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Moskova radyosu lsveç 
ve N orvec hükfımetlerine , 
hücuma devam ediyor 

Amerikan gönüllü kıtalar1nın 
Finlandiyaya vardığı · bildiriliyor 

İsveç gazeteleri: "Kardeş bir milletin uğradığı tecavüz 
karşısında İsveçlilerin hislerini gizlemelerini istemek 

fazla birşey olur,, diyorlar 
. Londra 16 - Moskova radyosu neş- - ,,...,,"+•~--.-~'""' ----,·.~ 
ny~tında İsveç ve Norveç hükılmet· 
lerıne şiddetle hücum etmiştir. Mos .. 
kova radyosu bu iki hükfunetin ba.ş
kalarının teşvikile hareket ettiklerin
de~ bahsederek İsveç ve Norveç ame
lesıne Finlandiyaya yardım etmeme
leıini tavsiye ediyor. 

~orveç ve İsveçin protestolari "' 
Stokholm 16 (A.A.) - Hariciye Ne

zaretinin bildirdiğine göre, Moskova
daki İsveç elçiliği, Kallaks ad.asının 
dün Sovyet tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmesi keyfiyetini 
protesto eylemek için emir almıştır. 

Osıo 16 (A.A.) - Norveç hükume
ti, Soryet tayyarelerinin Norveç hu
~Udunu tecavüz etmeleri keyfiyetini 

ovyet hükumeti nezdinde şiddetli su
r~t~: Protesto için Norveçin Moskova' 
e Çılığine talimat göndermiştir. 

İsveç gazetelerinin 
mütaleaları 

:n Stokholm 16 - H~riciye Nezareti, 
k Us tayYarelerinin Isveçin Hallaks 
asabasını bombardıman etmesini 

(Devamı ıo uncu sahifede) Fin askerlerinden bir müfreze 

Ecnebi hükümetlerin yardımları 
Ingiltereden 800 ton yiyecek, 29000 ceket, 

12000 pantalon ve seyyar fırın geliyor 

B. Chamberlain'in beyanatı 
vLondra 16 (A.A.) - B. Chamberl~ 

ed anı kanıarasında nutkuna devam 
e_rek, Türkiyede felaketli bir zelze-erun . t y y '\'e lzmir mıntakasında da ug-

r ~la.rın bir çok bölgfüeri tahrib ede- t 

o~ct ~ir Çok insanların ölümüne sebeb 
rnu~g~n_u hatırlattıktan S?~ra İ~gil.iz 
e tının derin sempatisının Turki· 
Ye 'b se . 1 lağ ve felaketzedelere yardım 
ü~ne i~ti~·ak edildiğini ve Fransız 
tr ~ nıetının de ayni suretle hareket 
a~ğinı .?ildirmiş ve iki Iıükümetin 
ı-z a ınuessir yardımda bulunmak 
arıuıa:ını Türkiyeye bildirmiş olduk

lll. ılAve eylemistir B . . 
i · C~amberlain bundan sonra Tür. 
Ye ~ lngiltere ve Fransa arasında· ' 
np~J.an son iktisadi muahede hakkın· 
a ızahat veımlstir. 
ı\nkara 16 (A.A.) - Haber aldığı
z~ göre, İngiltere büyük elçiliği, 
gUtere hükllınetinin felftketzedeler 
.k.29 bin caket, 12 bin pantalon ve bir 
it tar seyYar fırın ile 800 ton yiye

e vennek arzusunda bulunduğun
an. ııariciye Vekaletini haberdar ey
ınıştir. 

ngilter~ tarafından İsken· 
deruna gönderilen eşya 

0~stkk~e:z-un 13 - Bugün limanımıza 
az·· .. ~ılız devletinin Galetea adlı kru· 

onı ıl b' h 1 . . ..... e ır astane gemisi ge mıştır . 
.... ıncan f ı~k • 1 
nı e a etzedeleri için sıhhı ma • 

e get· l ı,tır. ıren gemiden eşyalar çıkarı • 

Genıid k' · 
'r böl"ke 1 amiral Taweyl rıhtımda 
r 11 _ u. asker tarafından selamlanmış· 
· '"~.Illlral kay ı_ • • rada da . ma ... anu zıyaret etmı~. 

bır kıta jandarma tarafından 

-~ 
» .:·: . -.;.· .. ~ 

İskenderuna gelen amiral Taweyl 
kayınakanılıktan çıkarken 

selamlanmıştır. Bunu müteakip geminin 
amirah askeri garnizona giderek .a]ay 
komutanı tarafından karşılanmış ve bir 
kı~a asker tarafından selamlanmıştır. A· 
mıral b1:1 r_nerasimden sonra gemiye av
det etmıştır. Kaza erkanı ve askeri üme· 
ra gemiye iadeyi ziyarette bulunmuş· 
!ardır. 

lsviçrenin yardımi 
Ankara 16 - İsviçre hükumeti, fe

laketzedelere yardım edilmek üzere İs
viçre Salibiahmeri emrine 1 O bin İsviç
re frangı vermiştir. 

(Devamı 10 uncu sahifede). 

Iailkkat;Ier: 

Okumadan yazmak 
olur mu? 

Arkadaşımız Peyami Safa, dünya. 
nın her yerinde umumiyetle muhar· 
rirlerin yirmi yaşında istidatlarını 

1 
gösterdiklerini söylüyor. Hallnı.ki bi
zim son devrimizde -m,eseld gazeteci 
olarak- otuzundan aşağı pek nadir 
kimsenin bulunduğunu kaydettikten 
sonra muharrir neslinin kesilmek 
tehlikesinde olduğunu iddia ediyor. 
Bunda da kabahati teriml,erin yapıl
mamı.~ olmasına yüklüyor. Zira «mü
cerret mefhumları yeniler kavraya
bilmek imkanlarından mahrumdur

. lat'» kanaatinde ... 

Bu iddianın mabadına da biz de· 
vam edelim: Eski harfleri hiç bf/.mi
yen nesil bugün yirmisini aşmıştır. 
İçlerinde tek kalem sahibi henüz be-

• lirmediyse, bunun sebebini yalnız ıs
tılah keşmek~inde değil, daha bir 
çok noksanlarda aramalı: L'O.gat yok, 
ansiklopedi yok, (ki, terimler tesbit 
edilmeyince bunlar W: olamaz, doU· 
ruf) ana eserler yok, tercüme şahe
serler yok, hatta belli başlı Tür'/cl;;e 
kitaplann yeni harf Zere istinsah edil
mişi yok .. 

Okumadan yazmak olur mu? ... Na,. 
sıl yetişsinler? .... 

Edebiyatta yeniler 
mi, eskiler mi? 

Bayan Şükufe Nilial ede
biyatçı genç kizlarimız
dan da tikayet ediyor 
Konuşan: ŞEVKET RADO 
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. Başvekil yarın 
Mecliste mühim bir 

..... 

nutuk irat edecek 
Hariciye Vekili dün Parti Grupunda 
• 

lngiltere ve Fransa ile akdettiğimiz 
mukaveleler muhteviyatını izah etti 
Ankara 16 (Telefonla) - Büyük Yalvaç deıi fabrikası vaziyetinin ted-

Millet Meclisi perşembe günü kış ta- kiklne dair olan takrir üzerine te~k-
tlli yapacaktır. Başvekil dok.tor B. kül etmiş bulunan Parti komisyonu-
Retik Saydam o gün dahill ve harici nwı raporu okundu. 
siyasetimiz hakkında mühim bir nu- Söz alan müteaddid hatiplerle İk-
tuk irad edecektir. tisad ve Milli Müdafaa Vekillerinin 

Parti grupunda beyanatını dinliyen grup umumt he. 
Ankara 16 (A.A.) _ c. H. Pa.rtısl yeti komisyon raporunu tasviben hü-

Meclis grupu bugün (16/1/940) saat ktlmete tevdiini kararlaştırdı ve ruz-
15 de reis vekili Hilmi Uranın riya.8e- namede !başka madde olmadığından 
tinde toplandı. riyasetçe celseye nihayet verildi. 

Celsenin açılmasını müteakib kür- Milli iktisadı koruma kanunu 
süye gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa- Ankara 16 (Telefonla) - Milli iktl-
raçoğlu, bizi uzaktan, yakından ala- tisadı koruma kanunu projesini ted- ' 
kadar eden son dünya hadiselerini ve kik etmek üzere teşkil edilmiş olan 
bu meyanda Hariciye umumi k~tibl muvakkat encümen bugün de toplan
Numan Menemencioğlu riyasetinde • mış ve geç vakte kadar müzakerede 
Lond.ra ve Parise gidip bu de!a evdet bulunmu.ştur. Encümenin, Parti gnı
etmiş olan heyetin hükOmetimize iza- punca hazırlanmış bulunan metin 
!eten İngiltere ve Fransa hükOmet- üzerinde esaslı bir değişiklik yapma-
lerile akdetmiş olduğu mukaveleler dığı anlaşılmaktadır. 
muhteviyatını izah etmiş ve Hariciye Bugünkü vaziyet dahilinde memle-
VekiUnJn izahatı grup heyetince tas- ketin iktisadi hayatını tanzim yolun.-
vip olunmu.ştur. da büyük bir rol oynıyacak olan btı 

Bundan sonra günün ruznamesine . IA.yihanın Meclisin öbftrgün akdede-
dahil bulunan Beykoz fabrikası ma- ceği içtimada görüşüleceği haber ve-
mulatı ile bugün işlememekte olan rilmektedlr. 

Belçika tedbirlerine 
devam ediyor 

Brükselde Kralın reisliği altında 
bir toplantı yapıldı 

Liege civarındaki 
anlaşılamayan 

kışlalarda sebebi 
yangınlar çıktl 

Brüksel 16 (A.A.) - Gerginlik azal· sel istasyonunda kısa bir müddet dur· 
makta bulunmakla beraber, iyi haber muf, sonra garpte, malo.m olmayan bir 
alan mahfillerin kanaati vaziyetin nor• istikamete hareket etmiştir. 
malleştiğini söylemek için henüz erken Dün akıam Başvekil, Hariciye ve 
olduğu merkezindedir. Bu mahfiller ka· Milli Müdafaa Nazırlım saraya giderek 
ti bir salah beyanatı için en aıağı üç kralın reisliği altında bir toplantı yap• 
dört gün daha beklemek lazım ğddiği mışlardıt. Bu toplantı halk arasında te• 
fikrindedir. lilı uyandıran bazı ~ala.ra sebep ol• 

m'uftur. 
Briiluel 16 - Dün, birkaç günden- Brüksel 16 (A.A!.) _ Belçika Hari• 

beri ilk defa olarak Belçika hududunda ciye Nazın Spaak bugijn kralla uxun bir 
Alman tayyaresi uçmamıştır. Halk ara- mülakatta bulunmuştur. 
ııındaki heyecan bir derece zail olmuı· 
tur. Maamafih hükumet tedbir almakta Alman askerleri naklediliyor. 
devam ediyor. Alman hududunda tahli- Am.sterdam 16 CA.A.) - Westfa.llsch& 
ye edilen mıntakalar halkı trenlerle Landes Zeltung'un Domıund muhabiı1nlıı 
Brükselden geçmi;Jlerdir. Trenler Briik· (Devamı 10 uncu sahifede) 

•-ıuııın .. ı-ııcnııııııı-mııııııııuııııuauıııııııııuıuıı•Huıuııı11111•nı1M11111n ... ıttıı11111nnnnıımııııU1111-.wmrıa-

,_ Adın ne madam? ... 
- Afrodit, pasa.mı ... 
- ciçlndenJ Şu Muha.ni.r milletind~ de amma mide var hal .. , Bu cadalorl 

lglıı blıt>irlne girdileri .•• 



SahJ.f e 2 

( Dii:a Geceki ve 

Son dakika 

Alman taarruzu ne zaman 
Alman generalleri, B. Hltlerin Maoinot hattına 

taarruz edilmesi fikrini tasvip etmiyorlar 
Patis 17 - BerlinclE'n gelen haberlere göre B. HitJ.er harbi biran evvel bl· 

Urmek için ilıtıyar edilecek insanca zayiat nazarı dikkate alınmaksızın umum! 
taarruza gcçllmesi fikrindedir. Mareşal Ööring de dahil olduğu halde Alman 
reneralleri, zaferi ten:;.tn edip etmiyeceği belli olmıyan bu büyük fedakA.rlıklara 
katlanılması ve müttefiklerin müstahkem mevzilerine taarruza geçilmesi. ale~ 
bindedir. 

Fra sız -Sovyet Rusya münasebatı 
Fransız Meclisi komünist mebusları 

iskata karar verdi 
Londra 17 - Fransız mebusan mec liai iki reye kar11 5 21 reyle komünist me

J)usları iakat ctmeie karar vermiıtir. B. Şotan demiotir ki: 
- Hükumet bütün kun·etile komünist hareketini bastıracakbr. 
Sovyetlerle münasebetlerin kesilmesi ihtimalinden de bahseden B. Şotan ha~ 

nun netayicino temaa etmio ve: 
- Herhalde Fransa icap eden kararlan alacakbr. demiftir. 

Kral Karol ile prens Polon yeniden 
görüşecekleri tayid ediliyor 

Paris 17 - Bükreşten bildiriliyor: İyi malümat alan :mahafll Romanya 
kralı Karol ile Yugoslavya kral naibi prens Pol'un yakında ikinci bir mülakat 
yapacaklarını teyid ediyorlar, Mülakat tarihi belli olmamakla beraber Balkan 
antantı konseyinin içtimaındnn evvel vuku bulacağı muhakkaktır. 

Belçika O smlf mı terhis edeCek 
Londra 17 - Brükselden bildiıildiğine göre Belçika Hariciye Nazın İngi

liz - Fransız ve Alman sefirlerini kabul ederek görüşmüştür. Bu mülakatlar 
hakkında hiç bir tebliğ neşredilmem.i§tir. Yalnız Belçika siyasi mahafilinde söy
lendiğine göre son 24 saat içinde yeni bir hMlse çıkmazsa Belçika, son günler
de silah altına ça~ırmış olduğu D sınıfını terhis edecektir. 

Bir Alman vapuru limandan kaçtı, bir 
diğeri mürettebatı tarafından batırıldı 

Paris 17 - Buenos Ayresten bildirildiğine göre Alınan bandıralı Santos va..
puru kahve ve demir yüklü olarak Umandan ka.çmağa muvaffak olmuştur. 

Bir Alman vapuru açık denizde müttefik harp gemileri tarafından yaka
lanacağı .sırada mürettebatı tarahndan be.tınl.mı§tır. 

Amerika, Finlandiyaya kredi açıyor 
Roma 17 - B. RooseYOlt huıün &yan meoliıai reisine bir meaaj göndererek 

:A,morikadan bazı harp levazımı almak içbı flnllndiyaya bazı krediler açılma... 
pı istemiftir, Fakat, bu kredıler diier memleketler igin bir miaal tqkil etmiyecektir. 

Finlandiyaya gönderilen ltalyan tayyareleri 
Paris ı "/ - Almanya yollle FinlAndiyaya gönderilmekte olup Berlin hü

kWnet1 taraıından müsadere edilen İtalyan tayyareleri ve miihlmrnatı Roma 
hükfunetlnin müteaddid teşebbüsleri 11serln serbea bırakılmlftır. Tayyareler 1le 
mühimmat, fimendiferle İtalyaya sevkedilm.1ştir. 

• 
/ngilterede 

mühim bir kaza 
Bir bombardıman tayyaresi 
bombalann infilakı netice

sinde harap oldu 
Londra 16 (A.A) Bir İngiliz bom

bardıman tayyareııi, yüklü olduğu bom
ların infilakı neticesinde harab olmu,. 
tur. File kontluğunun bir tayyare mey
danında vukua gelen infilak o derece 
pddetli olmuıtur ki, bir kilometre daire 
dahilindeki evler ıarsılmııtır. 

Birmingharn' do. Alloys Limited fabri
kıuıında da bir infilak vukua gelmiştir. 
Fabrikanın damı. kısmen çökınü§tÜr. ln
fil!lu bir yangın takih etm~tir 3 amele 
aiır surette yaralanmıştır. 

600 firma tekrar Londraya 
nakletti 

3 ingillz tahtelbahiri 
üslerine dönmedi 

Almanlar ikisinin batırıldı- · 
ğını bildiriyorlar 

Londra 1 6 - İngiliz Bahriye Nezare• 
ti üç İngiliz tahtelbahirinin üslerine av
det etmediğini, bunlaro. batmııı nazari
lo bakılabileceğini bildirmiştir. 

Berlin 16 (A.A.) - Alman umumi 
karargahı bildiriyor: Garp cephesinde 
hususi hiçbir hadise olmamıştır. İngiliz 
tahtelbahirlerinden Starfish ile Undine 
Alman körfezinde tahrib edilmişlerdir. 
Mürettebatın bir kısmı tahlis edilmiştir. 
Lükscmburı 16 (A.A.) - Dün öğleden 

aonra Fransız tayyareleri Lü.ksemburgun 
ecnubu şarki hududu civarındaki Alman
lann Perl ıarını bombardıman ederken 
Ltlltsemburg ooprak.lanna. 12 obüs düşmüş
tür. 

17 Kanunusani 1940 

Ba Sabahki Haberler 1 
Siddetll yağmurlar 

lzmirde bazı semtleri gene 
aular baatı 

İzmir 16 (Telefonla) - Bugün İ• 
mir ve civanna çok şiddetli yağmur
lar yağmıştır. Şehrin bazı semtlerini 
gene sular basnuştır. Nakil vasıtaları 
aaatlerce işllyememiş, halk dükkM
lara, kahvelere sığınmış ve iki saat
ten fazla yağmurun kesilmesini ve so
kakları dolduran sel sulanmn çıkma
sıru beklemiştir. 

Yukan mahallelerden inen sel 
yüzünden Karataş orta. mektebinin 
İngiliz bahçesindeki şubesinin temel
lerinde tehlikeli anzalar göıiildüğün
den mektep tattı olunmuştur. 

Meclisin bugünkü ruznamesi 
Ankara 16 (Telefonla) - Meclisin 

yannki ruznamesinde birinci müza.. 
keresi yapılacak başlıca kanun pro
jeleri şunlardır: 

Millt Müdafaaya 58 milyon küsur 
bin liralık fevkalA.de tahsisat veril
mesi hakkındaki kanuna ek kanun 
lA.yihası, Erzincanda ve büyük zelze
leden müteessir olan mıntakalarda 

zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki kanun lAyihası. 

Muallimlerin terfi listeleri 
tasdikten çıkmak üzeredir 
Ankara 16 (Telefonla.) - Bulunduklan 

derecelerde terfi müddetlerini. ikmal et
ml§ olan 11.se Ye ortamektep mualllmlerlnin 
terfi listeleri hazırlanmıştır. Listeler bay
ramdan evvel tasdikten çıkacaktır. 

Romanyanın vaziyeti 
Fin harbi, mevcut endişeleri 

izale etti 

Pariste çıkan Temps gazetesiIIin 
Bükreş muhabiri gazetesine yazdığı 
bir mektupta Finlandiyadakt harbin 
Romanyadaki akislerinden bahisle di
yor ki: 

ccKayda lüzum yoktur ki, Roman
yanın yüksek makamları icap eden lıı
tiyatt tedbirleri almaktadır. Kral Ka
rolun yılbaşı arifesindeki beyanatı ve 
Köstencedeki azımk~r nutkile başve
k.1.lin hitabesi bunun kAfi bir delilidir. 
Bozguncu propagandaya en iyi delil
lerle yani Prut, Seret nehirleri ile Mol
davya Karpatlarında mevcud olan üç 
milli müdafaa hattını tahkim etmek 
Focsani, Namoboassa ile Galatz ara
sındaki eski istihkamları tamir ve tan
zlın etmekle mukabele edilmektedir.» 

Temps muhabiri, Finl~ndiyada ce
reyan eden muharebelerin şimdiye ka
dar verdikleri neticelerinı ilkbaharda 
timalden Basarabyayı tehdid edebile.. 
cek tehlike yüzünden beslenen endişe
leri orta.dan kaldırarak kuvvei mane
vtyeyi yükselttiğini ve Sovyet Rusya
nın Avrupanın şarkı cenubisinde bir 
harekette bulunmıyacağı ümld edil
diğini ilAve ediyor. 

İran hududuna asker tah§it 
edildiği doğru değil 

Beyrut 16 (A.A.) - Tahrandan bil
dirildiğine göre, İran hükumeti, şi
mal hududunda İran askerleri tahşit 
edildiği hakkındaki şayiaları yalan
lamaktadır. -----

Rumen Nazırları büyük 
elçimizle görüş_tüler 

Bükreş 16 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Türkiye büyük elçisi B. 
Tannöver, Başvekil B. Tataresco ve 
Ekonomi Nazın tarafından kabul edi
lerek kendileri ile görüşmelerde bu
lunmuştur. Sanıldığına göre, bu gö
rüşmelerde, ticaret muahedesi ve 
Anadolu zelzelesi fel~ketzedelerine 

yardım işi bahis ~evzu~ . olmuştur. 

ri aç $' 

lngiltere, zafer için hiçbir 
feda kir lığı esirgemiyecek 

B. Chamberlain ile 
beyanatta Nazırı 

eski Harbiye 
bulundular 

Londra 16 - Avam kamarası bu 
gün toplandı. Evvela eski Harbiye Na· 
zırı Hoare Belisha beyanatta bulundu, 
mesai arkadaşlan ile aralarında çıkan 
ihtilafın hu istifaya sebep olduğu hak
lundaki iddialan reddetti ve Başvekilin 
lüzumlu göreceği herhangi bir tayini 
yapmakta serbes olduğunu söyledi. 

Hoare Belisha, Ticaret Vekaletini, 
milletin nefine olarak yapabileceğinden 
emin olmadığı için kabul etmediğini 
ıöylemiştir. 

Müteakiben Başvekil B. Chamberlain 
beyanatta bulunmuş, Harbiye Nıuırının 
iatifasına arkadaşlarile görüş farkının 
sebep olduğu hakkındaki iddiaların yer• 
ıizliğini tebarüz ettirdikten sonra ez
cümle demiştir ki: 

.Belki de B. Hoare Belishanın çok yük.
sek vasıflanndan tevellüt eden müş
küller müşahede ettim ve belki de 
bu değişiklik bu yüzden icap etmiştir. 

1B. Hoare Belishanın mesai arkadaşlı
ğını kaybetmek arzu etmediğim için 
kendisine çok mühim diğer bir makam 
teklif ettim, fakat izah edegeldiği ae• 
bepler dolayısile reddetti. 

Bu karanndan müteessir oldum, fakat 
kararına hürmet ettim. 

B. Chamberlain, B. Hoare Belishanın 
nutkunda kullandığı lisanı takdir ve ta
zimle yadettikten sonra, eski Harbiye 
Nazırının yakında zafere hadim olmak 
fuaabnı bulacağı ümidini izhar eyle
miftir. 

B. Chamberlainin yanında yer almıt 
olan yeni Harbiye Nazırı Sir Oliver 
Stanley orduya ait bazı suallere cevap 
vermek üzere ayağa kalkınca hararetle 
alkışlanmıştır. 

Siyasi ve askeri vaziyet 
Londra 16 (A.A.) - B. Chamber

lain Avam kamarasında Hoare Belisha
nın istifası hakkındaki beyanabndan 
aonra 11iya11i ve aakeri vaziyeti gözden 

geçirerek son günlerde Hollanda ve 
Belçikanın Almanya yüzünden geçirdik
leri endişeden bahsetmiş ve bu iki mem• 
leketin sakin ve cesur vaziyetlerini tak
dir ve tazimle anmıştır. 

Başvekil müteakiben Finlandiyadnn 
bahsederek bu memleket hakkındaki 
takdir ve hayranlığını bildirmiş ve İn
giliz hükumetinin Finlandiya ho.kkın
daki siyasetinin Milletler cemiyetinin 14 
kanunuevvel tarihli kararı üzerine mües· 
ses olduğunu ve bu memlekete mümkün 
olan her türlü yardımın yapılacağını ila· 
ve eylemiştir. 

