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Hedef, memleketi en emin yoldan 
refah ve terakkiye ulaştırmaktır 

Başvekil dün Mecliste Rus kıtaatı büyük bir 
lnühim bir nutuk söyledi hezimete uğradı 
· 40 bin kisi ve mühim malzeme kaybederek 
"Kalplerimiz feliket yüzünden nekadar Salla'dan çekllmeQe mecbur olduQu bildiriliyor 
'muztarip ise vicdanlarımız da mümkün 

olanı yapmış olmakla müsterihtir,, 
Belsioki 18 (A.A.) - Rus kıtaatı· 

nm büyük bir hesbnete upadıktan ve 
40 bin k.lfl Ye mühim miktarda make· 
me kaybettikten &0nra Salla'dan geri 
çekilmiş olduklan teyid edllmeldedlr. 

So-.yetlerin Salla civannda vuku 
bulan kanlı muharebelerden &0nra 
ricat etmekte oldukları bildJrillyor. 

Sovyet kı~ millerce maafe,e 
püskürtülmüştür. 

Belsinki 18 (A.A.) - (Reuter): Tldningen gazetesinin stokholmd~ 
ki muahablrlne göre, Rus baş kuman
danlığı ıa.,ın muharebeye denm fm.. 
kim olmadığı kanaatine varmıştır. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Başvekil, felaketzedelere yardım işinde bir takım iftira· ::1e;m~ec:p::ı-~=: 
arla memleket havasını if sada çalışan güruhun Türklük ~=;:":eıın mühim olduğun• 
muhiti içinde istedikleri neticeyi alamıyacakla_rını söyledi L ••k ___ b ___ d_a_h_u_d_u_dda 

HARiCf SiYASETi!! 1!~-~ıi~~~-!!i TAKiP EDiVOR u ~::hk~! yapıyor 
Balkan sulhu nin bugünkü toplantısında Başvekil 

ve 

Bulgaristan 
Avrupa harbi ortasında Balkanla

rın vaziyeti düşünüldüğü zaman Bul
garistan, kocaman bir sual işareti 
gibi dururdu. Bu tasavvuru canlan
dıran sebepler çoktu. En başta, Bul
garistanın tatmin edilmemiş bir dev
let olması gelir. Harp ve kargaşalık, 
hoşnutsuzların sevdiği, aradığı hava
dır. Komşu memleketin de, emelleri
ni yerine getirmek için, fırsattan is
tifadeyi arzu etmesi, sulhun bozul
nıasını faydalı göreceği zannını ha.
sıı etti. 

Italyanın Arnavutluğu işgal etme
si Balkanlara doğru genişleme hül
Yasının başlangıcı addedildiği sıra
larda, gözler gene Bulgaristana çev
r:1Inıiştı. İtalya, bu emperiyalist eme
lınde Bulgaristanı, kendine en uygun 
Yardımcı sayabilirdi. 

Nihayet, Almanyanın cŞarka doğ
ru. PoliUkasında Bulgaristanın, Bal
kanlar ortasında iyi bir filet bir ha-
reket u ·· . -· ' ssu olabılecegı endişesi uyandı. 

Al.ınanya, Polonyanın taksiminden 
sonra, Sovyetıer hesabına Romanya 
":/•iacarıstan hudutlarından elini 
~ ınce, bir Slav akını ihtimalinden 
ofyanın timidlere kapıldığını söyli

Yenıer oldu. 

:f Zaman zaman, 11adiseleıin inkisa-
ına göre R · So omanın, yahut Berlinin 

le fyadaki tesir ve tazyıklan, son gün-
rde Bulgar ticaret heyetlerinin 

Mosk?vayı ziyaretleri ne olursa ol
~~· ıtlraf etmelidir ki Bulgaristan 
~kUmetı A vmpayı sarsan fırtına 

içınde Balkan ufuklarını şüpheli °ğ(E. 
terecek herhangi bir hareket, hatta 
b~r tem~!ülden çekinmiş, harp ateşi
~ bu ülkeye sirayetini teşvik edicl 
uıanık bir ihtiras politikası merke

zi olmak istidadını asla gösterme 
ınişUr. -

Bu hareket tarzında, sadece bütün 
Balk~nlar için değil, sırf mllll Bul
gar sıy~eti bakımından dahi büyük 
bir basıret görmek lazımdır. Hadise
~erin yürüyüşünü akıllı gözle seyre
tıen _Bulgaristan hükfuneti anıamış-

r ki herhangi büyük bir devletin 

N ecmeddin Sadak 

<Devanu 4 üncü ubifede) 

Dr. Refik Saydam tarafından söyle-
nen nutuk aşağıdadır: 

Aziz ar~arım, 
Büfük Meclis kış tatiline karar ver

miş bulunuyor. Sayın arkadaşlarıma 
neşeli ve sıhhatli bir istirahat devresi 
dilerim. Büyük Meclisn altıncı içtima 
devresinin başlangıcındanberi hükU
metinize verdiğiniz vazifeler( bura
da tafsllen tekrar edecek değilim. 
Günün icab ettirdiği bir çok lüzumlu 
kanunlar yüksek tasdikinize mazhar 
oldu. Hükftmetinize dilsen vazife de 
onlan iyi, milletimizin 'nef'ine uyar 
şekilde tabik etmektir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Memleket içinde emniyet ve asayiş 

memnuniyet verecek bir haldedir. 
Yapmakta olduğumuz müşahedeler 
bize şu kanaati vermiştir: Bütün va
tandaşlar ve umumiyetle Türk yur
dunda yaşayanlar hürlyetıerlnden, 

(Devamı 10 uncu sahifede) 
Başvekil B. Refik Saydam Mecliste 

nutuk söylerken 

cVölkischer Beobachten e: 

Bir zafer araniyorl 

Hollandada yeniden bazı yerlerde 
ışıkları,ı söndürülmesine karar verildi 

Brüksel 18 (A.A.) - Belga ajansı· 
na gelen haberlere göre, Lüksemburg 
hükfuneti. Moselle köprüleri civarın
da ve bu nehir boyunca istihkAm si
perleri vücude getirmeğe başlamıştır. 

Amsterdam 18 (A.A.) - Hollanda
nın şimali garbisinde k!in askeri bir 
liman olan Helder'in Belediye reisi, 
komün dahilinde gece yansından son. 
ra bütün ışıklann söndürülmesine ka
rar vermiştir. Müşteriler, kahveleri ve 
eğlence yerlerini nihayet 23,45 te ter
kedeceklerdir. Komün dahilinde sefer 
eden bütün otomobiller, gece yansın
dan sonra ışıklarını örteceklerdir. 

Amerikanın ali.kaai 
Brüksel 18 - Amerikanın Brükc;cl 

sefiri acele tayyare ile buraya gelmiş 

ve hemen itlmadnamesini krala tak
dim ederek işe başlailll§tır. Bu sürat 
nazarı dikkati celbetmlştir. Amerika 
bu suretle gerginlik anında Amerika· 
nın Belçikaya karşı olan alakasını 

göstermek istemiştir. 

İngiliz ordusunda yeniden 
izin veriliyor 

Lonıdra 18 (A.A.) - Reuter ajansı
nın Fransadakl İngiliz ordusu nezdin
deki husus! muhabirinin bildirdiğine 
göre, geçen pazar günü muvakkaten 
ilga edil1\1iş olan mezuniyetler dün ak
şamdan ıtibaren yeniden tesis edil
miştir. 

AKŞAM 
Kurban bayramini kari

lerine tebrik eder. 
Bayram :münasebetile guetemis 

Cumartesi, Pazar, Pasadesl 
günleri· çılmııyacaktır. 

.. Akka~Iera 

Süflilik 
Hemen hiç bir arka sokak, hatt4 

büyük cadde yok ki sokağa soba ~ 
rusundan is damla.tmasın ve kaldı-
nmları lekeleyip gel.enlerin geçen~ 
rin üstlerini kirletmesin. .. •.. 

Bu mülevvesliğin ortadan kaldml
ması için ille 'beledi11enin ihtan, ce· 
zası mı lazım? Evleri.nıWe bu kadat'· 
cık bir ıslahat yapmağa medeni ha.ti· 
siyetimiz ve zevkimiz bizi niçin sevt 
edemiyor? Bu. ihmal., fıkaralıJdcı izah 
edilemez; mıZ77UZlık, süfliliktir. 

Edebiyatta yeniler 
mi, eskiler mi? 

B. Mahmud Yesari: cSiz 
Elifi yenmeğe çalıtmız• 

diyor 
Konuşan: ŞEVKET RADO 

Bayranu müteakib çıkacak nüs
hamızda okuyunuz. 



Bahif e 2 

( Diin Geceki ve 

S on. dakika 

Finler, Salla cephesinde 
~ 

45 kilometre ilerlediler 
Harbin bidayetinden son günlere kadar Sovyet 

zayiatı 150,000 kişi tahmin ediliyor 
Pnris 19 - Helsinkiden bildiriliyor: LA.ponya cephesinde, Fin kıtaatının 

muvaff akıyetleri devam etmektedir. Finler Salla cephesinde 45 kilometre lleri
leıni§lerdit. Fin akıncı müfrezeleri, mühim birçok Sovyet müfrezelerini orman
lar içinde baskın hücumlaıile imha eylemişlerdir. 

Ladoganın şimalinde, Fin1er1n kazandıkları muvaffakıyetin statejik bü
yük ehemmiyeti vardır. Zira Sovyetıer, bu mıntakada attyen Finlft.ndiyaya gir
melerini temin edecebilecek bütün askeı1 yollan terketmeğe mecbur kalmışlar
dır. 

Fin kıtaatı, karlara saplanmış beş Sovyet tayyaresi bularak zapteylemiş-
lerdir. 

Finlerin tahminine göre harbin bidayetfndenberi son günlere kadar Sov-
7etlerin zayiatı 150,000 klşi tahmin edlmektedr. Bunlardan 59,000 kişin1n maıc.. 
tul düştüğü söyleniyor. 

Almanya bahriyelilerle 
şoförleri topluyor 

Londra 19 - Hamburg radyosu· bugün neşriyatını tatil ederek yalnız her 
amıfa mensup bahrlyelllerle şoförlerlnhemen a.IAkadar makamlara müraca
atıannı ilfuı etti. 

sıovakyada Alman JıazırJıkla..""1 ve sevkiyatı devam etmektedir. Slovakya 
otellerinde şubat ayına mahsus olmak üzere Alman zabitleri için bütün odalar 
kiralanmıştır. 

Hollanda başkumandanının bir emri 
L<nıdra 19 - Hollanda askeri kuvvetlerinin başkumandanı bugün neş

rettiği bir emirnamede milli müdafa&ya müsait bütün arazinin orduya 
tahsis eclilmesfni bu yerleri işgal edenlerin izin almadan arazi üzerinde hiç 
bir değişiklik yapmamalarını blldirni!ştir. 

Sovyetler, Romanyaya karşıhkll yardım paktı 
yapılmasını teklif etmiş 

RDTna 18 - Havas ajansının bildirdiğine göre: Komentem gazetesinin 
bugün çıkan bir makalesine dair Moskovadan gelen haberler siyasi maha
tnde pek fazla mvezuubahs edilmektedir. Bu makalede Romanyaya Sovyet.. 
ler birliği ile bir karşılıklı yardım paktı akdetmesi teklif olunmaktadır. 

Böyle bir hal Macaristan için. tehlike teşkil eder. AlAkadar iki memle
ket matbuatında Macaristan ile Romanyanın münasebetıerln1n iyileşmesi 
ihtimallerinin mevzuubahs edildiği bir sırada bu cihet hesaba katılacak bir 
unsur teşkil eder. 

Hitler hemen taarru
za geç.ilmesini istiyor 

Göring ve generaller buna muhalif 

ı9 Kanunusani 1940 

Da Sabahki Haberler J 
Yeni zelzeleler Petrol muharebesi 
Anadolunun muhtelif nok· 

larmda yer ıaraınbları 
hissedildi 

Ankara 18 - Dün reee saat 11,15 te Er
baa'da biri 8 saniye süren şiddetli, dlJer
leri hatif 3 zelzele olmuştur. Niksarda her 
riin dört, beş defa :r:elzelc oluyor. Dün 
Aınasyada da üç zelzele hissedilmiştir. 

Hariçten gelen yardımlar 
Ankara 18 (A.A.) - Buraya gelen malfı

mata nazaran hareketlarz; felAketzedelerl 
için Tahran büyük elçlllğimlze İranlı kar
deşlerimiz tarafından yapılan teberrünt 
yekünu 110 bin liraya baliğ olmuştur. 
Diğer taraftan İran yardım komitesi ta

rafından toplanan ve Karaköse yollle Er
zlncana sevkcdllmlş olan eşya da şunı:u:
dan ibaret bulunmaktadır: 1023 met.re 
yünlü kumaş, 628 battaniye, 100 erkek. 206 
kadın ve 78 çocuk paltosu, 81 çocuk kostü
mü, 725 çift çorap ve 810 fanlle. 

Ankara 18 - İrak Kızılnyı felaketzedel"r 
için 40 ton hurma göndermiştir. Danimnr
ka.nm Kampax şirketi 4000 dolar teberrü 
etmiştir. 

Hollandada teberrüat devam ediyor. La. 
Haye .sefaretimize para ve eşya ve birç<ık 
iane glmektedir. 

Felaketzedelerin Reisicüm
hura telgrafı 

Ankara 18 (A.A.) - Reisicümhur 
Milli Şef İsmet İnönüye İskenderun
dan aşağıdaki telgraf gelmiştir: 

Milli Şefimiz İsmet İnönü, 
Gördüğümüz felakete karşı bütün 

yardımlarlle sızılarımızı dindirip bi~ 

z1 göğsünde taşıyan hüktimetimize 
sonsuz minnet ve şükranlarımızı ar
zederlz. 

