yakamızı sıyırdık ve bittabi, lof ha· 
sırlıfmı da ona göre ayar ettik. ,.._ 
kat bu sene evcteld hesap Ç&q!Jll ... 

ğil, kapının önüne -bile uymadı. Pa
tınna yuı diye bel bağladıjmm litlf 
mevsim, dondurucu fırtınalar anma
da gilriiltüye gitti. Cüce fU•tm ne 
mirlfetler göstereceğini, martın on 
hqlnden sonra ne olacalını bilmiyo
ruz. Ve Wdn, şöyle blyle geçer, di,e 
bqımısdnuvae&Pnm sandllnnm 
lihunusani bütün hesaplanmm alt
üst etti. Kinunaevvelln sonlanma 
dofru tepemizde '8k)a,an ıa. kır
baçlan günden güne flddeUenlyer. 
Alqamlan teliş içinde, mosmor elle
rimisle takvime sanhyonnı. Deste ._. 
te kifıd yaprakların karpeık IRup
cık yuılan arasında bir teselli ana 
yonız. 

- Oooh... Fırtına bitmiş ... 
Göslerimls semanın derin bnn· 

hklanna dalıyor: 

- Hah. ffte, yıldıs görünüyor. in
şallah yann hava açacak. 

Hulyaya dalıp yatıyorus. Fakat •· 
bahleyln pencere perdesinin kenanm 
açar açmaz bütün hayallerhals par
çalanıyor. Çerçeveler arasından uğul
daya uğuldaya giren keskin ıslıklar 
ılık vilcudilmüzü çimdikliyor. Kapka
ra bulut kümeleri tepemlse çullam
yor. Etrafımızda titreşe titrete ap
layn minimini kar tanecikleri Jnı

laklanmızı ısınyor, 'bunnımun lfne
llyor, göslerbnlse sim tırnaklar gibi 
gömülüyor. Rüsginn görünmem t 
çaklan blm palto~ 
faııiWanmısdan kolayca geçip rica 
dumusa saplanıyor. Acls içinde tit
reye titreye dert yanarak avunmala 
kalkıtJyonız: 

- Amma BOğuk var ha. .• 
Kaqmusc1ak1, mOl'lll'llllf dadalıJa. 

nnı sorlukla açarak kabadayılık •
tıyor: 

- Dı ... Olacak elbet de. .. Mewlml
dir. Bunu da mı yapmasın! ... 

Ve ilkin, bahardaki hesaba pn 
aldıfı odunun, kömürün laf orta
sında tükenmefe ba"9dıfmı hatırla
yınca yftreil salıyor •mma, kaç para 
eder. 

Evvelki ıün bir ahbap elindeki p
seıe,t göstererek: 

- Şu hale bak, ~. Arjantin' .. 
sıcaktan adamlar ölüyonnuş. Dünya 
tenine döndü. Fakat, böyle bn fD1I. 
nalan içinde kılardamaldansa, .ı\.r

jantlnde sıcaktan dilfüp baydmaja 
ra11yım. 

- Temmm ıncağmdan şlklyetlerl
ni ne çabuk unuttun? ... 

Dedim. Kekeledi, cevap nrmed• 

•wfta. 
Cemal Relik 
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Almanya, 20 ikincikanunda Hollandaya 
karşı harekete başlryacakmrş 

BUyUk bir kayıp 
B. Azmi Ömer Akalın 

vefat etti 
Teessüı Jı> haber 

aldığımıza göre 
sabık Preveze me
buau ve Bursa. 
val1llğ1nden mü
tetaıd B. Azmi 
Akalın vefat et
mlştlr. 

ÖLÜM 
93 .seı::resi mebuslarından, Narda eş

ra.fında.n e.sbak Stnop mutasarnfı 
merhum Ömer Şevki paşa mahdumu 
ve Bilecik: mebusu profesör general 
Dr. Besim Ömer Akalın ve Ag~h 

,.- YARIN matinelerde 

AL KAZAR 
Sineması ~ 

Şimdiye kadar gösterdiği tlllmle-
rin en dehşetlisi olan Amerikanın 

meşhur muharriri (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
sani bidayetinde tamamlanmıştı. 

Alman, tahşidatının o za.mandan
beri hissedilir derecede değişmemiş 

olduğu müşahede edlliyor. Ancak, 
Alman orduları 24-48 saat iç.inde der~ 
hal harekete geçirilebilirler. 

Binaenaleyh bugün mevzuubahis 
olan şey iki aydanberi mevcut vahim 
askerl tedbirin diplomatik yollarla 
Almanya tarafından teyidinden baş
ka bir şey değildir. 

Lond.ra 15 (A.A.) - Daily Mail ga
zetesinin Stokholm muhabiri, yazı
yor: Ecnebi müşahidler, Almanların 
pek yakında Hollanda'yı istilA ede
ceklerine kani bulunmaktadırlar. 

Stokholm'da beyan edildiğine göre 
eski Hollanda Başvekili Colijn, ge
çen hafta Roına'da bulunduğu sırada. 
Mussolini kendisine Almanya'nın 

Hollanda'yı istila etmek tasavvurun
da olduğunu bildirmiştir. Dally M~ 
ror gazetesi de böyle bir haber ver
mektedir. 

Belçika hazır 
Brüksel 15 (A.A.) - İyi haber 

alan mahfillerde şöyle denilmektedir: 
cBütün ihtiyat tedbirleri alınm.LŞtır. 

Belçika her ihtimale karşı hazN bu
lunuyor. Umumi kanaat vaziyetteki 
gerginliğin oldukça zail olduğu mer
kezindedir. Bu sebeple alınan ted
birlerin yakında kaldırılması kuvvetle 
muhtemeldir.> 

Yeniden altı Alman fırkasının 

Achen mıntakasına geldiği haber ve
rilmektedir. Hüklimet erkanı ile as
keri şefler her gün toplanmaktadır
laır. 13 sonkA.nunda saat 22 de Belçi
ka radyosu izinli olan bütün askerle
ri geri çağırmıştır. Taksiler ve oto
büsler müsadere edilmiştir. 

Alman kıtalannın Hollanda hudu
dunda Gronau mıntakasında toplan
dığına dair haberler gelmiştir. Askeı1 
makamlar bunun üzerine hudud ci
vaınndaki bazı mmtakalann tahliye
sine ve askeri tedbirlerin teksifine ka
rar vermJ.şlerdir. 

Amsterdam 15 (A.A.) - (Havas): 
Ordudan mezuniyetlerin ilgası bütün 
Hollandada derin bir heyecan uyan
dımııştır. Efkarıumumiye çok sakin 
davranmakla beraber enternasyonal 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yeni edebiyat neslin
den beklediklerimiz 

(Ba.ş tarafı 3 üncü sahifede) 

bir Şemseddin Sami, bir İbrahim 
Aliaddin olmağı tavsiye edeceğim. 
İnsan şayed kabına sığmıyan bir 
lirikse ihtimal dakik bir mütetebbi 
olamaz; yine işi manzum söze döker. 
lstidadmızda Ahmed Haşimlik varsa 
bu hakkınız mahfuz kalacaktır, kork
mayın! Bırakın ki, şair bizim eski ce-
miyetimizde olduğu gibi bütün mede
ni dünyada da bir nevi lisan, tarih ve 
saire ilimidir. Nitekim bugünkü 
iyi şairlerimiz yine öyledirler! 
Fakat edebiyatımızın yanardağ ol
mıyan yüksek dağlara da ihtiyacı 

vardır: Lugatçıya, ansiklopedici
ye. gramerciye, mütercime, mek
tep kitabı müellifine, gençlik roman
cısına, folklor toplayıcısına, çocuk şi
irleri şairine, edebiyat ve tiyatro 
münekkidine. ecnebi edebiyatlar mü
clekkiki.ne, milli edebiyat tarihi vesi
kacısma ... Daha sayayım mı? ... Hatta ' 
yüz binlerce halka ilk kıraat zevkini 
verecek meraklı halk romancılığına, 
içinde azıcık öz olan ve telkinde bu
lunan hafif fıkralara.. İlh ... 

Bunlar da, elbette kolay ve şerefsiz 
işler değildir ... Bunlar da edebiyattır ... 
Hem ne edebiyat! Çalışmayı, çabala
mayı, ömtir törpülemeyi icab etttrlr ..• 
Bunlar için de on fınn ekmek yemek 
18.zırndır ... 

Genç edebiyatçılanmızm iddialan 
iyi, hoş ... Fakat bunlardan ve bunlara 
benzer şeylerden neleri yapmak üzere 
kendilerini hazırlıyorlar? ... Onlar an
cak böyle geniş bir kadroyla, birer 
llıtisasla ortaya çıktıklan ve bizlerin 

yapamadığımız bu işleri yaptıklan 

takd.Jrdedir ki seleflerine hakkiyle 
tefevvuk edeceklerdir. Umuyonız ve 

vazfŞ'ettn inkişafını büyük bir allka 
·ile takip etmektedir. 