Başvekil: 

cBu yardım hakkında tafs11iit vermek 
doğru olmamakla beraber bunun mü
him olaco.ğını söyliyebilirim-. demiş ve 
uzun uzun alkışlanmıştır. 

J3aşvekil müteakiben Akdeniz havza
a vaziyetine geçm~ ve şöyle demiştir: 

Akdeniz havzasının şimdiye kadar 
harbin sakınılması imknnsız dchıet va 
ızbraplarından uzak kaldığını memnu· 
niyetle kaydederim. 

Ba~vekil, lngiliz hedefinin harbin 
mecburi kıldığı tedbirler dolayısile bi
taraf memleketlere zarar vermemek ol· 
duğunu teyid eylemiştir. 

,B. Chamberlain sözlerini şu suretle 
bitirmiştir: 

Halen harp harekatında bir sükiınet 
vardır. Fakat bu aijkunet her dakika 
zail olabilir ve birkaç haftada hatta bir 
kaç saatte dünya tarihinin seyrini de
ği~tirecek hadiseler zuhur edebilir. Ara· 
dığımız haklı ve devamlı barışı bulmak
ta gecikrniycceğimizi ümid ediyoruz. 
Diğer taraftan, harbin daha had bir 

devreye girmesi de mümkündür. Eğer 
böyle olursa biz hazırız (alkışlar) mÜt• 
tefiklerimizle birlikte. kazanmaya az
mettiğimiz zaferi temin için lüzumu olan 
hiçbir fedakarlığı esirgemiyeceğiz (ali
rekli alkışlar). 

Amerikanın şimalinde müthiş soğuklar, cenubunda 
da cehennemi sıcaklar hUküm sürüyor 

Vaşington 17 -- Amerikada bu sene ahvali havaiyede bir gayri tabiilik 
vardır. Şimali Amerika.da. hükü..m süren şiddetli soğuklar, Floridaya sirayet et
meğe başlamıştır. Buna mukabil cenubi Amerikada cehennemi sıcaklar hüküm 
sürüyor. Yalnız Arjantinde sıcaklardan 37 -Olü vardır. 

Sovyet - İran ticaret muahedesi 
Paris 17 - Moskovadan bildirildiğine göre Sovyet Rusya ile İran hükO.

meti arasında bir ticart:t muahedesi akdi için yakında müzakerelere ba§lana
caktır. İki memleket arasındaki ticaret muahedesi 1938 senesinde bitmişti. 

Finlandlyaya yeni bir gönüllü kafilesi gidiror 
Bergen 17 - Finlandiyaya ikinci gönüllü kafilesi bugün buradan hareket 

edecektir. Alınanyanın FlnlAndiyadald ticaret ataşesi vazifesinden istifa ederell 
Finlı\ndiya ordusuna gönüllü yazılmıftır. 

Amerika etrafındaki 
bitaraf mıntaka 

hükumeti, Amerikanın 
bir nota ile itiraz etti 

İngiltere 
tebliğine 

-~~~~--~--.....:..--------~~~ 
Londra 16 - Amerika. devletleri, 

Amerika sa.hllleri açığında 800 millik 
bir sahayı emniyet mıntakası olarak 
kabul etm.lflerdi. İngiltere buna iti
raz etmiş ve bir nota vermiştir. Nota.
nın esaslan şudur: 

İngiliz harp gemiler.inin meşru fa&ı
llyeti, hiç bir veçhile Amerika kıtası· 
nın enıniyetini tehlikeye ilka etmez. 

İngiltere, bitaraflık mıntakasında 
muhariplik faaliyetine mAni olmağı 

fU iki şarta bağlıyor: 1 - Alınanya.
nın harp gemilerl göndermiyeceğine 
kani omalıdır. 2 - Mevcud Alman 
tüccar vapurları da mevkut tutulma.
hdır. 

Londra 16 (AA) - Londranın ha· 
'Ya bombardımanları korkusile bürolan
m eyaletlere nakletmiş olan 600 firması 
tekrar Londraya dönmüşlerdir 

Obüs parçalan Schengen'de birçok evin 
ka.pılannı kırmış ve birçok evlerin de pen
cerelerlnl parçalamıştır. mçblr yaralı yok
tur. 
Akşamleyin Almanlar Apach'ı bombar

dınıaıı etmek suretllc mukabele eylemlşler
dlr. 

Londrada mühim müzakereler 

Muhariplerin meşru haklan, bir 
taraflı teşebbüslerle izale edilemez. 
Yapılan teklifin kabulü Alman harp 
ye erzak gemileri için mukaddes bir 
melce' vücuda getirebilir. Buna mer
dan verilmiyeceğlnl temini lft.zımdır. 
Alman gemUerl bu sahadan çıkıp 
müttefik ve bitaraf gemllere taaruz 
ettikten sonra muharebeye girişme
den tekrar emniyet mıntakasına. gj,. 
ırebilirler. 

Amerika notayı reddetti 
Vaşington 16 (A.A.) - Amerika bt

taraflık kanununun İngiliz deniz tica-o 
reti rnenafiine mugayir düşen fark· 

lar gözettiği hakkındaki İngiliz hü-
ktlln.eti protestosu Birleşik Amerika. 
hükO.metince reddedilmiştir. Bir Alman tahtelbahiri 

hasara uğrndı 
Paris 16 (A.A.) - Deniz altında 

1efer etmekte olan bir Alman tahtelbıı.- . 
hbi, bir Fransız karakol gemiıinin tnar
ruzuna uğramı~tır. Taarruzun yapılmıt 
olduğu hususi ahval ve ıerait dolayısile 
tahtelbahirin imha edilip edilmediğini 
tahkik etmek mümkün olmamııtır. Fa
kat her halde vahim surette hasara ui· 
ramı§ olduğu tahmin edilebilir. 

Fransadald İngiliz cephesi 16 CA.A.> _ 
Hava. mareşalı Barrat, Frnnsadak1 ha.va 
kuvvetlerinin kumandanlı~ı vazifesine b~
lamnsı münnsebet11e bir emri yevmi neş
retmişt1r. Bu emri yevmkle ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

.Bugün Frnnsadakl İng11iz ha.va. kuvvet
leri blr tek kumandada. blrleşm.lştir. Hür
riyeti ilham eden filkU, harbi kazanmak 
için mümkün olnn her şeyi yapmaktır. Bu 
tukü, küçük, büyük bütün zorlukları yene
cektir. 

Londra 16 (A.A.) - Bugün Kralın 
riyasetinde Meclisihas içtima etmiş
tir. Kral yeni Harbiye Nazırı Stanleye 
Harbiye Nezaretine aid mühürlerl 
tevdi eylemiştir. 

Londra 16 (A.A.) - Fransız Mü
himmat Nazın Dautry ile İngiliz Harp 
levazımı Nazın Burgin arasında sl
lAhlanrnaya müteallik bütün mesele
ler hakkında Londrada çok mühim 
müzakereler cereyan etmektedir. 

Alman gemileri bitaraf emniyet 
mıntakası vasıtaslle hiç bir ıııA.niaya 
uğramaksızın bir Okyanustan öteki 
Okyanusa geçebilirler. İyi ahkfuna 
bağlanmadıkça, muharip gemiler bi
taraf mınto.kada toplanacaklar, bu 
harp tehlikesini arttıracaktır. Gra.f 
Spee ve Tacomanın f aa11yetleri bunu 
tsbat eder. 

Hariciye Nazın B. Kordel Hull, İn
giliz notasmm mevzuubahsettiği ka
nun maddesinin, Birleşik Amerikayı 
bir Avrupa harbine sürüklenmekten. 
muhafaza etmek üzere konulduğunu 
ve bunun bir fark gözetme ile ali.
kası bulunmadığını söylemiştir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

/yi bir ressam 
nesli yetişiyor 

Dün Fındıklıda Güzel sanatler aka· 
clemisinde bir resim sergisi açıldı. BU· 
na «ÜÇ senelik talebenin eserle.riııl 
teşhir ettikleri yen demek hatalı 

olur. Zira, bir çok tablolarda h~ 
artist yüksekliği göze çarpıyordu. 

Akademinin müdürü kıymetli be
diiyatçı ve edib Bürhan Toprağın tı. 
tiz ve yorulmaz çalışmasile memleke
timiz bir genç ressamlar nesline ka
wşuyor intibaı hepimizde hasıl ol· 
muştur. Ziyaretçiler arasında şöyle 
konuşuluyordu: 

- Sanate meyli olan çocuklarımız, 
keşmekeş içinde bulunan lisanımızla 
ve edebiyat yolile yüksek hislerin1 
Uadeye imkan bulamıyorlarsa da, ze
ka. tahassüs ve kabiliyetlerini resim 
kalUlhndan taşırıp gösterebilmişler
dir. 

••• 
1936 senesinde, akademide yapılan 

u1:1umi islfıbat arasında resim şube
rnıze de profc-sör Leopold • Levl mü
tehassıs olarak getirilmiş; yanına, 
muavin S'!fatile, sanatimizin istikba
lini temsil eden gençler verilmiştir. 

İşte bu sergi, n. Levi'nin talebesi 
tarafından yaratılan eserleri ihtiva 
ediyor. F..rı başta, salonun bir tara
fında, ycı·li bir profesörün şakirdlerin
ce. yapılan tabloları görüyoruz. Böy· 
lclıkle mukayese fikri hasıl oluyor. 
Oradan bu tarafa gecince, bambaş
ka renkler. bambaşka bir inkişaf. 

İlk Jnsı.mda, mesela çığırtkan bir 
Yf'sil. Üte tarafta daha «Avrupai» in
s:ıı Jann umumiyetle seçtikleri ve 
sevdil:leri ölgün, c;olgun renkler ... 

- Pikasso'nun mavisi Jıakim ...• 
diy9rlar. 

Ililnıem, belki de bunun böyle ol
ınn "ı bir nksak cihettir. Ötedenbert, 
garı> tablosu röprodiisiyonlarını görür, 
bun!anfald r<'nkleri ressamların fan
ıeı· ~inde.n hasıl olma sanırc"~m. Son
ra güneşin daha az olduğu Avnıpa 

dh·nrlannda • Pariste, llollandada • 
gP7dim: ve oranın atmosferine bu 
sar.r.t eserlerinden dolayı aşina çık· 
tun. 

- Demek bunları görüp tabloları
na geçirmişler? • dedim. 

A(·uba gençler sergis!IDn peyizaj bo
yalan şaşaalı İstanbulu temsil edf. 
yor mu? Ressamlarımız bunların 
memleketimizden mülhem oldukları. 
nı. temin ettiler. Bende daha ziyade 
«kı~abiı. iınişlcr kanaati hasıl oldu. 

.1' akat şahıs resimleri hakkmda ay
nı sert tenkidi yapmıyacağım. Genç 
ressamlar, portremsi eserlerinde mo
dele şeklen yahut ruhen benz~tmek 
Jm,.·gusuna d"· ·· ;' uşup daha samimileş-
ınt~ler, rcalistleşmi~lerdir. 

Av~fn::bde, tavrlle Pek nrtıst bir genç olan 
sınd aş ın diğer güzel · eserler! ara
fak ar kasketli çocuk resmini pek muvnf
Çocu 0 muş .~mldum. Küçük lavhndaki bu 
if ğun goilerinde yerllll~lnl ba~ıran bir 

adc vnr. "' 

re~r Çöıkul'u.~ aşağı doğru bakan kadın 
Yoru~ C~hlde Ustel'in «hiçbirini beğenmi
e.sert bllh emek tevazu unu gösterdiği altı 
buı~ f assa Anny Atanasoff adlı İst:ın
nın nsilefr ~mış blr Bulgar genç bayanı
mlk a eli kız başı portresi - zevkim 
bırn~~ o~blUrse - bende çok iyl intibalar 
nıanza. ·al ecatı Erdel'in Topkapı sarayı 
mesin/d a~nı minyatür üslübile resmet
§ede du:nn eyecanla seyrettim. Ve nyni kö
:tnadı~) İs <ressamını maalesef hatırla
haı: nı sltayıt;11 nbulun gece manzarası lav-

"'i e zlkredeceğlm. 
nu kadar sergi gördüm; fakat taze 

:uııar~aı_ı fışkıran bu talebe asan 
eşherııun bakir havasını unutmıya· 

eli - Bu çocukta edebiyat istidadı var 
Yorsun amma ... 

Akdenizde tekrar fırtına başladı 
Karadenizde de fırtına varsa da hafiftir 

Hava. rasad merkezi dün gece Marmara. 
ve Ege denizlerinde şiddetli bir cenup fır
tınası başlıyacağını blldirmlş, Liman reis
liği buralarda sefere çıkacak gemllere biret 
tamim ile vaziyeti tebliğ etmlştir. 

Karadenizde bir günlük sükünetten son
ra yeniden fırtına başlamıştır. Fırtına ha· 
f1t olduğu için gemller ~iındlllk sefere de· 
vam ediyorlar. Yalnız Inebolu clvannda. 
karla kanşık tipi olduRu için Güneysu va
puru altı gün rötarla bugün limanımıza 

gelecektir. Gemi, dün bekleniyordu. Antal-
ya. vapurunun Zonguldakta bUlunduıtu, onun 

da. bugün limanımıza. geleceği haber alın
mıştır. Karadeniz vapuru, havanın muha
lefeti yüzünden hllen Hopa.da beklemek· 
tedlr. Kurban bayramı milnasebetile Kara--

Tramvay parası] 
Kısa mesafelerde indiriliyor , 

uzun mesafelerde 
arttırılıyor 

Tramvay blletleri ücretlerindeki küsüratı 
kaldırmak maksa.dlle Elektrik ve Tram
vay umum müdürlüğilnün ücret tarifesln· 
de tedklkat yaptığını yazmıştık. İdare, bu 
tedkiklerini b!t1rmek üzeredir. !Şimdiki hal
de kararlaştırılan şekle göre ik.lncl mevki 
arabalarda kısa mesafeler için sivil halle· 
tan alınan üç kuruş 10 paralık biletler üç 
kuruşa, birlnci mevkide gene kısa mesafe 
ler için alınan beş buçuk kuruşluk bllet
ler de beş kuruşa tenzil edllecektir. 

Fakat buna mukabil birinci mevkiin ye
di buçuk kuruşluk biletleri sekiz kuruşa, 

ikinci mevklln beş buçuk kuruşluk bilet
leri de altı kuruşa çıkarılacaktır. Bu suret
le kısa mesafelerin biletleri 20 para tenzil, 
uzun mesafelerin ise yirmi para zam edile· 
cektlr. 

Bundan başka talebe için alınan 4 ku· 
ruş 10 paralık bilet.ıerln 10 parası kaldın
lacak; zabıtan biletleri de beş buçuk ku
ruştan beş kuruşa indirilecektir. 

Bu tarife bugünlerde Vall ve Belediye re
isi B. Lütfi Kırdara takdim edilecektir. Va-
11, tasvip ederse tasdik edilmek üzere Na
fıa Vekaletine gönderilecektir. 

Bir amele, başı köprüye 
çarparak öldü 

Kadıköy Elektrik şirketi şoförlerinden 
Hayrullah evvelk.l gün Kartal civarında 
inşaatı ikmal edilen elektrik test.satma ait 
eşyayı kamyona yükletmiş, dört ameleyi de 
bu eşyanın üzerine bindirerek Katlı.köyü
ne getirmek üzere hareket etmiştir. Kam
yon, Bostancı köprsünün altından geçer
ken ameleden üçü köprüye çarpacaklannı 
anlıyarak derhal yüzükoyun eşyanın üze
rine yatmışlardır. Buna vak.lt bUlamıyan 
diğer amele Erzurumlu Musanın başı köp
rünün kenarına çarparak tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Musa derhal hastaneye kal
dınlmışsa da. bıraz sonra ölmüştür. Kaza· 
ya sebebiyet vermekten maznun şoför Hay
rullah Kartal jandarma. kumandanlığı ta
rafından yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Balık akını 
Dündenberi Kartal limanına ve sahllle

rine hnmsi ve beş, altı kilo ağırlığında pa
lamut akını olmaktadır. Halk, sahne vu
ran bu balıkları diri diri tutmağa bnşla· 
mıştır. Görülmemiş de~ecede mebzul olan 
bu balık akını üzerine Istanbula mavnalar 
dolusu balık sevkedllmeğe başlamıştır. 

~············································· 
cağım. Burada seyrettiğim ekser eser
ler hatıramda daima kalacaktır. 

Tablolardan bazılannı - otuz lira. 
dan aşağı bir fiatle • satın alarak 
gençlerimizi teşvik etmek ve salonla
nnı ~üslemek hemşerilerimiz için 
kabil olacaktır. Cidden bir çok 
levhalar karşısında «ah şunu alsam> 
arzusu doğuyor. 

(Va· Nıl) 

deniz Hopa ve dlğer iskelelerden limanımı· 
za kasaplık küçük baş hayvan getirecektir. 
İzmir vapuru beş gün rötarla R1zede, 

Cümhurtyet vapuru 2 gün rötarla Trabzon· 
da. ve Tarı vapuru da Samsunda. bekle
mektedir. İskenderun seferine çıkan Sam
sun vapuru hava müsait olduğu takdirde 
bugün llmanımıza gelecektir. Samsun, 
bu hatta ih\ve postasını yapmaktadır. Ana.
farta. vapuru 2 gün rötarla Antalyada bak
lemektedlr. 
Tırhana yardım eldpi götüren Erzurum 

vapuru, İskenderun dönüşünde Mersine ve 
müteakip diğer iskelelere uğnyacaktır. 
Tırhan vapuru evvelki gece yüzdürül

müştür. Gemi, büyük yaralan açık olduıtu 
halde Alanya.ya. götürülmüştür. Bir, 1ld 
gün içinde llmail.lmıza getirilecektir. 

Karilerim izin 
mektupları 

Ana mektebi ihtiyacı 

Karilerlmlzden blr anne yazıyor: 
Mektebe alınış zamanı 7 yaş oldu· 

tuna göre yedi yaşına kadar çocuıtu 
hazırlamak ne suretle olacak? Ailele
rimizi, birer kuru nasihatle ideal pe· 
dagoglar haline getiremeyiz. Müstakil 
çocuk yuvalan da açmak belk.l çok 
kfilfetıı. Eskiden birçok Maarif mek
teplerinde ana sınıfları vardı. Orada 
çocuklara şarkılar, manzumeler, nezih 
oyunlar öğretilirdi. Şimdi bu ana sınır
lan yalnız hususi mekteplerde mev
cud. Tabii oraya evllidmı vermek bil
tün allelertn bütçesine uygun değil. 
Her semtte birer ana yuvası açmak. 
zengin olanlardan bir miktar para 
alıp fakir çocukları da idare etmek 
mümkün olamıyor mu? 

Yüksek ticaret mekf ebi 
57 nci yıldönümü dün 

merasimle kutlandı 

Yüksek Ticaret mektebinin 57 nci yıldô· 
nümü dün saat 15,5 ta mektepte tesld edil· 
mlştlr. Merasimde 'Ü'nlvers1te profesörleri, 

§ehrlınlzdeki Ticaret VekA.leti erkA.nı, Tlcarel 
odası mensubinl, mektebin eski mezunları 
hazır bulunmuşlardır. İstiltl!l marşlle b~· 
lanan topJantıda mektep müdürü B. Nihad 
Sayar bir nutuk söylemiş, 1883 senesinde 
tesis edilen mektebin şimdiye kadar geçir
diği safhaları anlatarak, mektebin ancak 
Cümhurtyet devrinde karakterine uygun 
elemanlar yetiştirdiğini anlatmıştır. 

Mektep müdüründen sonra, mektebin 
ticaret hukuku profesörü B. Mekki Hikmet 
söz alınış, Osmanlı imparatorluğu zama· 
nmdakl iktisadi müesseselere verilen ehem· 
miyet ile Cümhuriyet devrindeki iktisadi 
müesseselerin nasıl yükseldiğini anlatmış
tır. 

Bundan sonra muhasebe profesörü B. 
Osman Fikret, talebeden B. Nevzad ve B. 
Nejad, defterdar muavlnl B. Behçet blreı: 
nutuk söylemişlerdir. 

Yeni denizaltı gemilerimiz 
Almanyada inşa edilen Saldıray ile Ha

liçte yapılan Yıldıray ve Atılay denizaltı 
gemllerimizln teçhizatını tamamlamak üze. 
re Krupp fabrikaları mühendislerinden 4 
kişilik bir heyet şehriınlze gelmiştir. Söy
lendiğine göre, Saldırayın sancak çekme 
meraslml martta yapılacaktır. Diğer ikl ge
minin teçhlzatmm ikmali beş, altı ay sn
recektlr. 

Karaya oturan vapur 
İmroz önlerinde Samatra adası clvannda. 

karaya oturan Romanya. bandıralı BukresU 
vapuru, dün batmıştır. Geminin kaptan 
k~ü ve direkleri su üstündedir. 

Italyan bandıralı 7500 tonluk Arabya va
puru Köstence clvarında Tuzla mevkilnde 
karaya oturmuştur. 

Hava raporu 
Dün hava, yurdun doğu ve cenubu şarkt 

nuntakalannda. bulutlu, diğer yerlerde ka· 
palı geçmlştlr. Akdeniz ve Ege denizlerin.de 
kuvvetli bir lodos fırtınası vardır. Dün ıs
tanbulda. hava. kapalı ve yağışlı geçınlş, 
rüzglr cenuptan 1 ilA. 3 metre hızla esmiş
tir. Sıcaklık en fazla 9, en az 6 sa.ntlgrad 
idi. 

Büyükadada 
Serseri köpeklerin itlafına 

baılanıyor 

Kış münasebetlle tenhalaşan Büyükadada 
serseri köpekler hnddinden fazln çoğalmış
tır. Bilhassa Dil c1vannda türeyen azgın 
köpekler, Yalovadan gelen bir koyun sürü
süne hücum ederek bir iki koyunu parça
ladıkları lçl.n buradaki halk, korkulanndan 
sokağa çıknmıyacak hale gelmişlerdir. 

Belediye temizlik müdürlüğü, şehir için
deki serseri köpekleri itlM etmek hususun
da büyük bir gayret sarfedlyor. Adaların kıf 
münasebetUe tcnhalaşmasından dolayı aç 
kalan bu köpeklerin tecavüzünden de ada
yı temizlemek lizım geliyor. HA.d!seyl bele
diye temizlik müdürlüğüne bUdirdlk. Mü
dür doktor Fatk, hemen icabına bakılaca
ğını ve bir iki gün 1ç1nde BUyiıkadnyı bu 
köpek saldınşından kurtaracağını temin et
tı. 

Bahçıvan Musaya çarpan 
kamyonun şoförü tevkif edildi 

Bir hafta. kadar evvel şehir dışında Davut
paşa askeri fınnı Jmrşısmda beygirle gi
den Kağıthaneli bahçıvan Musaya kam
yonla çarparak ölfimüne sebebiyet veren 
ve kaçan şoförün Şahin adında blrl oldu· 
ğu anlaşılmış ve kend1sl yakalanarak dün 
Adliyeye tesllm edilmiştir. Sultanahmed bi
ı1ncl sulh ceza mahkemesinde sorgusu 
yapılan ~oför Şahin suçunu lnk~r ederek: 

- Ben saman yüklü kamyonumla Çek· 
meceden gelirken at üstünde giden adamla. 
karşılaştım. Kamyon yaklaşınca beygir ür
kerek sıçramağa başladı. Ben kamyonu sağ 
tara.fa çevirdim ve yanlarından geçtim. 
Biraz sonra da beygirin nal seslerlnl duy
dum. Ürkek hayvanın, üzerindeki adamı 
düşürmesi ihtimalini düşünerek kamyonu
mu durdurup indim. Biraz geriye gidince 
beygir düşmüş ve adamı da altında. kalmı§ 
bir vaziyette gördüm. Adamın başı parça
lanmış ve ölmüştü. Oradan geçen bir tak· 
si otomoblllnl durdurarak, adamı alıp has· 
taneye götürmesini söyledim, kabuı etme
di. Ben de çekilip gittim. Ben kamyonu
mun ön tarafından beygire çarpmadım. 
Geçtikten sonra beygirin, arka tekerleğe 
çarpıp ç-arpmadığını da bllmlyorum. 