Erzincan f eıaketzedeleri 

A vustralyanın yardımı 
Ankara I8 (A.A.) - İngiltere bü

yük elçiliği, Avustralya hükumetinin 
hareketiarz feHl.ketzedelerine bir yar
dım olmak üzere 10,000 İngiliz lirası 
teberrü eylemiş olduğunu Hariciye 
VekAletine blldlımiştir. 

Hamaho ricası 
«Elinizi, ayağınızı öpeyim, 

Finlere yardım ediniz» 

Jzmir (Akşam) - Karşıyaka na
hiyesinde garip bir vaka olmuştur. 
Hüseyin oğlu Eşref adında genç bir 
hamal, bir miktar rakı içtikten sonra 
gece vakti bazı evlerin kapılarım çal
mış, kapıya çıkan ev sahpllerine: 

- Ellnlzl, ayağınızı öpeyim. Fin
lere yardım ediniz. 

Diye yalvannış, nihayet mesele po
lise aksetmiş, halkın istirahatini sel
beden sarhoş genç, tutulmuş, adliye
ye verilmlştlr. 

--------

Avustralya inoiltereye 
mühimmat veriyor 

İngiltere ile Fransa hedefe 

A lmanya Rusları Irak ve lran petrollerine 
el atmağa teşvik ediyormuş 

Popolo di Roma gazetesinin Berfin muhabiri 
bu hususta tafsilat veriyor 

Pariste çıkan Temps gazetesinin 
Roma muhabiri bildiriyor: ccVölkischer 
Beobachetr gazetesi, kdnunuevvel ip
tfdalannda Sovyet Rusyanın Garb! 
Asyada stratejik imkfuıları ne olabile
ceğini izah etmişti. Sovyet askerleri
nin FinH\ndiyadaki muvaffakıyetsiz
liğine rağmen, Büyük İskenderin i1J 
üzerinde bir Rus ileri yürüyüşü Alman 
diınaglarım oyalamağa devam ediyor. 
Berlinden Popolo di Roma gazetesine 
çekilen bir telgrafnamenin teyid et
tiğine göre, ((Hftlercl siyasi ve gazete
ci mahafilin nazarı dikkati hAla şarka 
müteveccihtir.» Telgrafa göre, buma
hafil, askeri harekıitın yakında Ka
radeniz havzasına, Kafkasyaya, İra
ka, İrana ve hatt§. Arap yarımadasına 
yayılacağı kanaatindedir. Bu da «mo
dem askeri bir ihtilıifın pek yakın bir 
zamanda petrol için bir harbe sebebi
yet vereceği nazaıiyesinden Ueri gel
mektedir.» 

İrak ile İranın petrollerine el atmak 
ve müttefikleri en bellibaşlı mahru
kat membalanrun birinden mahrum 
bırakmak için Kafkasya ile Hazer de
nizinin cenup istikametinde bir Rus 
ilerleyişi projesinin teressüm ettiği 

görülmektedir. Hatta öyle görünüyor 
ki böyle bir plan, Sovyet - Alman an-

lngiltere bizden 
tütün alacak 

İktisadi harp Nazırı d erhal 
mübayaata başlanacağını 

söyledi 

Londra 18 (A.A.) - İngiltere hlikü· 
meti, gayri muayyen bir müddet i~ln 
Amerika tütünü ithalinden vaz geçmc
ğe karar vermiştir. İngiliz tütün sa
nayii müesseselerinde iki buçuk sene
lik verjinya tütün stoku vardır. Fakat 
yüzde on veya on beş nisbetindc Türk 
ve Yunan tütününün verjinya tütü
nüne karıştırılacağı hemen hemen 
muhakkak gibidir. 

İktisadi Harp Nazın B. Cross Avam 
kamarasında söylediği bir nutukta 
Türkiyeye yapılmış olan ikrazın faizi 
olarak ithal edilecek olan Türk tütü
nünün derhal satın alınacağını beyan 
etmi§tir. Bundan başka pek yalan bir 
istikbalde Yunan tütününün ithal e
dilmesi beklenilmektedir. 

l~masının ilk günlerindenberl düşü
nülmüştür. 

O zaman Berlin, Sovyetıerin bir 
hamlede Finlandiyayı yutacağını ve . 
bu seferden sonra Rus ordulannı 

Irak ile İranın petrol havmlanna doğ
ru harekete getirmek kolay olacağını 
düşünüyordu. 

Berlin, Finlandiya cephesindeki 
Sovyet muvaffakıyetsizliklerine rağ

men, şark taraflarında faydalı bir ta
viz bulmağa hahişker görünüyor. 
Popolo dl Roma gazetesine çekilen bu 
telgrafnameye göre, Alman efklın 

umumiyesi petrol için girişllecek bir 
harpte Sovyet ordulannın, davanın 

ehemmiyetini şimaldekinden daha zi
yade kavrıyacağı fikrinde bulunuyor. 
Sovyet orduları bütün Sovyet motör
lerini besliyen Baku'yu müdafaa et
mekle kalmıyacaklar, fakat Fransa 
ile İngilterenin petrol iaşe membaları 
için ciddi bir tehdid teşkil edecekler
dir. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki Sov
yet ordularının bu istikamette Fin
landiyadan daha iyi bir surette harbe
dccekleri beyan edilmektedir. 

Telgrafnameye göre, Alman efkarı 
umumiyesi, Kafkasyanın cenubunda 
vaziyetin kaıışacağına kanidir. 

Irak Maliye Nazınna 
suikasd yap.ldı 

E ski bir polis memuru Nazıri 
tabanca ile karnından vurdu 1 

Bağdat 18 (A.A.) - Irak Maliye 
Nazırı B. Rüstem Haydar, bugün bir 
suikasde maruz kalmıştır. Nazın 

görmek için ısrar eden bir eski polia 
müfettişi revolverle Nazırı çalışma 

odasında vurmuştur. 

Nazır derhal hastaneye kaldırıl

mıştır. 

Vazifesinden azledilmiş bir memur 
olan mütecaviz, Nazıra bir istida ge
tirmiş ve Nazır bu istidayı okuduk
tan sonra odasından çıkmağa ha
zıralnıyordu. Mütecaviz bu esnada 
revolveıini sıkmış ve Nazırı karnın
dan vurmuştur. -----
Bir kız çocuğu yanarak öldü 

Nevyor"Jı 18 (A.A.) - Nevyork '1'1-
mes gaseteslnin Berllndeld ba.şmu
bablri Follschus gazetesine fU yazıyı 
göndermiştir: 

liftirler. Esasen zaferle neticeleneceği 
muhakkak olmadığı halde milyonlar
ca hayata mal olacak olan bir hare
ketin mesullyetini kimse kabul et.. 
memektedir. Evvelce olduğu gibi bu 
sefer de ordunun itaat edeceği mu
hakkak olmakla beraber, henüz hiç 
bir emir verilmemiştir. 

- birlikte varacak Polonyada açhk 

İzmir 18 (Telefonla) - Bergama
da Kınık nahiyesinde 2,5 yaşında 

Fatma adında bir kız oça.kta ısınır
ken etekleri tutuşmuş ve yanarak öl
müştür. --------
Londra civarında 

Bir tar~tan Alınan mahfillerinde 
büyük bir taamım girlşmenln fay
dası hakkında kararsızlık hüküm 
sürmekte, diğer taraftan ise dahili 
sebepler dolayıslle harekete geçmek 
hemen hemen bir zaruret halinde bu
lunmaktadır. 

Gerek tehditlerin mütemadiyen te
kerrürü, gerekse intizar devresi dola
yısile orduda kuvvei maneviyenin ve 
inzibatın azalması Almanlara askeı1 
bir gayrette bulunmak mecburiyetini 
tahmDe başlamaktadır. Şuna emin 
Olmak mümkündür ki, Almanlar ilk 
'bahardan evvel bir taarruza geçme
~klerl takdirde, ondan sonra böyle 
bir taarruz yapamayacaklardır, zira 
ı>rdusunun bidayetteki tefevvukU her 
gün biraz daha zail ol.maktadır. Bu 
ıtakdirde harp İngllterenin hazırlan
kbğı ekonomik mukavemet harbi ha
Jme gelecektir. 

Buruian başka, Alman kumanda 
beyetinden çıkan şayialar, fikirleıin 
ımuhtell:! olduğunu ve henüz hiçbir 
brarm veıil.mediğini bildirmektedir. 
~ bu haberler doğru ise, Hi~er 

harbi b1r zaferle bitirecek olan ezici 
"6 seri b1r darbe indirmek taraftan-
4ilr. Fa.kat ma.re.şal Görlng de dahil 
olduğu halde evvelce Hitlerin fikrine 
iştirak eden generaller buna muha-

Bitarafların vaziyet i 
Paris 18 - Gazeteler Alınan ve 

Bovyet tehdidi karşısında bitaraflann 
azlm.kAr vaziyet aldıklarını Hollanda 
ve Belçika olsun, Norveç ve İsveç ol
sun hep ayni cevabı verdiklerini 
söylüyorlar. Petit Jurnal asıl tehlike
nin şimalde olduğunu kaydediyor. 

Oeuvre gazetesi ise Almanyanın 

yalnız Hollandaya karşı bir hareketi 
elft.n düşündüğünü söylüyor. 

İsveç Hariciye Nazırının 
nutku 

Stokholm 18 (A.A.) - İsveç Hari
ciye Nazın Günther mebusan mecli
sinde yaptığı beyanatta siyasi vazi
yetin fevkalA.de gergin olduğunu ve 
cephedeki hareketsizliğe binaen mu
hasamatın bitarafiara sirayet ettirll
mesinden çok korkulabileceğini söy
lemiş ve demiştir ki: 

Bu şerait altında, İsveç hükfuneti 
memleketi harbe silrükliyebilecek 
tedbirlere müracaattan içtinap et
mek mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
İsveçln Finlfindiyaya yapmak istedi
~ yardımı yapmasına imkan yoktur. 

Londra 18 (A.A.) - Parise dön
mekte olan Fransız Teslihat Nazın 
B. Dautry'nin hareketinden evvel, 
İngiliz Teslihat Nazın B. Dautry'nin 
de huzurlle gazetecileri kabul ederek 
beyanatta bulunmu.ştur. Nazır demiş
tir ki: 

cHam maddelerimizi ve sanayi is
tihsalA tımızı müştereken ortaya koy
makla kalmıyoruz. Hedefimiz iki eko
nomiden birinde görülecek bu sukutu 
derhal diğerinin doldw-masnu temin 
edecek şek.ilde hareket etmektir.> 

B. Dautry de, şu beyanatta bulun
muştur: 

cİngil tere ile Fransa arasında artık 
ne gizli birşey ne de hudud vardır. 
Harbin devamı bizim için bir gaile 
meselesidir. 

zateri kazanmak için birlikte bü
yük zorlukları iktiham ettik. Hedefe 
birlikte varacağız. 

Kuvvetli bir azimden mülhem bu
lunuyoruz, büyük bir süratıe hare
ket edeceğiz.> 

l\lclboume 18 (A.A.) - Avustralya 
hnrb kabinesi İnglltereye 2.750.000 
tngUlz liralık sllıih ve mühimmat ve
rllmesini kabul etmiştir. 

Kabine, top yapılması için 500,000 
İngiliz liralık munzam tahsisat da 
kabul etmiştir. 

Bir kilo tereyağı 280 franga 
satılıyor 

Paris 18 (A.A.) - Gazeteler, Bolşe
vikler tarafından işgal edilmiş olan 
Polonya erazislnde bilhassa Aleopl'de 
b\ıgün bir kilo tereyağının 280 f ransız 
frangına, bir metre kumaşın 5000 
franga ve bir çift fotinin 2000 frangu 
satılmakta olduğunu yazmaktadırlar. 

Garp cephesinde vaziyet 
Paris 18 (A.A.) - 18 KAnunusani 

sabah tebliği: Gece heyeti umumi
yesi itibarile sakin geçmiştir. Sarre'in 
garp bölgesinde oldukça şiddetli 

topçu ateşi kaydedilmiştir. --- -
İlkmekteplerde önümüzdeki 

sene okutulacak kitaplar 
Ankara 18 CA.A.) - Haber aldığımıza. 

göre, ilkokullarda önümüzdeki ders yı1m
dan itibaren okutulacak cOkuma kitnplnru 
1çin Maarff Vekilliğince açılmış oln.n mü. 
sabaka 31 birlncikanun 1939 tarihinde so
na ermiş ve bu müsabakaya muhtelif mu
allimler tarafından münferiden veya gr JP
lar halhıde hazırlanmak .suretile 12 sert 
kitap göndcrllmlştlr. 

Talimatnamesi mucibince bu kitapları. 
tedk1k etmek üzere Vekllllkçe İ.sınall Hakkı 
Baltacıoğlunun başkanlığı altında Veki.tuc 
mtlfettışlerlndcn Necmeddin Halll On uı, 
Edebiyat fakültesi doçentlerinden Sabı1. 
Esad Siyavuşgll ve Ankara Gazi erkek Uk
okulu başöğretmenlM!tat Mengüden teşkil 
edUen komisyon Maarif Vekill Hasan Alt 
Yücel'ln huzurlle ilk toplantısını yap?nlf 
ve çalışmalarına başlamıştır. 

bir infilak 
Lcmdra 18 - Londranın şimalinde 

bir :fabrikada evvel§. iki, sonra da bir 
üçüncü infil§.k olmuş.tur. İnfilAk 20 
mil uzaktan işitllmiş, birçok camlar 
kırılmış, büyük bir duman sütunu 
yülr..selmlştlr. Birkaç ölü ve birçok ya .. 
ralı vardır. 