.Amderda.m 15 - Alman matbuatı, 
bitaratıarı Fransız - inglliz ablokam
na pek kolaylıkla boywı eğmekle 
ithama devam etmekte ve Milletler 
cemiyetinden çıkmalan için Belçika 
ile Holla.nda'yı tazyik eylemektedir
Ier. Hariciye Nezaretinin naşiri efkA.. 
n olan cDlplomatische Uund Poli
ti.sche Korrespondenz> gazetesi, teh
did.M.r bir lisanla, bitaraflann her 
hangi şekilde olursa olsun harbe SÜ• 

rüklenmeğe intizar etmeleri lft.zun
geldiğini yazmaktadır. 

İngiliz ordusundaki 
tedbirler 

Londra 15 - Sa.lAhiyettaa- maha
ffi, Fransadaki İngiliz ordusunda me
zuniyetlerin kaldırılması hakkında 

mütaıAa beyan etmemektedir. Ma.a
maflh mezunen İngiltereye gitmiş 
olan efrad ve zabitanın çağınldıklan 
haberinin doğru olduğu bildiriliyor. 
Gayri resmi ma.hafile göre bu karar 
Hollanda ve Belçikanın aldıklaırı as
keri tedbirlere karşı bir sempati jes
tidir. 

İzinli İngiliz efradı geri 
çağırılmadı 

Londra 15 (A.A.) - Reuter ajansı, 
resm1 bir membaa atfen, askerlere izin 
verilmemesi karannın, halihazırda 

mezun bulunanlara şamil olmadığını 
bildiriyor. İzinli efrad, izinleri bitme
den çağınlrnıyacak, fakat, ayın bir 
emre kadar hiçbir yeni izin verilmiye
cektir. 
Belçika hükumeti telaşe lü

zum olmadığını bildirdi 
Brüksel 15 (A.A:) - Hükfunet, 

Belga ajansı vasıtasile geçenlerde it-
tihaz edilmiş olan askeri mahiyette
ki tedbirler münasebetile bir tekzip 
neşrettirmiştir. Duçar olunan telaşın 
mübalağalı olduğu ve muayyen hiç 
bir hadise te.sbit edilmediği zannedil
mektedir. 

Maamafih, geceleyin şark hududu 
cephesi mıntakasından tahliye edil
miş olan kimselerle dolu iki tren, 
Brüksel garından geçmiştir. Bu tren
de bulunanlar bilhassa Saint - Vitch 
mıntakasından gelen kimselerdir. 

Doktor Hrar 
Çalyan kısa l 
hastalığı müte, 
kip Arnavutkö 
yündeki ikamet 

ı 

Merhum Bile-
cik mebusu profe 

sör general Be
aim Ömer Akalı
nın büyük bira
deri idl. Hürri
yetperver fikirle
rinden dolayı Ab
dülhamid zama
nında nefyedilen B. Azmi Ömer Akalın 
B. Azmı dürüst, muhitine hürmet telkin 
eden bir zattı. Cenazesi yarın Kadıköyün
de Modada. Ağabey sokağındaki evinden 
kaldınlarak Beyazıd camisinde namazı kı
lındıktan sonra Merkezefendlye defnedi
lecektir. 

Büyük biraderinin ebedi ziyaından dola
yı muhterem profesör general Besim Ömer 
ile efradı ailesine taziyetıerimizi sunarız. 

B. Azmi Ömer Akaluı, Galatasaray ve 
Mülkiye mekteplerinden mezundur. Darül
mualllmln mualllmllğinde. Darüleytam mü
düriyeti umumiyesinde bir müddet bulun
duktan sonra Konyaya nefyolunmuştur. 
1908 meşrutiyetin llilnını müteakip i:stan
bula avdetinde Galatasaray müdürlüğüne 
ve oradan Preveze mebusluğuna intihap ve 
nihayet Bursa valUlğlne tayin edilmiştir. 
Daha sonra Kastamonu valiliğine nakledil
mişse de memuriyetine gitnıiyerek te
kaüdlü~ ü talep etmiştir. 1919 da ikinci 
defa olarak Bursa vallliğine tekrar tayin 
ed~, bir müddet ifayı vazifeden sonra 
o vakitki merkezi hükfımet kendisini azle
derek yerine Kürt Mustafa paşayı tayin et
miştir. Son defa iki kere İstanbul beledi
ye azalığında hizmeti sebka.t etmiştir. 

Elifba, Cografya, Hanım kitabı, Genç 
kızlarımıza, Artistin ölümü, Yeni Roben
son, Çocuk hikayeleri gibi bazı eserleri ve 
intişar etmiyen dört ciltlik Hayat Pra
tique'i ve gazete ve mecmualarda intişar 
etmiş müteaddit hikayeleri vardır. Mer
hum halük, hür fikirli, vatanını sever bir 
zat idi. Zıyaı kendisini tanıyanlar arasında 
derin teessürü mucip olmuştur. 

r:~a~ın~:~ti~a~ ~J 
mevsimde gösterilen en güzel film 

ilk Uyanış 
Sevimli artist 

DEANNA DURBİN'ın 

en çok muvaffak olduğu film. 
Gençlik, müzik, dans ve Aşk 
filmi. Ayrıca: 

Tehlikeli Kadın 
j TALA BİREL ~ SESAR ROMERO 

' tarafından 

l
fltm'''tllfltl 6EBİB TİYATROSU Tepeba11 Dram kısmı 

111111...ıııııı H;,_y ;-;~~İR 
•mum R UY ADIR 

Akalın ve Macide Tektaşın büyük bi
raderleri sabık Preveze mebusu B'ur
sa valiliğinden mütekait Azmi Ömer 
Akalın irtihal etmiıştir. Cenazesi ya
nnki çarşamba günü saat onda Ka
dı.köyünde Modada 10 No. ıu Ağabey 
sokağındaki evinden kaldırılarak Sir-

THOMAS DİXON'un 
Dünyaca tanınmış eseri 

keci vapur iskelesine nakil ve Beya
zıt camisinde öğle namazı kılındık
tan sonra Merkez efendideki aile 
makberesine defnedilecektir. 

Merhuma Allah.tan rahmetler di
ler, kederdide aileBine sabırlar te
menni ederiz. 

/ 

Bütün hafta büyük muvaffakı-
yetle gösterllen 

Kadınlar Hapishanesi 
VİVİAN ROMANC'm temsili 
muazzamı yalnız üç gün 

Ş J K sinemasında 
devam edecektir. Görmeyenler ve 
tekrar görmek isteyenler için son 

fırsat 

Maskeli Vatan 'Hainleri 
Korkunç, Dlna.mik heyecanlı bir filın: 

Eşi görülmeyen ... Misli yaratılma
yan ... Zevkine doyulma.yan ..• En zengin 

musiki Bayramı 
Bu Perşembe akşamından itibaren 

L A L E sinemasında 
En Mıısildmlzln en ateşli şarkılan, 

yıkıcı gazellerinin hayat verdiği en 
büyük Şark Filmi 

TÜRKÇE 

Hurmalar Altında 
CEMİLE 
Biletler ffmdiden satılmaktadır. 

Telefon: 48595 

•1ııı 
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gilunda pazarte· 
si sabahı gözle· 
rini haya.ta yum 
muştur. Çarşam· 

ba günü saal 
10 da Kuruçeş

mede Ermeni ki
lisesinde dini me-

'™ Çarşıkapı Şehzadebafa ............................................... ._. 

rasim ifa edile· 
cek ve Şişli Er
meni mezarlığı 

na. defnedilecek-

AZAK FERAH 
Kaptan Blod. .• Keşif alayı ... Vatan Kurtaran Arslan !ilimlerinin 

kahramanı D.OL FLAYN nin harikalar filini 

2 sinemada ayni zamanda ÇALINAN TAÇ (Türkçe) 

tir. Kederli ailesine beyanı tazıyet ederiz. 
a.. YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN -Aynca MALEK DENİZCİ baştan başa kahkaha 
~ .................................. ..-............... :mil11mmil-.maraıll!lll .. m# 

Bu akşam senenin en büyük filmi 2 büyük müsamere olarak 
TÜRKÇE SÖZLÜ FBAJISIZOA SÖZLÜ 

nüshası yalnız nüshası yalnız 

iPE Sinemasında SARAY Sinemasmda 
~üRDEN ~AŞLDVOR 

Dünvanın en muhteşem galası 
İngiliz intelicens servisi - Fransız ikinci bürosu ile Beynelmilel casus teşkilA tı karşı karşıya 

VATAN SEVEKLEB VATAN BAtlfLEBr:I: 
KADIN PARMAÖI - BİR İSPANYOL DANSÖZÜ - GİZLİ PAROLALAR 

BATAN GEMİLER - BOÖULAN BİNLERCE İNSAN 

Baş Rollerde: Viviane Romance - Eric V. Strohein - Rooer Duchene 
DİKKAT: Numaralı koltuklar bugünden aldınlmalıdır. Tel: İPEK: 44289 - SARAY: 41656 

ektir 

1 



POLiTiKA ____ _ 

Rusya lsveç ve Norveça birer nota verdi 
(Btıf tarafı 1 inci ıaldfetü) 

olmıJUı baberJeN Jatmad ~- Oö
nülltl miktarı 8oY)'K hükOmeUnill 
bildird!jt ranm•ar kadar deliJdir. 
ımttmet mahmlm buna yarclım 
~- Harp malseme8l A
-- ltliua 1ll1IClb otamu ineç bfi. 
ırtmett. ScN,. RlUJ&ya kaql teca
'flm emeBert lı11hm•Hılt&e •e aulte
fehhtlmlere mana oJm.p Q&l'fl'"&k*'
dır.> 

Tul ajanll None9 ft Nlha• ı.. 
wıç tarafmdan wrtıen ee.aplamı ıa. 
mamtle memnuniJetitüf oımac11tanı. 
bu halrOnrikdn bUarathk llJueUıal 
Jr.endi ar.aarmclall DıW eWt1ednl 
ilbat -- Jaadlteled tamamDe ... 
mı medlkJednl llyllyerek dlJOr ki: 

cBer iki bük6metin de bu ftldyetl 
tehHteJkUr. ÇQııld1 IMı bal İsveç ve 
lfGneÇ1 harbe 81rüklemeie çaJıpn. 
devJetıerm bu haretetıerlne lüzumu 
'*tar. DU,.ue mJlklb!le edPıned'll
nl ~. > 
Norveç ~ NazR'llllD ...,._b 
a... 11 {ıl.A..) - 8otJWler llıllll-

le• .... 1 ............. 

lar MtJrında Norveç Hariciye Namı 
B. K'obt Noneç ajansımn bir mulıu-
rirlne beyanatta bulwıerak demlf
Ur kl; 



Sa.hlfe 8 

, HER AKŞAM VI 
'-.ı BİR HİKAYE 16 yaşında ihtiyar! 