Dedi. Şoför Şahinin tevk.lfine karar ve
rildl. 

Bir otomobil davası 
Arnavutluk kralı Zogu'nun istanbul

dan aynlırken kendlsine hediye ettiği 
bir otomoblU burada gümrük resmini ver
meden başkasına. satmaktan ınaznunen, 
kral Zogunun yaverlerinden Alaman Çopi ve 
gümrük resmi verilmemiş otomoblll satın 
almaktan maznunen Reşad ve Ahmed ad
lannda iki kişl aleyhlerine açılan davaya. 
dün asliye beşinci ceza. mahkemesinde ba· 
kılmıştır. Maznunlardan B. Alaman Çopl· 
nin hazır ve diğerlerinin de vekilleri bu-
lunduk.lan dünkü celsede, evvelce muhtellt 
yerlerden sorulan bazı şeylere cevap gel
mediğinden, bunlnnn tekidlne, müdafaa 
şahtdierin1n dinlenmelerine ve bu otomo
bllin evvell kim tarafından satın alındığı
nın otomobil fabrikasından sorulmasına 
karar verilerek muhakeme başka güne bı· 
rakılmıştır. 

Bay Amca ve Dstldat ! aa 

· · · Bir gün kalemi eline alıp iki satır 1 ... Bir akşam şöyle aya bakıp bir 
yazdığım... . şeyler mırıldandığını. .. 

... Eline bir şiir demeti alıp okudu
ğunu görnıedinı, bwıun istidat nere
sinde? ..• 
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SANAT BAHiSLERi 

Bir talebe sergisi 
Dün, Güzel sanatlar akademisin

de, resim şubesi talebesinin üç yıllık 
çalışmalarının neticelen gazetecilere 
ve davetlilere ve bugünden itibaren 
bir hafta müddetle de halka gösteri
lecektir. «Talebe işi> karakterini ta..
şıyan her tezahüre karşı gösterilmesi 
mutad olan lakaydinin bu sergiye de 
şümullendirilınesi pek muhtemel ol
duğundan, onun sanat ha:ı atunızda
ki mana ve ehemmiyetini anlatmak 
maksadile şu satırlaıı yazıyorum. 

Sanat işlerimzle az çok alakadar 
olanlar, bundan üç yıl evel Güzel 
sanatlar akademisinde yapılan, daha 
doğrusu başlıyan ıslahatı her halde 
unutmamışlardır. Mimari, heykeltraş
lık, ve resim şubelerini yeniden teşkil 
etmek için Avıııpadan davet edilen 
mütehassıs1ar1a onlara yardımcı ola
rak verilen yetişmiş genç Türk san
atk!rları geniş bir programla işe baş· 
lamışlardı. Her değişikliğin, her ye. 
nlllğin, muayyen bir nizamı buzarnk 
bir başkasını kurmak isteyen her 
hamlenin eşiğinde bekliyen dedi
kodular, münakaşalar, zıd fikirler, 
nikbin ve bedbin tahminler, ifratlı 
hücum veya medihler yapılır. Aka
deminin bu ıslahatı etrafında da 
ayni vaziyete şahid olduk. Sonra gü
rültü yatışmış ve entellektüeller, san
at seveı-ler plastik sanatıer sahasın
da yeni ve taze bir hadisenin çıkışını 
beklemeğe koyulmuşlardı. 

Resim şubesinin şefi profesör 
Leopeld - Uvy bugün, akademide 
üç yıldır tatbik ettiği tedrls usulleri· 
nln neticelerini bize gösteriyor. İtiraf 
edelm ki, meslekten olan bizler bile, 
üç, hatta. iki yıl evvel neticenin ne 
olacağını kati olark tahmin edemez
dik. Gerçi Uopold - Uvy adı bizim 
için yabancı değildi. cFovlzm:> cere
yanı ile kendisini garpte tanıtan bu 
sanatkar, Dlcasso'lar, Derain'ler ve 
Despio'l:ırın bu mücadele arkadaşı, 

sonraları, modernizmin ifratlı ifade 
tarzlarını bırakarak daha ma.'->ul, da· 
ha hisli, daha beşeri, bir kelime ile 
daha ckl8.sik> bir yol tutmuştu. 
Andre Salmon'un pek doğru tabiri ile 
cYaşıyan sanat:. in hararetli müdafl 
ve mümessillerinden biri olmakla be
raber, Uopld - Uvy, ananenin zlnci
rlni kırmamak azminde idi. 

Akademideki sergi, bu hocanın, ta
lebesine nasıl bir yol gösterdiğini, 

talebenin bu yolu ne derece isabetle 
takib ettiğini bize gösteriyor. Hayat 
mii.şküllerinden, mücadeleleıinden 
henüz uzak, sadece çalışmanın tatlı 

kaygısından başka birşey düşünml

yenlerin mesaisi hakkında kati hü
kümler vermenin ne derece tehlikeli 
olduğunu bilmekle beraber, bugün 
önümüze serilen başarıların yüksek 
hassalarını teslim etmemek için kör 
olmak lazım gelmektedir. O derecede 
ki bu talebe sergisini, Türk plastik 
sanatıer tarihi için yeni bir dönüm 
noktası telftkki etmekten hiç te uzak 
değilim. 

Lüzumsuz malıarettten, alayişten, 
sahte ustalıktan kurtulmuş, sadık, 

hisli, sabırlı, mütevazı ve içli çalış

malarla karşılaşıyoruz. Yalnız talebe· 
nin, yeni ba.şlıyanların değil, en kud
retli üstadların bile ta.şıması elzem 
olan bu bassalar, sanatin kalitesi 
hakkında en emin bir ölçüdür. En 
kuvvetli desen titriyerek ve arayarak 
kRğıd üzerinde dolaşan çizgi olduğu 

(Devamı 10 uncu sahifede) 
Nurullah Berk 

B. A. - Öyle deme bayan, h.-ulağım
la işittim: cYahya Kemal de kim olu
yormuş? .. > diye bağırdı!... 
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Paria radyosunda Türkiyeye 
dair konferanslar 

Ra.dlo - Par1s ı.staı.')'onu, klnunuaarıl ye 
şubat aylarında Tü~eye ~ bir tat:mı 
mftSP.hıı.beler teriip etml§Ur. Buol&r Pi'" 
gambs. g1bılert 'l"Urldye su.tile ~Aı.'5 de ıtt8 
metre mu:n mıJga fü:erinden l'erfiecekl."'
Konf eıan.ıılann programı şadut: 

17 Kt.nunu.a,ni çarşamba 11bıti aqamı 
DtJon mı falcllltee1 profe.sörtt M. L. Ct:apuıı 
tarafuıdaA cBola&içb, M klnunuaııı ak
ıa.mı Loavre müusi fahri lc~1ru 
M. L. Delpnte tarıı.fmdan c.WtiUer., '1 ou.
b:ı.t atp.mı earıt dl11erl mektebi prot~ 
M. aatıde C&hen tarafından cBugtmkll 
Türt t6yl0lel'b, H tubat akflUDl ft .;eic 
etüdlu mektebi profesörü M. J . SMnr..ge;. 
tarafmdan cH.a.oJ.ı •ferleri eunMnnda 
TUrklu- ft 1'1Am1yeb, 21 §Ubat eqamı f>' to 
dllleri mektebi mMfırü M. J . 0807 '6n:-
fından c0t.latf..san.1t Ye 1.8 tuW &Qamı 
istar.bul Pransu: arkeoloJt en.utftstt m1.ı-
dtı.rü l4. A. CJabrlel tara.tından J.nanbol ve 
lbldelerh menulu konf~ "8l'i!e
cetur. .. 

HACI SAFFET (Bey) 
iRTİHAL ETTi 

Memleketin en es.ki Bankacw Bur-
anın maruf eşrafından İDögülli.l rade 
namne t.arımmış Bay Hacı eaaet 
Brtf8tn irtfhaltnt teessürle haber M
dık. :t.tfkameti ve dürüstl'Oğü Dıe ~ 
nm™' olan Merhum Türk BMJmcr· 
lıllJmı banisi sayılırdı. ~ıu Ankara 
mebulıı Bay )ı{ııammer Er1şle Jceder.. 
dide aDe1ine taziyet ederiz. Hak Rah
met eytıye. 

* A.n.aıdolukan.lmda Umuryerlnde Vul
ısn tat ocülannda çalqa.n Mehmed dtbı 
b61lk tıtt taJayı parçalamak tısere cnna
mft tidurmut, tttıll tutuşturmak ı.sterken 
dhwıdt btrdenbire pat.lamı.otu. tnmlt 
~de Mehmedin IOl ellnin Ü9 pu-
mmll parçalanıp kopmuştur. Mehmed, Be
~ butanea1ne ııönderllıniftir. Kam llt
rat.md& abııa tahkikat yapıyor . 

BU AKŞAM MELEK SiNEMASINDA 
Seneaba m nen. ? m rttsel n m n.dlbmıDı111 ftlnd barlkulAcle btr menu 

badblUıl pdnltr 

Ft1min1 yaratan 1 BOYO& YILDIZ 
TYRONE POWER - ALiCE FAYB • n AL JOL80N 
İlA.veten: Renkli FOKS MODA GA.aTESİ A.nupa ve Amerikanın en 10D 

kış modaları ve: FOKS JURNAL dftnya hnadlalertnde RUS - FİN harbi 
DİKKAT: Bu ı-ece içfıı LOOA ve BU8l78t KOLTUKLAR kalmamıştır. Ya· 
nn rece ve mttteak:tp geceler için namarah koltuklar bugünden aldınlabl
llr. Telefon: 40868 

ÇEMBERLiTAŞ sineması 
B~:m~- 2 Büyük filim birden 

1 - ŞK RESMi 6EÇiDI 
(CavaDcade d 0 AmoUr) 

3 Kadın... 3 Aşk... 3 ihtiras ... 
Siınon Shnone • Corinne Luchaire • Janine Darcey - Michel Simon 

Gibi dört büyük artiBt, muazzam t.envdlleri. Aşk ve ~ geçirdiği safahat 

hakkında şimdiye kadar yazılan en büyük sinema romanı aşkın doğu.şu ... 

Aşkın lezzeti ... Aşkıİı neşvü neması senenin en muvaffak olmuş super :tilm 

2 - SONSUZ MUCADELE 
( MARAJO) 

SineİnaeıJık Aleminin en büyük f&}ıesert. Brezilyanın Balta görmemiş or
manlarından, gözler ~ hak1k! bir l'&ka ... Şunu katiyetle iddia 

ederiz ki, (Sonsuz mücadele) son 5 Mme zartında 1stanbulda gelen tllın· 

AKŞAll 17 KAnunusani 1940 

ŞARKIN SES KRALİÇESİ 

OMMO GOLSO 
~ 9Qk befend1li ve muvaffak olduğu i 

bUJOk ~ tilm.l 
Baştan başa heyecan dolu bir mevzu ... 

Aşkın ve şiirin terennümü ... Bin bir 
gece aıemlerlnln füsunkar sah

neleri. .. insanı gaşyeden naQmeler 
ve ebediyen hatırası slllnmlyecek 

müstesna bir fllm. 

TAKSIM sinemasmda 
Bu cuma matinelerden itibaren 

. . . - . . . ., .. -·. . ' 

SAKARYA SDnemaso 
Yarın Akşam 

Okyanus ada1annm mOslUman llabllelerlnln gen9 ve güzel kahramam 

HACI RES 
Haceralaıt, A.fk'an, Zaferleri. ......... 

Türkçe Sözlü, Musikili ve Şarkılı büyük filmi 
:ıı.......llBlll...::Jllıııı~•· iki heyecandan heyecana liirükllyecektir. 

BU AKŞAM s u M E R Sinemasında 

MODERN DANSIN BÜYÜK GALASI 
Dans krah ve kraliçesi 

FIRED ASTAIRE - GINGER ROGERS 
tarafuıdan Jal'llQlan 1939 • 1940 için en son süper fillmlerl 

BUYUK D 
Emaalsis tund»de, dans krah ye trallçesi. Muhteşem dekorlar arasında 9 

yeni dans oynıyorlar. CRİOLLO TANGOSU • Bftslllenne llAXIXE'l FOX. TRO'IT- BOSTON VALSİ ve saire ... 
Batfbtea ,eroJeoek bir ftlm... Odden bedii ve seö:lf bir ıdyafet. 

İlAveten: BKI.EB JURNAL llOD. dtlııp habelai. Yuleriırld evvelden aldınnız. Tel: 4285 

~-- Şebfadebqı --- (larfıkapı ---
Kaptan Blocl. .. Keşif alayı ... 

FERAH AZAK Vatan kurtaran arslan filmlerinin hakraınanı 
EROL FLAYN'Dln harikalar filmi 

:~. Ç A L 1 N A N TA Ç ffürkçe) 
··-- BUGttN MATİNELERDEN ITtBAREN -- Aynca MALEK DENİZCİ baştan başa kahkaha 

~--... --------... BAYRAM İÇİNDE BAYRAM ........... - .... msı~mmıllmlllll9t~ 
MILlL.lve ALEMDAR snnemaDaırolfllon 
Bu hafta İstanbul halkına takdim edili program BAYRAM İÇİNDE BAYRAMteşldl edecek kadar muazzamda. 

2 Muhteşem yıldız - 2 harikalar filmi 
.--- Tarzanuı halıkı J. WEİSSMÜLLER ------

Şimdiye kadar oynanan TARZ.AN 

tilimlerinin en lahutisl T ARZANIN OGLU 
Simon Simone'nun Greta Garbo 
nun fevkine çıktığı 

1 Ankara Borsası 
16 İkinclünun Salı 

Türk borcu I PC4ln 
Türle borcu II Peşin 
1938 1' 5 ikramiyeli 
sıvu - Erzurum m 
PARA ve ÇElt.LEB 

19.25 

19.35 
19.50 
19.23 

1 

Kapanlf 
1 Sterlln 5.21 

100 Dolar 130.lD 
100 Frank 2.D233 
100 Liret 8.6575 
100 1avlçre rr. 29.106 
100 Florin 89 . .235 
100 Ra.nmarıı: 
100 Belp 21.8225 
100 Drahmi 0.965 
100 Leva 1.5D25 
100 ÇokoolOYÜ JCr 
100 Peseta 13.36 
100 Zloti 
100 Penıo 23.5526 

.._-------------------TÜRKÇESÖZLfi iP ANSTNGIMON SIMONE 

... Şehzadebaş ı TURAN Sinemasında 
BUGtfNDEN İTİBAREN 3 Bt!YÖK FİLİM BİRDEN 

İstanbul halkına müjde!.. Müjde ... Müjde.... Binlerce halkın akın, akın 
gelip seyredemecllği bu tıimi amıyu umumi üzerine bir hafta daha gös
terilecektir. 

1 ~ AL/BABANIN MİRASI 
Türkçe sözlü ve şarkılı tamamen renkli kahkahalar kralı EDDY CANTOR, 
bu filminde halkı ağlatırcasına güldüttiyor ve eğlendiriyor. 

2- KARA HAYDUT (Bob Baker} 
Baştan başa heyecan ... Yüzlerce çetenhı ölA.m saçan sil~larlle çarpışan 
yüzlerce insan... Şimdiye kadar oynanan Kovboy tilimlerinln en heyecar. 
ve dehşetlisidir ... 

3-KOVBOY YILDIZI 
Charles Starrett büyük 18l'güzeşt heyecan dehşet filini. 

Matine 11 den itibaren başlar 
BAYRAMDA: Her gece sinema, tiyatro, varyete tatsllA.t el ilA.nlanndadır. 

Telefon: 22127 
ıco ı.e1 o.965 
100 Dinar 3.085 Herkes Misat1rlerlne Fa.tth Halkevinden: 

100 Ineo J'r. 30.8275 KOLAT CEMiL nnın on seklzinclsl 20/1/1940 cumaıt ,l 
100 Yen 80Jl15 ~ Evimlzin tertip ettiği hafta konferan · ı -

100 Rubl• günü saat 20,30 da Bal!haddln Ka.raya··u~ 

~-----~~~---------------~------------ REMELACEM1L ~~~n"~~~~~~~~~~ "' ımta TİY.&TltOSU . · dair) d1r. Davetiyeler Ev dlrektörlQ ın-

lerinin en !evkalAdesidir. 

Panga/tı A KIN ainemasında Te~.!~.::1 ikram ediyor. !!!!!~! _d_en_aıın_a_b_nır_. _______ _ 
...., ..J'- u .__ K ·•- c Emniyet Sandığı MüdürlüR"t1nden: 

v .. r'7T an PANSİYONU \' BİYO GRAND G"VLit HAYAT B.uı. RuıADIR n ..... panı · ız...,.y .: ~· Kızılay Fatih kaza.sına batlı Unkapanı Küçük Ayasofya Kalaycı caddesi No. 
LUCIEN BAROUX MOVİTA ve ZOBO atUcW. cad. Komedi Jcı.mu nahiye §Ubesının 940 kongresi 20/1/940 ta- 185 te mukim bay All Çeki 2/7/ 939 tarihin-

Giindh saat H de t1htne müsadif cumartesi günü akşamı saat de Sandı~za bıra.ktı~ı para 1çln Terilen 
Aynca: G E C E K U Ş L A R J ~:..;1;:;, da 20 de c. H. P. Un.kapanı semt ocağında 48097 numaralı bonoyu taybett1R1nl aöyıe-

yapılacağından cemiyet mensuplarının o mlştlr. Yenisi ve~ece~den e.sklsiniu 
._ _____ Gündüz ve poe 8,f5 de 1 film birden 111118'!.l!_lllllll_rd BİR KAVUK DEVRİLDİ gün ve saatte Ocağa teşrifleri rica olunur. hükmü olmıyacağı ilft.n olunur. 



Ede•lyatta yenDer mi eskiler mi? 
Baran 8Dk0fe Nihal edebiyatçı genç 

kızlarımızdan da şikayet ediyor 
içlerinde tJyleleri var ki... Edebiyattan zorla 
bsı numara alan hanım mektepten çıkınca 

baıımı~a edebiyatçı keailiyor 
ismi gençlerin görftnmelerine ma. · 

ili olan edlbl• llltellne llren bdm 
f&lr Ştıkdf8 }ftb&lle btr IBDat UW. 
dinde kanuttuk. DOn. OOlıel Sand
lar akademtstnde resim fUbell ıaı.. ' 
belertnm ~erJnden ~ ~ 
aıntn açılma merıa'mtncte o da ham 
bulunu;yonlu. Talebel• tarafından 
tertip edilmfl8ln• ralmm bt9de aç.. 
lan resim serınmnm bllhasaa v .. 
adettlji ilt1kba1 baJnmmdan fÜph&-
ıdz en müke1DJD811 olan iN aerpt., lJI 
bir muallim elinde yfikıuılmep çalı
f&ll hakiki sanat iattdaUaruwı tam 
'Ye ümid dolu eserlerini aeyredertm 
Şüküfe Nihal: 

_ Edebiyat gençliğini de böyle gör-
mek isterdik, diyordu, fakat nerede? 
Bizimkiler haylazlık peşinde kOfU
yor, büyüklere pay vermekle vakit 
geçiriyorlar.:. 

Bu esnada genç bir ressam önünde 
durduğumuz tablolar hakkında iza,. 

hat veriyordu: 
- Bunları henüz yirmi yaşını dol

durmamış bir çocuk yapmUJtır. l'akai 
bakın renkleri ne kadar ustalıkla 
kullanıyor, heyeti umumiyede biç 
bır acemiliğe raslamıyoruz. Çok şa
yanı dikkat bir istidat! 

Bayan Şükftfe Nihal bana döndü: 
- şu bizimkiler kaç yaşında aca

ba? Çünkü böyle bir iddia serdetmek 
için çocukluktan henüz kurtulama
mış olmak icap eder. Kendilerinden 
evvelkileri okumak istemiyorlarmış. 

Okumazlarsa okumasınlar, onlan kim 
mrluyor, Allah aşkına. 

Bizim çocukluğumuzda cBir tasft
yel rüteb> kanunu çıkmıştı. Bunlar 
da rüt'beleri alaşağı etmek isUyorlar, 
ama bizim ne mev.kllmis var, ne 
rütbemiz. Şairlik, edebiyat bize bir 
mevki vermedi kt ... 

Sonra hem gülerek, hem de biraz 
sinirli bir halle: 

- Daha doğrusu ne demek iste
diklerini anlayaııUyorum. İzah et.. 
alnler o zaman biz de belki bir şeyler 
eöylertz... Hiçbir memlekette böyle 
bir şeye tesadüf edilmi.ş değildir. E-
4eblyatta tanınmak bir manevi mcv
kle ulaşmak demektir. İnsan buna 
ile kendi arzusile ulaşır, ne de bqJta.. 
tının arzusile bu mevkiden uzak.la
~lllr. Bu, kabiliyet ve liyakatin ver
Gtğı bir payedir. Blliyorsunus ki N• 
~ bütün ihtiras ve amılanna ral
lben bir sanatkAr olamadı. 

- Demek bizim genç edibler bir 
~eron ruhu taşıyorlarl 

Bayan Şiiktlfe Nihal 

İçleı inde cidden pek istidatWarı var. 
Onlaı dan bütün tanıdıklarımıza ga
yet ıyi şekilde bahsettik. 

- Fakat meseli nesirde bir C&hJcl 
Yamaç mevcut oldutunu biliyor mu
ıunuz? 

- Nereden bileyim efendim! ıı.. 

tıp çıkan sayısız mecmualara. yazıyor
lar, b n oıtları nasıl arayayım .• ~dam 
akıllı bir yere toplansınlar. Kendile
rini topluca okuyalım, tanıyalım. Bia 
gençleıin kaybolmalannı değil, bilt.
Jds beUrmeletinl amı ederis. 

- Peki, öyle ise nasıl belirsinler? 
Meseli siz nasıl belird1niz? 

- Çalışsınlar, eser versinler, uj
raşsınlar, ben, bilhassa kadın oldu
ğum için çok uğraştım. İlk yazımı 13 
ya~ında iken neşretmiştim. Yüksek 
mekteplerde okumak istiyordum. Bir 
kız muallim mektebi vardı, babam 
beni oraya göndermek istemiyordu. 
Bunun iızcnne ben zannedersem 
cSadayı Hak> gazetesine dı4enıleke
tin genç kızlan hangi mektebe gide
cek. nasıl okuyacak?:. diye bir yazı 
gönderdim. Gazete hemen bu yazıyı 
neşıcttl. Ertesi gün birkaç gazete 
oradan iktıbas etti. Her taraft.a mev
zuubahs oldu. Sonra kalı ben yazdım, 
kAlı gazetelerden istediler. Daıı.Utü
nuna girince ilk defa ,Edebıyatı 
umu~ıiye> mecmuasında şiir neşret
tim. Işte böyle, tanmdıksa bu şekil
de tanındık. Arkadaşlarımla bir olup 
komplo tertip etmeği hiç di.ısunme
dim. 

Bayan Şükufe Nihal bu e.,nad& 
tasfi~esi istenen ediblerle, genç edib
lerden mürekkep liste~1 tetkik ed yor
du. 