Tırhan vapuru geliyor 
Oturduğu kayalıktan kurta.nlan 

Tırhan vapuru, bugün Alemdar tah
lisiyesinln yedeğinde Alanyadan ha
reket edecek ve dört gün sonra İsta.n
bula gelecektir. -----

Çocuğu, batını keserek 
.. ı··"' t l ' çop uge a mış ar .... 

İmıir 18 (Telefonla) - Bugün 
Kahramanlar mahallesinde süprün
tülükte yeni doğmuş ve ba.,t kesllmiş 
ölü bir çocuk cesedi bulunmuştur. Z&' 
bıta tahkll..'"8.ta ba.şladı. 

Amiral Horty ile Prens 
Pol'ün mülaakab 

Budapeşte 18 (A.A.) - SalA.hiyet
tar Macar mahfilleri, yakında Anıiral 
Horty lle prens Pol arasında bir gö
rüşme olacağı hakkında bazı yaban
cı gazetelerin ya.ydık.1.an p.yialan te1'
zib ediyor. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 1 
Kurban bayramının 

felsefesi 
Ne manidar yabud ne minasız bir 

Kurban bayramına giriyoruz. 
On binlerce fent ve yuvayı kurban 

ettik... Arkasından hemen Kurban 
bayramı... Bayramla kurban bir ara
da hiç yakışmıyor. 

Eski dinler gazablanan ilMılan 

avundurmak için nıensuplannı insan 
kanı akıtmağa sevkedermiş. İbrahim 
de bu ananeye göre oğlunu öldüre
ceği sırada, Allah ona, insan kıyme
tini öğretmek üzere, bir mal gönder· 
iniş: 

- Bunu kurban et! - demiş. 
Binlerce sene evvele atfedilen bu 

macera, beşeriyeti medeniytin çok 
yiiksk bir kademesine ulaştınyor: 
Adem evladının kıymetini anlamak, 
bir remizle, böylece başlamıştır. 

Onun pek yüksek misaUerini bu 
harpte de görüyoruz. Tek az telefat 
olsun diye, beton beton üstüne, demir 
demir üstüne, milyon milyon üstüne 
ınasrar ediliyor. Yaşayan hemcinsi
ınizin kadri o kadar büyük ki, ona 
kıyasla canın yongası mala zerrece 
ehemmiyet verilmiyor. 

Zavallı Bedevi! .... Onun nazarında 
dört ayaklı bir hayvan koskoca bir 
sen•ettir... Fakat mabadettabiinin 
dehşetinden kurtulmak için (yahud 
kurtulacağını sandığı için) feda edi
yor ... Bugüniin adamı da ayni vazi
yette: Canını kurtarmak için varını 
yoğunu, benzinini, demirini, altınını 
\'eriyor. 

Eski ,.c yeni medeniyetler bu ba
kımdan biribir1erine çok benziyorlar. 

Kurban bayramının böylece felse
fesini yaparken, gen e kendi vaziyeti
mizi düşünüyonız. Bizim de t elakki
miz bundan sonra bu olmalıdır: 

Kl•ndi canımız için malı esirgeme
mek ... Bütün tabii ve mafevkattabil 
belftlara karşı bertürlü yüksek mas·· 
ranan gözden çıkarmak! 

<Her ne }(adar zelzele tabii ise de, 
~ulıurunu kestiremediğimiz için onu 
bir nevi mafevkattabii sayıverdim.) 

Sele karşı sed mi? ... 
Zelzeleye karşı fenni bina mı! ... 
Vıldınma karşı siperi saik~ mı? ..• 
l'angına karşı itfaiye mi? ... 
Düşmana karşı IUajino mu? ... 
Ne bileyim? ... Mala ve malı yaratan 

say'a tanlh'Jk eden her fedakarlık ... 
Kurban bayramının felsefesile as

ri felsefe ve miUi zaruri felsefemiz 
böylelikle birleşiyor. 

Uzun asırlardanberi ecdadımızın 
kutladığı, bizim de çocukluğumuzdan 
heri kutlamakta olduğumuz bu an
ane,i günü, bu yıl da bu bakımdan 
Yad edelim ve murakabeye varalım. 

... (Va-Nt1) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazi köprüsünün parkeleri 

k Unkapanı lle Fntih arasındaki Zeyrek yo
Y~Şunun inşası bitmiştir. Azapkapısı ile Me· 
t Yokuşu arasındaki yolun da üçte bM 

taü~·aınıanmıştır. Buna rağmen Gazi köp-
sunden s .. f ı Çfink.. _ eyrusc er yapı amıyacaktır. 

keı u koprünün parkeleri bozulmuş, par
şı~r henüz yerine ycrleşUrllmemJştlr. 
biti ~1 ~elediye mahkemeye müracaatıe tes
tec eıau yaptırılacaktır. Mahkemenin ·.e
dts·e~ı karar üzerine Belediye parkeleri ken
tutı Yaptıracak ve hesabını müteahhldden 
klldncnktır. Parkelerin tamiri için 1200 lira 

ar bir masraf gidecektir. 

Bugün sıcak yuvamızda baf
ranıımız1 kutlarken, binlerce va. 
tandaşın, bizden yardım bekle
diğin! unutmayalım. 

t 
- Her şeyde, hatta güzellikte bile 

tnuvazene şart bay Amca .•• 

ola 

AKŞAM 

• R BADBRLBRI 

; T eberrüat 880,026 lirayı buldU 
Beyramertesi emlak sahipleri davet edilecekler 

Zelzele felflketzedeleri için dün ete 
Kızılay kaza şubeleri ile İstanbul mümes
silliği.ne 19476 lira 57 kuruş teberrü edll
miştlr. Bundan evvelki yeklin860,550 oldu
ğuna göre, dün akşama kadar yapılan t~. 
berrüa.t 880,026 liraya baliğ olmuştur. 

Bugün Kurban bayramı arifesi oldu~u 
için VilAyettekl Milli komiteye, hamiyetJe
rine müracaat edilecek zevat çağınlmıya 
caktır. Mllll komitenin bayramertsi faali
yeti, bilhassa şimdiye kadar davet edihni· 
yen emlak sahiplerinin davetine ha.sredl
lecektir. 

Pazar günü Karadenlze hareket edecek 
olan vapurla Giresun ve Orduya yeniden 
çivi, Romanyadan gelen keresteler, erzak 
ve saire gönderilecektir. 

Felll.ket mıntakasından dün de şehrimlze 
40 kişi eelmiş, bunlardan bir kısmı misa
firhaneye, bir kısmı da buradaki tanıdık
lannın yan1anna gönderllm.lştir. Diğer bir 

Piyasa vaziyeti 
Türk • Fransız - İngiliz 
anlaşması iyi tesir yapb 

Türk - Fransız - İngiliz ticaret ve kredi 
anlaşması günden güne piyasada müsait 
tesirler yapmaktadır. Ingiliz ve Fransızl>ı.
rın piyasamızdan senede iki milyon llralık 
kuru yemiş ve ayni ehemmiyette diğer 111-
racat mıı.llanmızı satın alacakları tahalt
kuk edince, Mıntaka Ticaret müdürlüğü ve 
Ticaret odası, işi kontrol edebilmek çin 
şimdiden tedbirler almağa başlamışlardır. 
Bu memleketlere yapılacak ihracatın, ketı
dl vapurlarımızla sevki hususunda bir ce
reyan vardır. Bu cereyanı kuvvetlendiren 
bir sebep de Türk bayrağını taşıyan vapur
ların Akdenizdekl müttefik kontrolund-ı"ı 
kolaylıkla geçebilmesi ihtimalicllr. Diğer 
bir sebep de, Akdenizde vapur işleten bir 
iki ecnebi vapur kumpanyasının navlun
ları yüzde 80 nlsbetınde arttırmış olması . 
dır. Fransızlar dün Bilrhaniye vapurunu bu 
iş için kiralamışlardır. Dün İnglltereye ~c'..11 
kılı, tiftik; Fransaya ipekli, kuru fasulye 
gönderilmiştir. · 

Manifatura eşyası 
Gümrüklerde bekliyen eşya
nın çekilmesine başlandı 

Hükfunetin blr emri ile bankalar,· mani
fatura tacirlerine avans vermemeğe b?.Ş
lamışlardı. Bu yüzden, son bir ay içinde 
gelip de gümrüklerde bekllyen mühim mik
tarda manifatura eşyası ithal edilemiyor
du. Ticaret Vekfı.letl, ilk olarak, gümrükl~r-
deki Japon pamuklulannın ithalini temin 
edecek takas müşküifı.tını halletmiştl. Şim-
di de bu avans işini haletmlş, gümrüklerda 
bekliyen çok mü.hlın mlktardakl manifatu
ra eşyasının ithalini mümkün kılmıştır. 

Dünden itibaren, gümrüklerdeki mallar çe
kllmeğe başlamıştır. Ithalfı.ta bugün de 
devam edilecektir. Bu malların ithali piys
sayı genişletecektir. Manifaturacılar Bir
liği, bir İthala~ limited şirketi kurmağa ça
lışmaktadır. Şirket bugünlerde tesis edile
cektir. 

Ticaret Vekili geliyor 
Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu, ya

nında Dış ticaret müdürü B. Servet 'B~r
kln ve Kalemi mahsus müdürü olduğu hal
de yann şehrimize gelecektir. Vekil, şehri
mizde bulunduğu müddet zarfında :venl 
kurulan ve kurulacak olan İthalat lim!ted 
şirketlerinin vaziyetleri etrafında nlAka
darlardan maliımat alacaktır. 

* Dün, Kadıköyden Köprüye gelmekte 
olan Heybellada vapuruna. yük yüklemek 
üzere girmekte olan on beş y~lanndıı. 
Necmeddin isminde bir çocuk muvazene
sini kaybederek denize düşmüş, etraftan 
yetişen1er tarafından kurtanlmıştır. 

kısmı da Edirnedekl akrabalannın yanla
rına gitmek arzusunu gösterdiklerinden 
Edirneye gönderilecekilerdir. 
Şehrimizdeki Bulgnr hastanesi, yaralı te

lAketzedelerin tedavisi için on yatak tahsis 
ettiğini Vilayete bildlrmiştlr. 

Felftket sahasından şehrimize gelen mrk
tepll çocukların müracaat edecekleri mek
teplere kabul edilmeleri için Maarif :nü
dürlüğünden mekteplere tebllgat yapılmış
tır. 

Aileleri ve velileri felfı.ket sahasında bu
lunup da yardımsız kalan leyli talebenin 
mektep taksitleri Kızılay tarafından ooe
necektır. Bundan b~ka felAket sahasında 
bulunup da buradaki ailelerine yardım 
edenlerin yardımı kesildiği nazan dik.."ltate 
alınmış ve bu kabll vaziyette olanlara bir 
defaya mahsus olmak üzere Kızılay tara
fından yardım yapılması kararlaştırılmış
tır. 

Aldıöım ız mektuplar 
Vergi tashihi muamele

sinde güçlük var mı, 
yok mu? 

Gazetenizin 14 kanunusani 940 tarihll 
nüshasının 3 üncü sahl!esinde (Karlle
rimlzin mektuplan) başlıklı sütunda 
bir kari mektubu neşredilmiştir. Bun
da tahsil şubelerimizden birindeki yan
lış bir vergi kaydının tashihi için 937 
sencsiııdenberl muamele cereyan et
mekte olduğu, Dahiliye Vektlletinden 
emir beklendi~ yolunda bir takım id
dialardan sonra bu gibi tashih işleri 
için sürat temini bakımından valilere 
selAhlyet verilmesi temenni olunmak
tadır. 

Bu yazıda madde tasrihi suretııe 
muayyen bir muameleden ve muayyen 
bir şubeden bahsedilmemekte ve daha. 
ziyade sureti umumlyede mütalAa ve 
fiklr yürütülmekte olmakla. beraber yi. 
pe sureti umumiycde tashih ve tekzib~ 
şayandır ki, vergi kayıtıannda her tır\
sılsa vuku bulan yanlışlıkların tashlhl 
ve fazla tahsil edilen mikdarlann 1t·!ri 
verilmesi için Vekaletlerle muhabereye 
lüzum vazedilmiş böyle usul de yoktur. 
Mükelletln müracaatı ve şubesinin iş':I.· 
n üzerine derhal Belediyenin alAkatlıu 
daireleri tarafından şubesine verilim 
emir üzerine icab eden tashih ve red 
muameleleri yapılır. Bu muamelede as
la zaman zarfını icap ettirecek kada.r 
uzun değildir. Yahud da muamele~i 

.alelô.de bir tashihi kayıttan ibaret >l· 
masa gerektir. Bir taraftan keyfiyetin 
gazetenizde t~kzip ve tavzlhile berab'!r 
diğer taraftan da müştekinin muanu
lesinin mahiyeti anlaşılmak üzere l ~ · 
lediyeye müracaatının kendisine tebliği 
rica olunur. 

Vali ve B. R. "i. 
L. Aksoy 

Eminönü H a lkevinde bir 
edebiyat konuşması yapıldı 

cEdebiyatta yeniler mi, eskiler ml?• 
mevzuu üzerinde dün akşam Eminönü Hal
kevlnde münakaşalı bir konferans tertJp 
edllm!ştlr. Salon tamamen gençlerle ıfolu 
ldl. Aralarında tek tük yaşlılar da göze çar-
pıyordu . o:Edeblyntta yeniler mı. eskiler 
mi?» mevzuu etrafında tanınmış ediplerin 
gazetemize verdikleri cevaplarla genç edip
lerin iddialan hulasa edildiği sırada, c;alo· 
na şair bayan ŞükUfe Nihalle Halid Fahri 
girmiş. en ön sırada yer almışlardır. 
Münakaşaya başlanacağı esnada yaşlıca. 

bir zat söz lstiyerek, edebiyatta. blr yenl'er, 
eskller meselesi tutturulduğunu, fakat ne 
yenilerin, ne de eskilerin memleket realite-
sine uygun blr edebiyat yapamadıklarını 
söylemiş, dinleyiciler tarafındaıı alkışlanan 
bu sözler üzerine, müsahabe hem bu bahls, 
hem de yeni, eski meselesi üzerinde dev:ım 
ederek nihayet bulmuştur. 