Iki arkadaş birahanenin bir köşesinde 
oturmuşlar, rakı içiyorlardı ... Senelerdenbe
ri hartada bir akşam gelip burada birkaç 
kadeh parlatmağa alı.,mışlardı. Buna uka
fa dinlendirmek. diyorlardı. Diğer günler, 
dairelerinden çıkınca erkenden evlerine gi
derlerdi. Başka hiç bir eğlenceleri olmadı
ğı için kafa dinlendirmek akşamını adeta 
iple çekerlerdi. 
Rakı masasında nelerden bahsetmezlcrdL 

İptida politikadan başlarlar, günün haber
leri hakkında mütalaa beyan ederlerdi. Son
ra kendi semtlerinin dedikodusunu anla
tırlar, nihayet sıra hlktı.yeye gelirdi. İkU.i 
de duydukları hoş hik:ayeletı hafızalarmıı 
nakşeder, masa başında bunu ballandıra 
ballandıra anlatırdı. Bu hususta araların
da bir nevi rekabet vardı. Bu rekabet sevki-
1.e bazen, kendi başlanndan geçmiş gibi 
hikayeler uydururlardı. 
Bırahaneye gelirken epeyce güçlük çek

mişlerdi. Hava müthiş soğuktu. lapa lapa. 
kar yağıyordu. Tramvaylarda yer bulmak 
imkansız gibi idi. Fakat bütün müşkülata 
rağmen kafa dinlendirmek akşamını boş ge
çirmeğe razı olmamışlardı. Bir tramvayın 
ön sahanlığında rüzgardan, soğuktan yüz
leri kıpkırmızı kesilmiş bir halde Beyoğlıı
na çıkmışlar, birahanede nıutad yerlerini 
işgal etmişlerdi. 

Paltolarını çıkarıp bir parça ısındıktan 
sonra çeneleri açıldı. Fakat bu akşam, mu
tad veçhile politikadan, semtlerinin de
dikodularından bahsedecek yer de havadan, 
kış ve kardan konuşmağa. başladılar. Es1.d 
şlddetll kışlar hatırlatıldı. Çocukluk zama
nında kışın yaptıkları kar topu muharebe
leri, ilk gençlik çağlarına aid kış hatıra
ları anlatıldı. Bir taraftan da rakılarını lçl
yorlardı. 

Eski hatıralar ikisint de coşturmuştu. 
Diğer haftalar rakılarını yavaş yavaş, ade
ta her katresinin lezzetini anlamak istiyor
larmış gibi, yudum yudum içerlerken bu ak
şam kadehler çabuk boşalıyordu. Her haft::ı. 
uç, nihayet dört kadeh içerlerdi. Halbuki 
bu akşam kadehler altıyı bulmuştu. Kencl!
Jerini o kadar rahat hissediyorlardı ki, kal
kıp gltmeği akıllarına bi1e getirmiyorlardı. 
Şimdi sıra hikayelere gelmişti. Fakat faz

laca kaçırdıkları rakının teslrıle bu akşam 
hlkfı.yelere bir nevi mübalaga yarışı şeklini 
vermişlerdi. Ekseriyetle hikayede birinciliğl 
kazanan Eşref anlatıyordu: 

- Biz soyca daima genç kalınz, ihtiyarla
mayız. Düşün bir kere, Kayseride bir halam 
var, 75 yaşında olduğu halde geçen hafta 
evlendi. 

Ekrem alaycı bir tavırla güldü: 
- Adam sen de, dedi. Parası olduktan 

sonra 75 yaşında değil, 100 yaşında bulunan 
kadın da evlenir ... 

- Işte bunu bilemedin ... Halamın beş !)a
rası yok ayol... Yalnız 75 yaşında olduğu 
halde gençliğini muhafaza etmiş; kırkında 
bile göstermiyor. Kocası, kendisinden on 
yaş küçük olduğu halde, kadını sevdi, ba
yıla bayıla evlendi. 

·Ekrem arkadaşına taş çıkarmak istedi: 
- Olabilir, dedi. Benim büyük babam da 

yüz yaşında iken elan gençmiş. Çocuklarl;ı 
koşmaca oynarmış ... 

- Amma yaptın ha ... Yüz yaşında adam 
koşabilir mi? 

- Inanmıyor musun? ... İstersen sana şa-
hld bulurum. -

- Yok inanmadım değil, amma bir az 
garip geleli ... 

- Garibi maribi bu ... Adam yüz yaşında 
çocuklarla beraber koşuyormuş. 
Eşref kendini mağlup olmuş hissetti. 
Arkadaşına: 
- Sana çok garip bir adam göstereceglm 

Bu adamın yaşını tahmin edebilirsen gele-
cek haftanın bütün masrafı benden ... Bile-
mezsen sen vereceksin. Kabul mü? ... diye 
sordu. 

- Kabul! 
- Haycli öyleyse çıkalım. 
Hesabı gördüler, paltolannı giydiler bl-

t"ahaneden çıktılar. ' 
••• 

Kar şiddetini arttırmıştı. Fakat onlar is
timi almışlardı; soğuktan o kadar mütees
sir olmuyorlardı. Karlara bata çıka birkaç 
sokak geçtiler. Bir aralık Ekrem sordu: 

- Gideceğimiz yer uzak mı? 
- Hayır, şuracıkta ... 
Dar bir sokağa saptılar, bir gazinodan 

içeriye girdiler. Gazino tenha idi. Yalına 
dipte, masanın birinde kır saçlı bir adam 
oturuyordu. Eşrefi görünce hayretle sordu: 

- Vay, sen burada ne arıyorsun? ... 
- Arkadaşımla bahse tutuşarak geldik. 

O da inanmıyor. 
- Yaaa. öyle mi? O halde buyrun, otu

run. 
Ekrem neye inanmadığını anlamamakla 

beraber oturdu. Birer sade kahve ısmarladı• 
lar. Kahvelerini içerlerken Eşref sordu: 

- Bu baya bak, amma dikkatli bak ... 
Kaç yaşında olduğunu tahmin edersin? 

Ekrem baktı. Kır saçlı adam 60 yaşla
ru.da gösteriyordu. Fakat birahanede ko
nuştuklarını hatırlıyarak tereddüd etme
den: 

-:-- Seksen yaşında ... dedi. 
ikisi de gülmeğe başladılar. Ekrem pot 

kırdığını anladı. Demek bu da genç göster
diği halde çok ihtiyardı. İlk tahmininde ya,. 
nıldığını söyledi: 

- Yüz yaşında olmalı... dedi. 
Bu söz ikisini de coşturdu. Gülmekten 

gözlerinden yaşlar akmağa başladı. 
Ekrem bayağı sinirlenmişti. 
- 120 yaşında mı? ... 130 mı? ... Yoksa 200 

mü? ... 
Gülmekten söz söylemeğe mecalleri kal

mamıştı. Nihayet ak saçlı adam kendinl 
topladı: 

- Ben on altı yaşındayım... dedi. 
- 16 yaşında mı? ... 
Anlaşıldı, latJfe ediyorlardı. Henüz tanı

dığı bu adam belki de Ekremle eğleniyor
du. Ekrem fena halde kızdı. Bir had.ise çı
kacağını anlıyan adam izahat vermeğe l:>aş
ladı: 

- Evet on altı yaşındayım ... İnanmazsa
nız nüfus tezkeremi göstermeğe hazırım. 
Ben eski takvimle 1292, bugünkü takvimle 
1876 senesi şubatının yirmi dokuzuncu gü
nü doğdum. Bilirsiniz ki, şubat ancak dött 
senede bir 29 gündür. Bunun için ben do
ğumumun yıldönümünü ancak dört sene 
sonra idrak ettim. Yani dört sene sonra 
iki yaşıma bastım. Bu suretle her dört ~e . 
nede bir yaş aldığım için bugün 16 yaşın
dayım. 
Kurşun kalemini çıkardılar, mermer ma

sa üzerinde hesap ettiler. Filhakika bu adauJ 
şimcliye kadar 16 defa doğum gününü kut
~amıştı ... Şu halde Eşref bahsi kazanmış
tı. Ekrem bir parça içerlemekle beraber bu 
garip vaziyet hoşuna gittiğinden ses çıkar
madı. Üçü birden kalktılar. 