ı...:- Öyle gibi blrşey ... Yakıp yıkm&-
~·'118. baksa.ruz at Ama bizi böyle dG
fureınezıer. Eğer yaşayacaksak bu 
ltlrtutttıere rağmen de yaşarız. Bizi 
::uıtUracak olan ancak onların P 

fecekı.ert fevkalA.dellklerdir. Ben or- - Bu gençleri tanıyor musunuz? 
~ böyıe bir şey göremiyorum. O- ded m. 

un için çok zahmet etmesinler - Evet, içlerinden bazılarını tam-
~ - Fakat sis onların görünmeleri- yorum ve kuvvetli de buluvorum 
ki nıanı oluyormuşsunuz. İsUyorlar - Mesela içleıinde tasf;v ~ste-
1'.a evveıt iliz bir kenara çekiliniz, son- nen edıbler. ~ani arkadaşl~nn z aya.-

onıar kendilerini göstersinler... ıında olanlar var mı? Bunlardan 
du°k; C~un biz onlara cephe mi kur- hangi ini aranıza alın k isterslnız? 
karşı Böyıe cepheler kurnuı~ olsak Ba,·an Şükufe Nihal birdcnbıre ye-
la.p 01ka.rtıya geçer, dövüşürüz, mal- rinden sıçradı, kahkahalarla güldü 
~ Ursak gen çekillriı, onlar yer- ve halile hiçbirini almak i temedıgı-
düıtllAh iatUA ederier. Ama ellıam- n1 pek vazıh şekilde anlattı. Ben de 
detUız daha, onlara yenilecek: halde fazla ısrar etmedim. 
Jtakat '0~0k fÜkür kuvvetimiz yar. Bayan ŞukUfe Nihal kısa bır fa ı-
!Uziın Ya~~yle bir cephe yok ki... ladan sonra ôzüne şoyle başladı: 
doğaraa ~ içhnlzden bir şer - Sonra bu çocuklar, efendim, bir 
ra gönderıyo P &azeteıere, mecmuala- ıtıhaf ... Ne ise hayra yoralım ... in. 
dar. Gençler :Z· basıyorlar, işte 0 ka- şallah böyle değillerdir ıa... Fakat 
irini de hA·--L l&ıd. ersinler, onlann- içlerınde öyleleri var ki... Kız lıs in-
-~ de benim imtihan ettiğim bır k zdan 

- S1z gazeıe ~e m · bahsedeyim. İki üç deta imtıhana rine gençler Yamı ecmua sahiple-
koyınayıruz gibt f1ıtn gönderirlerse gird . Edebiyattan rnuvaffaK olanu-
mi? bir şey söyledini• yor. Baktık, haline acıdık. Bir bef 

atalım da kurtarsın kendini dedik, 
- Hayır efendlın ... Katiy ,.,ı,tı. üniversiteye girer girm"'z yap. 

dan emin olabllt i en ... Bun- ~ 
r er. Batta be bill tığı iş ne oldu biliyor musunuz? Bir 

~s g~çle~ yetlşıneıerlni arz~ ede: gazeteye beni, Yusuf Ziyayı, Orhan 
nrn. Işte Saıd Faik, işte Sabahaddin Sey!ıyl edebiyattan çıkarmak ldzım-
AU ... Bunlan zevkle okuyor ve bütün dır iye yazı yazmak. Edebiyattan 
tanıdıklarıma tavsiye ediYorum. Hat- beş numara alan hanım başımıa 
ta geçen akf'UD Halkevtncte gençler edebiyatçı kesildi. Bizimle uirafuı top..,..,...,.. ık :&Ş ~ilde Nusretie be- yazılar yazdı, şimdi ne oldu bllmtJO-

. · rıerını okudular. rum ... Hepsinin böJ'le oJ.snamaJanm 

iLK ADIM RE F I 
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Bug/Jn pldjda boy gÖ•terip kulaç atarak, o zaınan 
minderde gazel okuyup f İir mırıldanarak göz 

girilir, teair yapılır, cazibe cattırılırdı 
Otuz fU kadar sene evvel ..• 
Otum aıe dedllimD, o gen9filde 

mmı g6r(hımı kılacık müddet, b011' 
çarçabuk, kör k6l'Qne akar, gid•, 
ldhhıde ancak hatırat denilen b&r 
mfkdar kum, kil, çaJnl mı bırakır! 
Bir dem fGırüp de eser bırakmadan 
tllenlerln arbsından asıl cNa hatıra
ları da beraber götürüyor> diye acıdı.
lmı çoktur. Btr Ahmed Ramn, saml
m! hatıralar bıraktıtı için tam öl
memiştir. Muallim Naci (Ömeı1n 
çocukluğu) ile, Ziya p~a yine çocü.-
11Jlutıa datr btr kag yazıslle, dalma 
canlı, dalma sevimll, h!IA aramızcı. 
dır. Hatırat edebiyatı hem yazanı,,_ 
~ hem devirlerin hayatını ölümden 
kartanyoır. Bir roman, bir hiklJ9, 
araya tekntk karıştığı için ayni testıi 
yermemektedir. Muharriri, kendi ma
h1t1nde, kendi küçük derdleri, ıı.
lerl, basit, külfetsiz hayatlle kendi 
kaleminden okumak büsbütün baf)ca 
bir zevk ... Okuyucu, o zaman, mu.. 
harrtrle kan kardeşi, can yolda.şı olu
yor, karşılıklı bir benimseme, ka)'
napp anlaşma başlıyor. Böyle ya. 
mıyanlaıdan meseli. Cenap Şahabecl.
dln bble, flmdl .. maldnelf ... 
kadar acalp ve nepm gGICbıll)W. 

Samim! ve hatıralı, yani iman CJlda. 
tu tek y&11&1, Serveti Ftinun'un feY
kalide nüshasındaki cEytamı şüh• 
daya. dır; nas11sa bunda, yetim taı
dıtını bir hıçkınk ta1Jl11111le akset
Urmekten utaıımaımff nt»et edinW. 
hatırat yuarbn en alır, hünerli. 
mClrtect Ullabcular We rah lttbalUe 
de, yuış tarzında da aadeleşiyortu 
ve içlt bir hal alıyoı1ar. Cenap bu gtt
zıel yaaıya cBenim uts kardeflerhn!• 
diye başlar. Ömründe bir daha kim
seye böyle hitab etmemıştir. 

HikAyenin neresinde idik? Ha, ev8' 
- iki meçhul kadın ve üç toy genç • 
Azapkapısı' ndan sandala binmiştik. 
Sohbete nasıl b&Şlıyacajız? !'.ikiden 
yeni güveyler, koltuk merasiminden 
.sonra kısa bir müddet için plin il• 
blr odada yalnız kalmea susmUf ol
mamak için kınn adını aorarl&nmf; 
.bunu, önceden başkalarmdan elbette 
ölfennıiş, olmalarına rağmen ..• Ben 
bunu aklıma getirmemekle beraber 
tabii bir sevke uydum ve peçesini ya
n kaldırmış dolgununa; acemilere 
mahsus lüZWDBUZ bir sertlikle, bR 
divanı harp reisi '"1detile: 

- lsmlıı1s? 

Diye sordum " kendi smimin k• 
kirıllğtnden kendim ürkıüm. 

O, benim sa.da tonumun btıabütUa 
aksi, bir hallveW nağme ile bir isim 
söyledi; senihıi. Semlha, Feriha IPbl 
birşey amma hatıramda da kalınamlfC 
zaten asıl adının bunlardan biri ol
madığı sonradan meydana çılmufta.. 
Sandal ağır ağır yol alırken ve bla. 
dalgın dalgın etrafunıza bakıp dtt.
şüniırken, şimdi ancak isminin .son 
hecesi cha• lı, olduğunu hatırladığım 
ha.mm, birden, hem de aruz vemine 
çoğu profesörlerinkinden daha u~ 
gun bir ahenkle bir manzume oku
mağa başladı: 
Ooh gel _ ruhu tabiat gibi mahmuru hamut 

Bu vefasız gecenin t0JI1anda 
Kala ıım bir ebedi s:ıntye dalgın. blhtlf.. 

Hemen atıldım. kıtanın son 1Jd 
mısramı ben tamamladım: 
Kim bWr, belki de son leylel evdanu.:tır 
Bundu her llhza biraz omrö saadet. sayılırl 

Bilemiyorum bu zamanenin serbel 
kadınlan o derece kültürlü müydü
ler? cha.> lı hanım Tevfik Fikret'in 
manzumesini ezberden okuyuve~ 
ti; takdir etmiştim, irtlhar etmiştim; 

•ıiıellııl§!iı•i••f•iaıi••••••aeeli!laı•••:i!!lJ 

temenni ederim. Bdeblyatm 11.yık ol
duğu vekan muhafaza ederek haki
katen çalışırlarsa büyürler. 

- Eh, Allahaısmarladık efendım, 
dedim, demek sizin için bir korku 
yok. 

- Hayır, dedi, ben genç edlblerin 
samtmtllkleriııl ele betendim dotnı-

su... .Arbmırilan söyleyip dÜflllan
lık edeceklerhıe, har fe1'l yüzümüa 
k&rfl sOJledllerl 

MI' Dıl arkadq şlirt• alf.lwııs olduk
lamadan 1k1m1m arasında kuruluv• 
ren man..t rabıtadan da gurura ka.. 
pıbmf, Qmide ~üştüm. Kendi 
:teruttm., belk1 de cZah1r yüzümde 
edebiyat merakını okunuyor, şair ya.. 
pıl1JDI» d!Jenıt aynca da sevlnmif· 
Um; ba aotıa11 unutmuştum. 

10rll ı:mtn&l.flne, cRübabı şikeste. 
Jaaimelerlle, eski Veınedtk'te Cl d'Oro 
arayına gondoldan iner gibi sere
nadla mahmur, abeste aheste çıktık. 
J'akat o falraDe keyif bir Ilhzada si-
Jhı1yentl; stra edebiyat düşkünü ha
nım: 

- fJuraJ&, KAni beyin mağazasına 
uğrayı....ıtmt 

Dem1f n tam da kapının önünde 
bulundutumwıdan, arkasından bizleri 

de ş11rU cutbesine kaptırarak içeriye 
Jlrm1ftl. O lne kadar ağzını ve peçe
atn1 açmamLf, bedbaht, ezgin halile 
rlkkatbnlzt çekmif olan bodur kıs 
- hel!lflresl imit - birden silkindi, 
açıldı, çevik, çaçaron oldu; bir tez
gthtan öbürüne koşuyor, bir kumq 
topunu bırakıp başkasına saldırıyor, 
çıraklara ÇlbpJor, abıasma kafa tu
tuyordu. HN&bl. talılldlı: ti J:Jis ver
dik. dört buçuk aıt.m kadar birfey ... 
Aceın1Uk, toyluk, alışmamışlık para 
verişte ve hesap teaviyealnde pek belll 

olur. Ayrıca bana öyle &eldi ki kasa
daki yafb adam 1kl müpt.esel ma'b. 
l4ka dttfd1111bnüzden dolayı, çoluk 
oocuk aehlbt blı- baba kalbf1e bize 
acı~; stldfled manalı .,. rikkatli 
idl 

öyıe dü.fkün. sokak süpürgeli bir 
ka.dm [bu IOl1 t&blr Bndenml AuJ'ın 
divanından kulağımda kalmı.şb.r: 
cOlma aokak aüpürgesl, kadm kadın
cık ali• Blıki amanda o DUlll'U şahin 
bayağı zevkine m1sal olarak zikreder
ler, ös türkçellğtne bakarak Adi, ma
haretlls bulurlar, ayıplarlardı. Fakat 

ben doğufta sade türkçecl olduğum
dan çocu,kluğumda bile beienirdim.] 
Evet, öyle, yolunu kaybetmi.f bir malı· 
lftk nuıl oluyordu da dekadan şair 
'Tevfik F1kretten manzumeler esber
Hyecek derecede okwntlf JU!!Uf, mee 
n yeni zeTk sahibi tdl? Bunun bir 
sebebi de flldur: Şimdi spor ne ı. 
edebiyat da O UIMD l9ftCl arUıran, 
hoşa gtd.en, ftld\ pçhmele ,ara,a 
blr lüzumlu moda tdl. Açık haTadan, 

kır1ardlD. denislerdell naslbll~~ 
mar.dık; b.pu9 evlerde. cai. 
ardında, yan mahpua yap.at. 
haasa Ddınla erkek yanyİD& 
mak için muha.kkaJt dM 4fJfU 
ama kapanırdı. Tabi! odada; bOf 
kit bulunca kürek çekerü. tenb 
nıyarak, ytızerek ve topıd 
mak ve maharet gösterm• •"-~ 
delildi; elJence kadıaJan Jılraa m 
siki btru edebiyat büeret·~a1au11.ı:ıııA 
ne ayn bir kıynıet yeırmak, tm~OF 
taslamak 1sterterdl; bu, nlllelflll: 
anattn ıcaplanndan4L Birbn ..ıt111~ 

dlğımıa kadıncatız ' 
edebiyat taraftan oıclUlwnuza•nı~ ... 
mederek Fikret'ten okWnUftu; 
yaşlısına Naci ve AndellP'ten cllh& 
,..ıııanna Müatecabl lcnet tera 
Hersekll Arll'ten, JıılllC& göre dl 
ŞehisIAm Yahya veya Nabl'den otu
yabilirdl. Bugün plljda boy go.,terlP 
kulaç atarak, o zaıD8ll 1ae minderde 

gazel okuJUP şilr .msddanarak 1öS1 
liJ111r, tesir yapılır, cPibe arttınlırdl. 

... Kai&Zadan Ç~ küme halin• 
de yine dul'&ksadık. ffte o sırada aca.. 
ip birşey oldu; şaire kadın parmağın
dan, k:ıymetaizliğine şüphe etmed1-
l:lm bir b&1ka çık.ll'dı; içimizde en 
çirldnhniı olan, fdlt kasa.ya beş al
tın sayan arkBA'8pDllzm elini yaka.
ladı ve bunu parmalma geçlrdi. 

Ne oluyordu, nJf&lllanıyodar mıy
dı? Amerlbn uau1i1 bir izdivaç kal':l 
flBUld& mıydık? &ınki obm fU \ıt4a 
ame enel, bia gelecek -.. ~ 
bir modem wıenme uauı;i"" 
edecektik; ne imam, 111' n 
muru ..• Sokak ortasuıdakt bu Y 
merasimi .-.ırın .. ,Jnn .Seyreder 1 
e1b!lellk lruın&f paketldd im t 
deşlnin kıaJranç kollanna )atıJ 
olan yttstlk aahlbl: 

- Bu st7.de yadigtr duraut
yet buyurunuz, bu aqam 
ayrılamayız, fakat yamı, .ssa.t 
altıda [eskt saat] Feygive ~ 
nesinin ön tarafında o~ 1r~-T"'"""•-

geçecelfs ve btru ötede btr's 
blneCelk: Ol'U1 araba m8!rPııtr 
blfb. arabaya btnints, blll 
nts! 

Ş&yed ai&ler, okuyuc 
~ arkuuıı oerımm111 
ama, cuma S(kltl bu dti._. 

t.akSb edtn1a. 

(GÜNÜN ANSIKLOPEo·sı] 
Genç ediplerin kencHlerile mukayese ettikleri 

DUHAMEL 
Genç edipler kendllerlni VıJrstm Ool'k1 

ve Duhamel'lt edlJorlar. Oorldnla 
aksine, Duhamel, halkımız araımıda as t&
nmmtftlr. 
aoorıes Duhamel 1884 de dolmllf bir 

Fransız pJr ye romancısuıır. TlP doktoru 
olmuş: 190'r clecDea ıeıendu, dN batamea 
isimli filrlel' yaZ111J1tır. 

Diler eserleri f1Jlllardır: 
cL'honune en t6te• (1909) :" &Notes sur tecıı.. 

nlque ~tıque•, yani ctUr teknlllne dair 
.notlar• 18lm.ll oriJlnal bir eser, k1 Cbarlea 
Vlldrac'la beraber yazılmııtır (19011): cBe
lon ma ıoı. (11110) ve el.el Compagnonaı. 
(Ulı2) lsbnll Ud manzum e.11r. tiç ~Vo 
plJeal; ıLa Lwniı6re• (1011 >, ı'Oans l'ombn 
cles statuea• (1912), cCombat. (11113), Ten
ktd malı::alelerinln dergiSt: ıPropos Cl"ltt
ques.• 

lnhiaarların yeni mamulib 
Inhisa.rlar idaresi tarafından yatında pi

yasaya ç.ıkanlo.ct.lt olan Mal\ hllllsasınm 

flfe hacmı ve ftatı tesblt edllmiftir. Mal' 
hiil~saıan 35 santllltrelllıc fi.felerde pty.,.. 
saya çıkarılacak ve şlşesl 4& kuruşa satüa.
caktır. 

Pi asadan kaldırılmasına karat verllea 
rsmet ve Bayan ga.ralannın yerine çıka
nlac k olan Gel ncik ismindeki Bayan aı
car uun 20 Uk kutu fıatı 16 kuruş olmak 
üzere tesblt edilnu tır. Yeru aranın uç
lan kırmızı olacak, sigaralar litta nevtıere 

mahsua .ince pe mtn ltltıdına sanlmıt 
bulunacakbr. 

inh1sarlar kolonya.ısının 25 er santilitrelik 
yanı çeyrek litrelik şlşelerlnln de piyasa-
ya çıka.rllmaSUUL karar verllmiı ve bu hıı
ıusta. ıcap edeu. hazırlıkla.ra ~. 

1914 hartmıe ıönillla olarak ~ eca.a 
J)ubamel harpten cL& Vle cW aia11Jnıt 
(1111> ff ıOlTWatlotı. (1111) WDln llıl 
...- pttrdl. Bu aonun~ O. ur IS\ .... 
Watmı kazandı. 

Bundan maada, harbe dair cBnlretlea. 
dana le ıumulte• Jatmll 1* kHab J'UıdL 
Sonra Salavın 18mlndeJd bir tahi4~ .... 
barii2 etttrdiii eserler kaleme aldı. 

cConfesston de Mbıuit.. (1120), clM ıaa.. 
mes abandonnü. (1111), 1D9a tJ!117'• 
(192&), c.ıoumal 49 SalaYbb <lllD• 4lla 
Pierre d'Horeb• (1928). 

Bunlardan başka: 
cLes plallln .ı .. jeaz. (Jm) • .,_. 

lion du IDGDd• cım>. cLe Pdnoe ,..,.. 
(11124 , ıVOJ&P de llıDlooa. (1-). 
~ ım c1e rran.. 'bıdı , t1 

ba otmQfWr'. 

lnsiJterede ilk tebenller 
Lo dradaki buytik elçllltlmja. tamt ,..,. 

doludakl 119bıele fel&bt&edelertne .,. ... 
tııere yalJl)Mak iannlD. be+aaa O d 
bankası vasıtaslle Japılmuına dol* ..... 
milletinden rica etmJtUr. 

9 kA.nunwıani 1940 tar1hU 'l'hnelde alElt
duğumuza ıöro banka taıabnda .-
iane hesaplannm ut ıın.a ne.- ...... 
lirası tut.anndadır. İlk 118tede lw ....,... 
arasında Vlcken Umltld flrbU TM _.. 
Bristol tayyare ş1rk8U • steına. .Alı t "" 
n reklsı 500 ......,,, Londnıda O tılZ 

h b kası mlaft 112 ....... ., ..... 
Long ve till'edll lOI ltedlııls, atd• '9 
3urekUı 106 .ateıUal. 8tı ~ Qllllt ı• 
ster s. .Robert Plallnil ft t1 2 an -
ate 1 ye diler fanm .. ı...- ........ 
" ketleri varda. 
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EV IKAIDmMN ~~ı~o~ııı DA 
PORTAKAL 

içi sil>i kabuklan da 
fayd&lı~ 

İçi y~ ponak&1l&rın kabukla.
mu ç6p8 atın.ak ~· POrtakalm 
içi lfbi dJf1 da ta)'dalıdır. Bunlardan 

- fek çok surette tsUfade etmek: :müm
kaııd.nr. 

tv iflerinde k111laıı1labWr, başJa.na.
nk yemek üzerine çay ıfbl lçflebWr, 
fQl'UbU, likörü, fekerlemesl yapılA
t>lllr. 

tv 1.şlerinde iki türlü kullanılır. 
Kabuklan kuruttuktan soma teneke 
bir kutuda saklamalı. Ateş ve soba 
~.ken çıra yerine kullanmalı. Bir 
odada fazla sigara kokum yahut na
hoş koku olunca. bir kU.rek 1ç1ne ko
nulan bir iki parça portakal. kabuğu 
yakıbrsa hoş bir koku ortaya ya.
yıJ.ıT. 

Yeme_ltlerden sonra kaynıyan s:
cak su içine kuru veya yaş portakal 
kabuğu çay gibi h~anır, içine şeker 
konarak içilirse hazmı fevkalAde tes
hil eder. Rengi ve lezzeti pek hoştur. 
şeker koymayıp ta yemeklerde sıcak 
içilirse insanı zayıflatır. 

Portakal şurubu: Beş iri Yafa por
takallının üzerlerindeki portakal ren
gi ince kabuk.lan keskin blr çakı ya
h ut bıçakla tıraş etmeli. Portakalla
rın üzerinde kalın beyaz kabuklar 
kalmalı. 

Zar gibi olan kesilmiş kabuklar et 
makinesinden geçlrilmeıt. Yanın çay 
finca..nı ince şekerle tekrar ikinci de
fa olarak et ınaldnesinden geçirmelL 
Dört limon olm.a.lı suyunu sıknıall, 

makineden geçen şekerll portakal 
kabUkları üzerine dökmeıı, üç saat 1 .... bırakn.!._alı. 

o<llo şekeri su ile ateşe koymalı, 
1tarak koyu şeker kestirmeli, 

.en indirmeli. Limon suyunda 
an portakal kabuğu ezmesini te

JZ bir tülbentten stiZerek sıcak şe
lr balı ıçıne karıştırmalı. Soğuduğu 
I~ şiŞeıere doldurmalı. 

port.a1'tU kabuğu şekerlemesi: 200 
gı"fll1J p0rtakal kabuğu almalı. ince 
ince keSerek on iki saat soğuk suda 
bırakıl'lalı, sonra sıcak suda h~lıya,-

k bir eyrek kaynatmalı ve süz.. 

~
m bardak su ile 250 gram şe
teşe koyarak şurup yapmalı, 

an içine atarak iki saat p~
ı.L Şurup gayet koyu bir hale ge

ce ateşten indirerek on iki saat 
lece bırakmalı. Sonra tekrar ateşe 
yarak şekerlen1nceye k.aday kay-

natmaıı ve sonra. temiz beyaz k:Ağit 

llzertne dizerek kurum.ağa bırakmalı. 
Gelecek hatta portakal kabuğun

dan nasıl mannelA.t ve likör yapıldı
ğını tarif edeceğiz. 

Fin bisküisi ·· 
225 gram tereyağı, 300 gram un, 

2 çorba kaşığı toz şeker, beş tane acı 
badem, 100 gram tatlı badem, bir iki 
çorba kaşığı süt yahut su almalı. 
Tereyağının sertleşmesi için serin 

bir yerde bıraktıktan sonra elenmiş 
unun ortasını açarak içine yağı koy
malı. Un ile tereyağını el içine alarak 
ovaıamalı, bwılar biTbirine karışarak 
irmik gibi bir şey olur. Şekeri ve ince 
dövülmüş beş acı bademi UAve et
meli, hamur olabilmesi için bir iki 
çorba kaşığı süt veya su ile ıslatmalı. 
Haınur olunca yuvarlamlaı, üstünü 
örterek beş on dakika bırakmalı, son
ra yannı parmaktan ince olarak mer
dane ile açmalı ve bardakla yuvaırlak 
bisküiler kesmeli. 

Her bisküinin üzerine telle köpür
tülmüş bir yumurta akından sür
meli, kristalize şeker ve makineden 
geçmiş tatlı bademden serpmeli. Tep
aiye dizerek kızgın fmnda pişirmeli . 

Bu biskUiler teneke kutuda yahut 
kapalı kavanozda saklanırsa uzun 
müddet danayır. 

Nevralji için ilaç 
Nevralji sancılan çok izt1ra.p verir. 