Felfı.ketzedeler için vuku bulan teberrüat 
meyanında Beyazıt nahiyesinin Kızılay şu
besine yapılan teberrüat yekunu on dört 
bin lirayı geçmiştir. Kapalıçarşı esnafının 
aralarında topladıkları para yardımı ye
kunu da 5826 liradır. 

Suba y ve askeri memurların 
yetimleri 

Yer sarsıntısında ölen subay ve askeri 
memurlar yetimlerinin, halen bulundukla
n mahallin askerlik şubelerine müracaat
la, yetlın ma~ı haklarını istemeleri ve va
siye muhtaç olarak kimsesiz kalmış olu9 da 
hayır müesseselerinde veya hastahanelerde 
ve yahut hayır seven zevat yanında ?ulu
nan bu gibi yetimler hakkında müessese ve 
hastahanelerle hayır seven zevat tarafın
dan mahalli askerlik şubelerlhe malumat 
verilmesi Mllli Müdafaa Vektıleti tarafın
dan rica edlllyor. 

Vapur seferleri 
Fırbna durduğundan sefer

ler tekrar başladı 
Kara.denizdeki fırtına tamamen durdu

ğundan, vapur seferleri tekrar başlamıştır. 
Karadeniz vapuru 6 gün rötarla cumart~i
ye, İzmir vapuru 5 gün rötarla pazarte~i
ye limanımıza geleceklerdir. Halen Hopada 
bekliyen Cümhuriyet vapurunun 3 gün te
ahhurla pazar günü geleceği haber alın
mıştır. Tan vapurnun hiçbir rötar yapma
dan salı günü limanımıza gelmesi mukar
rerdir. 

Akdeniz seferlerini yapan Anafarta va
purunun üç, Dumlupınann da 1kl gün rö
tarla. limanımıza geleceği söylenmektedir. 
Maamafih, dün Hava ra.sad merkezi, '.:ge 
ve Marmara denizlerinde yeniden fırtın<.ı. 
b~lıunası ihtimalini bildirdiğinden, bu de
nizlerdeki vapur seferlerinin intizamını 

kaybetmesinden korkulmaktadır. 
Her hatta salı günü yapılan Mersin 1llive 

postası, Tırhanın karaya oturması ve işlet
meden çekilmesi dolayıslle, bu hatta yapıl-
mıyacaktır. Denfzyollan umum müdürlüğü 
tarafından kirala.nan Samsun vapuru ha-
len Zonguldaktadır. Mersin ilhe seferleri
ni Samsun'un yapması ihtimali vardır. 

Şehir bütcesi 
Yeni bütçe sekiz 

milyona yakın 

Belediyenin 940 senesi bütçesi hazırlanı
yor. Yeni bütçe, 939 bütçesinden varidat ve 
masraf bakımından daha fazla olacaktır. 
938 senesi yedi aylık varidatı 6,630,000 Ura 
olduğu halde 939 senesi yedi aylık varidatı 
7 ,700,000 lira tutmuştur. Bu netice 940 c;e
nesi bütçesinin bu suretle tanzimine vesile 
vermektedir. 

Köprülü Mehmed pa§a kü
tüphanesi yanındaki inıaat 

Divanyolunda eski Maarif Nezareti bin·L
sı karşısında, Köprülü Mehmed paşa k;i
tüphanesi yanındaki kahvehane yıktını
mış, burada yapılan bina, şehir planını 
uygun olmadığı için inşaat tatil edllm!.1~· 
Binanın kütüphane binasından üç metre 
açıkta yaptınlması ve plan ona göre cJe
ğlştlrilerek inşaata devam edllınesl müM
stp görülmüştür. 

SAYIN YURDDAŞ: 

Kurbanının etini Eminönü 
Halkevine ver. Bir but, bir kol da 
şükranla kabul edilir. Bu kurban
lar zelzele f elik.etine kurban olan 
kardeşlerimiz için kavunna yapı

lacaktır. Kavunnanın ne kadar 
temiz ve itinalı yapıldığını da dört 
gün bayram gelip gözlerinle-, gö
rebilirsin. 

Bay Amca ve taksiler! •• 

. .. Gözleri Ahu, fakat burnu patlı
can güzeli neyllyem? . •• 

.. • Servi endam üstünde armut 
gibi bir baş kaç para eder? . .• 

•.. Bunun gibi şehrin yollan da hiç 
olmazsa üstünde.ki nakil vasıtalarına 
uygun olmalı! ... 

8ahlte 3 

lST ANBUL HAYATI 

Pokerde kaybetmiş ! 

Taksimden tramvaya bindiler. Şiş
man bayan, sahanlıktaki kalabalığı 

itip kakarak kapıyı şiddetle açtL 
Gözlerinde hiddet kıvılcımlan parlı
yordu. İçeride boş yer olmadığını gö
rünce asabiyetle homurdandı: 

- Sanki tstanbulda başka tramvay 
yokmuş. Herkes bu tramvaya bin
miş. tJstiiste sık"Işıp gitmekten ze,·k 
alıyorlar her halde ... 
Kapının yanıııda duran bir mek

tepli kızı geriye doğru itti. Kendisi 
zorla köşeye sokulmağa çalışırken ar
kadaki baym da kolundan tutup içe-
riye çekti: 

- Bugün bütün işlerim aksi gidl
üor. Şu tramvayın kepazeliğine bak. 
Bu kadar yolcu bir tramvaya hücum 
edeceğine; yansı da başka tramvaya 
binip rahat rahat gitseler olmaz mı! 

Kalabalık arasında mütemadiyen 
homurdanıyor, yanında, ·kocası oldu
ğu anlaşılan zata hiddetli hiddetli 
birşeyler söylüyordu. 

Tramvay Garaj istasyonunda dur
du. Otumn yolculardan biri yerinden 
kalkıp dışarıya çıkmak isterken hid-

detli bayanın sesi yükseldi: 

- Hele şu münasebetsizliğe bakı

nız. Garajda inecek yolcunun l\laçka 
tramvayına binmesinde ne mana 
var? 

Yolcu dik dik bakarak başını sal
ladı ve sesini çıkarmadan ı.avuştu. 

Sipahiocağmın öniinde başka bir 
yolcu inerken yine şişman bayanın 

çığlıdğı duyuldu: 
- Amaıı yarabbi ... Çıldırmak işten 

değil vallahi. Şu istanbulda ne kadar 
düşüncesiz insanlar var. Mademki 
Sipahiocağmda inecekmiş; Maçka 
tramvayına binip de öteki yolcuları 
niçin rahatsız ediyor?.. Her tramva
ya, gideceği yerin yolcuları binmeli
dir. 

Derin derin soluyarak mütemadi
yen homurdanıyordu: 

- Ah, ben bir biletçi olsam; vaUa
hi, billahi böyle münasebetsiz yolcu
lan kulaklarından tutup atarım 

tnimvaydan aşağıya ... 
Asıl fırtınanın büyüğü bizim ba

şımızda koptu. Arkadaşımla Harbiye
de inmek üzere bayanın yanından 

geçerken hiddetle haykırdı: 
- Eeee ... işte bu, rezalettir doğru

su. Şu kepazeliğe bak. Harbiye yol
culan da bu tramvaya hücum etmiş
ler. Fatih • Harbiye tramvayını göz
leri görmüyor mu acaba? ... 
Kapının aralığından başını uzatıp 

vatmana seslendi: 

- Durmayınız efendim, burada 
dunnayınız. Maçkaya kadar gitsinler 
de akıllan başlarına gelsin. Harbiye
de inmek için Maçka tramvayına bin
menin cezasını çeksinler. 

Bayan haykırdıkça asabiyeti artı
yor, renkten renge giriyordu. 1\lina
sız tecavüz karşısında fena halde si
nirlenen arkadaşım cevap verecek ol· 
du. Fakat buna vakıt kalmadan ba
yanın yanındaki zat yavaşça bize dö
nerek mırıldandı: 

- Çok reca ederim, bayanın kusu
runa bakmayınız. Biraz evvel pokerde 
kaybettiği için fena halde sinirlidir. 
Hidetinden önüne gelene çatıyor. 

Sesimizi kestik. Poker zararının 
hıncını yolculardan almağa kalkışan 
bayanı !büsbütün sinirlendirmemek 
için boynumuzu büküp savuştuk. 

Cemal Refik 

B. A. - Taksi otornobillerimizln 
lüksüne göre bütün sokaklara Hint 
kumaşı döşemek lazım desene! ... 
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Meclisin dünkü içtimaında 
kabul edilen kanunlar 

Balkan misakı 
ve 

Bulgaristan 

SUM E R sinemasında _, 
Bu hafta: Dans Kral ve Kraliçesi 

FIRED ASTAİRE ve GINGER ROGERS 
En son yarattıklan, 1940 danstan üzerinde ve TANGO'dan BOSTON'a ka
dar bütün MODERN DANSLAR tarihçesi çerçevesi dahilinde büyük bir 

aşk romanı tasvir eden Başvekil milli iktısadı 
kanununun gayesini 

koruma 
anlattı 

(Başta-rafı 1 nri sahifede) 

Balkanlarda nüfuz ve istiyıa emelle
rine Alet olmak, bizzat kendi istiklA
llnden vazgeçmeye bedeldir. Balkan· 
lar ortasında tamamiyet ve istiklA· 
llnden emin olarak ihtilft.fların sulh 
yolu ile hallini bekliyen Bulgaristan, 
görmüştür ki harp kargaşalıkların· 

dan istifade tarzı, mevcut milll var
lığı meçhul akıbetlere sürükleyen teh
likelerle dolu bir maceradır. 

BUYUK DANS 
Bu kanunun gayesi Türk vatandatının aıkıntı çekmemesine 
ve Türk müdafaa kuvvetlerinin fevkalade hallerde ve sefer

berlikte en iyi ıekilde tanzim ve idaresine matuftur 

!Dm.inde takdir alkışlan toplamaktadırlar. 

ilaveten: ERZiNCAN FELAKET/ filmi 

Ankara 18 - B. M. Meclisi bugün bay 
Refet Canıtczın başkanlığında toplanarak 
ruznamede bulunan maddeler üzernıde 
muzakerede bulunmuş ve bu arada bazı 
daireler bütçelerinde münakale yapılması
na alt lAyihalnr lle gedikli crbnşlann ma
aşlarına alt kanun lA.yihasını kabul ,:ıyle
mlştlr. 

Meclis ruznamesinde bulunmakta olan 
Milli korunma. kanun lAylhnsını müstace
Jlyct kararlle milzakere eylemiş ve muhtc
llf maddeler üzerinde geçen münaknş:ı.lar
dan sonra mevzuubahis kanun lfıylhnsını 
tcsvib eylemiştir. 

Bu kanunun müzakeresine başlanırken 
heyeti umumiyesl üzerinde söz almış .>lan 
Parti Müstakil grup reisi Ali Rana Tarhan 
tarafından sorulan suallere ve Bcrç Tiir
ker'in (Afyon) beyanatına cevaben Başve
kil Dr. Refik Saydam demi§Ur ki: 

cArkadıışlarun, evvela sayın arkııda,un 
Rnna Tarhıının suallerine cevap vermek 
isterim. Anlıyablldlğlm kadar blrlncl su
alleri bu kıınunwı tatbik mevkUne ne ıak:tt 
gireceği hakkındadır. Heyeti celilenizce de 
malfım olduğu üzere dünya. vnziyetlnlıı, 
dünya harp ve iktisadi vaziyetinin mecbu
rfyetıcrı olmasaydı, bu kanunun tedvinl !!}ln 
üzerinde durmazdık. Binaenaleyh bugün 
bu kanunun kabulunden sonra derhal to.t
bik mevkllne geçmesini tabii ve elzem gö
rüyoruz. (Bravo sesleri> Harici, iktisadi mii
~selerln dahilde yaptığı inikllslar ve bil
hassa ihtikarla mücadele lüzumlan bu ka
nunun derhal tatbikine geçilmesi için amil 
oluyor. 

İkinci sual olarak buyurdular kJ bu ka
nunun tatbiklnde takip edilecek ve haldm 
olacak zihniyet nedir? Bendeniz bunu şöy
le ruıladım: 

Kanunun tatblk.atmda. takip edeceğimiz 
p1ln bittabi kanunun ihtiva ettiği muhtelif 
mevzuların b1rlbirlerlle olan a!Aka&nı ve 
tatbik lüzumunn temas ederek bu ~suh 
program hazırlandıkto.n sonradır ki kanıı
nun tatbikatına geçeccğtz. Aksi takdirde 
kanunun tatbikine geçmek fayda yeı'inc 
mazarrat verir. Binaenaleyh evvelll muh
tellf mevzuları nazarı dikkate alarnk ve 

bunların blrinin diğerlerile olan alakasını göz 
önünde tutarak hukümetçe hazırlanacak 
bir plftn dahilinde bir prognun hazırlcın
dıktan sonra kanunun tatbiklne geçın.1§ 

olacağız. 