Gazinodan çıkarken Ekrem intikam al
mak fırsatını buldu. Önde ııerllyen kır saçlı 
delikanlıya seslendi: 

- Bana bak, delikanlı ... Baban sana ne
zaket usullerini öğretmedi mi?... Çocuklar 
büyüklere yol verirler ... Dur evvela biz çık:ı
lım ! ... (Bir yıldız) 
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- Yirmi yaşında olsaydınız ne ya

pardınız, hanımefendi? 

- İhtiyatlı davranırdım. 
Kudret beyin evi, kışlık bahçesinin 

kocaman yapraklı medar nebatıarile 
aşıklar için baş başa konuşınağa çok 
müsait bir yerdi. Esasen ondan da 
başka şairane köşecikler eksik değil
di. Tenha bir tarafta, Ferhadla Belkis 
oturmuşlar, konuşuyorlardı. 

- Fikrinizi açık söyleyin, ağabey ... 
Bizim hakkımızda her halde fena bir 
şeyler düşünüyorsunuz ... Öyle hisse
diyorum. 

- Katiyen ... 
- Artık görünmez oldunuz . . Pek 

seyrek geliyorsunuz. Halbuki buudan 
altı ay evvel, her gün uğrardıruz. 

- Vallahi. .. Şey ... 
- Haydi haycli... Benimle gayet 

açık konuşabilirsiniz. Biz beralıer bü
yüdük ... En yakın akrabayız ... İkimiz 
de Kolon beyler denen ailenin evlad
larıyız ... Size karşı tam ınanasile bir 
hemşire muhabbeti beslediğimi bilir
siniz. 
Ferhadın rengi büsbütün uçtu 
Genç kız, kalbe nüfuz eden sesile 

devam etti: 

- Ben çok gencim, tecrübesizim, 
biliyorum. Siz ise yüksek tahsiliniz ... 
Babam gibi hukukçusunuz; ı:\linısi
niz ... İstikbalinizin parlak olduğuna 
eminim ... Her şeye akıl erdird.iğinize 
kanaatim var ... Bana tavsiyede bulu
nun ... Ne yapayım? 

- Vallahi fena bir hareketinizi 
sezmiyorum ki ... 

- Hayır, hayır ... Gizlemeyin ... Ak· 
si takdirde bizden böyle birdenbire 
ayağınızı kesmezdiniz ... Bana karşı 
çok değiştiniz. 

- Demek ille bu fikirdesiniz? 
- Sizi meyus görüyorum ... İstırap· 

Iannız neyse bana anlatın. 
Genç kız, Ferhadın elini tuttu. Ga

yet okşayıcı, gönül alıcı bir hali var
dı. Yalvanr gibi: 

- Belki Aşıksınızdır. 
-Ben mi? 
- Elbette siz, Ferhad ağabey ... Ni-

çin olmasın?... Hayatınızda bir güzel 
genç kız vş.rdır... Söyleyin, itiraf 
edin ... San saçlı mı, siyah saçlı mı? ... 
Bu a.şkıruzla kim bilir ne kadar mağ
rur olur. Zira çok değerlisiniz ... Kız
ların size çıldırasıya aşık olmaları için 
bin bir sebep var. 

A KŞ AM 

KÜÇÜK HABERLER: 
* Tarlabaşında oturan Kalyopl isminde 

bir kadın dün bir taksi otomobili ile evine 
gitmekte iken şoförün ani olarak fren yap
masile başını pencereye çarparak yaralan
mış, işe el koyan polis tarafından hasta
neye kaldınlınıştır. * Pangaltıda oturan Yunan tebaasın
dan Kostantin isminde biri, Cürnhuriyet 
caddesinden geçerken birdenbire fenalaşa
rak düşmüş, polis tarafından derhal Bey
oğlu hastanesine kaldırılmışsa da az sonra 
ölmüştür. Yapılan muayenesinde ka1b sek
tesinden öldüğü tesbit edilmiştir. * Şoför Hayrullahın idaresinde ve elek
trik idaresine aid bulunan kamyon, elek
trik malzeme ve amele yüklü olarak Hay
drpaşada şimendifer köprüsü altından 
geçerken ameleden Musa Yılmazın başı, 
köprü demirine çarparak ağır surette ya
ralanmış, yaralı zabıta tarafından Nümu
ne hastanesine yatırılmıştır. * Halil adında biri evvelki gece Tahta
kale civarında turşu satmakta iken yük
sek bir sedden aşağı yuvarlanarak yara
lanmıştır. * İdarece görülen lüzum üzerine süva
riler arasında nakil ve becayiş yapılmakta 
idi. Münakalat Vekaleti, Denizyollan umum 
müdürlüğüne gönderdiği bir emirde bade
ma süvarilerin, vakitli vakitsiz, bir gemi
den alınıp başka bir gemiye verllmesi, 
hat değiştirme.si menedilmiştir. Bu yasak 
yedek kaptanlara şamil değildir. * Yüksek ticaret ve iktlsad mektebinin 
tesisinin 57 nci yıldönümü bugün mek
tepte merasimle kutlanacaktır. * El tezgahlan dokuma standardizasyon 
nizamnamesi bu sabahtan itibaren merlyet 
mevkline girmektedir. Bugünden itibaren 
üzerinde ulşbu dokuma, İstanbul ticaret 
ve sanayi odasınca kararlaştırılan esaslar 
dahilinde dokunmuştur.. ibareli etiketler 
bulunmıyan mensucat kaçak addedilerek 
sahipleri hakkında taklbat yapılacaktır. 
El tezgahlarında iiı gören sanatkarlara. 
kredi teminine çalışılmaktadır. * Motör ve otomobil ithalatçıları bugün 
ikinci defa. olaralç ticaret odasında topla
nacaklardır. Bu defa.ki toplantıda teferrüat 
bertaraf edilirse ithalat limitet birliği kur
mak için nizamname hazırlanacaktır. Bu, 
ikinci ithalat birliği olacaktır. * Hariçten müstehcen mahiyette reslm 
ve yazıları muhtevi kitaplar getirterek bu
rada satmak suretile müstehcen neşriyat 
yapmaktan maznunen asliye birinci ceza 
mahkemesine verilen ve muhakeme neti
cesinde bera.et eden Haşet kütüphanesi 
sahibi B. Larison hakkındaki karar müd
deiumumilik tarafından temyiz edilmişti. 
Temyiz mahkemesi bu kararı bozduğundan 
evrak tekrar mahkemeye verilmiş ve birin
ci ceza mahkemesinde davaya yeniden b~
Ianmıştır. Maznunun müdafaasını yapması 
için muhakeme başka güne bırakılmıştır. * Aksarayda Ahmediyede dokumacı Mus
tafanın kızını istiyen dokumacı Basri, kı
zını vermiyen Musta!aya hiddetıenmJ.ş ve 
Mustafayı tehlikeli surette yaralamıştır. 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kaldınlmış
tır. 

Hollanda ile yeni t icaret 
anlaşması yapılacak 

Türkiye ile Hollanda arasında 19 mart 
1937 de imzalanan ticaret muahedesi ve 
aynı senenin 27 şubatında meriyet mev
k.üne giren tediye anlaşması müddetleri 
bittiği için tarafımızdan feshedilmlştir. 
Anlaşma mucibince müddetin hilafında. 
tarafeynden blı1, imza sahibi diğer hük:O.
mete keyfiyeti ihbar ederek anlaşmanın 
yenilenmesini istemezse ticari münasebet
ler kendillğ'tnden münkati olur. Bu sefer. 
muahedenin temdidi arzusu tarafımızdan 
izhar edilmiştir. Yakında yeni anlaşmala
rın müzakeresine başlanacaktır. 

Kurban bayranımda Türk Ha
va kurumuna yapacağımız yar
dıınlann tutan Kızılay, Çocuk 
Esirgeme kurumu ve Hava kuru
m u arasında taksim edilecek ve 
en mübrem memleket ihtiyaç
larına harcanacaktır. 

Hukukçu artık dayanamadı. Ayağa 
kalktı Kuzlnini de tutarak kaldırdı. 
Birlikte, kışlık bahçede birkaç adım 
yürüdüler. 

- Belkısciğim ... Ben bütün haya.
tunca yalnız bir tek kadın sevdim ve 
seveceğim. O ise, bu aşkımdan habe.-. 
dar olmıyacak. 

Genç kız, kızararak: 

- Dernek o derece mahçupsunuz? • 
diye sordu. 

- Vaziyetlerimiz öyle başka başka 
ki hiçbir suretle birleşmemize im.kAn 
yoktur. 

- Niçin böyle düşünüyorsunuz? 
- Böyle düşünmeme çok sebep 

var. 
- Demek muhal derecede güç olan 

emelleriniz var? 
- İhtimal... Zira muhal olduğunu 

bana hissettirdiler ... 
Kolon beyzade Kudretin kızı: 
- Ne demek istediğinizi anlayamı. 

yorum, ağabey! - dedi. - Siz bizim ai
ledensiniz. Tahsiliniz, vazifeniz de 
kıymetinizi belli ediyor. Neniz eksik? 