Bu sancılan hafifletmek için bir şi
~eye eter koymalı ve içerisine eritebil
d1ği kadar kafuru atmalı. Bu ilaçla. 
sancılanan yer ıalatılıp masaj yapı
lırsa cok istifade edilir. 

iyi ısıtan bir ceket modell 

Kışın manto altına giyilebilen ye 
gayet iyi lBl.tan bir ceket modeli ve
riyoruz. Örmesi basit oldufu. için en 
mü~er bile bunu kolayca t.şllye

blllrler. 
Reaimde görülen patrondaki ölçü

ler 42 manken için gösterilmiştir. :bı
ce bir vücudü olanlar bu ölçü üzeri-

. . . 
: • :· . . . 
. . . . 
. . . . . 

~-·tr. .. ; .. ,,. 

ne yapabillı::ler. Fakat en d<>inJsu 
kendi vücudüne göre bir ldğıttan bir 
kalıp çıkarmak ve bu kalıba göre ce
keti 1şlemekt1r. 

Ceketin bedeni ve kollan ile omuz 
parçası 00.,0 başka ifne olarak ~ 
lenmiştir. 

Bedeni şöyle .t.şlen!r. Bir sıra hep 

alt, ikinci sıra bir alt ÜÇ üst, bir alt 
üç üst olarak işlenir. ttçüııcü sıra 
gene hep alt, d.ördttncü sıra bir alt 
üç üst bir alt üç ilst. Da.ima bu iki 
sıra tekrarlanacaktır. (2). 

Om.uz parçası Jae: İki sıra hep alt 
Ud sıra b1r alt bir tısı olarak 1şlen

mekted1r. (1). 

Hungarya takımı bayramda geliyor 
Galatasaray - Fener ve Beşiktaş takımları 

Macarl~rla üç maç yapacak 
Hariç memleketlere ve bu meyan

da şehrirn1ze en fazla seyahat yapan 
Viyananın meşhur futbol takımlan 
Avusturyanın Almanyaya ilhakını 

müteak1b tanınmış oyunculanndan 
bazıl&nnın futbolü terketmeleri veya.. 
hud diğer milletlere antrenör ve 
oyuncu olarak memleketlerinden ay
rıl~ bulunnıalan dolayıslle beynel
milel şöhretinden bir hayli kaybetti. 
Ve arlık hiç bir davet alamaz oldu. 
Onların futboldaki bu şöhretlerine 
şimdilik Macar takımlan tevarüs et
miş bulunmaktadırlar. Son zaman
larda Avrupa spor havadisleıi ara
sında gün geçmiyor ki bir Macar 
takımının seyahat 1iaçlarına tesadüf 
edilmesin. 

Bu kabilden olarak daha geçenler. 
de şehrimizde ve Ankara.da muhtelit 
maçlar yapan Macarlann F. T. c. ta
kımından sonra şimdi de meşhur 

Hungarya takımının çok müsaid bir 
teklifi karşısında bulunuyoruz. 

Futbol federasyonunun birinci de· 
recede ehemmiyet verdiği (yüksek 
ecnebi takımlarlle temas) programı
na uygun olan bu teklf tln derhal 
kabul edileceği ve bu vesile ile F. T. C. 
maçlarının sporculanmıza. aşıladığı 

yüksek futbol tekniğinin bu seferki 
Hungarya maçlarile takviye edileceği 
.şübhesizdir. Hunga.rya takımı şehri· 
mize Yunanistandan gelmektedir. 
Yortular dolayıslle muhtelif Yunan 
klüplerile yaptığı dört maçı kazanan 
ve son oyunda Yunan m11lt takımı lle 
1-1 berabere kalan Macarlarm şehri
mizde üç maç yapması tekarrür et· 
miştır. Bu maçların ilki Beyramın 

birinci CUmartesi günü Galatasaray 
ile olacak ikincisi pazar günü Fener
bahçe yapacak ve Bayramın üçüncü 
pazartesi günü de lig lideri Be.şilttaf 
Macarlarla son müsabakayı yapacak.
tır. 

HAien Maca.rista.n ikincls1 bulu
nan Hunga.rya.yı şehrlmze Macar fut
bol federasyonu umumi kAtlbi Dr. 
Fodor getirmektedir. İçlerinde Avnı
panın uçan kaleci diye tavsif ettiği 
me.şhur Sabo, beynelmilel müdafi 
Biro, Titkoş, Müller gibi kıymetleri 

Macar hududlan ~da da takdire 
uğramış oyuncular vardır. 

Dört maçtan sonra yorgun bir va
ziyette Yunan millt takımı lle bera-

Ankara - İstanbul muhtelit
leri karıilaııyor 

Şeker bayramında An.karada yapı
lan İstanbul - Ankara. muhtelltlerl 
maçının reva.nşı bu bayramın dör
düncü salı günü şehrimizde yapıla

caktır. 

An.kara sporculannım şehrimize 

gelmesi için icap eden paı"a Ankara.
ya gönderilmiş ve muhtelitin bayra,. 
mm birinci günü İstanbula hareket 
edeceği öğrenilmiştir. Ankamdaki 
mağlftbiyeti tellfi için İstanbul muh· 
telitlnin bu maça A.zaınt bir kuvvetle 
çıkacağı haber alının.ıştır. 

Doktor İbrahim Zati Öget 
Macaristandaki tedkiklerini 

bitirerek döndü 
Geçende Macarlst&na giden İstanbul Ce

za.evi sertabibi doktoı:ı İbrahim ZaU Öget 
h&pl.ahane Te teVklthaneleri, kız ve erkek 
genç milcrhnleri kurtarma. yurdlannı ve 
tıbbt m'liesseselert tedkilc e.tıniştjr. Doktor 
tbrahlın Zatı l}get iste.nbula avdet etmiş
tir. 

Egede tütün aatı§ları 
Son günlere kadar Ege nunta.klı-'ında 

zürra tarafındıı..n satılan tütün miktarı 25 
milyon kiloyu bulmuştur. Ege mıntakasının 
bu seneki tüttın rekoltesi. normal bir mik
tardadır. Rekolte 33··3' milyon kilo tahmin 
ed1ld!lhle göre 8e..tıflanlı V~ çlduğu 
m1ldar §lcyllnl m.emnunJ.yet görülmekte ve 
'VU!yete salah bulmU§ nazarile bakılmak
tadııl. 

bere kalması takımın kuvveti halv 
kında esaslı bir tlld.r verecek mahi- · 
yettedir. 
Kısa bir zamanda. iki kıymetli Ma

car takımını oyununu bizlere seyret
tirmek 1mkAruııı veren spor idareci
lerimize teşekkür ederken tu.tbolcu
larımıza da F. T. C. maçında olduğu 
gibi muvaffakiyetll oyunlar temenni 
ederiz. 

ŞAZİ Tezcan 

Lig maçlari tehir edildi 
Bayramın ikinci gününe tesadüf 

eden pazar günkü lig maçlan Hun
garya ve Ankara muhtelitleri müsa
bakaları dolayısile tehir ed1lmişt1r. 

Bu tehir maçları lig müsabakalarının 
nihayetinde oynanacaktır. 

Kabataş lisesinin kır koşusu 
Kabata~ lisesi mektepler arasında bir 

kır koşuıu tertib etmiştir. Perşembe gü
nü saat 14,30 da Kabataş lisesi önün
den başlıyarak Akaretlere kadar devam 
edecek olan bu koşuya Kabat~. Boğaz· 
içi, Ticaret, Bölge Sanat ve İstanbul li
ıesi atletleri iştirak edecektir. 

Eminönü Halkevinde 
münaka~alı konferans 

Eminönü Halkevinden: 18/İkincika
nun/ 1940 Perşembe günü saat ( 17,30) 
da Evimizin Cağaloğlundaki merkez sa
lonunda muharrir Nusret Safa Coşkun 
tarafından Evimiz Kitabsaray ve Yayın 
komitesi adına, son günlerde hararetle 
münakaşa edilen {Edebiyatta eskiler ve 
yeniler meselesi) mevzulu bir konferans 
verilecektir. Konferans münakaşalı, oh

cak, arzu edenler bu hususta fikirlerini 
aöyliyebileceklerdir. Aynca davetiye 
gönderilmiyeceğinden bu ilanımızın da
vetiye telakki edilerek toplantıya şeref 
vermelerini gerek eski ve gerek yeni 

nesle mensup bütün şair Ye m,uharrir

lerden rica ederiz. Bu toplantı herkese 
açıktır. 

il MÜŞKÜLLERE CEVAP l 
Beyaz kürkler nasıl temizlenir? 

Siret Ta.nert: Beyaz kürkler şu suretle te
mizlenir: Kürkü bir masa. yahut ütti tat;, 
tası üzerine yayınız. Bir marangodn.n ya 
kürkçüden tedarik ettiğiniz kayb veya alt 
gürgen tahtasının rendelenmiş tozunu ben
zin ile ıslatınız. Avucunuz içine bu tahta 
tozunu alarak kürkün üzerine bllhassa kir
li olan yerlerini ovunuz. T::ı.hta tozu kirleri 
alır, bunu atınız. Temizini alarak sH!.nlz. 
Blr kaç defa bu ameliyeyi tekrarladıktan 
sonra kürk temizlenir. Kürkü silkmeli ve 
benzinle ıslanmamış kuru tahta tozu lle 
ovaladıktan sonra beş on dakika öylece b'
rakınız. Tekrar, sllk1niz ve nihayet, talk, 
ya tebeşir tozu Ue ovalayınız. Bu defa küı:
kü iyice silmek icap eder. Çünkü kuna
nırken beyaz tolar iz bıraknbilir. 

Beyaz ipeklilerin sararman1ası için ne · 
yapmalı? 

Nuruosmaniye Önder: Beyaz ipekli e~yn
nııı yıkanınca. sararmaması iç!.n ılık r.abı;ıı
lu su lle yıkamalı ve son çalkama suyun:ı 
(leğenin boyuna göre) yarım veya bir kc.h \'& 
kaşığı oksijenll su karıştırmalı. Beş dakika 
bu su içerisinde bıraktıktan sonra sıkmalı 
bir havlu lçlne sarmalı. Hafif nemli iken 
titfilemeli. Fakat bazı cins ipeklller vardır 
ki, ne yapılsa gene sararır. 

2 - Beyaz yünlüler tarif edeceğimiz şe
klide yıkanırsa sa.rarmaz \'e çekmez. llılt 
saburi.lu su hazırlamalı. İçi.ne yıkanacak e~
yayı koymalı, fakat katiyen, çitileınemell 
elle hafifçe ova.lamalı. Bir lki defa suyu dq
kerek temiz sabunlu su kullanmalı. Ayni 
derece! hararette ılık su ile çalkamalı ..,.e 
nihayet en son çalka.ma suyuna bir tatlı 
kaşığı amonyak karıştırarak çalkam:ı.lı. 

Kaşlar için Pomad 
Atiye sokak Gülseren: Kaşlarınızın sık 

ve koyu renk olması için şu pomadı kulla
nınız: 45 gram 13.nollne. 30 gram tatlı ba
demyağı, 5 gram kakao kaymağı.. Bunlau 
hafif ateşte yavaş yavaş eritlni.: sonra 20 
gram gülsüyu ilave ederek karıştırınız. Bu 
bir pomat olur, içerisine üç dört daml;ı çin 
mürekkbl llil.vc ederek ka.r:~tırınız. Gtce 
yatarken bundan pek az parmağınıı:ı. ala
rak kaşlanmıza sürerseniz sık ve si.rah k,q
lara malik olursunuz. 

Cildin yumuşak ve berrak 
olması için 

Cildin yumuşak ve çatlaksız olma:
sı için gece yatarken kuru ve iyi cins 
beyaz sabwı ve ılık su ile ytiZü Y1-ka
malı. Sonra ince bir tülbendi ay i 
ınikdar gülsuyu ile gliserinden yap 
lan mahluta batırarak güzelce frik
siyon yapmalı, başka bir tülbentle 
kurula.malı. . 

Muntazaman devam edilen bu ter
tip çok iyi neticeler vermektedir. 

Romatizmaya kartı basit 
bir ilaç 

Romatizmadan niuztarip olanıaı·a 
basit bir ilA.ç: 

250 gram 90 derecelik ispirto içeri
sine 30 gram sarm.ısağı doğramall. 

Şişenin ağzını sıkıca kapamalı ve altı 
hafta öylece muhafaza etmeli. 

Bu müddetin nihayetinde ispirto
nun rengi altın sarısı gibi olur. Bir ay 
öğle ve akşam yemeklerinde yanın 
kahve fincanı su içerisinde, beşer 

damla içilmelidir. Bu ilaç kanı çok iyi 
tasfiye eder. -----
Zeytinyağından balık kokusu 

nasıl giderilir? 
Balık kızartırken artan yağ ancak 

gene balık kızartmağa kullanılabllll-. 
Fakat uzun müddet duran bu yağda 
ağır bir koku hasıl olur. Buna mAni 
olmak için balık kızartılan yağın içi
ne bir avuç elma kabuğu atmalı. Ka
buklan, yağ içinden, kaynayınca çı

karmalı ve balık kokusu kalmıyan 
yağı başka bir defa için saklama-. 
bdır. 

Ucuz mürekkep 
Yazı yazanlar için pek ucuza mal 

olan gayet iyi cins mavi mürekkep el
de etmek mümkündür. Her hangi 
bir eczaneden dört gram (bleu de 
met.ylene) almalı. Bunu bir maden 
suyu sisesi içine atmalı, üzerini çeş
me su'.yiı ile doldurmalı İyice çalka· 
lamalı. Bir litre mükemmel mavi mü
rekkep olur. -------

Tütün kokusuna ve gicığa 
kar$ı kolay bir ilaç 

Fazla sigara içenlerin ağızlarında
ki tütün kokusuna ve dümanın ver
diği gıcıktan olan boğaz öksürüğüne 

1 
karşı günde üç dört defa şekerli su ne 
gargara yapmak kafidr. Bu gargara
nm çok faydası görülür. 

Catlıyan dudaklar 
Rüzgarlı ve soğuk havalarda çatlı

yan dudaklar için gece yaratken ka.
koo kavmağı sürmek cok faydalıdır. 



- A""'1'GÜ bir harp Ufl(llml ••• 
- sWı fabrlkatM.mü? .•• 
- Ha.var, beyanname baaan bir matbaa •alalbl fnılfl-

1 u • ' Kahrolsun tlyatro!-
0 duvar senin, bu duvar dı, bir eUı:ıl yanallna daya. 

beillm, Tepebaşındaki Şe- yıp nar&Jl bastl: 
hfr tiyatrosunun önüne ka- - Aaaaaytl ... Kahro 
dar geldi. Zar zor bir dire- tiyatrol ... 
te tutundu. KMnat lodo
sa tutulmuş gemi gibi çal
kanlyordu. Karpsındaki 

tiyatronun levhasını baş

aşa.ğı, aylardanberi kapalı 
'duran Perapalas otelini ışıl 
ışıl görilyordu. 

İçi balmP çatırmak ilı
tlyaclle yanıyordu. Nara
lar bopmıda birlk1p kal· 
llll§tı. ımıayet da,anam•-

Beş dakika sonra kara
koldaydı. Sordular: 

- Neden ckahrOlsun tt
yatrol .. > diye batırdın, 
yoksa slnemacı mı.sın? •.• 

Suçlu: - Yok be ap. 
beyciltm, diye kekeledi, il
nemacı fallndetmm ... Ba
na adlJle sanı,ıe l'ıatıkçı 
Ali derlerl. .. 

«Yerden gö~e küp diaeler, «Altında.kin bir çdcıeler ...• 
___ ._......._..HIN .. l_,1_• ____ 1 ... IWUllllll•• l-=2ruJI l•IRlllll 

Açık muhabere: 
Bay Halid Fahri Ozanaoya: - Oğ· 

lunuzun tasftye istemekte yerden 

llRFIB 

,,.__ göğe kadar hakkı varmış! ... 
Bdldm - lfaftıltA ldhnirı.• kum tanf•w .,,.,,, ... Uf.ttın?. ___ ., --,.·-• --···-u•••-••--•••111--•-••-• __ .. , ____ ., __ _ 
Buçlu - Ben 1'fcdanlı adamım bay ms, t(Jf lcanf· K A R : 

tlrmaktan kormnmt. • •• 

H el8inki.cle/ .. 

- Vq canına, benzin flatltlri tırlamıfl·· 
- Sana ne be, otomobflm .,re a.ı ..• 
- ôrZ. amma fllllango gs1:arl8 alactJlıml ..• 

Ağlanaeü bal! 
Adamcağızın 1t1 gözü iki Adamcağız buniann hi9 

çeşmeydi. Etrafına toplan- birisine cevap vermiyor, 
dılar: ladece Ul8klara bakıp go-

- Enincanda can mı 1f1S geçiriyordu. Yalvardı-
kaybettin?... lar: 

- Karadenizde gemin m1 
battı? ... 

- Bir muhteki.re para 
mı kaptırdın? ... 

- Genç ediplerin kara 
listesinde adın mı çıktı? ... 

- Oğlun sana «Dlorulu 
mu dedi? •.• 

- Söyle, belki yara 
merhem oıuruı ... 

Nihayet dile geldi: 
- Şey .• dedi. .. Biraz ev· 

Tel... yolum... düştü de ... 
UnJrapanından... Geçeyj 

dedim. •• §eyi gördüm .. ~
zl köprilaünün. .• baBııi. .. 

Gavmt - Bak, bir liste Mfl'dtltl .. 
Kitapçı - Halbukt biz UIJr ~rdukl .. 

K ül .. 
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(=:::?~!_L!EL~A~ VD~ 
Herkesin bir derdi var. Mehmed Allnln 

de bntOn derdi botaındır. Onun kadar bo
tazwa dt\fkün adam pek az bulunur. V&k
tln1n büyük bir kısmını yiyecek tedariki 
De TI: )'1\hud iyi yemelı:. plJ!ril~n yerleri ara
makla geçirir. Bwıu lı19 çekinmeden &Oy
ler yenıele da1r tatlı hitAyeler anlatu. 
Qeçıen a.k§8.Dl birkaç arkadaş toplanm11, 
~den lı:onuşuyOl'duk. B1r aralık ka
" çaımdı, Mehmed Ali içeriye girdi. Bot 
Mtoı:ı sonra derhal sohbet yemek baruine 
tnt.lkal eW. İçimizden blrt Avrupa memle
ketlerindeki mahrumiyetlerden, yiyecek ve
aJı:.a].a.nndan baluıe<ıecek oldu, Mehmed Ali 
tula.klannı tıkadı: 

- Anı.an bu fellket haberlerini bana IÖJ
lemeytn ben sıw.c başımdan ceçen tuhaf b1% 
va.kayı ıı.nlatayını da onu dlnleytn ... dedi ve 
&<üaLı:nap ba.§ladı: 

- Geçen akşam bir ziyafetııe bulundum. 
Sizi bilmem, fa.kat ben mtlddetı önu1lmde 
bu kadar nefis yemekler yed.iğhn1 ha.Url&-
JrUYorum. Hele o telkada.yıtı ... H.atınma ıeı-
cükçc yutkwıup duruyorum .. . 
Melımed Ali hakikaten yutkundu ... Biz gül
me~e başladık. O kızmadı, Konferanaını -.e
riyor, y'ahud monoloğ söylüyormut rtbi hi
kayesine devam etti: 

- Ei'cndlm, dünyada. herkesin bir takım 
f,rerutlplerl var. Benim de prenırtblm ıudur: 
.:.nsan iyi ylyip i<-mek için dünyaya gelmiş
tir. Blnaenııleyh kabil olduR'u kadar nen.. 
şeyleri yem"ğe bakmalıdır. cİnsan yemek 
1~in ya mnz, Yll§amak için yerıı diyen he
kim Mt:ta haltctmiştlr. Hayır, insan 7emek 
1çln ys.~.ır ve dn.inuı. en nefis yemekleri Y1-
y~bllmek için yaşamalıdır ... Hele bir orta
druı şu lezz tll yemekler! kaldırın, be.kın o 
r.a.man hayatın zevkl kalır mı ... 

Bence dUnye.da yiyeeeğin en nefisini, en 
lylslnl arayıp bulmaktan tatlı bir it yok
tur. Bu n.rıı.ştırmıı. neticesinde insan yen! 
blr§ey keşfederse ~deta yer altında gizli blr 
define ve yahud bir maden bulmuş kadar 
memnun olmalıdır. 

Sami itiraz etti: 
- Artık bu kadarı da fazla.~ Bütün 1fl 

ıucü bıı-s.kıp yemek peşinde ru1 koşaco.tızı ... 
dedi. Mehmed All bir dakika durdu. Sami 
ıa.Jrdi. Oruı. verecelli cevabı tMarladı; son
ra sözUne devnm etti: 

- Dtışünilıı bir kere, sabahleyin erken 
ka.lttuıız. Hava. güzel, güneo parlak, iftiba 
:mükemmel... Pencereyi açıp güneşe ka111 
aç kanıına .Ey §emB, ey durldur ufuklal'
«aı.ı bize pcya.mlar aetlren seyyahı bikararl• 
diye fUr yazmak mı iyi, yoksa karnıruıll do
yurmak mı? ... Şt!r ... Eh, iyi btrşey olabtUr. 
Fakııt bence en bilyük şUr karın doyurmak
tır. En lAtı! manzara lezzetli bir remetıa 
ıörür.Uştidfu. Saba.h güneolnl aeyredeceii
nlı:e dols.bmızm manzarasına bakmak daha 
4slrnned!r. Ağzınzm lezzetin! blllrsen1z b11 
dol pta seyredilecek neler bulunur, neler ... 
Kapağını tehalükle açannnız. Bir mftdd.8' 

mn."lu.nı k rŞlSlllda gaşyolmuş rfbl durur
~u.nız. Sonrı ıi.deta titreyen elleı1n1zle kay
mrut etbl nen· peynirden bir parça ke.ene
nlz. Küçük sahanın içine blrar tereyatı 
ll!ve cdt;ı eniz, üzerine blr de yumurta kı
rıırs:.ıız. Bu p~c dursun ... Kaymaaın üze
rine b.rl::ai: k~ık çilek reçeli dökerslnls, ek
mckler:=.1zi kızartırsını.s. Bu sırada yumur
~ 'c p ,rnlı' dt hazır olur. İşte en falrane 
ınanzarn ... F'azla olarak en güzel levanta
hı;rdan Hı.t.if bir kokusu, en iyi mu.siki parça
larıııdım dnha sehhar bir fıf!rtlll var ... Der
h&l l~e g!rlşirslnlz. Blllrsinlz ki peynir ek
nıck do~:uncııya kadar deiU, insaf edlnce-
7c kadar yenir. Sizde sahanda bir .. Y kal
mayıncaya kadar yendnlz. Sonra pencere
den et.:-a!ı seyrederek yudum yudum süt
lü kah~ enlzl lçeralnl.a. 

Bl.lmt:m dlkka' ettiniz mi? ... 8abe.h Jı::ah
vaıtısı uzerine içilen sütlli kahve Meta 
yenııen oeylerl eritiyor. İld saat, 7alnız llı:1 
a.at sonra. tekrar acıkıyorsunuz, otıe v&k
tlnl güç getıreblUyorsunuz. 

Sami: 
- Sadede gelelim sa.dede! ... Bafllldan l&

oen vııkayı anlat bakalım ... dedi. Mehmed 
Ali cevap verdi: 

- Öyle kuru kuru anlat.ilama&; bira& aa.
bırlı ol... Nerede idim ... Ha, seçen rttn ~ 
mutnd öğle vaktini Adeta iple çekerek geti
rebildim. Doğru lokantada soluğu aldım. 

B&na: 
- En güzel şilr nedir? ... Diye sormuşlar

dı. m~ düşünmeden: 
- Yemek llstesi... demiatim. Hakkım 

V&nnıf. Bu güzel §iir1 okumaP, baş1adını ve 
en betondttlm mısralan ııarsona tekrar et
tım: Kuzu fırını, yoğurtlu bakla, nefis pi
ll.'9', kaymaklı kaysı kompostosu ... Şu J:ıa.slt, 
fakat lezzetli yemekle karnınu c1oyuıwak 
daireye gelince bir mektup buldum. O ak
falll Oöztepede bir köşke yemeğe davet edi-
11Jordum. Arka.dQfUJllll 80n derece mahlı 
btr ahçw vardı. Binaenaleyh davete ıca.
bet ettıttmı '6ylemeğe hacet yoktur an
nedertm. 