Hakim olacak z1h.n.lyet dediler: 
Bunu bllhassa çok mühJm gördüm. V:ı.

tnndaşın mümkün olduğu kadar normal 
hayatını örselemlyecek şeklide olmasına 
dikkat etmek blzlm için bir vazifedir 
(Bravo sesleri). • 

Ve gene iş sahibi vatandaşların normal 

• 
lzmir ve civarında 

seylcipta_n z arar 
İzmir belediyesinin zararı 

125 bin lira. Karaburunda 
3 ev yıkıldı 

İzmir 18 (Telefonla) - İki günden
beri yağan şiddeUi yağmurlardan 
şehrin muhtelif yerlerini su basması 
yüzünden İzmir belediyesinin park
larla, yol, kanalizasyon ve.sair tesisler
den zararı 125 bin lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Ödemiş kazası dahilinde Küçük 
Menderes nehri taşmış Ertuğrul ova
sında 800 dekar mezru erazl su al
tında kalmıştır. Beydağ - Ödemiş ara
sındaki Menderes köprüsü harab ol
muştur. 

Foça kazasında ova su altında kal
mış, Bağarası ve Geren köyündeki 
evlerden bir çoğunu sular basmıştır. 

Karaburun kazasında seylftptan 3 
ev yıkılmıştır. Nüfusca zayiat yoktur. 

İı:mir (Akşam) - İzmlrde havalar gay
rı muttarld vaziyette devam etmekt~c!ir. 
Donlardan sebze bahçeleri, bilhassa engi
narlar çok zarar görmüştür. Geçen hafta 
içinde İzmirde görülmemiş bir karalaş 
hükmünü icra etmiş, kar yağmış, yıl!ar
danbcrl görülmemiş bir soğuk, her tarafı 
dondurmuştur. Fakat soğuk dalgası çabuk 
geçmiş, bnrometre düşmüş, bu def~ bir 
yaz havıı.sı başlamış, ikJ gün de güneşli 
IfitU bir hava devam etmiş, ondan sonra 
tekrar yağmur başlamıştır. 

Muğla 18 (A.A.) - 24 saattenberi 
buraya fasılasız ve sürekli yağmur 

yağmaktadır. Muğla civarındaki ça· 
yırlar ve karabağlar su altındadır. 

İhracatçılar birliği umum 
müdürü 

imıir 18 (Telefonla) - İstanbul 
mıntaka ticaret müdürü Avni ihra
catçılar birliği umum müdürlüğüne, 
Ticaret VekAleti dış ticaret işleri reis 
muavini Kemal Ziya. Ardalın İstan. 
bul mıntaka. ticaret müdürlüğüne ve 
Varşova ticaret ateşemiz Bahanın da 
dış ticaret işleri reis muav1nllğlne 
taytn edilmek üzere oldukla.n haber 
alınmıftır. 

sa.'ylerlni ve kazançlarını mümkün olduğu 
kadar tahdld etmiyecek §ek1lde olması:ı!C. 
hilkü.metlniz gayret edecektir. (Güzel tPS

leri, bravo sesleri). 
Hususi teşebbüsleri al!kadar eden mese· 

leleri iş muhitJerile görüşüp, konuşup on
dan sonra mevkii tatbike koyup koymamak 
mesele.sinde ne dfişündüğümllzu sordunuz. 
Şu da.klkada söyliyeblleceğim şu olacaktır: 
Hu.sus1 teşebbüsleri alakadar eden karar-

lan alınmadan önce iş muhltlerlnln mütalrta
lannı almanın münasip olacağına kani ol
du!nımuz zaman, bunda hiçbir zaman te
rcddüd etm1yeceğiz. Büyük iş, küçük J§ 
mevzuubahis deR'lldir. Mesele iş muhiti iti
barile bunların flkirlerinl almak bizim için 
faydalı olacağına kanaa.t getirdiğimiz da
kikada, bundan hiç çekinmlyeceğlz. Ve da
ima bunların fikirlerini de almayı kendi
miz için bir esas bileceğiz. Buna bir kaydı 
ihtiyati koymak mecburiyetindeyim. O dn 
knnuni ve yahut bu gibi mütalaaları nl
mnyı ve ne vaktinden evvel, ne de vak~lıı
den sonraya bırakmamayı kendimiz için 
şiar edineceğiz. 

Sebebi de vaktinden evvel alınması 
iş muhitini mutaznrnr edebileceği gi
bi, vaktinden evvel alınmaması da iş 
muhltinl tekrar mutazarrır edeblllr. Bu 
nokta! nazardan mümkün olduğu kadar za
manında ve kabll olduğu tadar fazla iş 

muhiUnin fikrini sormak bizim için vazife 
ifa ederken kolaylık teşkil edecektir. 

Sayın Berç Türker arkad~ımızın hakk!
mızdaki güzel temenni ve hislerinden dola
yı çok teşekkür ederim. 

Hükfunet üzerine tekrar büyük blr yük, 
ayni znma.nda bir vazife ve mecbunyet 
alıyor. Bunu yaparken elden geldiği kadar 
ne içUmai ve ne de iktisadi hayatımızda. 
bir tezelzül yapmamasına çalışacağız. 
Bundan emin olabilirler. Çllçi ve köy1ü 
bakkındak1 temennileri ayni zamanda bl
zlm de temennilerim.izdir. Ayni şekilde 
bunları göz önünde bulunduracağımızrlan 
emin olabilirler. Maruzatım bundan ibaret.
tir. <Alkl.llar). 

Başvekilin bu beyanatını takiben okun
maya ba.Jla,nan maddeler üzerinde bazı ha
tiplerin mütalblnn dinlenmiş ve karıun 
kabul olunmuştur. 

Meclis mesa1S1nln martın 18 ine kadar te
hirine dair verilen bir t.akrtrin tasvib ~ltın
mnsını müteakip Başvekil Dr. Refik Say
dam, sık sık sürekli alkışlarla karşılanan 
ve metnini aynca yazdığımız beyanntta 
bulunmuştur. 

Ba.şvekllden sonra söz alan Erzurum me
busu bayan Nakiye Elgün kürsüye gelerek: 
Eralııcanlı felAketzedelerin teşekkürlerlne 
tercüman olmuştur. 

İzmir hava gazı fabrikası 

kömürsüz kaldı 
hmir 18 (Telefonla) İzmirde 

maden kömürü kalmadığından bele

diye hava. gazı fabrikasının faaliye

tini idame için Ticaret Vekftleti nez

dinde teşebbüste bulunmu.ş, Zongul
daktan İzm.ire kömür getirtilmesinin 

teminini rica etmiştir. 

Bulgaristanın her türlü macera si
yasetinden uzak zihniyetine yeni bir 
delll, Hariciye umuınt katibi B. Me. 
nemencioğlunun Sofyayı ziyareti 
münasebetile neşrolunan resmi teb· 
llğdir. Bu gibi ziyaretlerden ve gö
rüşmelerden sonra neşri adet olan 
tebliğlerin sath1 formüllerini hiç an. 
dınnayan bu vesika, Türkiyenin ve 
Bulgaristanın sulh siyasetleri hak
kında gayet sarih ve esaslı cümleleri 
muhtevi bulunuyor. Bu tbeliğde bil
hassa iki nokta ciddi dikkate değer 

mahiyettedir: Biri, Balkanlarda sul· 
hun muhafazası hususunda Bulgaris. 
tanın Türkiye ile ayni fikirde olması; 
diğeri de, Türklyenin Bulgar bitaraf. 
lığına riayet edeceği hakkında verdi
ği teminata mukabil, Bulgaristanın 

da cbu bitaraflığın tam bir surette 
muhafazasına dikkat edeceği kararı. 
nı> bildirmesidir. 

Hiç şüphe yok ki Balkanların ma
ruz kalacağı herhangi muhtemel bir 
sarsıntıda, Balkan Birliğine dahil 
bulunmayan Bulgaristanın bitaraf 
kalınası, ve hatta bu bitaarflığını 
bozmaya teşebbiis edenlere karşı bu
nun ckati surette muhafazasında 

müteyakkız> olması çok mühim bir 

noktadır. Bulgaristanın bu teminatı 
-ki samimi olduğuna şüphe etmeye 
hakkımız yoktur- Balkanlar içinde 
sulhun devamında amil olacağı gibi 
Balkanlar dışından gelebilecek cere
yanların önüne geçecek bir vaziyet 

• 
yaratmıştır. Türkiye • Bulgarist an 
dostluğunUI) biD semeresi, Türkiye 
siyasetinin Balkanlarda yeni bir mu
vaffakiyeti olan bu ha.dise, bütün 
sulh taraftarlarını sevindirmiş olsa 
gerektir. Bu suretle, Türkiye, kom. 
şusu Bulgaristanla birlikte sulhe ye
ni ve mühim bir hizmette bulun. 
muştur . 

Necmeddin Sadak 

A merikada bir barut f abri· 
kasında iştial 

Gibst-Own 18 (A.A.) - Buradaki 
barut fabrikası 6000 litre Nitrogli
serin'in infilakı üzerine harap olmuş
tur. İnfilft.k 20 mil muhitini sarsmış
tır. 15 mil mesafedeki Filfldelfia ma
hallelerinde camlar kırılmıştır. İlk 
haberlere göre iki amele ölmüştür. 

Bugün MELEK sinemasında 

TYRON POWER - ALiCE FA YE - AL JOLSON 
Geceler için numaralı bileUeri dalına eyvelden aldınnız. 

tlAveten: RENKLİ MODA GAZETESİ (FOX) 

Bayram A s R A s. em ada Fevkaldde 
Münasebetile 1 1 n bir program 

Türkçe sozlü büyük Kahkaha muvaffakiyetı 

~öR KAVUK DIE:V~ölb[Q)ü 
Şehir Tiyatrosu sanatkftrlanndan HAZIM, VASFİ, HALİ~E, GALİP, 
FERİHA, MUALLA tarafından ilaveten: CHARLE CHAPLIN'in görül· 

memlş bir filmi SARLO NİŞANLANIYOR 

1 Ankara Borsası 1 
18 İkincikinun 940 

ESHAM ve TABYiLAT 
Türk borcu I peşin 
Türk borcu nı peşin 
Ergani 
PARA ve ÇEKLER 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre :rr. 
100 Florin 
100 Ranmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
ıOO LeY& 

100 Çokoslovak Kr 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Penııo 
ıco Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
uıo Isveç Ft. 
100 Rubltt 

19.25 
ı9.275 
19.85 

Kapanıt 
5.24 

130.19 
2.93 
'1.'14 

29.2022 
69.3575 

• 21.925 
0.97 

1.6025 

13.435 

23.69 
0.97 
3.082!> 

31.0925 
31.005 

B. Zirkinin konseri 
Şehrimizin tanınmış artistlerinden vlolo

nist bay Zirkin tarafından şubatın ilk haf
tasında Fransız tiyatrosunda bir konser 
verileceği haber alınmıştır. Konserde bay 
Zirkln'e refikası bayan M . Zlrkin piyanoda 
refakat edecektir. 

Bayan Zlrkln bundan birkaç sene evvel 
Ünyon Fransez salonlarında bUyük bir mu
vatfakıyetıe piyano resital'! vernıl.ş ve ha
zır bulunanların takdirlerini kazanmıştı. 

Konserin programı Mozart, Salo, Vltall ve 
Szymanovsky gibi musiki üstşdlannın se
çilmiş muhtelif güzel parçalanndan mü
rekkep olacaktır. 

Müessif bir irtihal 
Fabrik.ııtör Bay Mehmed Raıt Korel müp

telll olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 
vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü cuma 
günü saat 11 de Kızıltoprakta polis k9.rn
kolu yakınındaki No. 7 kÖ§künden kaldı
rılarak Karacaahmed ko.brlstanı yakının
daki Şehitlikte aile makberes!ne defnedi
lecektir. Allah rahmet eylesin. 

Bay Mehmed Ra.l! memlekeUmlzln fen 
ve marifet erbabından olup telgraf maki
ne ve A.lat ve edevatı fabrikasını ilk defa 
İstanbulda tesis edendir. Bundan başko 
memlekete ilk fabrl.kn.cılık sanatını vaze
derek elli sene evvel Ahırkapıda kereste 
ve doğrama fabrikası tesis etmiş ve sene
lerce işletmiştir. 

Kederdlde ailesine beyanı taziyet edertz. 

Konservatuar şehir armon isi kışlık kon.seri 

Bu sene dntml olarak tqkll olunup bü
tün yaz müddetince devamlı konserler ve
ren Şehir armonisi (Şehir bandosu) Şef 
Cemil Dölenerin idaresinde ikinci ld\nunwı 
23 üncü salı günü akşamı saat yirmi birde 
kışlık koırserlerlnden birincisini Frnnsız 
tiyatrosunda verecektir. Konser meccani 
olup şimdiden davetiyeler gönderllm,.ğe 
ba§lıı.nılmıştır. 

tlllllHJlllHI 

~!!!:!!!! ~ 
ŞEUİK TİYATROSU 
Tepebafl Dram kısmı 

Gece saat 20.30 da 
HAYAT BİU H.ÜYADIR 
11tlklfıl cad. Komedi kısmı 

Gece ııaat 20,30 da 

Bir Kavuk Devrildi 

Her akşam bütün dünya Radyolarında billftr sesini işittiğiniz 

Y e g ane ses kı ral içesi UM MU G U L SU M 
ün en fazla m uvaCfak olduğu büyük süper filmi 

Binlerce Figüran ve Rakkasenin 1şttri kile vücude gelen bu filmde Mım'm en tanınmış artistleri rol almışlardır. 
Bu filmde ttınrO GttLS°Cml'ün okuduğu şarltltann p1Aklan bir ay zarfında yakın Şarkda bir buçuk ~yon aded 
satmıştır. Eski Binbir gece masallarmm ibtifamını yaşatan bu muazzam Aşk, Heyecan ve İstlrap FilmL 

~~::::TAKSiM SiNEMASINDA 
~·----------------- İlaveten: ERZİNCAN FELAKETi FİLMİ 
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BOZUN 6ELIŞi 
B. Halid Fahriye cevap 

Ş 
aiı' Halid Fahri Osan84>7 «Alı.- ltman bb' türlü aJalleııADUyor .... 
cümlede bafbyan 1ISWl bir JU"R"da taaıı,e maelesl etntmda .,.. 
nimle 1"Ptıiı konnpnamıı ~· söylecHfi gibi ~ 

den şilı;A;yd edlJor. Pnaı filiyeU yalDa benden deflldlr. Batmayanıa4ıil 
lılr tarlhtenbed bndhılle nekadar pseteoı p11p 1wDUŞD1Ufl& ~ btrl iM.erini 
l9'JleD yazamam19 ve üstacı ertesi ,un gauteyt eline aldığı saman bir daclaJ• 
rörerek dhmları ben mi ~ diye hayreta döfmttf. 