O kız zengin ... Bense fakirim. 
- Reddeclilnıeniz için, bu, sebep 

mi? 
Belkıs, acı acı: 

- Herkes sizin gı'bi d " ... 1 uşunmez ... 
dedi. - Sizin teIAkltileriniz yüksektir. 
Hiç kimseninkine benzemezi 
~ Genç kız, kuzeninin koluna daha 
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Maryana çok heyecanlıydı, bu macera İspanyadaki 
rahip F ernando hikayesine benzemiyordu 

- Şeyh Saidi hiçbir kadın yola getire· 
mez, dedi. Fakat, mademki siz tensip ou· 
yurdunuz. Bir kere deneyelim. 

Halife Velid, Maryana ile birkaç kere 
görüştüğü için: 

- Sen onu tanımıyorsun, Haccac! dedl. 
O, bizim şimdiye kadar gördüğümüz ka
dınlara benzemiyor. Harikulade bir zek~sı 
var. Siyasi işlere aklı eriyor. Askerllkt~ıı. 
döğüşten anlıyor. Don Petronun kızı !.ı
panyada boş durmamış. 

Nihayet, Halifenin emrlle Maryanayı ,a, · 
rayın taraçasına getirmişlerdi. 

Haccac gözünün ucile İspanyol dilberlnfl 
bakınca: 

- Böyle nefis bir meyva ancak Halife
nin ağzına. layıktır. Bu güzel kadını şeyh 
Saide gönderirseniz yazık olur. 

Demekten kendini alam\1-dı· 
Halife, Maryana ile konuşmağa başladı: 
- Sen İspanyada birçok işlere girip çık-

mışsın! 
Maryana birdenbire şaşırdı. 
Ha.life bunlan nereden biliyordu? 
- Evet, dedi, babamın kral ile arası 

açıktı. Bu arada bana da. bazı işler gör
dürdü. 

- İki kişi blrbirlle kavga etse sen onla· 
rın arasını bulabilir misin? 

Maryana güldü. 
- Şüphesiz. Bundan kolay ne var? Der

hal barıştırırım onları ... Bir daha birbirle
rine el kaldırmazlar. 

Haccac yavaşça Halifenin kulağına. 
eğildi: 

- İki kişiyi derhal banştırmağa muvaf
fak olan böyle biı,: fettan, yarın o iki kişi
nin arasını da açabilir. O zaman ne ya
parız? 

- Bize ihanet ederse, hemen başım vur
dururum. Bu da düşünülür mü? 

- Bunu şimdiden düşünmeğe mecbur:.ız. 
Bana ka.lırsa, bu İspanyol fettanım birkaç 
ay sarayda deneyebiliriz. Saide göndermek
te istical etmeyiniz! 

Maryana bir kenara çekilmişti. 
Haccac, halife ile yavaş yavaş konuşu

yordu. 
Halife VeHd o gece çok heyecanlıydı: 
Şeyh Said bugünlerde çok kudurmuş .• 

gene köylere baskınlar yapıp zorla erzak, 
vergi topluyormuş. 

- Asker gönderelim ... Tedibe çalışalım. 
- Kan dökmeden işi bitirmek yolu var-

ken, asker göndermeğe lüzum yoktur. Ben, 
Maryananın bu işi askersiz ve kavgasız ya
pabileceğini sanıyorum. 

- Ne düşünüyorsunuz? 
- Maryanaya parlak blr istikbal vade-

derek, kendisini Şeyh Saidin zaviyesi hu
dutıanna kadar gönderelim. Şeyh Saidin 
adamları Maryanayı görüp yakalasınlar ..• 
Onların eline düşmüş gibi görünerek Şeyh 
Saidin yanına gitsin. Said bu kadını görür
se, dedi olur. Çünkü o, kadın düşkünüdür. Ve 
şüphe yok ki böyle bir İspanyol dilberini 
ömründe ilk defa görmüş olacaktır. 

Haccac biraz düşündükten sonra: 
- Fena. bir tedbir değil, dedi. Maryana 

Şeyh Sal.din eline düşdükten sonra, orada 
ne yapacağını sormağa lüzum görmüyo
rum ... ötesi malum. • 

- Nasıl, senin de aklın yattı değil m\ 
bu işe? 

Haccac yavaşça başını salladı. Fakat ha
life ile konuşurken gözünü Maryanadan 
ayırmıyordu. O ne güzel, ne sevimli, ne seh
har bakışlı bir kadındı ya. 
İnsan böyle bir içim suyu, Şeyh Said gl

bi canavar ruhlu bir erkeğin eline nasıl 
atabilirdi? 

••• 
Maryana kimin eline düştü? 

Ertesi gün, halife Velid, Maryanaya icab 
eden talimatı vermişti. O gün halifenin mu· 
hafızlarından iki atlı tarafından Şeyh Sal
din zaviyesi sınırlarına kadar götürülecek.
Muha.!ızlar oradan dönecekler... Uzaktan 

kuvvetle abandı. 
- Sizi bu halinizde görmeğe ta

hammülüm yok, Ferhad! - diye, tatlı 
tatlı onun gözlerinin içine baktı. -
Sırrınızı anlatmalısınız. Belki elim
den bir yardım gelebilir. Belki de 
o genç kız arkadaşlarım içindedir de 
ona sizin propagandanızı yapabili
rim ... 

Bu halile ne latif, ne sokulgan, ne 
cana yakındı! Küçük bir hemşirenin 
bir ağabeye yapabileceği bütün feda· 
kılrlıklan yapınağa hazırdı. 

Fakat birdenbire irkilerek durdu. 
Hali değişti. 

Kapıya doğru, bütün '<iikkatile 
baktı. 

Orada, yabancı adam, - yani bi-
zim sahte Mısırlı Sühi - kendisine re
verans yapıyordu. 

Ferhad, bütün vücudunun hiddet
le titrediğini hissetti. Bu erkek önle
rine ne zaman çıksa, Belkısm kıpkır
mızı kızardığını farkediyordu. Ara
larında hissi bir münasebet olduğu
nun farkındaydı. 

Bu adamı kendine müthiş bir düş
man biliyordu. 

Kuzini, hukukçuya baş işaretile 

bir selAm verip: 
- Müsaadenizle ... - dedi. 

• Ve bu dansörle birlikte bir vals oy-
namağa gitti. 

gizlenip seyredecekler... Bu sırada. Şeyh 
Saldin adamle.n, at üstünde giden genç blr 
kadını görüp derhal çevireceklerdi. Bu mu
hakkaktı. Halife, rakibinin daha doğrusu 
bütün cebel sakinlerinin huzurunu bozan 
bu adamın vücudünü ortadan kaldırmak is• 
tiyordu. 

Maryanaya: 
- Bu işi sen yapabilirsin! diyordu. Sakın 

orada kimseden korkma. Çünkü, Şeyh Sa.i
din adamları da onun öldürüldüğünden 
memnun olacaklardır. Ve orada. seni koru
yacak bir adamım vardır. Sen bu işi ya. 
par yapmaz, arkanda bir gölge göreceksin. 

Maryana maceradan yılar mı hiç? 
O, koca İspanyada rahip Femandoyu bile 

aylarca parmağında oynatmış bir kadındı. 
Artık ana vatana dönmek ihtimali yoktu. 

Maryana: 
- Hiç olmazsa müslümanlar arasıncl!L 

meşhur blr adamın, belki de halifenin ka • 
rısı olurum. 

Diyordu. Bu hülya ile ne mümkünse v..ı.
pacak ve Şeyh Sa.idi öldürdükten sonra, 
Arapların elinden kurtulup tekrar Şam .-:a
rayına gelmeğe çalışacaktı. 

Maryana: 
- Peki, dedi, hiç merak etmeyin! Bu 

işi şimdiden bitmiş farzedebillrisinizl İster
seniz size onun kanlı gömleğini getireyim. 

- Hayır. Buna hacet yok. Ben onun ölüp 
ölmediğini haber alırım. Sen elverir ki, ora.
da halifenin adamı olduğu,pu kimseye bil
dirme! 

Soran olursa, Şamdakl esirler hapishane• 
sinden kaçtığını söylersin! • 

Maryana o gün halifenin ısrarlle, iki .ıt
lı muhafız refakatinde yola çıktL Marya
na kırmızı tür ata binmişti. Muhafızlar bd
yaz başlı atlarla gidiyorlardı. 

O gün ak.şama doğru, Şeyh Saidin zaviye
ünin hudutlarına. varacaklar, Maryana bu

rada -kaçmış gibi görünerek- Şeyh Saldln 
toprağına dalacaktı. 

Atlılar do. dönüp Şama geleceklerdi. 
Yolda yıldırım süratlle ilerliyorlardı. 
Maryana çok heyecanlı idi. Bu macera. 

İspanyadaki rahip Femando hikayesine 
benzemiyordu. Araplar yaman adamiardı. 
Ellerindeki cenbiyeyi sallayınca; insanın 
barsaklarını dışarıya döküveriyorlardı. 

Maryana: 
- İş başa düştü. Şeyh Saldi vurmak için, 

benim bir Arap cenbiyesine ihtiyacım yok. 
Diyordu. 
Birdenbire uzaktan birkaç at,Iı göründü. 