Saat sekizde altı kifl güle söyllye yeaM!Jı:: 
m•seınnın b3f2Da geçtik. İşte bu masanın 
letafeU ne güneşin doğuşunda bulwnır, ııe 
de iW'\lpta.. .. O meyvalar"' Nasıl anla&a
JlDl, tamam aazıma JAyık vesselAm ... İpti
da btr oorba, &rkaaından balık, bunları ta
tiben kuzu kızartması, kıyınalı yaprak dol
muı, seytiııyatıı enginar, börek birer bArer 
Mil ve iuruı> etWer. 

Nth&yet aıra tatlıya ıeldl. Kaymak.lann 
altında eak1 zamanın yaşmaklı saraylıla.rı
nı andıran koca. kadayıf ta.batı ortaya. Jr.on
du. ıelkada.yıfuıı pak severim. Şöyle bir do
kundum, aman yarabbim bu tatlı ~U. 
mücessem lezzet ... Nar gibi kızarmış, yumu
talı:. o kadar yumuşak ki çatalı yuknndf\n 
batınnca. kendll1.linden tA dibine kadar gi
diyor ... Ağzım sulandı, gözlerim tarn.rnu
ta ba§ladı. Bıçağı aldım, tamam yem.eğe 
bllf}lyaca~m aıra.da so!radakUerln beşi bl.
den tlserime saldırdı. Kolla.nmda.n ve ~nk
lıl.rundan sımsıkı l8Jı:emieye batladılar. Xar
fUD& seçip atızıarını şa.pırdataraJı:: ycme[;e 
toyuldula.r ... 

Bu felAkeW manzaraya bir dakikadan 
tuıa tahaınr.aüı edememişim, ba.yılmıtJm ... 
O&ııerim1 açt~ zam.an ellerimi, a;ıak
lanını aerbes buldum. Anlattılar: Bamn
lılım epeyce deTiım etml§. Ağzıma limon 
•kmıtlar, kolonya koklatmışlar, yüzüme su 
.arpm.ifler, bir türUl kendime gelemenüflm. 
Bl.1atı telif etmışler ... Nihayet en .sivri alnl
hll: 

- Atzına bir parça kadayıf koyalun. bcl
lı:1 bndine cellr ... demi!j. Filhakika bu m.ii
ceaem f11r atzıma konur konmaz ekstr ri
bl teGr etmlf, IÖBlerimi açınıtım. Kadayıf 
tabe.lını önüme sürdUler. Yedim, yedlm, ye
dim ... 

a..mı dayanamadı: 
- Allah manda fifalıtı versin ... dedi. 

(Bir,.......) 
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BULMA CAMIZ 
ı 

8ol4r.;ı u.ta: 
1 - Mabed. 

6 7 8 9 ıo 

a - Bir kadın edip ve profesörümüz. 
a - Lisandan lisana. 
4 - Cezire - Taarruzun başlangıcı. 
6 - Başına cT11 gelir mühürle demelı:ttr. 
t - Bir Aı'naTUd tehri - Sonuna •Kıı ıe-

u,. kÜfad et ve nazar lal demektir. 
'1 - Namlı. 
ı - Tersi rekllmdır - Bir ıöz rengi. 
t - Aklen - Tersi yemektir. 
10 - Altın - Valideden. 
Yabn4aa qatı: 
1 - Hediye edin1z. 
1 - Uzak ıneeate. 
3 - Hüda lllm. 

zak içinde Tuzak 
Tefrika No. 40 

İhtiyar kadın, meşhur avukata 
döndü: 

_ Geleceğini söylemiştim ya ... 
Kıymetli davetl1leriniz arasına Hlda
yetciğimi de llAve ettiğim için bana 
teşekkür ediniz bakayım... . 

Avukat nazikAne gülümsedı. Ve iki 
misafirine nazarlarile memnuniyetini 
bildirdi. Halide Vildan sonra, eski 
dostu Hidayete dönerek kaşlarını 

çattı: 
- Bu somurtuk halinden hiç vaz-

geçmiyecek misin? 
Korsanoğlunun karısı, ba_,ını sal-

ladı. 
- Somurtuk muyum, bilmem ki ... 
- Adeta matemli gibi... 
- Ne yapayım.?... Huyum böyle 

demek ... 
- Yok, hayır ... Mutlaka bir sebebi 

olacak ... Yoksa 'ben senin eski halini 
bilirim. Katiycn böyle değildJn. 

İhtiyar kadın, Kudrete: cBizl baş
başa bırakın!> mll.nasına gelen bir 
işarette bul mdu. 
. Ko onı . 1.n.de hemen çekiliverdi. 
rKl ka "1 , b~başa kaldılar. • 

Btı S". d dans ediliyor, içki içili
yo du G nrJerden bir grup piyano, 

Nakleden : (V4 • N11). 

keman ve saire çalıyordu. 
Hallde Vildan hanımefendi: 
- Otur fUr&YB kızım... - diye ya

nında bir koltuk gösterdi. Konuşa
caklanmız var... Bana karşı samimi 
ve açık dawan ... Sana bazı şeyler an
latacağım. 

Hidayet, söyleneni yaptı. 
Dudaklarında iztıarblı bir çizgi ol

duğu dik.kate çarpıyordu. Onu al9.
kadar edecek ne mevzu olabilirdi. 
Aca.be. muhatabı kendisine ne anla· 
tacaktı? 

Sırtındaki koyu renk elbisesile hem 
pek sade, hem de pek şıktı. Merakla 
bekliyordu. 

Fakat ihtiyar kadın bu sefer d". 
Hidayetin şıklığını, güzel zevkir.! 
medhe başladı. Hangi terziye elbiE" 
yaptırdığını sordu. Derken vücudü
nün medhü senasına geçti: 

- Kollann ve omuzla.nn heykel gi
bi m~lah, kızım ... La.kin dekolt -
ni niçin bu kadar kapalı yaptırdın? ... 
İnsanda seninki gibi bir gerdan olu · 
da 88.klı mı tutar? Ne ~lar maşallah 
evlA.dım ... Hem pınl pınl canlı; hem 
de tablatten ondüle! ... Vallahi otu
zunda bile görünmüyorsun. 

.&. ..it Ş A lıl 

Türkiye Radyodifüzyon l'c;staıan 
Dnlgn uzunıu~u 

l'tlrklye Radyosu 
16f8 m. 182 Kc./a. 120 Kw. 

Ankara Radyosu 
T. A. P. :n.7 m. 9465 KcJa 20 X. W. 

TtİRKİYE SAATİLE 
Ankara radyosu 31.7 metre kısa dalfa 

fO taslle her giln yapılmakta olan ecnebi 
41lllerde haberler neşriyatı profk~: 

Birinci servta el aen18 
Saat ıı.oo Saat 17,30 

• 1%.15 • 1'.45 
• 1U5 • W5 
• H.oe • a.oo 
• U.30 • H.30 

ÇARŞ.OIBA 17/1/940 
12,30 Program ''e memleket saat ayan, 

)2,35 Ajnns ve meteoroloji haberleri, 12,50 • 
t'ttrt müziği: (Pl.), 13,30-H Müz:ılı:.: Ktigtik 
orkestra (Şet: Necip Aşkın), 1- 03car Med
bal: Buva.ri valsı, 2- Paul Llncke: Ollmpi
Jatlarda (marş), 3- J. Strnuss: Neşell vals 
operetinden buseler valsı. 

18 ~ram ve memleket saat ayan, 18,05 
Türk müziği: Qalanlar: Vecihe, Kemal. N. 
Seyhun, Cevdet Çağla, İzzettin Öktc, ı
Okuya.n: Mefharet Sağnak, 1- Yesari Aaım
Suztnak şarkı: (Ayn duştüm sevgilimden), 
1- Rahmi bey - Suzinak şarkı: (Bir s1hri 
tarapJ, 3- Sadettin Kaynak - Güllzar tür
kü: <B:ığnma taş bıısaydım), 4- Saclettın 
Kaynnk - Muhayyer türkü: (Batan gün kd
na benziyor), 2- Oırnyıın: Mustafa Çağlar, 
1- İzzettin Ökte - Yaylı tnnbur taksimi, 2-
Şevki bey - Uşşak §arkı: <Bu dehrin germü 
serdlnden>, 3- Lemi - Uşşak şarkı: <Siyah 
ebrulerln ı, 4- Rakım - Uşşak şarkı: Silemem 
~lr g\in), Suphl Ziya - Uşşak şarkı: <Neden 
hiç durmadan yanmış), 3- Okuyan: Bafly~ 
'l'okay, 1- Dede - Ferahfeza şarkı: (El be
sıim için seni sarmış biliyor ı, 2- Rast far· 
p: (G{inül kurtulmuyor derdü elemden>, 
t- Dede Mahur şarkı: CS:ı.na lAyık mı>, 
4- Şemseddin Ziya - Şetaraban şarkı: (Ey 
sonca açıl), 18,55 Serbes saat, lQ,10 Ment
leket saat ayarı, Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19,30 Türk müziği: Fasıl heyeti, 
i0,15 Konuşma tDış politika hadiseleri), 
I0,30 Temsıı: Kılavuz (Monolog> yazan ve 
ı(iyleyen: Vahi öz, 21 Serbes saat, 21,10 Ko
nuşma lHaftnlık posta kutusu), 21,30 Mü· 
zlk: Rlyasetlcümhur bandosu (Şef: İha:1 
KünçerJ, 1- Tra.ytCll. Adams: Marş, 2- F. 
Lehar: Altın ve güm\1§ (vals}, 3- Carlo Pcd
rotl: Maskeler, f- E. Lalo: Norveç Rap
aodiıJI, kısım 1 ve 2, 5- R. Laparra: İspanyol 
dansı CPaseo>, 22,16 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri, ziraat, esham - tahvllb.t, 
kambiyo - nukut borsası (flat), 22,35 Mfı
lllk: Ra.vet - yaylı sazlar kuartetl CPI.i, 
23 Müzik: Cazband (Pl.J, 23,25-23,30 Yanıı
ki program ve kapanl.f. 

Kurban bayramında Türk Ha

n Kurumuna yapacağımız yar
dımla, tabiatin gazabına uğnya· 

rak, karakış ortasında yersiz 
yurtsuz kalan vatandaşlara da 

ellmisi uzatmış olacağız . 

4 - Sonuna dı-:11 gelirse göz olur - Ka
lınca un . 

S - Başına ıD• gellr.se büyük babadır -
Tersi cem edatı - Tersi güzel sanat. 

6 - üzeri düz etrafı açık çadır - Nuş-
eden. 

7 - Hediyeler - Mader. 
8 - Pesp:ı.ye. 
9 - Tersi Avrupada harp eden bir hü

kumetin merke ıdir - Tersi telkihdlr. 
10 - Başınn uTıı gel!rse bir nevi balta 

olur - Ya11t. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sata: 
1 - Gümrük, Mil, 2 - Eza, Refika, 3 -

Lütfediniz, 4 - Illştiren, 5 - Neza. KalOf, 
6 - On, Asuri, 7 - Atlle, Al, 8 - Ada, Ma
tine, 9 - Sibnıg, YU, 10 - Il, Avı, iki. 

l.'uknndan aşağı: 
1 - Gelin odası, 2 - Üzülen, Dil, 3 - Ma

tiz, Aab, 4 - Fş:ıat, Ra, 5 - Üret, Simav, 
6 - Kedlkulağı, 7 - Firaret, 8 - Mineli, 
İyi. 9 - İklno. Anık, 10 - Laz, Şileli. 

- Kırkındayım ... 
- Hayır... Ben hesaplıyorum ... 

Henüz değil... 
Ve parmaklarile hesapladı: 
- Daha on sekiz ay var ... Acele et

me ... Fakat, ah aman yarabbi... Za
man ne kadar süratle ilerliyor ... 

Biı' müddet sustuktan sonra: 
- Zevcinizden mektup var mı? 
_. Almadım efendim. 

- Ne adam, aman yarabbi... Seni 
bu izdivaca sevk ettiğimi düşündük
çe vallahi üzülüyorum ... Şayet ben 
tavassut etmeseydim bu i.ş olmıya

caktı ... En son defa ne zaman habe
rini aldınız? 

- Geçen şubatta. 
- Neredeydi? 
- Trablusgarpte. 
- Ne zaman geleceğini yazıyordu? 
- Avdetinden hiç bahsetmiyor-

du ... Biliyorsunuz ki, Cenubt Ameri
ka işine giriştiler... Ecnebi firmalar
la bir şirket yaptılar... Zevki seya.
hatte ... 

İhtiyar kadın, kaşlarım kaldırdı: 

- Vallahi aranızda ne gibi bir ha
dise cereyan ettiğini bilmiyorum. Fa
kat her halde pek vahim bir meselt• 
olduğunu tahmin etmekten de ken
dimi alanuyorum... Şu yirmi sene 
içinde kaç kere görüştünüz acaba? .. . 

- Hiç görüşmedik desem caJz .. . 
Fakat şöyle kısacık bh-b1rimise ra. 
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/SLAM TARiHiNDE 

Türk kahrama 
Tefrika No. 30 Ya.zan: lakender Fahreddi 

İki kadın lapa.nyol dilberinin koluna girdiler, ortadaki 
yemek sofrasına götürüp oturttular 

- Qok ly1 bir yere d.üOtlln. Bizim k&blle 
retsızn1B lakencedeıı h()flanmu. 

- sıztn ta.bile rei.s1nlz kimdir? 
- Oe1h Said .. Onun adını Şamda dU1-

madın mı? 

- Hayır. 
- Halifenin en b1iyülı:. dllomanı. 
- Neden dft.fnıan halUeye? 
- Çünkti hallte ona hakkını vermlJ"OI'. 

feyh Saide ald vergileri de halifenin adam -
lan topluyor. 

Dört atlı Ma.ryananın ~ında toplan-
mı.otı. 

İ.lp&nyol dilberi: 
_ Şimdi beni nereye götürecek.siniz? 
Diye sordu. 
Atlılar: 
- Şeyh Saide götüreceğiz. 
Dediler. blr 
İçlerinden blrlai koynundan büyült 

bez parçası 9ılı:.ardı: 
- Bunlll11a gözlerini bağlıya.cağım. Re1-

8lmtzin oturdutu yeri ve yolu yabancılar& 
ıösteremeyiz. 

Maryana itiraz etmedi. 
Genç kadının g67.lerin1 kapadılar. 
Ve biraz sonra ellerini de arkaya ballı

)'ar&k, atlarından birinin arkasına b!ndlr
dUer. Yola çılı:.tılar. 

Zaten ortalık epeyce kararllllftı. 
Bereket versin ki, gökyüzü yıldızlıktı.. Bir-

az sonra ay doğmuştu. 
Maryana, atlıya sordu: 
- Çok yol ııtdecek miyiz? 
- Geldıatn yol kadar .. 
- O halde lk1 aaatllk yolumuz var. 
- Evet, burası Şamla, bizim zaviyenin.. 

tam ortasında bir noktadır. Buradan öte
deki topraklara Şeyh Said hükmeder. 

- Şeyh Saidln çok tebaası var mı? 
- Çöldeki bütUn Araplar Şeyh Balelin 

emrl altındadır. 
Blr müddet durmadan yiırüdüler. 
Dört atlının ardım'a yol üstünde koşa

rak rttt!Clnt gören köylülerden birinin se
ll duyuldu: 

- Uğ'urlar olsun, erleri Boyle yıldırım ıı
bi koşanılı: nereye gidiyorsunuz? 
Atlılardan blrl elindeki kamçısını tö7-

ltinün omuzlarında taklattı: 
- Seni bu yolun üstünde, ıellp geçenleri 

&ah&tau etsin diye mi koydular-. Alçak! 
Ma.ryana kendi kendine mınldandı: 
- HanJ.ya Şeyh Ba1d ifkenceden hotlan

aıaadıl Yolda ııtderlı:.en, 1n.aan& uturlar ol
sun diyeni bile kamçılayorlar. 
Atlılar Maryananın mınltwnı duymadı-

lar. • 

Nihayet iki saat sonra, iki tarafı hurma 
ataçlarlle süslenm!.§ büyük blr bahçeye 
&1rdller. 

Marya.na hMl heyecanlıydı ... Saatler llet
led.ikçe heyecanı artıyordu. Biraz sonra, bü
ıün çöl Araplarına hükmeden dl§ll bir ta.
bile relshıln yanına gidecekti. 

Atlılardan birl: 
- Bizim Seyyid, hangi lolı:.maya el uzata .. 

catını çok iyi bilir. 
Diye söyleniyordu. 
Şeyh Saidin güzel kadınlardan çok h* 

landığl söyleniyordu. Bunu Maryanaya Şam 
aa.rayında da söylemişlerdi. 

İspanyol dilberini attan indirdiler ... 
Ve gözleri kapalı olduğu halde yürüte

rek bir kapıdan içeriye soktular. 
Maryana nereye geldiğini, nereye rtrdi

ğini bilmiyordu. Biraz sonra ayağının yu
muşak halılarda dolaştığını sezmişti. Bur
nuna keskin hacı yatları kokusu geliyor, 
her köşede bir buhurdanın tüttüğü anla
fllıyordu. 

Etrafta manası anlaşılmayan fısıltılar 

başlıımıştı. 
Maryana, Şeyh Baidin sarayına girdiit

nl anlamıştı. Bir aralık kendlsin1 göt.üren 
nöbetçiye sordu: 

- Gozlerlml ne zaman açacaksınız? 
- Biraz sonr:ı ... Şeyhin yanına girerken 

Iadık. 

Hidayetin rimelsiz kirpiklerinde 
bir damla yaş belirmişti. Bu da ihti
yar kadının nazanndan kaçmadı. 

Dedi ki: 

- Kızım! Siz ikiniz de pek esraren
giz insanlarsınız. Kapalı kutularsı

nız? Nesiniz? Ne oluyor? Anlayamı
yorum. Muammanız1 hal için belki 
yirmi defa teşebbüs ettim. Fakat hiç 
birinde muvaffak olamadım. Her ~ 
terinde önüme bir mani çıkıyor! 
L&kin artık bıktım doğrusu ı Mesele
yi öğrenmek istiyorum. Kocan kuy
ruklu yıldız gibi arada bir görünü
yor. Sonra kayboluyor, gidiyor; sene
lerce ortada yok!. .. İstediğiniz kadar 

bana Burhanın aeyahat meraklısı ol
duğunu, açık denizleri ve ticareti 
sevdiğini söyleyiniz. Böyle bir gayri 
tabilliğin tablt olduğuna beni inan- ' 
dıramazsınız. Hem bilmiyor değilim 
ki, bu işin be.flangıcınd.a, yani 1sd1-
vacınız esnasında sana bayılıyordu; 
ölüyordu. Bir sene de gaeyt iyi ge
çind.1nlz. Sonra birdenbire ne oldu? 
Ne olabilir?... Vaktile beni Burhan 
ne kadar zorlamış, başımın etini ye
mifti. Seni benden istemişti... Soma 
ansızın niçin değişti?... Diğer cihet.
ten de sen suratı asık, münzevt, me
zar gibi kapalı bir hayat sürmeğe 
bafladın. Adeta dul bir kadın gibi
sin ı Buna tabii, olagan diyen varsa 

Maryana, yanında yürüyen insanlara 
llDlda kadın sesleri de seziyordu. 

Acaba Şeyhin gözdeleri miydi bunlar? 
Maryana. binbir şüphe Ye tereddüt için 

de ıenıa bir salona giriyordu. 
1fte burada 1sp:ı.ııyol dilberinin gözle 

çözüyorlardı. İki kadın eli Mnrynn:uıın 
kaklannda doiaşıyordu. Maryana hızlı hız 
h solumağa, kalbi eskisinden çok çarpma 
la başlamıştı. 

Birdenbire gözleri açılınca, ba§l dond 
Burası muhteşem blr sarayın çok büy' 
Te sil3lü blr salonuydu. Sa~da solda nıtış 
kadın sır& lle ayakta duruyor, ortada, üs 
tö tue yemlf ve nefis yemeklerle süsıen 
nıiş büyük bir yemek sofrası gorünüyord 

Yemek sofrasının etrafına minderler dl
zllmiştl. Sofrada k.lmseler yoktu. 
Maryananın blrdenblre gozieri kama.şt..ı. 

Balonda birçok şamdanlar, renkli kandllleı 
yanıyordu. 

Şeyh Said bu kadar muhteşem bir hayat 
içinde yaşıyan bir kabile reisi miydi? 

Halbuki hallfe ona., hasmının bir çadırd• 
oturduğunu söylemişti. Kal.ılle rc.lsler!nlD 
çadırları çok muhteşem obbilirdl ammn
Burası çadırdan ziyade bir rnraya b nzı .. 
yordu. 

Maryana etrafındaki kadınlardan blrille: 
- Ben neredeyim? 
Diye sordu. 
Kadın: 
- Şeyh Saldin sa.ra.yındasınızl 
Diye cevap verdi. 
İki kadın, İspa.nyol dilberinin koluna gir

diler. Ortadaki yemek sofrnsınn götürül 
oturttular. 

Maryana telı:.rar sordu: 
- Şeyh hazretleri nerede? 
Kadınlardan biri cevap verdi: 
- Şimdi gelecek ... 
- Siz tin:ısln1z? 
- Biz Şeyh Saidln gözdelerlylz. 
Maryana bir müddet sustu. Etrafına ba

kındı. Blrlblrinden güzel on iki kadın vnr 
dı burada. Demek bunların hepsi de Şey 
h1n gözdeleriydi: Maryana bunlar arasın 
da nasıl barınacağını dü.şünfırken, salon 
dan l~riye gece suratlı bir elice girdi. E ıl 
de bir gumÜ§ tepsi ile Marynnanın önurl 
pllp durdu. 

Tepsinin içinde bir sürahi ile tkl kadEI 
Tardı. 

Cüce kadehleri doldurdu. 
Kızlardan biri dolu kadehi alarak Marya... 

naya uzattı: 
- içiniz ... 
- Nedir bu? 
- Şnrab ... 
- Ev sahıbl gelmeden ıarap lçlllr mi? 
- Bizde Adet böyledir ... Tik once misafir 

t~r... Ondan sonra. ev sahibi. 
Maryana itiraz etmedi.. 
Şarap kadehinden bir yudum içip bırak-

tı. 
Şeyhin gbzdeleri gülüştüler: 
Ve hep bir ağızdan: 
- Bu bir baka.rettir ... Hepsini 1çmed1. 
Diye söylendUer. 
Maryananın yanında.ki kız, kulağına eğil

di: 
- Kadehi dibine kadar içmellslnlzl Biz

de Adet böyledir. 
- İçmezsem ... 
- Şeyh kızar ... Çünkü, ka.dehde ka.la.n ~~ 

rabı toprağa dökmek günahtır. 
- O halde iı;eytm. 
Cüce tekrar tep.,iyi uzattı. 
Maryana şarap kndehlnl dibine knd"r bo

taıttı ... Ve kızlara bakarak gfilümsedı. 
- Adetlerinizi bllmlyoruro. Beni mazur 

görünüz! 
- thkemlze uzak 1llerden gelmiş bir ya,.o 

bancıya benziyorsun ... 
- Evet. Endüliistcn geldim .. 
- Halifeye gcmderllen hediyelerden blı1 

de sensin demek? 
<Arkası var) 

- !!?!I 

desin! Beni katiyen inandıramaz, 
inandıramaz! ... 

Eski ahbabının gözlerine dikkatle 
bakarak, birdenbire dedi ki: 

- işte sana bir haber ... Kocan ge-
liyor. 

Genç kadın titredi: 
- Nasıl? 