Kendlsfle ilk defa ~ B. Halid Fnhrfnin, lfttfettlli bu malilmata 
dayanarak ~ ertesi ha~ 4üşmeğt idet hükmüne getlrmit olduj1um an
bşor, ve benim konuşmamın arkasından da ayni hayrete d~ tablt adde
cllyorum. J'akat iddia eıWll bazı huoslara cevap vemıek benim içJn zahmıtt 
olmıyacaktır. 

B. Halid Fahrinhı 1671edllderiııden not edebildiklerimi aynen gazet.eye 
reçird.tm. Bir kuınmı ise not edemedim. Fakat iddluı hilftfına sanate ve AY· 
nıpadakl edebiyatçı.lan. taall:O.k eden kısımlar not edeblldtlhn sözl« aram
dadır. Zaptedllmesi filin ve bilgiye ctayandığmı sayledtği 'bu malfunat Piran
dello'nun ellishıden llOD1'll :roman yazmaya balJlacfılı, Trlstan Benıard'm sabb 
olduğu ve nüktelerlle şöhnt kapndıfı, Corco'nun her sahada muvaffü 
l>fr sanatkar sayıldığına dairdi. Bunlara bilhassa, kendi tablrlle, makas saı. 
ladını. Zira kuşe kapaklar içinde Ud franga satılan «Le bagare ınu. 
raire des jeunes tilles:ıt külllyatı bunlan kAfl mikdarda kAtnata duyurmu.ştuı\ 
B. Halid Fahrinin afzmdan t.ekrarma lüzum görmedim. Sonra La Bnı
yere'l tercümeden Achı kaldığını da söyledt. Fakat bu hususi bir mesel&o 
d.lr, ınevzuumuzia ne a1Akası var? 

Şairin yazdığı diğer hususlara geçelim. Diyor k1ı el~ size katl:ryen söy
lemediğim sözlerden bir kaçı: «Ne yazıyorsun ki be adam! Sen evveli kendbıııe 
bir lisan edlnmeğe bak!ı. 

Blıaı insaf B. Halid Fahri! Bu sözleri söylediğtnis zaman odada nı. 
~aııt~la beraber kahkahalarla gllimedtk mJ? «Ulaıı:ıt kelbneshıe gelince, buDa 
sı21 soylemediniz, sazleıinde tat, tavırıannda nezaket olmadılmı tsbata çahşt.1-
tınız genç ediplerin ağzından. gene bhd gtlldüren acıtfb bfr eda Ue n.akletthd:s. 
Bu da yazım.da aynen tesbtt edJlnıiftir. 

Genç ediplerin sizi değll Balta.cıotıunu takdir ettiklerine pek ku:dığum 
llrada, hiç milnnsebeti yokken, onun sosyoloji kitabını ortaya atmanız o ra.. 
ınan bizi hayı'et.e düşünntı.pil. Bir gün sonra sizi de hayrete dUşüren ba 
sözün kıymetli bir terblyeıctnln, Iaymetıt bir eseri hakkında sarfedllmemed 
IAzını geldlğhıi kon~ matbu '8kfide görünce anbun.qı olacabum. Son.. 
ra da bu sözlerlntıdn haDn o nıuharrlrhı kitabından ştlbheye dftfü:recelfnl 
tahmin ed:lyorsunus. Bunun bir vehim oldufuna inanma 

Biliyorum... Bun1an matayıp, ctakmek neye yararT Fakat B. Halid Fall
rinin slyledlklerlnl aöylemnemp s6Jt.ermek için yudılt üt stttuııluk yasıcla 
en ağnmıa giden ~ o 9hlerl benim f1111emlf oldufuma herb91 lnandn'
ttıafa çalışmamdır. O konuşma et-', l4dla ettl!f gfb1, bir ~ khmıelerl ~ 
nı~ bu muva.ftatiyet beni dha-,efals balan B. llaltd Fahri ~· atddh. 
Paımt ben o s&dedıı bir p Jdnı'Mllmt alfa~ oklufuna hnttm. 