Maryana yanındaki muhafızlara; 
- Siz biraz geride kalınız. 
Diye bağırdı .. Ve atını sürdü. 
Maryana ata. binmesini çok iyi bUlyor

du. 
- Ah şimdi şurası İspanya hududu olsa 

da öteyana geçlversem. 
Diyordu. 
Uzaktan görünen atlılar, Maryananın 

önünü kestiler ve: 
-Dur ... 
Diyerek yanına sokuldular. 
- Nereye gidiyorsun? 
Maryana heyecanla cevap verdi: 
- Hali!enln adanılan beni taklp ed1yor

lar. Kaçacak blr yer yok mu? Beni muha
faza edemez misiniz? 
Maryanayı çeviren atlılar derhal genç k~ 

dının etrafını sardılar ve halifenin adam
larının arkasından ok yağdırmağa başladı
lar. 
İçlerinden birisi: 
- Korkaklar .. Çarçabuk geri döndüler. 
Diye mırıldanarak, Maryanayı bir kena-

ra. çekti.. ve sordu: 
- Nerelisin sen? 
- İspanyalıyım .. 
- Halifeye hediye mi gönderdiler seni? 
- Evet ... 
- Neden kaçtın? 
- İşkenceye tahammül edemedim .. kaç-

tıın. 
(Arkası var) 

Ayni zaman zarfında, genç bir ka
dın, daha doğrusu orta yaşlı olup 
genç intibaını veren bir kadın, salon
larda, Kolon beyzade Kudretle yao
yana yürüyerek Halide Vildan ha
nımefendinin oturduğu koltuğa yak
laşıyordu. 

Otuz yccli, otuz sekiz yaşlarınd'a in
tibaıru vermekteydi. Şıklığa., zarifliğe 
hevesli kadınlar için aşılması o dere
ce müşkül olan kırkına yaklaşıyor
du. Fakat şimdiye kadar sakin bir 
hayat yaşadığı için pek genç kal
mıştı. Birdenbire yüzüne ve endamı
na bakan, ona otuzunda bile derdi. 
Her cihetçe erkeklerin hoşuna. giden 
bir hali vardı. 

Halide Vildan hanımefendi, bu ye
ni gelen kadını, bir anne şefkatile 
karşıladı. Elini öptürdükten sonra 
otuz beşlik hanımefendinin ince ve 
narin parmaklarını buruşuk avuçla
n içine aldı. Sonra, kolundan tuttu
ğu genç kadını biraz kendinden uzak
laştınp ve başını geriye doğru iğip 
onu sevgi ile süzdü. 

- Maşallah, güzelim ... Ne glüzel
sin ... Fakat o mahzun halin de üze
rinde ... İşte buna içim dayanmıyor ... 
Maamafih, buraya geldiğine pek 
memnunumr Ridayetciğim ... 

Burhan kaptanın zevcesi olduğunu 
anladığımız yeni misafir, içini h üzün-
le çekti. (Arkası var) 
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A . iairol Necati yerli Aspirin değildir. Esası haricden get.lrilmı.,, tab
let şekline konmuş ve Av~ 

mamulö.tının fevkindedir . 

Tilrldye Rad7odifüz,.ou POl'taıan 
Dalga lL."UDlulu 

BULMACAMIZ K.A.ŞELEBi 

BAS, DiS 
ftrkiye Radyosu 

1848 m. 182 Xc./ı. 120 K". 
Ankara Radyosu 

T. ~f.;.!1;:7_m. 9465 Kc./s 20 K. w. 
.1.V~J:.l!i SAATİLE 

Ankara radJ'esa 31.1 metre ima ülp 
»ostaslle her Pn. J'llpılmakta o1a.n ecnebi 
Berde haberler neşriyatı proP"&mı: 

Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, 
Sinir ağrı ve sızılarını 

Derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

tr.n Birinci servis İkinci servıs 
Araca Saat ıue Saat 1'7,30 me:cç: • 12.15 • ı 7.45 
Praıwzea • 13.45 • 1U5 
Bal • H.80 • ll..80 

garca • 14.30 • 18.30 

l2,30 P SAU 16/1/940 
12,s5 Aj rogram ve memleket saat ayarı. 

T . k ~ ve nıeteorolojl haberleri 12.50 
ur muzıgı · Çalanı ' İzzetti ö · ar: Vecihe, Ruşen Kam, 

Muz f~ kte, Rqat Erer, 1 - Okuyan: 
det~ er Ilkar, 1- Segfıh peşrevi, 2- Sa-

Kaynak - Segah şarkı: (Hicranı 
elem sinef pür hunumu dağlar) 5- Kap
~n z. Ali Riza - Hüzzam §3.rlu: '(Seni gör
el u 0 şafak)• 5- Segah {arkı: (Ey cefacu dad· 

inden)' 2- Okuyıı,n: Ra<life Erten, ı
~~ ; Hicaz §a_rkı: (Sorulmasın ba.na ye
sayei - Tanbw:ı Cemil - Hicaz ıark1: <Hep 
Jtı ~ C~ gonul), 3- Şevki - Hicaz şar
Hl~ tür .. ~ ~>~.t- Sadet.tin Kaynak
~. ku. <Ela gozlerine kurban cıldu
ı;um.) 13•36-14 Müzik· I{arışık hafif mü-
Zlk (Pl.) ' 

1/ 8.Program ve memleket saat ayan, 18,05 
~~ik: Cazband <Pl.), 18,40 KonU§ma (Çitt
i n santı), 18,55 Sel'be.s sant, 19,10 Mem
~ket ~ant ayan, ajans ve meteoroloji h~ 

rlerı, 19,30 Türk müziği: Klasik prog
rar:ı,. Ankarn radyoou lrtime ses ve saz he
Yetı ıdarc eden: Mesud Cemll, 20,15 Konuş
:rna (Iktisat saati}, 20,30 Türk müziği Ça
lanlar: Kemal N. Seyhun, Cevdet Kozan 
Cevdet Çağla, Izzettfn Ökte, Okuyan: Mü: 
ıeyyen Senar, 1- Şerif Içli - Mahur şarkı: 
(Alamam doğrusu desti emele). 2- Şevki 
bey - Hicaz şarkı: (Bağlanıp zülfü hezaran 
labma), 3- Sadettin Kaynak - Hicaz şarkı: 
mazan ile geçti), 4- Şükrü - Uşşak şarkı: 
<c;ıezer dolaşırsın gönülde), 5- Halk türkü
su: (A Fadimem hadi senle kaçalım) 6-
Bursa türküsü, 21 Türk müziği: Halk tür
kuleri, oyun ve kaşık havalan Sadi Yaver 
Ataman - Ali Erbaş, 21,15 Kon.ser takdimi: 
~attı Bedi Yönetken, Müzik: Radyo orkes-
rası (Şef: Hasan Ferid Alnar), 1- O. Ni

~olai: Vindsorun şen kadınlan uvertürü, St C. M. Weber: Preciosa uvertürü, 3- Jolı. 
4 raUSs: Gece kuşu operetinden uvertür, 
~· Maillard: Les Dragond de villars uver
UYertu5: M. Glinka: Ruslan ve Ludmilla 
habe 

1 
ru, 22,15 Memleket saat ayarı, Ajans 

Yo r erı, Ziraat, esham - tahvilat. kambi
zart nukut borsası tFiat>, 22,35 Muzlk: Mo
Miizlk· Küc;ülı:: bir gece musikisi <Pl. l, 22,55 
PO~ Ca:ı:band (Pl.), 23,25,23,30 Yannld 

-.. tn ve kapanı.ş. 

lokmanhekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaasısı 
1( Dlnn10Ja 1M 
Z,A~1ene aaatıert Pa:au hari9 her rDn 

Sala. Cumartesi 1.1-U fukara7& 
T. !%391 

-

Soldaa ufa: 
ı - Rüsumat - Deniz mesafe ölçüsü. 
2 - Çefa - Kadın arkadaş. 
s - Inayet buyurunuz. 
4 - İğretiden tutturan. 
5 - NezaketJn başlangıcı - Ustlk ayak

kabı. 
6 - İki kere beş - Eski bir kavim. 
7 - BaşJ.DA •K• gelirse kadın cani de-

mektir - Kırmızı. 
8 - Cezire - Seans. • 
9 - Tersi bir Ermeni ismidir - Sene 
10 - Tersi bir sıfat edatıdır - Şiktln -

Bir çift. 
y uk.arıdan aşa.tı: 
1 - Düğünde süslenmiş bir oda. 
2 - Muztarip olan - Lisan. 
3 - SarhOf - Başına. cT:ıı gelirse yorgun

luk olur. 
4 - Başına cİ.. gelirse esrarı meydana 

vurmadır - Tersi bir ziraat ölçüsüdür. 
5 - Üretmekden emir - Anadoluda btr 

kaza. 
6 - Pisi pisinin kulağı. 
7-Kaç. 
8 - Üzeri parlak işlemeli - Fena. değil. 
9 - Tersi tamam bir duzinedir - Tersi 

köy gelinlerinin eline yakılır. 
10 - Kara.deniz uıağı - Şile ahallsinde:ı. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan ı;:ıfa: 
1 - !sim, It.aat, 2 - Fenerbahçe, 3 -

Amaray, Umk. 4 - Diyabet, Ar, 5 - Eze~ı.ı., 
Ravza, 6 - Ot. Ma, 7 - oteli. İlel. 8 - Rnd, 
Barika, 9 - İyibadem, 10 - Çinar, Tell. 