- Basbayağı... Geliyor işte ... 
- Ne zaman? 
-Yann. 
- Aman yarabbi. 
- Belki de bu akşam. 
- Nereden biliyorsunuz bunu? 
- Burada bir şirket kurdular ya .•• 

Onların A.zasından öğrendim. 

- İstanbulda uzun zaman kalacall 
mı imiş? 

- O cihetten haberim yok. 
Hidayet :ıw;ıannı çattı. 
Hiç ummadığı böyle bir havadisle 

karfllaşması üzerine neşesi mi k89" 
Dllftl, yoksa heyecana nu düşmüştü? 
Belli olmuyordu. Her halde se~ 
mlşti. Orası muhakkak! Muha.kkali 
ki manevi aükünu bozulmuştu. 

Halide Vildan hanımefendi muha
tabının her 1şınlza.zını tedkik edi
yordu. 

c- Acaba Burhandan nefret mi 
ediyor?> diye düşündü. 

Hidayet gibi güzel bir kadın, bir 
ışığın kelebekleri cezbetmesi gibi 
erkekleri kendisine çeker. 

(Arkası var). 



o 

r talebe sergisi 
(Başta.rafı 3 üncü sahifede) 

en zengin renk de, silik, sönük 
.lnilere katlanmasını bilendir. 
u sergi yeni bir dönüm noktasıdır 
Jnı. Daha doğru olarak, üçüncü 

frenin 'Şekil almasıdır, demeli idim. 
}riht ehemmiyetini bu şekilde daha 
ti ifade etmiş oluruz. Memleketi
ize garp teknik ve anlayışında re
m sanatini getiren Şeker Ahmed 
aşaıar, Zek5.i paşalar, Hamdi bey

ler ilk devreyi açmış oldular. Bundan 
sonra, 914 de Avrupadan dönen Çallı 
İbrahim ve arkadaşları, garp empre
siyonizminin mektep atölyelerine dü
şereke akademikleşmiş formülerini 
memlekete soktular ve ikinci devreyi 
açtılar. Bizden evvelkilerin bu yolda
ki hizmetıeıi pek büyük oldu. Daha 
sonra bizler, modern mesleklerin te
siri altında kalmakla beraber, inşa 
bakımından daha sağlam işler yap
maya çalıştık, daha doğrusu böyle bir 
ldraki tesis etmek istedik. İcramız 
,ııazariyelcrimizden zayıf olmakla be-
aber şimdiye kadar açtığımız sergi
erde bu endişeyi az çok izhar ettik. 

Fakat bu endişenin mektep atölyele
rine kadar şümullendirilmesi, bizim 
değil, garpte kendini empoze etmi~ 
bir otoritenin işi idi. 

!-litekim öyle oldu. Bugünkü atölye 
gençliği, modem sanatin bütün ka
zançlarından hisse kapmakla bera
ber, ezeli kanunları göz önünde tut
maktadır. Gerçi, ta.biati körü körüne 
kopyayı klaslk1ik , şahsi bir mizacın 
ateşin ifadelerini de anarşi sananlar 
basıua kalıp hükümlerini tatbik et
ınek fırsatını bulacaklardır. Fakat 
bizinı 1çln gerçeklikten seven ve anlı
yabilenlerin hükmü caridir. Büyük 
,pentür sanatinin temellerini atmakla 
beraber garp mcktepleıi tesiıinden 

tanıamilc uzak olan bu çalışmalan 
kendi öz malımız olarak telakki ede
bihriz. Bugünkü talebe, tabiat karşı
sında rnahviyctkar hayranlığını bes
lemeyi ve tekniğini, fonnülleıin de
ğil, his ve görüşlerinin istikame
tinde yi.irülmeyi öğrenmiştir. En 
ufak çizginin, en ehemmiyetsiz fırça 
darbesinin tabiatteki kıymetlerin bir 
mukabili, bir cevabı olduğunu tama
mile kavramış olduğundan titiz ve 
araştırıcıdır. 

Temenni edelim ki bu mükemmel 
hamle ileride, lüzumsuz ve müte
reddi spekülasyonların, garp filemi
nin faydaları kadar çok olan zararla
rının tesiri altında kalmadan bu pü
rüzsüz saflığını kaybetmesin. 

Nurullah Berk 

Ecnebi hükumetlerin 
yardımı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Cenevre 16 (AA.) - Zelzele fela
ketzedelerine yardımda bulunmak üze
re buradaki musevi vatandaşlarımız ta
rafından teşkil edilen komite ikinci de
fa olarak konsoloshanemize 850 İsviçre 
frangı daha tevJi etmiştir. Komite İs
viçrcnin diğer şehirlerinde de iane der
cine devam etmektedir. 

Diğer tnrnftnn konsoloshanemize biz· 
~at müracaat ederek yardımda bulunan 
vatnndaı;!larımız ve İsviçreli dostlarımız 
da vardır. Bu gıbi zevatın yaptıkları te· 
berriı ile komitenin ikinci defa olarak 
verdiği yekun miktarı 22 5 O İsviçre 
frangına varmıştır. Ve bu para Ankara 
Kızılny merkezine yollanmıştır. 

Profesör Pittard ve refikası da ayrıca 
bir yardım komitesi teşkil etmişlerdir. 
Bu komite de iane dercine başlamıştır. 

Hindistanın yardımı 

Ar.kara 1 6 ( A A.) - Kalkütc' de 
yardım cemiyeti katibi Azizulhug tara
fından Cümhurreisimize gönderilen bir 
telgrafta harckctiıı.rz fclilketzedelerine 
ilk ynrdım olarak 1000 Jngiliz lirası 
gönde:ilmiş olduğu bildirilmiştir. 

,Yine Reisicüınhur İnönüye Pachtheen 
Abdiılkadir iınzasile Madras deri tüc· 
carları namına gelen bir telgrafta Mad· 
ras deri tüccarlarının hareketiarz fela
keti dolayısile taziyetleri arzolunmakta 
ve felaketzedelere yardım için çalışıl
makta olduğu bildirilmektedir. 

Lokmanhekim 
(Dr. HAFIZ CEl\IAL) 

Dahiliye mütehassısı 
Dlnn.rola IH 
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KttÇtlK tLANLAB 
FevkalA1e ahvalin devamı müdde

tince gayrt muayyen günlerde hafta
da 1kl veya üç defa neşredllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
ORTA YA~LI BİR BAYAN İŞ ARIYOR -

Eski, yeni yazar okur. Az daktilo bilir. Avu
kat, doktor, hastane gibi ve buna müma
sil müesseselerde az ücretle çalışmak isti
yor. Aqam (E) rümuzuna mektu:çla mü
racaat.. -- 1 

iş ARIYOR - Eski ve yeni harfleri okur 
ya.zar her ne iş olursa olsun yap:_lr. Taş
raya da gider. Kanaatkardır. Askerlikle 111· 
şiğl yoktur. Isteklilerin Akşam'd:ı. lS. Ş.) 
rümuzuna mektupla müracaatları. 

İŞ ARIYORUM - On sekiz senedir in
şaat işlerinde çalıştım. Tecrübem vardır. 
Iş arıyorum. Bir mühendis yanındıı. çalış
mayı tercih ederim. Kumkapı Tavaşi ma
hallesi No. (26> Ahmed Turha.n'a müracaat. 

TECRUBE GÖUMtlŞ tSVİÇRELİ FRAN
SIZ - Bir bayan çocuklu aile nczdlnde 
münasip iş arıyor. Lüzumunda yalnız bir 
kadına refakat edebllir ve birlikte seyaha
te çıkar. Ak.şam'da L. D. rümuzuna m.?k
tupla müracaat. - 1 

İNGİLİZCE VE FRANSIZCAYI - Gayet 
iyi bilen uzun seneler Avrupada staj gör
müş ciddi ve iş blllr birisi otel. bahusus has
tane mudUrluğü ve yahut hususi emlak 
jeransllği için taliptir. İdarehancmizde S. M. 
rumuzuna yazılması. - 2 

12 SENEDENBERİ - Bankalarda çalı.ş
makta olan genç bir memur Türkiye dahi· 
lindc iş aramaktadır. Ak~am gazetesinde 
U. N. M. rümuzuna mektupla müracaat. 

-$ 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
MUREBBİYE ARANIYOR - Üç yaşında 

bir erkek çocuğa bakmak içln Fransızca v~ 
İngilizce veya Fransızca ve Almanca bıllr 
bir mürebbiye aranıyor. İsteyenlerin Gala
ta posta kutusu 1014 numaraya mektupla 
müracaatları. - ı 

İSTAI'lı'RULDA BİR İNŞAAT M:tlTEAHHİ
Dİ - Hesap işleri için bir bayan aramak
tadır. Ticari defter tutabilecek kabillyette 
bir bayana ihtiyaç vardır. Daktilo bilen
ler tercih edllir. Göstereceği kabillyete gö
re ücret verllecektlr. Isteklllerln birer fo
toğraflarını, tahsil derecelerini gösterir 
kendi el yazılarile yazacakları mektuba. 
bağlıyarak Ak.şam'da I. z. T. adresine mü
racaatları. - 2 

BİR l'tlUBASİP MUAVİNİ ARANIYOR -
Taliplerin .Istanbul Yenlpostane karşısı 
Mimar Vedad caddesi 26 numaraya müra
caat. - ı 

BİR DEPO MEMURU ARANIYOR - İs
' teyenlerin I.stanbul Yenipostane karşısı 
Mimar Vedad caddesl 26 numaraya müra
caat. - 1 

3 SATILIK EŞYA 

AKŞAM 

tS -- MÜTEFERRiK 

DANS DERSLERİ - Büyük rağbet bu· 
lan en son danslardan hakiki (Sulnk) 
Fokstrot husust ve münferit olarak her gün 
ders veriliyor. Müracaat saatleri 12 - 13, 
17 - 21 e kadar Eüyükparma.kkapı tramvay 
durağı 117 No. profesör Panosyan ..-- 11 

DERS - Amerikan Koleji mezunu tec
rübeli bir Türk genel en yeni usuller Ue 
İngilızceyi öğretmekte ve ecnebilere de 
Türkçe ders vermektedir. Müracaat: Ak-
şamda A. P. rümuzile. - 2 

AYDA 300 DEN 400 LİRA KAZA.'11\ı"DI
Rı\..'J - Türkiyede bir tek olup, hiç rakibi 
olmayan bir imal.it işi, sahibinin harice 
gitmesi dolayısiyle acele satılıktır. Tekmil 
eşya ve tcslsatiyle birlikte 4000 liraya dev
redilecektir. Eminönü, Tramvay caddesi, 
SelAmet han 7 numaraya müracaat. - 2 

İNGİLİZCE ve ALMANCA DERSLERİ -
(Bahusus ticaret şubeleri ve bakalorya) -
Ing111z Ox!ord ve Berlin üniversitesinden 
mezun bir profesör tarafından en seri ve 
asri metodla verilir. - Fransızcayı mükem
mel konuşur. -- Esaslı ve en seri usul. -
Ücret nıuted11 - <Prof. H.) rümuzuna mek-
tupla müracat. - 14 

DANS DERSLERİ - Hususi ve münferid 
dersler asri dansları son ]enlllklerlle Suing 
ve Poleglayt öğrenmek için en iyi en ça
buk ve akademik roetodlarla öğreten pro
fesör Hanımyan'a müracaat. Ders saatleri 
14 21. Beyo~ltı Parmakkapı Mis sokak 13 
numara.ya. - 6 

ORTAKLIK - Taşralıyım. Sermayem ve 
kredim var. Mevsimlik ticaret işlerinde ve 
şerefli surette iyi kazanıyorum. Yalnızl~k
tan dolayı en az üç bin lira sermaye He 
iştlrAk edecek, az çok hesaptan ve defter
den anlayan bir ortak kabule ıı.madey'.m. 

Yazıhane teşkilatı olan tüccar tercih edl
lecektir. Posta kutusu 444 adresine yazı ile 
müracaat. 

r~---------------~ tlEKTUPLARINIZI ALDmINIZ 

l. 

Gar.:ewmı.z idarehanesini adrea ola
rak gösterm!4 olan ka.rtlerlmizden 

Ö K - R. S. K. - F. Tuna - S. N. -
Teşebbüs 

nnmlanno. gelen mektuplan 1dareha• 
nemlzden aldınnalan mercudur. 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
ilanları 1 

1 - Nefsi Kadıköy iskelesi iç bü!C'slnin 31 Mayıs 1!140 tarihine kadar kirası için 
15 K. San!de yapılan ::ırttırmada alınan teklifler haddi layıkında görülmediğinden açık 
arttırma 26. K. S:ı.nl 19<t!l tarihine rnüsnoif cuma günü sıı.at 15 e temdit edilmlştlr. Şart-
ların öğrenilmesi için her gün ın::ı.lzcme şubesine müracaat olunması. (476) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlan 
1 

SEMTİ VAKFIN ISMİ 
Samatyadn: Anallpsls klllscsi. 
Topkapıda.: Ayanikola kilisesi. 
Samatyada: Ayanııkola Rum k.iiLesi. 
Samııtyad:ı.: Ayayol'gi kilisesi. 
F'encrde: Rum Patrikhaneı;i dahlliııde Ayayorgi kilisesi. 
Ciballdc: Ayanikola kilisesi ve mC'k.tebi ve aşhane.si ve Ayaharalambos kilisesi ve ayaıma. 
Kumkapıda: Ayaklryaı.:i ve Panaiyıı Elpida kilisesi ve mektebi. 
Edirne kapıda: Ayayorgi killi.esi. 
Samatyada: Ayamln.ı k:füesi. 
Edirnekapıda: Sarma:ııkta Ayadlmitri kilisesi. 
Langada: Ayatodorı Rum OıtodoK.S kilisesi ve ilk mektebi. 
Balatta: Rum Balin~ kılisesi. 
Edimekıı.pıda: nuı;i. ilk muhtelit mektebi. 
Edirne kapı Tekfu.-saray. Hançerli Panaiya kilisesi. 
1''enerde: Mara.,ıı Rum ilk mektebi. 
Altımerıncrde: Meryeman'.l. killsE;sL 
Eğrlkapıda: :Meryemana kiJisesL 
Samatyada: Belgratta Meryemana Panaiya kilisesi. 
Salma.tomrukta.: Rum Punalya kllisesl. 
Eyuptc: Ermeni Surp Asvaznir. kilise ve mektebi ve mezarlııtı. 
Samatya: Anarat Hl~tlum Ernıenl ktllsesi. 
Yeşilköyde: Sürp Iı-.tcpanos ki..lliesl ve Knpamo.cıyan mektebi ve mezarlığı. 
Kumkapıda: Meryemana ki11sesi D;.-asörlert. 
Topkapıda: F:rmeni Surp Nikogos klliscsi ve Leon Vartuhyan mektebi ve mezarlığı. 
Samatyada: Narlı.kapıda Surp Ohannes kilisesi. 
Balatta: Sürp Hereştegabet Ermen~ kilisesi ve Horanyaıı mektebi ve mezarlığı. 
S:ılmatomrulct'.\: Musevi Cemaati. 
Edirneknpı Tek!ursarayı: Musevi Cemaati. 

Balatta: Selanlko ve Pu.Jyaşan Musevi Cemaati. 
Hey'etıerce idare olunaı:ı Vakıflardan semtleri ve isimleri yukarda yazılı vakınara 

2762 - sayılı Vakıflar kanunıı ile nizamnamesine ve olbaptaki talimatname hükümle
rine tevfikan tek mütevelli tnytn edileceğinden alfıkalt isteklilerin 31/1/940 - Çar
şamba günü akşamm:ı karlr.r Çemberlltaşta. Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne alelusul 
müracaatları ilan ohmur. (335) 

lstanbul telefon müdürlüğünden 
Muhtelif cb'atta on altı kalem kurşunlu kara kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çı

karılmıştır. Muhammen bedel (26016), muvakkat teminat (1951.20) lira olup eksiltmesi 
SATILIK KAMYON - Opel marka mu- 6/2/940 salı günu ~ant 15 de Müdürlük binasında yapılacaktır. istekliler, muvakkat 

cedded 939 model. Hakiki 4 tonluk kam- makbuz veya banka tem.nat mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarfiannı o gün 
yon satılıktır. Görmek üzere Şişhane kıı- saat 14 e kadar komisyona. vermelic!!rler. 
rakol Rus garajı 40 numaraya görüşmek Şartnamesi ht>r gün Levazım .Amirl1ğimlzde görülebillr. (10501) 
üzere saat a de müracaat. - 1 1 -----------------------------------

ACELE OTOMOBİL AL'UAK İ3TİYO
RUM - 2 veya 3 kişilik temiz kıılJ:ıııı!mı.ş 
ne marka olursa olsun terclh edlllr. Ak
şam'da illin memurluğuna müracaat. 

SATILIK PİYANO - Stlidgart markalı 
meşhur Alman plyano,,u içi demir ve çap
raz tem olarak satılıktır. Taksim Tarla.ba
şı Yağhane sokak No. 50. - 2 

SATILIK 2 KASA lU.\Kİ~ASI - Pek az 
kullanılmış son model ııNATİONAL~ marka 
biri küçük, biri bilyük iki adet kasa maki
nası satışa çıkarılmıştır. Göt'mek ve almak 
isteyenlerin G:ılata B:lnk:ılar caddesi .\11-
kaıa han 4 üncü kat D. z. İşletmeleri kı;
rumu Istanbul Bürosuna müracaatı. - ı 

4 - KiRALIK - Sh TILIK 
SATILIK ve KİRALIK APARTIMAN -

Maçka Te.şvlkiye caddesi 29-31 numarah 3 
katlı 25 odalı gayet manzaralı müceddet 
apartıman hem satılık ve hem kiralıktır 
tallplerin 3 üncil kata müracaatları. - IJ 

MOBİLYALI ODA - Temiz blr aile ya
nında mobllyalı bir oda kiraya. verılecektir. 
Taksim Tallmhane Topçular caddesi 4/1 
No. Berber Klrkora müracaat. - 3 

BVYtlKADADA - İskeleye 15 dakikadan 
uzak olmıyan. deniz kenarında arsa veya 
bahçell ev satın alınacaktır. Ankara cadde
si (Babıll.ll) 50 numaraya müracaat. - 6 

SATILIK - İstlnyede gayet miisald blr 
mevkide kliin 46 X 16 metre ebadında ve 
7 metre yüksekliğinde demir §arpa.ot üze
rine ondüle gah•anizll saçla örtülü blr han
garla bir koşk ve vasi bahçeyi ve nhtımı 
havi cem'an 9.573 m2 sathındaki arazı sa
tüıktır. Galatada, Agopyan Hanında 3/8 
numarada Bomontl şirketine müracaat. -

SATILIK - Kadıköyünde Caferağa ma
hallesinde Leylek sokağında 11 ve 13 nu
maralı evler. Altışar oda, bahçe, terkoa, 
elektrik, havaııazı. Mliracaa.t ŞifU Osman
beJ Kiralı sokak H numaraya. - ı 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
Hari> akademisine yavmi üç lira ücretle bir elektrikçi alınacaktır. Nafia Vekaletin

den tasd!kll üçüncü derece ehllyetnameyi haiz olması şarttır. 
Tallplerin 10 şulıat 940 tarihine kadar Yıldızda Harp akademisi komutanlığına mü-

racaat eylemeleri. (417) 

Adflye - Adapazarı hattının b:r noktasından başlamak ve Hendek, Düzce, Bolu, 
Oerededen geçmek ve Isınetpaşa istasyonunda nihayet bulmak üzere yapılacak demlryol 
ctut işi kapalı zarf uııulile eksiltmeye knnulmuştur. 

ı - Eksiltme 15 Şubat 9-!0 tar:hine tesadüf eden perşembe günü saat on beşte 
Vekô.letlıniz drmiryc.!lar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu ~in muhammen bedeli yüz on iki bin liradır. 
3 - Muvakkaı; teminatı altı bin sekiz yüz elli liradır. 
4 -- Mukavele projesi, eksiltme şaı tnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi umu

mi fenni sartname. istikşaf harlta.n, S/V münhanlsi A2 numaralı tipten mürekkep bir 
takım münakasa. evrakı b~ş yüz altmış kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesin
den tedarik olunabilir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istey.mler her tiırlü referans ve diğer vesikalarını ve bir 
lstiday:ı. tağl:ı.yarak eksiltme gününd<>n en az sekiz gün evvel Vekaletimize vermek su
retlle bu işe glrebılmek, için bir elillyet vesikası isteyecekler ve bu vesikayı münakasa 
evrakı i.,;ine koyacaklardır. Eksiltme tarihinden lli.akal sekiz gün evvel verilmemiş ıs
tidala.r ve mürac:ıatlar nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2-190 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanwıu muci
bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarını ve beşinci maddede izah olunan 
ehliyet vesikalarlle muvakkat teminatlannı ve flat teklifini havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını yine mezkür 2490 numaralı kanunun ve eksllt.me şartnamesinin tari!atı dai
resinde haırlaya.ra:C 15/2/940 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz muka
bilinde demlryolları inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu başkanlığına teslim 
etmiş olmaları U\zımdır. ır228» «399» 

y 

o 
iL 
G 
.a. 

PSALTI 
Daima maruf eski 
(Altıncı Belediye 

Beyoğlu, Müellif caddesi 

ve büyük binasında 
dairesi kar,ısında) 
No. 6-8 Tel: 41424 

PSA.LTI 
Mefruşat mağazalannda her zevke uygun en 

D Mükemmel mobil yalan bulacaksınız. 
Bir asırdan beri sayın halkın memnun iye tini temin için emirlerine 

amade bulunmaktadır. Aldatıcı ilanlardan sakınınız. 
Şöhretimiz cinsin teminatıdır 
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17 Kanunusani 1940 

Belcika tedbirlerine 
oevam ediyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

bildirdiğine göre, son günlerde ardı arka.sı 
gelmiyen tren kafileleri askerle dolu ola
rak Şimali Vestfalya'dan geçmektedir. Bu 
askerler, Almanyanın muhtelif mahalle-
Anısterdam 16 (A.A.) - Guelbre Hollan

da eyaletinde, Eınst civarında, içinde me
teoroloji aletleri ve verici radyo cihazı bu
lunan bir sabit balon bulunmuş ve Alman
lara ait olan bu balon müsadere edilmiştir. 

Sebebi anlaşılamıyan 
yangınlar 

Brüksel 16 (A.A.) - Dün gece Ar· 
den avcı kıtaatının bir cüzütamı ile bir 
istihkam cüzütamının işga! etmekte ol
dukları kışlalarda esbabı malfun olma
yan bir yangın çıkmıştır. Bu kışlalar, 
Liege civarında kain Vielson mıntaka
ıında bulunmaktadır. 4 asker telef ol· 
muş, 20 kadar asker de yaralanmıştır. 

Belçikada komünist gazete
lerin intİ§arı yasak edildi 
Brüksel 16 (A.A.) - Nazırla"r mec· 

liıi, Belçikalı ve ecnebi komünist gazete 
ve mecmuaların neşrini menetmeğe ka· 
rar vermiştir. 
Amerikanın Brüksel sefiri 

Belçikaya hareket etti 
Londra 16 (A.A) - Amerikanın 

eski lrlanda ve yeni Belçika sefiri John 
Cubahi, dün gece ansızın Dublinden 
Belçikaya hareket etmiştir. Bu ani ha· 
reketin, Belçikanın şimdi içinde bulun• 
duğu vaziyetle alakadar olduğu zann.,. 
dilmektedir. 

Moskova radyosu isveç 
ve Norveçe hücum ediyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Sovyet hükllmeti nezdinde protesto et;. 
miştir. 