Şevket Rado 

~~~~!~~~~m 
Piyangoda ikramiye yerine konan iki genç kız 

Flc>rtdada bir haJU" eemı,.u, :vettrnlel't real öııUndo btrlkerek mtıtemadiJen tmuı 
far<hnı olmak Uzero bir plyanao. terUblal fekllnJ., renPı1 ,... btıttın vasıflarını 110rt.o-
ilca.rarıa.ştırmış ve bunun en b~ D::ram1- !'ak komlte erklnm.ı 111'119 ed.11orlarmıf. Bu--
fesi olarak 21 y&4ında ıen9 T• Kl1ae1 ·b1r Jrı- nnn Qserlne ~ tadıziları sevmiyen er-f:· kan olarak DtramJ.yeyi tasa.nana veıt- kekler, bunUQ ~ ag1ı ve-siyah ııözıü oı.. 
\>Ui~e ~~r:ı:' da~ tn&81 lA.zım ıeldllini llert atlrmQf, halk~ 
~ca~ llA.n etmıştlr. Biletler, tase etmek 7• ~. Bunun 11Aı1ne piyazı.eo Jro-
••bl kap)fılmıştır. nı1tesl. bu ıeter de ıtınol 1kmmiyentn si1ah 

aaolı ve C18h l(nıl1l. bkl geno kuı oldutuıı• 
Erkekler hergün piyango tomtt.e.si ida.- 11.&n etmlffi1r. 

GÜNÜN ANSiKLOPEDiSi 
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iLK ADIM 
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YAZANı 

RE F / K 
HALI D 

Hocahanımın iki tehdidi vardı: Cinleri kızdırmak ve melekleri 
kaçırmak... Yazık iri bis, o randevu giiniJ bunların ikisini de 

yapacak, ecinnilere diş biletecek ve meldikeye 
sıfınacak delik aratacaktık 

o gece uykum kaçtı; arkadaşlanD. 

da kaçımf; yatağımda döndüm, dön
düm.; dalıp dalıp silkindim; yutıaı
nim yerini deiiftirdim, lüzummllca • 
tgttm; bir kaç kere lAmba.yı yakıp oda
da gezindim; aynaya baktım, ya.mı 
hOf görQnfip görünemiyec~ lhtl
malleıini tedklk ettim; hattA. bum~ 
mun üstünde bir sivilce b&flangıcı 
farkederek bunwı büyümesi, kmllaş.ıp 
morarması endişesine bile kapıldım; 

tekrar yattım, tekrar kalktım. .. Ntha
yet, farkında olmıyaralt ~, uyu
ya kalmı.şım. Uyanır uyanmaz, zınk, 
aklıma derhal dünkü il?güzarlığımızla 
bugün için uhdemize · aldığımız müt
htf vazl!e geldi. İlk önce, randevu.
ya gttmemeğ1, bu neticesi şüpheli ve 
oldukça muhataralı sergüzeştten va• 
geçmeği d~düm ve bir müddet o 
kararla rahat eder gibi oldum. 

İstanbulun bir teviye yağmur çise
ltyen ıslak, kaypak, loş ve lodos estiitl 
için de kesiklik veren bir kötü günü ... 
Baba evinde odam çini sobası, cicim 
perdeleri, kız halısı denen bir nevi za.. 
rlf killmler örtülmüş minderleri ile ne 
rahat, ne kaygusuz bir yuva. [Şimdi 
iYi düşünürsem bu sobanın kafesli i9 
demir kapağında yazılı markası bile 
hatırıma gelebilecek; zamanında pek 
maruftu; buluyorum, buldum: Gerini] 
Kitapçı Babikyandan yeni kitaplar, 
mecmualar aırn.ışım: Modern. colleo
tion ıserUd, Roman romanesque, U
ses - moi, Je sa.is tout, bilhassa bütün 
Fransız şairlerinin seçme manzume
lerlni, el yazılarını, tercüme! halleri
ni tophyan üç clldlik Anthologie .•• 
Geç köşeye, deme ~ yaz, oku ya.si 
Çamurlu sokaklarda sürtecek, güzel 
hülyaları bırakıp çirkin hakikatler 
peşinde dolaşacak ne var? Zaten hu
kuk mektebini seriyorum ... 

FJ!ki edebiyatta ve ahlft.k kitapların
da bir «nefsi emmare> tabiri kulla
nılırdı, insan tabiatin1n dünya ıezzet
lerlne olan kuvvetli arzu ve meylini 
bir terkiple ifade ederdi; şimdiki di
llmizde böyle kelimeler kalmadığı 
için yazarken ve konılfurken güçlük 
çekt1ğim1zi ve boşluk du.yduğumuzu 
itiraf etmeliyiz. Bir de mefsl levva
me. yi hatırlıyorum.; 1'lenen günah
lardan dolayı kendisin1 ztyadestle ka
bahatli, mesul, zemme lAyık gören 
:t.man tradesim ve ptşmanl$, ut.an
ma, meyusiyet halettni kısaca hülAaa 
eden bir güzel terkib... Ondan vazgeo, 
bundan vazgeç; bunun yerine blr 
mıaktall benserln1: koy, onun yerine 
benzer.l bile olmiya1'llnl... Li3a.n ma
ruf tıkra.dald cpunç> a dönüyor. 

Bu fıkra şudur: Adamın biri, so
~ bir kıf günü ahbabını ziyarete 
g1tmif, kendisine cpunç> ikram et. 
mi.par; pek beğenmiş, ne ile ya.pıldı
Rıru sornı~. cçaym içine bir kadeh 
konyak koyar, bir dilim de limon 
atarsınız, ol~ demişler. Adam evine 
dönünce hemen kar.ısına seslenrnif: 
«· Hanım, çabuk bana bir çay yapl 
• Çay yokl - Öyleyse bir kahve pişir, 
b1i' kadeh de konyak getiri - Konyak 
~de nerede? . Rakı var ya... Rakı 

olsun, Uman da isterimi - Umonu
mus Jta.Jmad.ı, .strke getireyim. • Pe
kli > Kahveye bir kadeh rakı dökm.Öf, 
üzerine de sirke gezdlmrif ve PUD9 
D:tyetine içmif ... Yeni nesil anlamu 
korkwdle ve aaıatmak arıms11e çop 
defa bllgi ldlerlerlndetl bafb unsur
larla yeri tutuımu.; doldunılmall olan 
terkiplerin bofluğunu bir takım ya-
1'8f'"U. yak>ff1mnı maddeler lroyarak 
,.uncemeı-~ [Bu, aondalı 
im evvelld. bHme öt tttrkçed1r, pek 
gbakttr, dellft etme1l:t JD8D88JD& 

\ııllamı.mıttır; lüm btl! geng nelll 
b.,..,,,daJm )j kfnd! bbeMtt et.. 
mamalr1a beraber b8ıkt ne bamı. m 
de onu ~ ya!md b1rJDi eski De. 

sil yadırgcyor, ~ yentm benim
~ halk muban:txl dl aıada 
şaf)'ma~.] 

J"n1ra-nda demeli . l8tt,ytM4um ld a 
cnefD em:mat"a. - mftnamp • ~ 
ta " baQa, ~ .a_anı. rakm 

mUB&llat olmut; giydirip kufatmış, 
rahafilmı feda ettirerek çamurlu so
kala, J81mur altında kapıp koyuver
miftl Ayağımda gal~Iar ve eltm:d9 
şeınıdyeyle ... Zira o devirde, payitaht 
olmyına ~ şehrlmizin sokak
larında IAstibiz bir adını atmak im
kAnı yoktu; çamur diz boyu idi. [T&
blt, bir geçmif rejime ait olduğundan 
ve kimsenin itiraz için ağzını açmı
yacatı muhakkak bulwıduğundan 

flddetle mübalAğa edebilirim.] O 
murdar ayaklarla ne bir eve, ne res
mi daireye girilebilirdi; ziyarete git
tiğimil va.k:l.t sokak kapısı yanına di
zilen llstik çiftlerine bakarak ınisa
tirlerln adedini tayin bile mümkün
dü. 

Dairelerde ise papuçcula.r vardi; 
orada bunlar, evde hizmetçiler, gelen
lerin galoşlarını yıkarlar, hazırlarlar, 
önlerine çevirirler, hatta hürmete 1~ 
yık olanlarla yaşlılann giymes:lne yar
dmı da ederlerdi. Şemsiyeye gelince; 
bu, bir !ea ve kalıp meselesiydi; değil 
yağmurda, puslu havalarda bile fes 
biçimini kaybed~; ktil!ha, takkeye 
dönerdl. Hatta yazın mehtaplı, kırağh 
geceleri açıkta geçirenler, bilhassa 
Boğaziçindekiler, ertesi sabah tam 
m!naslle başlarına ne geleceğini bll
dikler1 için evlerinde birer de gecellk: 
fesi bulundururlardı. Zi.nrl ka.ranlık 
da olııa baş açık sokağa çılanak ka
nun kuvvetinden daha keskin· bir 
Adet, btr terbiye yasağına tAbidi. 

Aklımdan hiç çıkmaz, bizim eve 
gelip giden, nefes edip mevlüd oku
yan bir hocahanım vardı ld hepimize 
clnleiin ha.zetmediğini ileri sürerek 
fes giymeden veya baş örtmeden 
ayakyolwıa bile girmeği menetmi.ştl 
Sonradan yıllarca düşünmüş, bu ya
sağın hikmetini sezememiştim; niha
yet bugün, şu satırları yazarken, bir
denbire keşfettim: Kadıncağız çay ve 
tütün gibi etraftaki rayihalan sürat
le kapmak, sindirmek hassasını haiz 
olan s8çlan korumak istiyormuş. Es.. 
ki sözlerle nasihatlerden çoğunun, 

böyle, sebebi belli edilmeden, d1nt 
mahiyet verilmek suretile öğretilme.. 
st, tatbtldn1n keyfe ta.bi kalmaması 

içindir. ttrkütmek anlatmaktan te
sirli düşüyordu; olabilir ki bir kimse 
saçının temizliğine aldııına~, fakat 
cinleri kızdırmamağa ehemmiyet ve
rirdi. Hocahanımm iki tehdidi vardı: 
Cinleri kwfirmak ve melekleri kaçır
mak. .. Yasık ki bi2ı, o randevu günü, 
galiba bunların ikiskıi de birden ya
pacak, eclnnlle1'8 diş biletecek ve me
lMkeye sığınacak delik arataca.ktıkr 

işte, üç toy, tecrübesiz ve tüysüz 
genç Feyzi.ye kıraathensinin camlan 
arkasındayız; gözlerimiz caddeye dl
kllmlş, bekllyoruz: Ben etrafımı da 
tedk1k ediyorum: Oh, herkes, her şey, 
şu tavla oynıyanlar, gazete okuyan.. 
Iar, hopurdıyan nargile, öten kanar
ya, asılı l~balar ve cezveler, canlı 
ve cansız bütün insan, hayvan ve eş-

ya ne rahat, ne heyecansız, ne akılli ..• 
Belli ki ma.cerası.zdırlar, gtindelllt ba
stı ömftrlerini stt.rilyorlar, ll8&t dald
kalarmı saymıyorlar, tehHte kaı'fl
sında bulunmıyorlar. Bhl ıse bir ghdl 
cemiyet elebaşısı, bomba bekllyeo 
fedai gibiyiz, yüreklert:mW.n içinde 
kazma darbeleri işitiyor ve ~ 
rmuzda burgu helezonlannm genif
lediğini duyuyoruz, fakat ha.Hmtzdea 
sır vermiyoruz. Nasıl verebllirtz 1d 
askın kadar değilse de rezaleti itiba
rile pek korkunç bir Wbet biJd bek11-
yebllir: Baskın! İmamlle, bekçl.sil• 
ına.ha1le halkı ve sokak köpeklerlle 
o müthiş kafile, o Ha.sanpa.şa ~ 
koluna gidiş, o şeriat harici düğün 
alayıl 

Bütün teferrüatı t;ama.rnfle unutul
madan bu gülünç zulmün bir yağlı 
boya tablosu muhakkak yapılmalıdır. 
CUmbalı ka!esli, iğri büğrü evleıin tı
kadığı bir daracık sokak,' vakit gece, 
mevsim~. sarıklı kürklü imam, so.
palı gocuklu bekçi, pliseli muşamba 
fen erler, etrafta yataklarından frrla..
mış bıyıklı sakallı bir cemaat ve ofta... 
da dişlll erkekli mücrimler . .. Tlp1lt, 
tstorik, komik ve trajik bir l!vhal Bu.. 
nu odamın duvarında bulundurma.ğı 
ne kadar isterim ... 

. . . Saat altıyı, yani yeni hesapla 
on biri bulmuştu. Hayatımda ancak 
iki, üç kere gitti~ Feyzi.ye kıraat
hanesi çoktan yıkıldı; eşyasından hiq 
biri artık batınında kalmamış; fakat 
saat, hA1A karşımda imiş, işliyormuş 
gibi gözümün önündedir; çerçevesi 
ceviz, anahtar delikleri kocaman, altı 
köşeli bir duvar saati ... İri, okunaklı 
harflerle minesinde A. Gamier - Parla 
yazılı. [Belki de Gramer.. . O kadan
nı şimdi seçemiyorum.] Kaç defa, ne 
uzun uzun, candan baktığımı bunun
la. anlarsınız. 

Acaba. gelmiyecekler mi? cKeşke. 
diye düşündüğümüz de oluyordu, 
cya.zık> diye de ... 

fna1J H aJ:fJJc, ezeli bir şifadw' 
· aldanm4kl 

Mıbraı daha o zaman yazıhnauııştı 
amma bunu müphem surette hlsse
diyorduk, yatışıyordUk; sonra kumaş 
paketleri akllID;lza. gelip gözümüz ar~ 
ka.d.84ın paıına.ğmdakl deiersiz hal
kaya çevrilince i2zet1 nef&1mimen ya
ralanıyor, haykıracak kadar kızıyor

duk. 
o kararstz1ık esnasında bir kupa 

araba göründü, camına bir peçeli yu. 
dayandı ye geri çekildi. Eyvah, gel
mişlerdi! Oh, aldatıimamıŞtıkl Der4 

hal yerimizden kalktık, ihtiyat ola
rak hesabımızı önceden verm1ftik, 
sokağa fırladık ve oracıkta bekliyen 
arabalardan birine atladık: 

- önde giden kupanın P8'1 sıra 
gitl 

Merak ediyorsanız, zi.yam yok, sm 
de bizim peşlınizd sıra gellniı; eğle
nirsiniz. 

ıtıııtiım1* - ~ Ktmılf.lt ~ Jl&va tQrıı.muna ~ Pi ~ 
~!~ 



SahUe e 

Eski günlerde 

MEŞHUR EMEKLER 
Şuba! girdi mi sıra kas ve ördek ,~=~~~~~~ 

dolma.sına rellrdi. Bwılar için bu ayı ·~ 
beklemenin esbabı var: EnelA orta- L'ltıiı.ıo..,., 
lık kar, don old1Jtundan Olıtıne gelen 
çöplü!e, çamura, balçığa gaga dal· 
dıramsmış olmalan; saniyen kı.ş do
layı.sile tavlanmış bulunmalan; sali
sen sofukta yağlannın mide ve ba.r· 
saklara az teslrllğl. 

Bununla beraber, kesilir kesllme21 
bir kaba konup, içine ~ kar dol
durup tel dolabın rafında bir gece 
mlsa!ir kalına.lan labüt. [Zira o za.. 
manlar frijider falan filA.n yok]. DoJ,. 
malan, yahnileri, hele palazlannınkl 
birbirinden !lA olurdu. 

ArapkArl (çlğ köfte) nin asıl adı, 

kubbe gibillğinden dolayı (kubbe). 
Suriyeli ve Iraklılar, o memleketlerde 
uzun zaman bulunmuşlar sofraların-

Sofrada yanardağ! 
dan hiç eksik etmezlerdi. t.....~~Ll;IO=~~----" 

Lezzeti o derece müsellem ki baba 
hindiyi bile kabartmak için söyledik
ler!: (Takul kubbe lebenil) 

(Aman sus!.. Allah mide şifalığı 

versin, çipçiğ, cıvık cıvık et de yenir 
mi?) deme. Ehlinin elinden çıkanı 
bir dene, bak knç tanesini kıvırıyor
sun ... 

Halebin ~e Şamınki başka, Bağd~ 
dınki başka, Mısınnki yine başka ve 
bu sonuncusu ekseriya zeytinyağ

lıydi... Nasıl mı yapılıyor? Bulguru 
lSlatıp uzun boy mıncıklıyorlar. Tuz.. 
layıp, biberleyip kıymayı da mıncık· 
lıyorlar. İkisini birbirine kattıktan 
Bonra parmaklara kuvvet, alabildiği· 
ne yine halli hamur 

Bunca cefa çekişten naşi mübarek 
enikunu pişiyor. Ardından yumruk 
yumruk yapıp, kaynar suya daldır
dıktan sonra üstüne kızgın yağ. 

Koyunun sakat taraflarına gelelim: 
İşkembe dolmasını bilmem hiç tattı
nız mı? O da tostoparlak, tıkız, tıpkı 
futbol topunun gayet küçük şeklin
de, cllkişll dikişli nesnelerdi. 
İşkembe temizlenip gül gibi edilin

ce değirmi değlnnl parçalara bölüne
cek; dörtte üç tarafı yorgan tlresfle 
sımsıkı dikilip, içine çiğ kıyma, pi
rinç, fıstık, üzüm tıkıştınlıp pekiştı
rllecek ve kaynar suda iken tam Ü9 
saat beklenecek •.. 

Kaşığın sapını dokundurunca es
niyor mu, kotar; hart hart, :unnp ısı,. 
np yel... · 

(Bumbar dolması) nın meşhurlufa 
hayali KAtip Sallhin karagöz kanto. 
lanna kadar geçmiştir: 

Yallıca bumbar, tuzluca biftek 
Olsa da yesek, ram ram ram... 

O da kurban bayriunlannın ba.ş Y• 
megtydJ. Maltlm a bumbar, koyunun 
göden barsağıdır. 