Yukandan aııatı: 
1 - İfade, Oruç, 2- Semizotu, 3 - İna

yetedin, 4 - Meram. Ya. 5 - Rab. Kibir, 
6 - Ibyer Ab, 7 - Ta, Tamirat, 8 - Ahu, 
Valide, 9 - Açmaz, Ekel, 10 - Tekmrlanm. 

Uzun, uzun düşünmeğe 
hacet yok! 

C<Akşam»a bir Ktlçt}K 1LAN 
vermek kafidir. 

Bursa Belediyesinden: 
~ - Kurban bayramı içinde Uludağda 2-cl Bursa şeblr kayak yarışı yapılacaktır 

- H~reket noktası Zirve, bitim noktası Harası!at istasyonudur • ! - B~ mişte kayakçı bütün tekniğini serbest olarak kullanır. · 
bUir. - Turk veya Turk tabiiyetinde olduğunu isbat eden her kayakçı bu yarışa. glre-

Cllyt;~ - E~rlncinin adı Şere! vazosuna. eklenecek ve aynca. birinci. ikinci, üçüncüye he-
---=.r venlecekUr. c446) 

Başvekil et Beden terbiyesi Genel Direktörlüğü 
lstanbul Bölgesi Baıkanlığından: 

torı 1 
- Bölgemiz Taksim bahçesi yeni gazinosu karşısında nizamt şekilde üç adet tenis 

tı Yaptırılacaktır. 
~ - Yapılacak iş pazarlık usullle eksiltmeye konulmuştur. 
4 

- Muhammen keşif bedeli 1620.- liradır. 
3 n~ Proje ve keşif hülasası hakkında izahat Taksimde Ay Ylldı7. Palas apartımanı 

5 ada bölge merkezinde verilecektir. 
l>Uacakiır~çık eksiltme 18 lkincikAnun 1940 tarihinde saat 15 de bölge merkezinde ya-

~ - ~uvnkkat teminat 122.- liradır. 
ilkte bll lsteklilerin bu işe benzer Iş yaptıklarına dair ellerinde mevcut Veslkalarile bir

dir1J.en gfın ve saatte Bölge merkezinde mevcut komisyona müra.caatJarı. c449. 

Gürn .. k ru muhafaza deniz mıntaka komutanlığından: 
te li~~Y~ tn~Lörlerlne müsabaka ile hptan alınacaktır. İsteklilerin vesikalartıe birıtk-

-....:;;:,::: eki komutanıığunı.z!l. nıüracaa.tıan. (371} 

İicaret vekaleti teşkilatlandırma 
baı kontrolörlüğünden: 

~~y Ve kahve ithal eden tacirlerle komisyonculara: 
ilanların v

2
e kahv~ ıthal eden tacirlerle komisyonculardan mües.5eseleri İsta.nbulda bulu

Blrkectd 0 ikincıkanun 940 ve t:ı.ş:ada bulunanların 31 ikincikanun 940 tarihine kadar 
~derek : Ltman h~nı~da. teşkil~tlı:tndırma baş kontrolörlüğiine vesikalarlle müracaa~ 

---::.:: •. ~~.ılan birlık lınıitede gırme talebinde bulunmalan lüzumu nan olunur. (382) 

Operatör alınacak 
op ~doluda tiren güzergAhında kain büyük bir fabrika hastanesi için 

etat<>rıug"'·· .. . Tali ı ı 

MAJiK SAC EKSiRi 

Saçlarınızı dôkiilmekten, J[epeklenmek
ten korumak için muhat.kak Majik saç 
eksirlni kullanınız. Derhal teslrlnl görür
sünüz. Saçları büyütilr, köklere yeni ha
yat verir. Bir tecrübeden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına dalına 

KREM 
PERTEV 

surunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazolan vardır. 

.!im•• Alaturka ve alafranga --• 
Mükemmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kitabı) 

Yazan: FAHRİYE NEDiM 

Her eve lhım olan bu kitab, bine 
y~n yemek, tatlı, pastalar pişir· 
mesini kolay surette tarif eder. 

Fiatf: 100, cild.lisi 125 kuruş 
Satış Yeri: 

İstanbul İNKILAP KİTABEVİ 

MİLLİ PİYANGO 

UGUR GİŞESİ 
Karaköy caddesi Poatane karşı

sında. Telefon: 40021 

ÔMER R. UGUR 
KAYIP ALTIN KOL SAATİ 

12/1/940 tarihine tesadiıf eden cumarte
si günü saat 16,30 raddelerinde Mahrnud
pa.şa ile Mercan arasında kaybolmuştur. 
Her kim bulup aşağıdaki adrese getirirse 
(10) lira verilecektir. 

Yeniköy İstinye caddesi 332 numarada 
Adalet Gürtan. 

Zayi - Tıb Fakültesinden 12/10/937 ta
rihinde 1899 No. lı Vahan Ökmen adında. 
kardeşimin hüviyet vara.kası kaybolmuş-
tur, hükmü yoktur. Adrine Ökmen 

ZAYİ - Rize askerlik şubesinden verilen 
terhis tezkerem.le beraber Rize nüfus me
murluğundan aldıtım nüfus tezkeremde 
kaybedllmlştir. Yenisini alacaiundan es
kilerinin hükmü yoktur. 

321 tevellidlü Rizeli Ali Kul 

~-· Göz Mütehassısı 1 Dr. ŞDkrD Ertan 1 
1 (Cataıotlu Nuruosmaniye cad. No. 1 

doktor Osman Şerafeddin a,Partımanı) 1 
Telefon: 22566 

lli u munbaldir. P o an ann mevcud enak ve vesaik suretlerl-
raptedeceklen bir istida ile Galata Posta kutusu 1267 ye müracaatlan. Drı Suph/ Ş 

::~~D~~k~~~~;O~~-~~t~--~~~~~~=:::~J'~~"~~~~1 
a_ o tor pera or aranıyor Beyoğlu Yıldız Sineması karşısı tnı..m-
~ vay durağı Lekler Apt. Tel: 43924 

adoludaki b" · k ı· d h ak ·· • • tor 0 •• ır maden şır e ın e ça şm uzere, ıyı şeraitle bir dok-
so~t<ir angaje edilecektir. istiyenlerin her gün Galata Şarap iskelesi 
atları. a Murad.iye hanının beşinci katındaki şirket merkezine müraca-

Sahibi: Necmeddin Sadak 

Umum Dep'İJ'at müdürü: Şevket Baa. 

.&qam Matbaan 

'l'llrkiye Otlmh1lriJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuıuluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100. 000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plftna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 » 2,000 » 
4 )) 250 » 1,000 » 

40 > 100 > 4,000 > 
100 > 50 » 5,000 J) 

120 » 40 lt 4,000 lt 

160 » 20 lt 3,200 lt 

DİKKA~ Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liraaan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir . 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylul, 1 Birincikanun, J :Uart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Kapalı Zarf eksiltnıe ilanı 
lzmit Spor F ölgesi Başkanlığından: 

. 25/1/940 perşembe günü saat 15 de vilayet makamında 10987 lira 90 kuruş keşif b dcl-
li ItJnlt spor sahası ihata duvarı inşaatı ;:apalı zarf usume eksiltmeye konulmuştu!" 

Mukavele eksiltme şartnamesi keşif ve sair evrak nafıa müdtirlüğünde gorilleb!lh: 
Muvakki.t teminat 824 Ura 10 kuruştıır. 
İsteklilerin teklif mektupları ile birlikte Kocaeli nafıa mudiırliığlinden almış oldukla

n vesikalarla yeni sene Tıcaret odası vestkalan ve muvakkat teminat ınektupln.rile bera
ber 25/1/940 perşembe günü saat 15 kada.• spor bö!gesi başkanı Kocaeli vnlisl makamı· 
na vermeleri lazımdır. ( 1821 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
Harp akademisine yavmi üç lira ücretle bir elektrikçi alınacaktır. Nafln. Vekaletin

den tasdikli üçüncü derece ehliyetnameyi haiz olması şarttır. 
Taliplerin 10 şubat 940 tarihine kadar Yıldızda Harp akademisi .komutanlığına mü-

racaat eylemeleri. (417) 

fstanbu1 Ziraat Müdürlüğünden: 
250 tenekesi Adanada ve 250 tenekesi de İzmlrde teslim edilmek üzere beş yuz tene

ke benzin açık eksiltmeye konulmuştur. Adana teslimi bir tenekesinin muhammen be
deli 290 İzmir teslimı olanın da 280 kuruş 50 santimdir. 

Eksiltme 23/1/940 salı günü saat 14' de yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat-
ları ile villyet bina.~nda müteşekkil ziraat mubayaa koınlsyonuna muracaatıa.n. ıı62ıı 

Beden terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 
Genel Direktörlük Türk genc;:llğln!n istifadesine arzedllmek üzere beden terbiyesi ve 

sporun muhtelit §ubelerlne nit öğretici fillnıler satın almak kararındadır. Bu fillmleri 
toplu olarak temin ve genel direktörhiğe satmak isteyenlerin bu hususta hazırlayacak
lan teklif mektuplarını verecekleri. 