Gazeteler İsveç hükümetinin Rus 
notasına. cevabını müttefikan tasvip 
etmekte, cevabın sakin bir lisanla, va. 
kurdne kaleme alınmış olduğunu yaz
maktadır. Gazeteler Rus notasındakl 
İsveç ve Norveçin bazı ecnebi devlet
lerin gayretlerine kafi derecede muka
vemet etmedik.leli iddiasını reddede
rek diyorlar ki: 

«İsveç siyaseti ne Londradan emir 
alır ve ne Paristen. Bu politika cfkan 
umuıniyeye istinad eder. Kardeş bir 
milletin kurban olduğu tecavüz karşı
sında İsveçlilerin hislerini gizlemeleri· 
ni istemek fazla bir şey olur.• 

Fin tebliği 
m~lsinki 16 (A.A.) - Öğleden sonra nf'Ş

redilen 16 kanunusani tarihli Fin tebliğin
de ezcümle şöyle denilmektedir: 

Karada: Kareli cephesinde izaç ve top;ıı 
ateşleri olmuştur. 

Taip:ıle'de bir düşman miıfrczcsi Fın 
mevzllerlne hücum etmişse de ağır t:"ylat 
vererek püskürtülmüştür. Salla bblgesin
de Fin kıtaları iki düşman mürıezc:ıtnl 
imha etmişlerdir. 

Denizde: Kayde şayan ehemmiyetli hiç
bir şey olmamuıtır. 

Havalarda: Hafif tayyare faaliyeti k<ıy
dedllmiştlr. 70 - 80 kadar Sovyet tayyaresi 
memleketin iç taraflarını, ezcümle Tmıpc
re, Abo, Hemeenbinna ve Kajmal'yi bll!n
bardıman etmişlerdir. Ölen yoksa da 4!) 

yaralı vardır. Küçük bazı yangınl!lr olmuş, 
fakat çabuk söndürülmüştür. Fin hava 
kuvvetleri de istikşaf uçuşları yapmış va 
düşman lotal:ıruıı bombardıman etmlşl r
dir. Dört Sovyet tayyaresi düşürülmü tür. 

Helsinki 16 (A.A,) - Sovyetler tarafın
dan Vaarsa'da yapılan hava bombardnn.ı
nında içlerinde kadın ve çocuk bulun n 8 
sivil olmüştur. Pek çok yaralı v:ırdır. M d
di hasarat çok fazladır. 

Pctsamo mıntakası üzerinde uçan duş
ınan tayyareleri Norveç crazisi ü1 ·ri•1d~n 
geçerek Şimal Buz denizindı:ın g lmekt'J 
ldller. Diin Finlandiyada yapılan Ul'tı5h
ra 300 den fazla Sovyet tayyaresi 1,Lırnlt 
etmiştir. 6 Sovyet tayy~.re.si dUşiıriılmtiş

tUr. 

Amerikan gönüllüleri 
Finlandiyaya vardı 

Paris 16 (A.A.> - Herald Tribuııe g.ıze
tesi, ilk Amerikan gôni.ilhi kıtaat.mın Fuı
lô.ndlyaya vardığını yazmaktadır. 

Gonullüler Fiıılandlyalı suba~•larm ne
zareti altında kayak ve atış tnlimle:-1 yapı
yorlar. 

V qİ.ngton 1 6 ( A.A.) - Mebusan 
meclisi reisi Bankhead, gazetecilere yap· 
tığı beyanatta demiştir ki: 

Reisicümhur Roosevelt, Amerikanın 
Finlandiyaya yapabileceği yardım hak
kında mebusan ve ayan meclisleri reis· 
lerine bir mesaj gönderecektir. Mutad 
usul bu mesajın mebusan ve ayan mec· 
]islerinin reislerine değil, bizzat bu mec
lislere gönderilmesini icab P.ttirirdi. 

Bu suretle, Finlandiyaya yapılacak. 
yardıma ait kararlar parlamento tara
fından değil parlamento reisleri tara
fından deruhte edilmiş olacaktır. 

Gönüllü doktor ve 
hastahakıcılar 

Berne 16 (AA.) - İsviçreli gönüllü 
doktor ve hastabakıcıl:ırdan bir heye· 
tin Finlandiya ordusu nezdine gitme9ine 
hükumet müsaade etmiştir. Bu heyetin 
masraflarını İsviçre doktorlar birlijii te.
viye edecektir. 
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Aslp./rol Necati yerli Aspirin değildir. 
ÖSTAŞ 
Ôrme aanayii 

Ttirk Anonim 
firlıetinden : 

HilMdarlar umwnt la.yeti 24 Şahat 
1940 Camart.al ..... t 10.JO da 
Mahmud.,...da Mehmecl Ptıf& Mnpnda 

S numarada adt .arette tıopkneceimcf•n 
lai.edarlann o sUn ıelmeleri riaa om. 
aur. 

Eaaa mubv.ı-ammin il DOi mad
clesi mucibince 100 hiweye malik M.e
clarlann haiz oldaklan hı.e Mnetleriai 
içtima Kiinilnden nfbay.t bir J.afta n• 
'Yel Şirket Merkezine tevdi etmeleri icap 
eder. 

MOZAKF.RAT RUZNAMESi 
1 - 19 39 yıh itlerine ait idare Mec

lisi raporunun okunmaa. 

2 - Bilanço ve müraJtiı:l raporunun 
olrumnuı. tudildi ye idare Meclieinin 
ibrası. 

3 - Ticaret kanununun 323 ncil 
maddesi mucibince tirketle muamele 
)'apmalan ic;in idare MeclW azeene ..., 
llhiyet verilmesi. 

4 - y enicl• iki mGnkip la7iDi o. 
lcretlerinin teebiti. 

EMLAK ve TiCARET 
TO:rk Anonim 
Şirketinden: 

.HİIMdarlar umumi hqeti 19 Mm 
1940 aalı Kiinil Mat 1 O da Mahmud pa
pda Meluı.d pap hanmda Şirket m_.. 
kezinde adt 8llrette toplan.caimdaa 
hiasedarlarm o sb plmeleri doa -. 
•ur. 

Heyeti umumiyeye ualeten ve Veka
leten iftirak edebilmek için bixedarla· 
nn laakal 5 O hisseye malilt olmalan ve 
hisse aenetlerini nihayet 2 Mart 1940 
tarihine kadar Şirketin Merkezi idare
eine tevdi etmeleri icap eder. 

RUZNAME! MOzAKERAT 
1 - İdare Meclia rapoımum olmD

lbaaı. 

2 - 1939 7J)ma ait bilaDGO, kir ft 
zarar heeabile mGraldp raponmun oku. 
Barak tud~ ve Meclia idare •m
lbraaa. 

3 - Tıcaret bnunmmn 323 Dal 
Dladdeü mucibince fiıbtl• '"''•mele ~· 
pebiJmeleri içia idare MeclW azelaıma 
ealibiyet verilme& 

4 - '940 7da için iki mUrakip la7iDi 
. 8e ücretlerinin teebiti. 

·· .. j7(j }}(/ 
'~J ,i ________ _ 

SAÇ ~ABl'l 
Sl\ç,:ırınızı mul'ı<"lt:ı:r.- ıçı .. l'ı:trikul~df' 

te,,,rirıı ilk ~ullanı-;t' ~~vrect·k.,lrıil'. 

JO "- ,,r .. ''uf 

KaJIP lıllml1fW 
flmlr....- ... 

otılbdm lltl • w-
ftl ... , ·-·--lmı JQkanda totıot-
rat olan cıll1lm ..... 
n1n Mapam na!ı1J9-
atnın İnOMU kGJGn
den Sultan Satu
tan budne kadar 
hiçbir haber alama
.._ Bir kia Mndll 
Glııl\llcma ....,.._ 
~ ...... 
........ Jıt lldrtılllm 
lılldluwsbil rtcıa ..._ 
rtm. 

Beyotıa • h .. ...... .. n ti 
fınnınt!a ba1Nm: Ganaa ......_ 

-------------~~-ZaJI - Emln&a& .aıııe IW-'nden aı-
4ıtıın (2089) num&ralı bant bnuanl ,,. 
lokantacılık cem.lyetınden alchlP• maan
ae cftsd•nımı taJl>eU;lm. Yenu.tnı alaoa
IPD>dan hütmtt JOk'V. 
Yalı Ülki a11111a1a (t) ...... Taıtaa 

-• Dr. A. Aaım Onur-• 
Ortaköy 

ŞiFA YURDU 
~ ...... ,..... .... 

lılı park ... lımton .... ... 

taümaı 111. bduı " erkek ber -· hutalıldara af1k ......._ 
Dotaa ft bdln UUll1aUuDI fi-

- •PIAdlltt. .... '" .. ....... 
.. llıll tot ......... aau.r. onr,. 
-· --..., 1Ql1I, llaamm ......... uı • ııa. .....,_: ..._ 

'l'hkfı'• G•••mt,.etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kmal8f tldll: .. 

Serma,...lı 100. 000.000 T~ 1irui .... w.,.... .-.: -
Zlrll w 1ikmt • ..ı bmb nmnılel .. 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramlye ftl'lyor 
Ziraat Bu>baında Jaımlma1ı ft fhbaııu tuarruf helapl&rmd& C 81 

IO liruı bul11nanıua lmede " defa çekilecek kur'a 1Je aplıdül p1Ana 
... ikramJıe ~ı 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • ı,ooo • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,000 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: BeaapJanndald paralar bir sene içinde 60 llradaD atalı 
dtlfm1J9Dlere tla'amlJ9 çıktılı takdirde ,, 20 fazlaalle verllecektlr. 

Km'ldu lllDlle ' defll, ı .,.... 1 BhtnefkAmm, ı Mart ft "l Jlalnm 
mthlerlnde ~llr. 

.it Sıtmanın .,, son niJbelleri de 
-taına..um de/olacaktır ... -

sa . 
QUlNIUll LA8A~ 

Wf RAQUE' • tıerldbWe ...- --.-
Mm mkt.rt cliter K ... bıa 
..llWlb8a ............ .. 

E.=~:::: J:. Wr b.- 116acbr. Bir bt 
....... .....u • ...
.................. T ... 
.-•• , .. Paie!Jı..AD•ww ......... _..,. 

· e e 
UllllM 

Nafia Vekaletinden: 
DlllUlıen kmıulaıı Ja: 
1 - 8e1han at l8hll sulama ve deprj tebekealle suıal lmalAtı ve llletme bJnalan 

....... bllf bedell .. Q 000. liradır . 
1 - 111rr1ıe-u Wl/8'8 tarihine ra.stb1an cama gtlntı aat 15 de Nafia VeWeU 811 

-..S Blllftll18a llrlDtme J!Cm:ntqonu odamnda tapalı zarf uaullle ppılacaktar. 
1 - t.w.m.., elrllltmm l&l'tDamul, müaıvele proJesl, bayındırlık illed genel pn

DP d, ftaDl tu&name '" pro,JeJeıi IO llra mutabUJnde 811 İf.led M•Hlfnden ala
llWdlır. 

• - ..,..,... trJnblllaet lQln laetuıerm il '180 l1ralık muvakkat Wıntnat 'f8l'lll8ll 
w 7 72 +«tin ,......., llnden en u llk1s sin eneı ellerinde bu111D&D 'NdbJ&ıl& 
blıılme bir dlletve ile Maftna VeWetlne mtrw&t edenk ba ile mahflM olmak a.eı.. 
aelb almalu1 veba vealb7ı lbru eımeıert IAmmdır. Bu mldıdet lolnde ftlllb ıale
tılnıde ba11mlnQuıJar llrllltmeJe JaUrtt edemesJar. 

1 - 1*Jrmertıı '9k1lf mektuplarmı lklDol maddede JUlh aatMn bir .-aı eneUDe 
lııadal m lflert relllllln• makbus mutablllllıde veıme1ed Jbı""'••. 

JtGl&ada olan pcttıneJer bbul ectUmes. ceeol• c1089b 

P. T. T. Umum MUdUrıuaunden: 
ı - idare Ud1Jaol 19'D muhtelif f8b1I ve babalarda teal8 edilecek 11 otomatDc 

1antnııa IOOO adet otomatik telefolı mattD.111 bpalı lla1'fla eUUtm119 §1b.nlmıttu'. 
1 - )ılnhpmmen bedel c4'18,000• muvütaı tıemınat c22'11h lira olUp eblltmell 10 

fallU MO nmarteel tlntl IUt cll,lo. da An1ı:anda P. T. T. umum m1lcltrUlt bhıym. 
dald atın alma lr.omJS)'onunda :rapılacaktır. 

ı - tnemer muvakbt temmat ımtbas V8"A banka mektublle tanunl veealtl 
mllhtnt kapalı sarf1anm o cün aat clO,ICb a tadar mesktr komlsJona vereceklerdir. 

f - eanrıameıer Ankarada P. T. T. le'fu1llı mGdlıltlltlnc:len c288Cb kurut mutabl-
llDıdıt ftl'llloekUr. clCMMIO• c8&88• 

Ticaret Veklletf teıkilltlandırma batkontrolörlüğünden 
Çuval kanaviçe ve JUt lpliğl lthallle · 

iştigal edenlere 
_ Oaftl, bııavlOe ve ıeı lpllll ltb&Hle lfUla1 edımlerden İatanbalda bu!mıanJaruı 

., !blll iL lltO w ..... bümaalum da ...... ~ ıaıuııne kadar 8llboJde Ll-
- .. 1P 'fts'. r7 t 1 1 - llllidııılıııll ,,,,.,,,.... .... '* ..... --

.... iN. .......................... - - UAa elwA• ... 

=-.:=;::::: Bahçekapı Salih llec. 
Memur aranıyor 
~ lllr kindir ml•eır hıde p,.... tisme mubahere 

"' n ıı tı alil ... ..t ..,., ,wr,el ,_ .. •' ala 111r wm1a 

.... - --· ... - " ... ,..... ...... " ..... JUlh iti 
• tnrkilr. 

>;' ............................ .....-ne .. . 
..... MlliM'Mr. latr'Hledn .................... ailKHIP iP 
..,.,,.n llım ı v'ıl~ _..., dlp'ı wlenm w t..ollmfll hal........_ 
........ &JIDll laıe ............... u !fo ............ 
mıah• tıe•MM .................. slnlrmlled Mn elmr. 

f lnlıUarlar U. Müdiirliiliinden: 1 
Ketlf bedeli 

Ur& Kr. 
rm IO 
Mil ., 

1- fJa,rtname ve lceflfnnmelerl mucibince JUkarda mahlJetl buıısat.en J'uılı her W 
.. ldlalanDd& lti*dlen usul! l~ yaptırıJacakQr. 

D - K._aı beclelled, muvaktU tnıtn•ıJan. eblltme 1&atleıt, hlalarmd& JUlbdlr. 
m - Dll1tme 28. 1/9f0 '™ llntl Kt"afalta Levumı ff MibQ&at fUhee'ndW.1 

am lrGIDlaJmund& ıapıJacaJcW. 
ır - laL\r J'ab. daD tamlrhM ald fll,l1Dame1er ... " dllW lfe ald tartnameler de 

.. lmral muJreJ>tllnde Levazım ...... ft"1Mndln aJmalıQtı" 

" - ~edn eaaıtme ... ııuutık - taJtn edlJa stm ft aallerde " , ... 
PID! pualu!ıla bldlkte mestar koml!p!: pımeıerı. .ısa. • 

Münakalat Vekiletinden: 
1 - Vekalet nefl'İyat müdürlüğünde münhal 

200 ve 175 lira ücretli kadroya ingilizce ve alman
ca bilenlerden lmb1ıanla 3656 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde, 2 mütercim alınacakbr. 

2 -Taliplerin imtihanın icra kılınacajı 31 
kinunusanl 1940 tarihine müaadif çarpnba gü
nünden enel Memurin kanununun 5 inci maddesi 
hükümlerinin amir bulunduğu evrakı müsbitele
rile birlikte vekiletlmiz ne,riya t müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilin olunur. (168) (342) 

Oıküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk 
Tramvayları T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz k;ln elli muhtelli eft&k tab'ı açık eksiltme suretile münakasa
ya konulmuştur • 

)lflneJresa 26 KAnunusani 1940 cuma günü saat 14 te Şirketin Bağlar
b&şmda Wn İdare Merkezinde yapılacaktır. 

f.tWru metlJaac:dann tarlbt HAndan .itibaren taW günleri müstesna ola
rak her ğGn 1&&t 10 dan 11 ya tadar Şirket Merkezinde Mağaza ve Levazım 
JımdOrlOIOm mOracaatle f111;Dame 't'9D1blıunelerl görebilecekleri ilAD olunur, 

Jştanhul Levazım amirliğinden: 
-.,tp Defterd&nDda 1 n1111U11ab Daim nlDID toraP at611elerlnde mattneJer lçln. 

lbar edDm bina 4ieldUrMle ..U fOrap map='dertJe phpnak lateJenlerln Defterdarda 
1 n1DDUalı Dlkllllm llldldlithıe mlwtlan. · clOBM.t • 

Yalnız 7 gün zarfında 
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~- D. BRAMALLE. bir hafta ZU• 
&oda tecriibe ellili .. yeni aüzellik 
tarza tedaviniıı cazip tesirinden hayret
te kaldı. 

• 

~ 'bir hafta :ırarfmda binlsce b- tabir edilen cildi İhya eden bu lapıetli 
41mlu, bGtUn 'bmutukluklanndan br· ~ fİİDdİ pembe renkteki Tobloa 
luldular ve 1m çok MDe pnçlettirir. beminba tmkibinde mevcuttur. 
llimler, :rq Ueırledikçe burufulduklaruı Heır alqam )'atmadan evvel bu kre-
aıeydana seldiiini ketfetmit(erdir. Çtin• mi kallanm17 Siz QYUJ'km cdcllnllıl be.-

~-k L-etli J.Tip ~ecek .... barupldaruuza 
idi. lhtlprladıqa cild UU'ljV B.q ua aicferecektir. Ancak bir hafta sarfmda 
mıaurlanm kaybeder. Bu unaurlan iacle ,._~ 
ediniz. clld )'eniden tazelfllir 'ft ~o)anwr, 10Delen:e 8~ prüneceJrajnis. ~a.. 

.. l;in ,........ IMıJu renkt.ld ....... 
itte, Viyana Oniveniteei profeeöril lon knmini b)Wpms ~ b...ı.t eri-
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•etfl de budar. Gene hayyaalann b6- p sar6ada • .-t ve • emuır bir 
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Sahife 12 

BATERİE İLE RADYOLARINI İSTİMAL 

EDENLERİN NAZARI DİKKATİNE: 

Markalı yassı pilleri ·radyolar için en mükemmel pillerdir. 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir 

Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde a.ra9'lllız. 

Toptan satış yeri: Jan Dekalo ve Şur. Tahtakale No. 51 

BAYAS MOBiLYA EVi 
Beyoğlunda Altıucı Daire karşısında Müellif Cad. 6/8 No. 

maruf BAY AS Ticarethanesi 
J}eyoğlu, Altıncı Daire, Şimal Sokak 1\ T kl • • 
Konservatuvar yanında 4 No. ya lYQ efmtşftr. 

A. BAYAS \'e A. PSALTİ nıüessesesinden llobilyası olanlar mezkfrr mahale 

~------ ıniiracaatlan rica olunur. Telefon: 41055 , 

imtihanla Daktilo ahnacak 
Umumi Maöazalar T. A. Ş. istanbul su besinden: 

Şiİ-ketimİzin Ankaradaki Merkezinde ve İzmir, Mersin Şubelerinde 
50 - 75 lira aylık ücretle istihdam edilmek üzere İmtihanla dört Daktilo 
alınacaktır. 

Lisan bilen ve muhasebe işlerine vakıf olanlar tercih edilir. 
İsteyenlerin 19/1/1940 cuma günü saat 11 de 4üncü Vakıf ilan ı inci 

Kat 18 numaralı Şubemize miiracaatlan. 

EKZAMiN 
Ekzemanın ilcicıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

AKŞAM 

• SİNDE 
ÇEKllICE~ 

OiLBER KARDEŞLER 
Müessesatı Tuhafiye 

Türk Anonim Şirketinden: 
Hissedarlar umumi heyeti 19 Mart 

1940 salı günü saat 10,30 da Mahmud
pa§ada Mehmed paşa hanında 5 numa· 
rada adi surette toplan11cağından hisse• 
darların o gün gelmeleri rica olunur. 

Esas mukavelenamenin 26 ncı mad
desi mucibince 5 O hisseye malik hisa&
darların haiz oldukları hi"e senetlerini 
içtima gününden nihayet bir hafta ev
vel Şirket Merkezine tevdi etmeleri icap 
eder. 

Ruznameyi müzakerat 
1 - 19 39 yılı İ§lerine ait idare Mec· 

)isi raporunun okunması. 

2 - Bilanço kar ve zarar hesapları ile 
mürakipler raporunun okunarak tasdiki 
ve Meclisi idarenin ibrası. 

3 - Ticaret kanununun 32 3 ncü 
maddesi mucibince Şirketle ticaret mu· 
amelelerinde bulunmak üzere idaro 
Meclisi azasına salahiyet verilmesi. 

4 - Yeniden iki mü rakip tayini il., 
ücretlerinin tayini. 

İstanbul asliye 12 el hukuk mahkeme
sinden: Müddei: Fitnat. Müddeialeyh: Ke
mal. Unkapanı Hacıkadın Kiitlp Çelebi 
cad. No. 33. Müddei Fitnat tarafından müd
deialeyh Kemalin aleyhine açılan boşan
ma davasına alt arzuhal müddelaleyhe 
tebliğ edilmek üzere yazılı adresine gönde
rilmişse de mumalleyhln mezkfır ikamet
gahını terk ile semti meçhule gittiğinin be
yanile iade kılınması üzerine hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun 141, 142, 143 ve 
183 lincü maddelerine tevfikan iade kılı
nan dava arzuhali lle tahkikat günfuıü 
gösterir davetiye varakasının mahkeme di
vanhanesine asılmasına ve 939/387 numa
rada kayıtlı işbu davaya müddeialeyhin 
(15) gün içinde cevap vermesine karar 
verilmiş ve bermucibl karar arzuhal ile da
vetiye varakası mahkeme divanhanesine 
asılmış olmakla mumaileyh Kemal yukan
da. yazılı müddet zarfında davaya cevap 
vererek tahkikat için tayin kılınan 27/2/94-0 
salı günü saat (9,30) da. mahkell'em~cJtt 

hazır bulunması veya kanuni bir vekil g?ın
dermesl lüzumu tebllğ yerine geçmek üze
re ııtm olunur. 

17 Kinuntısanı 1940 

~Yavrunuz, Saadetinizdir ... 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetlşlıni; tabiatın tıpla bir yavru gibi sine 
sinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile m.ümkilndilr. Iler anne tabiatın 
insanlara bahşettiği bu kudret güzeJ!lfinden istııadT __ geri bırakma

mamalıdır. 

-ç AP A MARKA 
Müstahzaratinda bu hassa tamamen mevcuttur. 

- Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 _ _.,. 

. 
PATI KULLANINIZ 

Her türlü yanıkları, kan çıbanlannı, meme iltihaplannı ve çatlaklan, 
koltuk altı çıbanlannı, dolama, ak neler, ergenllkler, traş yaralannı, çocuk
lann ve büyüklerüı her türlü deri iltihaplannı en erken ve en emin te
davi eder. V İ R O Z A m.ikroplann yaşamasına mani olur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum idaresi ilanlan 

' 

işletme 

Muhammen bedell lt)400 lira olan 50 000 Kğ. Benzin 30/ 1/1940 salı günü saat (15) 
on beşte Haydarpaşada Gar ı:-·1.ssı dahlllndekl komisyon tarafından kapalı zarf usullle •a• Göz Mütehasaiıi satın aluıncaktır. .- :'f ., • 

1 Dr. ŞDkrQ Ertan ı Bu işe girmek isteyenlerin ~eo liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vest-

1 
(Cataıotıu Nuruosmanlre cad. No. 15 kalarla tekliflerini muhtevi zarnarını ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon reı.t-

doktor Osman Şerafeddin apa•rt•unan••'>ıılll liğlne vermeleri lflzımdır. 
• Telefon: 22588 • Bu ışe ait şaıLnamr~er kom 'syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (370) 