Fililn.Iet hakkında mufassal malumatı ihtiva eden kataloklarile birlikte ı Mart 940 
tarihine kadar Ankarada Neşriyat ve propaganda müdurlüğümüze tevdi etmeleri ilan 

olunur. (199) (400) 

Kıymeti 
Lira Kr. 
1955 73 

425 50 

225 20 

210 26 

78 50 

138 30 

206 M 
204 56 

tl7 10 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlan 
Pey parası 
Lira Kr. 
147 00 Çemberlltaş Molla Fenari mahallesi Atik Medrese .sokağında eski 

517 ve yeni 9/11 No. ıu tamamı 75,50 - metre murabbaındaki ar
sanın tamamı - 7046 -

32 14 Zeyrek Kasab Demir hun mahallesi eslı::f Pir Mehmet ve yeni Çeşme 
sokağında 8-kapı sayılı harab hanenin tamamı - 6011 -

16 89 Dayahatun mahallesi Valde hanı ikinci kemer üst katta. 42 - No. ıu. 
odanın tamamı - 4926 -

15 '17 Çemberlitaş Molla Fenart mahallesi Vezlrha.n üst katta. 13-No. 1ı 
odanın tamamı - 6067 -

5 89 Unkapanı Yavuzersinan mahallesi. Çeşme sokağında eski 18-No. ıu 
7.25 metre murabbaında.ki arsanın tamamı - 6048 -

10 38 Gureba Hüseyin ağa mahallesi eski Horlıor ve yeni Mehmet Lütfü 
sokaıtında. eski 26 ve yeni 21 No. lu 44 - metre murabbaında bulu
nan arsanın tamamı - 6050 -

15 1>2 Çarşı Dlvrlk sokak 16 - No. lu dükkAn tamamı - 4636 -
15 35 Çarşı Ressam Basmacılar .sokağında 52 - No. lu dilkkAn tamamı 

- 105 -
5 04 Unkapa.nı Yavuz Ersinan mahallesi Çeııme sokal!'ında 1G-No. h 

7 - metre murabbaındaki arsanın tamamı 
ı - Yub.rıda yazılı mahltll emlAkin sat,ıına.k üzere müzayedeleı1 10 gün müdd"tle 

temdit ed!J.miftir. 
2 - İhal~ 2411/940 ça.rşamba günil saat 15-de icra. edilecektir. 

1 
s - Tal.Wleriıı Çeıııberlltafta v~ Ba§müdürlütü Mahlillit taıemıne ınüra.~ 

caatıan. (ffl.) 
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BAŞ, DİŞ NE?LE, ARİP, RO~A TIZMA 
SOGUK ALGJNLIGI 

ve büf Un ağrıları derhal keser 
Lüzumunda gü~de 3 kaşe alınabilir 

GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOCUK ALGINLIKLARI 
VE ACRILARI TESKİN EDER. 
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16 Kanunusanı 1940 

Otobüs ahnacak 
lstanbul Elektrik, Tra mva y ve 

Tünel işletmeleri ·Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 350,0ÖO lira olan 35 adet otobüs \'e tefer
ruatı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 17,750 liradır. 
3 - Eksiltme 4/3/1940 Pazartesi günü saat 15 te Metro han bina

sının beşinci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden te
darik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplannın şartnamedeki tarilat dairesinde hazırla
narak saat 14: e kadar '1 nci kattaki Komisyon kitipliğine imza muka-
billnde verilmiş bulunması lazımdır. (10861) ı-ı 

Ticaret vekaleti teşkilatlandırma 
ba.şkontrolörlüğünden: 

Demir ve çelik çubuk, boru, acil ve galvanlzll saç, kalay, teneke, kW"§Wl, çinko, ba
ıq,r, san aleminyum, tutya, metal, nikel, fosfor ve bafon it.hal.At tacı.dert Ue bu mad
ı;lelerl kullanan iabrlka ve imalathane sahiplerine: 

Gerek fabrika ve iınalı'Uhanelertnde mevndı iptidaiye olarak kullanmak ve ıerelc 
mağazalarında satmak üzere yuknrdakl maddeleri ithal etmek ihtiyacında bulunanlat
da.n müesseseleri İstanbulda bulunanların 20 klnun.sanl 940 ve t&4rada bulunanların 
31 kA.nunusanl 940 tnrllılne kadar Sirkecide Liman hanında teşkillt.ıandırma ba§kon
trolörlüğüne müracaat ederek bu maddeleri ithal için kurulan birlik llmitetlere glrnıa 
talebinde bulunmalnn luzumu tebllğ olunur. (377) 

Türkiye Tiftik ve Yapağı 
ihracatçıları Birliğinden : 

Ellerinde Tiftik ve Yapağı ihracat vesikasını hamil olanlann Birllği

mize kayıtlan hakkında mukaddema yapılan ildndaki kayıt müddetinin 
göıülen lüzum üzerine İkinclk~nun 1940 nihayetine kadar temdit ecllldlğl
ni ve alakadarların kayıt için İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Birlik 
Umumi katipliğine müracaat ederek kayıtlannı yaptırmalan, ak.si takdirde 
ihracat yapabilmelerine kanun! imkdn olmadığı il!n olunur. 

lstanbul P . T. T . Müdürlüğünden: 
İdare Denlz nakil vasıtaları işletme ihtiyacı için 1'7000• kilo Gazoıl alımı ıp« ek

sUtmeyt konulmuştur. 
Eksiltme 31/ 11940 taıihlne rastııyan çarşamba sa.at 14 de B. Postahane binası bi

rinci katta P. T. T. Müdürliiğü odasında toplanacak müdürllik alını satım komisyonunda. 
yapılacaktır. Muhammen bedel c684t Ura c60ı kuruş muvakkat temlnat >5b llra ı35ı 
kuruştur. 

İste:clllt:rln olbaptakl fenni ve eksiltme eartnameslnl görmek ve muvakkat temlna~
lannı ya.tıt"\\:>.k üzere çalışma günlerinde mezkQr müdürlük idari kalem levazım kı.smı. 
n:ı .. eksiltmı:ı gün ve .saatinde de 939 senesi için muteber Ticaret odası vesikası ve mu 
vakkat te!lılnat m:1kbuzlle b!rl!kt.e komisyona müracaatları. (312) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları Sıvas 
Atölyesi için Elektrikçi arıyor 

D.D. Yollan Sivas cer atelyeslnde çalıştınlmak üzere t.ecrübell elektrikçi. ustaıanna 
acele ihtlyaç vardır. Yüksek tevettür şebekesinde, motör montaj ve tamiratında, mü
temadi ve mütenavip mot.Or sargılannda çalışmış işçilerden talip olanlann H. Paşa 
gannda blrlncl işlatme müdürlüğüne müracaat. etmeleri. .303> 

* Abonuman kartını hamil asgari on kifllllt talebe ıruplanna refakat edecek yolcu-
lara da tenzllll abonuman kartı verilir. Bu tarife zeyll 1/ 2/ 940 tarihlnden itibaren 
mer'idlr. Fazla taft.lHit için istasyonlara müracaat edilmesi. (226) (397) 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
ilanları 

İdaremizd.:: münhnl bulunan 150 Ura maqlı gemi tablbllklerlne doktor alınacattır. 
Şeraiti ô~renmek üzere evrakı resmlyelerile birlikte Umum MUdü.rlUR'funüz Zat İt· 

leri ~Ndiirlü~ıine mürı..uıat et~elerl lüzumu illn olunur. (324) 

ingilizce mütercim alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik mües~esesinden: 

İhtisas mevkii olup münhal bulunan 170 • 210 lira aylık ücreW mü
tercimliklere müsabaka imtihanı ile (5) kişi alınacaktır. 

İmtihan: Ankarada Sümer Bank Umumi müdürlüğü, İstanbulda Sü
mer Bank İstanbul şubesi ve İzınirde Yerli Mallar Pazarı şubesinde 
30/1/940 tarihinde yapılacaktır . . 

Taliplerin Ankarada Sümer Bank Umumi müdürlüğü Personel servisi 
ve Sümer Ba nk İstanbul şubesinden tedarik edebilecekleri İf talepname
lerine aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en geç %6/ 1/ HO tarlhlne kadar 
Karabükteki Müessese müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

l - Tahsil vesikalarının asıl veya su.retleri, 
2 - Himıet vesikalarınm asıl veya suretleri, 
3 - Sıhhat raporu, 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası, 
5 - Hüsnühal vesikası, 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Ofisimizin umum muhasebe kadrosunda (100) ve (75) yetmiş ~ lira aylıklı muha-

slpllkler açıktır. ' 
3659 sayılı kanun hükümlerine göre bu ücretleri alabilecek yüksek mektep veya 

tıcaret veya diğer lise mezunlarından talip olanlann arasında 18/1/ 940 tarthlnde müsa.
baka imt!hanı icra edileceğinden imtihana gireceklerin bu tarihte saat 1k.1de aealıdalcl 
vesaik.le blrllkte istanbulda şubemiz müdürlüğüne ve Ankara.da Umum mUdQı'.lUğümQa 
zat 1.§lerlne müracaat etmeleri. 

ı - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - ASkerllk terhis tezkeresi 
3 - Hüsnühal vara.kası 
4 - Slhhat raporu 
6 - Mektep §ahadetnamesl 
G - Evvelce bqta vazifelerde bulunmuo ise bon.servl.sleı1. (440) 