Temiz temiz yıkanıp içi değnekle 
~ına çevrildikten sonra kıymaya 

karışık ciğer, yürek ve yine fıstık 
üzüm, - gazınld olmamak fal"Ule .. 
küçilrek bir huniden hadi derununa. 
Suda mükemmelen pişti mi bir mütt.. 
det de tavadaki yağda cızırdasın .. 

Hamur işlerinden (pirohi) (•) ve 
(tatar böreği) nam ikizlerin ikisi de 
bir örnek; yalnız biri peynirlisi, öbü
rü kıymalısı ve sarmısaklı yoğurtlusu. 

- Bizim iyi sucuyu değiştirellm. 

Karakulak deyip kAbız Ka~dağını 

mı getiriyor nedir?.. diye emalann
dan Şekvacı, avuç avuç karbonat yu .. 
tan, tertlb tertıb sedllç içen hazerat, 
önüne bir oturdular mı koca tabağl 
temizleyiverirlerdJ. 

(Mantı) kellmestnln (mentenü), 
yani karşı canipte mukime kapat
madan türeme olduğuna fek ve şüp
hem yok; o derece gözdeydi. 

Bu da incecik açılmış Ufak ufak 
hamurlar. Muska gibi üç ~e edilip 
içine bol soğanla kavrulm~ Joyma 
konm~ ... 

(Erişte) ve (kuskus) p11Avlanna 
tç1 titremlyen babayiğit nerede? Hat
td evvelktsi beyitlere bile girmiştir: 

Konuşma soysuzla. :tertote 1.8e 
Yeme pllfl\'ıru, crl§ı<ı ıse 
Lokmay:ı tık. oruçta ise 
Avradını ıı.l. cnt§te lse ... 

Eriştenin ve kuskusun en arananı 
Mudanyalı, Buranlı, Çanakkaleli k~ 
dmların sattıklarıydı ... 

(Kıkıİ-dak poğçası) .. lök gibi mide
ye oturan, üç yirmi dört saat hazım 

(*) Pas1ht (p roktl imiş. 

nedir bilmeyip betonlaşan, ecel ter
leri döktürdükten sonra şişe dolusu 
(Canos) suyuna bana mısın demeyip 
dolap beygirlerine içlrtlecek mlkdar
da İngiliz tuzlle güç belft def ve ret 
olan işte o inadçı zalimdi. 

Ete hasret, civardan kfübast1 ve 
kebab kokusu duyunca (boğazınıza 

kor girsin!) diye tahtaboşlarda çırpı· 
nan Kulcclibi sakinlerince bile kara
man koyunu tukaka; velakin kuyru
ğu herkesce rağbetteydi. 

Eritildikten, yağı alındıktan sonra. 
posası ve kıkırdakları kalır. Unla ka
nştınlıp ve tepsiye konulup fınnda 
baklava baklava bıçak gezdir; Ezratl 
aleyhislamın koşulac~Ouıı unutup 
bağdaş kur önüne ... 

(Kaygana) ~H'l vezni kayr.anaya, 
mintarafillah hep kaynanalar sıva
nırdı. Un, yumurta, bir kahve kaşığı 
garbonat, o yoksa külden mürekkep ... 
Damarları oklava oklava ellerle çır

pı.ştınldıktan sonra kaşık ucu yağa 
dalmadalar; ergu\'anl~ır ergm·anlaş
maz, kestirilmlş tatlıda banyodalar. 

(Lalanga) bunun ufarak tefereği, 
minyonu ve tombulu. Gelgelelim (Göz~ 
leme) taze dullar gibi ağır baş, melQJ
ce, ve nazengiz tavırlıydı. 

Hamuru narin mJ narin, aralarına 
tereyağı sıvanmış. Tavada anrup ta
nnıp, silklne .silkine çıktılar mı tepe
lerinden aşağı gülsuyu yerine toz şe
keri... Aynca kıymalısı ve peynirlisi 
de var. 

(Keşkek) in kimyalığına dair dln 
kitaplarındakl rivayetler çoktur. Şa
rap Müslümanlara haram edilince, 
bedene aynı kuvvet ve zindellği ne 
verebUlr diye hiç kaygu edHnıemi~ ..... 
Keşkek ne gfina duruyor? 

Bizim bildiğimiz keşkekte has buğ
day iyice ha.5Jannuş. Yağlı yağlı et 
parçalarile kıvama gelip l~pa halini 
alınca üstüne sadeyağla kimyon gez. 
dirilmiş. 

Bu da hazmı firf eroğe salanlardan
dı. Kaşıklamışlann kllffesinde ertcsı 

sabflh 
- Rabbim hayırlar versin, bu ge

gece Alemi .menamıma nan cahim 
girdi. Cisı1 Sıratın müntehasında, 
Aratın kurbünde iken ... tıh ... 

Etraftan cevaplar hazır: 
- Başından bir okka ekmek çevi

rip köpeklere dağıt, müslümanl ... 
- Nuruosmaniye kapısındaki 1ğ

nell babaya sadakayı unutma bira,.. 
deri 

- Sabaha karşı değilse hiç hayif
lenme, rüyayı kftzibedirl. .. 

Keşkeğin alüyülalasını Kuyumcu 
çarşısındaki ahçı Mığır yapardı. 

(Çene çarpan) kesirülmlktar kıyma 
ile pişmiş Ispanak köküdür. Bu tabir, 
midede ikametinin efzunluğundan 

ve nahifülbünyelere isparmoz get1rtp 
çene çarptırmasından. 

Bir çok sübyanlann boncuğa (yanJ 
havale 11letine) tutulmaları, katık, 

çığnem1k o1arak onun verlştırilme
slnden olsa gerekti. 

(Yanardağ) denilen ve tepesinden 
lav gibi yoğurtla mcmzuç Arnavut b1-
berl dumanlan yükselen ispanak; 
(Mülüktye) den galat, lüzueetu, ya
pışık yupuşuk, piliçli (millhiye), do
matesin etlisi ve acısı (ltavata) da 
pek mergup tAamlardandı. 

(İmaınbayıloı )ya bu nam verile
rek biçarenin günahına girilmt,. Zey
tiiıyağının içinde yüzüşüne bakma. 
Elli dirhemclği yeter de artar blle ve 
cakalı cakalı, tabağın hep üstünde. 

Ramazanda cami kruıdillerinden 

aşıremento edeceğim diye minareyi 
kaç kılığa sokmuş olan imamcağız, 
görür görmez: 

- Eyvah, beni kül ettiniz!. .. diye
rek boşuna yere bayılmış ... 
Patlıcandan açınca böreğini unut

mak gerekmez. Malıud fıkradaki (Ba
na patııcansız tarafından su ver) he
sabı, mübareğin nesi olmaz ki böreği 
arta kalsın? ... 

Bost.anınkllerden, değirmi değirmi 
kesik, püre gibi yumuşamış, aralann
dan çayır peynirli ve midenüvazlı sal
kım saçal•lan taşan o saçaklı zilhara 
doyum olur muydu? 

Tatlılara gelelim: (Nişasta helvası) 

pişişl de irmik helvasının eşi, yalnız 
purtilk pUrçilk ve çeşnisi nyn (kay
mak) un 'helvasının sulu.su idi. 
Cevizle bezenmiş (pekmez peltesi) nin 
tabaktakileri evlere mahsus; içi sl
cimll uzun uzunlarını da seyyar sa
tıcılar satardı ki o da adla sanla 
(sıçan sucuğu). 

O canım (su mahallebisi) yer yü
zünden kalktı. Mahallebici dükk~n
lannda çeyreklik ekmek kndayitının, 
üçlük a..~renln, yüzlük tavuk göğsü
nün yanında, pekmezile beraber alt
mış paracığa. 

İçinde sütün katresi olmadığı gibi 
şekeıin de zerresi yok; yalnız pirinç 
unu ve üstüne pekmez. Bu mütev~ 
zılığıyle beraber ne de hafif ~eydi. 
Mide hummasından kalkmışlara blle 
hiç korkma, daya ... 
Şu da varki ortaya kondu mu yaş

lılann nevlrleri dönerdi. Mahallebi
ceğizin yüzü bumburuşuk. (Rumüzle 
bizleri mt kasdediyorlar) yok mu ya?. 

Portakallı ve veya limonlu nişasta 
peltesinin eski 1sm1 (pulum) dur. 
Kamın tokluğundan baHsedlUrken 
(Allah ziyade etsin) ler arasında (zül
biye olsa yemem) derlerdi. Dundan 
da anlaşılıyor ki zülbfyc tatıılann en 
fevkarndesi imiş. Maalesef ne onu 
ağzına koymuş 'bahtiyarlara rasla
dırn, ne de nasıl şey fdilğilnü bilene ... 

Sennet Muhtar Aluş 

Galatadan K. G. rümuzlle mektup 
gönderen kaı1.1me: 

Yazılarıma karşı alakanıza teşek

kür ederim. sorduğunuz kitabın ba
sılması bilmecburlye bir müddet da
ha geclkecekUr. 

S. M. A. 

iş bulmak için 

Uzun, uzun düşünmeğe 
hacet yok! 

«Aq8.m»a bir KÜÇÜK · iı..AN 
vermek kAfidlr. 
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1 Istanbulun nakil vasıtaları 
OtobUsler hangi yollarda işlemeli ? 

Tramvay durak yerleri ve tramvay 
seferleri hakkında bazı düşünceler 

Sayın Valimiz doktor L'O.tfi Kırd~ 
nn İstanbul halJona, takdirle yeni 
bir hizmetini daha görüyorum: Tak· 
si otomobillerinin dolmuşa yolcu ta
şımalanl 

Fakat yalnız Eminönü - Taksim, 
Pangaltı, Şişli arasında işlemeleri 

kA.fi değili İstanl>ulun btrlclk (ana 
hattı) ve (belkemiği) mesabeslnde 
olan tramvay caddelerinde koşuşma. 
lan doğru olmasa gerek! 

Zaten daracık olan tramvay yol
larında otobüslerin, husust ve taksi 
otombl1lerin, motosikletlerin, arabala
rın, bisikletlerin ve yüzlerce 1nsanla
nn gldlp gelmelerini daha ziyade zor
laştıracaklardır! 

En iyisi tramvay hatlarından 

uzaklaştırılmaları ve kabil olduğ'u ka· 
dar büyük mahalle aralarındaki caü· 
delerden gidip gelmeltdirlerl Değil 

yalnız dilmuşa işllyecek otomobilleri, 
hatta otobüslerin birçoğunu sokak 
aralarında da işlemye mecbur etmelf
dir. 

Uzak, :yakın mahalle atalarında otu
ran insanlar, tramvay caddesine gelip 
nakliye vasıtalarından birine girmek 
için ne kadar yoruluyorlar! 

••• 
Mesleğim lıasebile tstanbulun bü

tün caddelerini, sokaklarını az çok 
blliriml Aşağıya yazacağım tertiplerle 
iş görecek nakliye vasıtalan, tramvay 
yo11arındaki kalabalığı azaltacak ve 
umumi sağlığa hizmet etmiş olacak
tır! İşte size birkaç tane yol: 

l - Eminönü - Karaköy - Rıhtmı 
boyu - Yolcu salonu - Tophane - Bo
ğazkesen, Cihangir, Ayasp~a, Gümü:;
suyu caddesi Dolrnabahçe - Beşlktaş, 

2 - Beşlktnş, Köy1çi - Ihlamur cad
desi, Nişnntaş - Osmanbey . Şişli. 

3 - Karaköy • Pcrşembepazan -
Azapkn.pı, Şişhane yoh-uşu • Kuledlbi -
Yüksekkaldırım - Kumbaracıyokugu .. 
Tophane. 

4 - Beyazıd - Çiftesaraylar - Canyo
kuşu - Uzunçarşı - Kantarcılar - Kü
çi.ikpazar • Atlama - Un.kapanı. 

5 - Yenikapı - Mustafakemal cad
desi - Aksaray, Horhor - Sara.çhane
başı - İtfaiye - Ze)Tekyokuşu - Unka.
panı. 

6 - Şişli, Halft.sklr • Bomontl - Bul
garçarşısı - Feriköy - Kurtuluş - Ka
sımpaşa - Şişhaneyokuşu - Perşembe
pazan - Karaköy. 

7 - Fatih - Çarşamba • Dramanyo· 
kuşu - Fener - Balat - Ayvansaray -
Eyüp. 

8 - Fatih, Hırkai§erif - Yenibahçe -
Tathkuyu - Şehremini • Saray mey
danı - 9üllaççılar, Mevlanakapısı. 

9 - Yen.ikapı - KüçüklA.nga - Ni
şanca - Kumkapı - Tiyatro caddesi, Ba
lipaşa yokuşu - Çarşıkapİ - Beyazıt. 

10 - Kumkapı - Kaclirga - Kijçük
Ayasofya - Nakilbend • Ticaret mek
tebi - uıtanahmed. 

11 - Eminön,ü - Sultanhamanıı -
Mahmudpa aş. Nuruosmaniye - Çem
berlitaş - Fazlıpaşa - Sanayi mektebi; 
Mellmedpaşn yokuşu - Küçük Ayasof
ya - Kadırga? Kumkajı Nişanca - Yt?
nikapı • Aksaray. 

12 - Beyazıd - Süleymaniye - Deve
yokuşu - Vefa. Zeyrek. Unkapanı. 

13 - Fat.ih - İtfaiye -Aşıkp~a . Qe. 

lenl>evi - Cibali - Küçükmustafapaş~ 
Fener • Unkapanı. 

Bunlar gibi daha pek çok teşkilft.t 
yapılabilir ve (Londra), (Amertka) da 
olduğu gibi her sokaktan, her cadde
den türlü tütlü nakliye vasıtalan işle
terek halkın sıhhatine, iktisadiyatıııa 
ve kıymetli vaktilerine yardım edilmiş 
olur. Fakat şimdi.ki durumdan dola
yı bol benzin ile lbtik ve muntazam 
yollar bulmak kabil ml? 

latanbull~ların çok muhtaç 
oldukları sıhhi meselelerden 

biri daha 
Tramvayların durak yerlerinde uzun 

müddet bekliyen insanlarda türlü tür
lü hastalıklar zuhur ediyor! Yağmur
lu, rütubetli, nemll, soğ'uk havalar te. 
Bir ettikçe ediyor! Karlı, tipili, sisli, 
rüzgtirlar, insanın iliğine kadar işliyor. 
Bu mühim meseleyi aclznne tetkik 
ettim: 

Durak yerlerinde yapılan bekleme. 
Y,erlerinln yalnız (3). tanesi lodosa, 

cenuba karşıdır. Diğerleri, poyraza, 
otmale, yıldız ve karayele nazırdırlaı1 
Fakat tramvay istasyonlarının ekBe
rlsi apaçıkt1rl Bekleme yerlerinin ön
lerinde hiç bir cam yoktur. Herkes te
sirli soğukların karşısında kendi semt
lerine doğru gidecek olan tramvay va
gonlannı bekledikçe bekliyor! (100) 
para farkı kazanmak için orta halliler, 
fukaralar (yeşil boyalı) ikinci mevkle 
dört gözle bakıyorlar! Nihayet bu ara
ba kemali azametle geliyor. 

Ağızağıza, hıncahınç insan ile dol
duğundan Azrail kovalıyormuş gibi 
vatman durmuyor, basıp geçiyor! Za
vallı halk, tekrar gözlerini uzaklara 
dikiyor. 

Uzak yerlerden gelen vatandaşlar, 

Eminönüne, Sirkeciye çıkarak aktar
ma olmak için bekleşiyorlar. Fatihe, 
Aksaraya, Beyazıda gitmek için lJ~ 
ka tramvaya göz dikiyorlar. Sabırsız.. 
lıkla bekliyorlar. Edirnekapısına, Ye
dikuleye ve Topkapı cihetlerine gide
cek olanlar Bahçekapısına gidiyorlar 
ve orada da uzun müddet intizar edi
yorlar! 

Dikkat ediyorum: Gerek Beyoğlu ve 
Tophane istasyonlarında ve gerek İs
tanbul tarafındaki durak yerlerimh 
kalabalık o kadar çok kil 

Uzun müddet bekleye bekleye soğuk
tan donacak dereceye gelen insanlann, 
eğer varsa, sporculuktaki kuvvetıeıi 
sayesinde en nihayet yeşil bir \"agona 
bindikleri görülüyor! Resmen 30 kiŞl 
alması lfızım gelen vagona 45-54 
adam dolduruluyor! 

Ben öyle anlıyorum ki, İstan
bulluları her sene saran dehşetli grip
ler (bronşit)ler (Zatürree)ler, ve da
ha türlü türlü hastalıklar, tram' ay 
durak yerlerinde, uzun müddet bekle
mekten, aktarma usullerinden, nakli
ye vasıtnlnnndan, vagonların kalaba
lığından, vapur, tren, kraathane ve ev 
gibi sıcak yerlerden ansızın soğuğa çık· 
maktan neşet etmektedir. 

Hiç unutmamalıyız ki, hava derece
sinin ant değişmesinden, cereyanı ha
vadan ve temastan pek çok hastalık
lar baş gösterir! 

••• 
Aşağıdaki teklifim kabul edilirsa 

umarım ki, birçok halkın sağlığıruı, 

iktisadlyatına ve vakit kazanmalan
na çok yardım edi1miş olacaktır: 

ı - Bebekten kalkan tramvaylRr 
Eminönünden geçerek Edirnekapı~1-

na, Topkapıya, Ycdikuleye kadar 11-
dip Bebeğe dönsünler. 

Fatihe, Beyazıda, Sirkeciye, Emin
önünc kadar işleyip gert dönen Mcıç
ka, Şişli, Kurtuluş ve hatta Ortaköy 
ve Taksim tramvayları da Ediıneka
pısına, Yedikuleye ve Topkapıya ka
dar blribirtnl müteakip gidip gelsin
ler! 

2 - Maçka ile Beşiktaş arasında 

hflla yapılamıyan (Üç adımlık mesa
fe)nin hatıannı birleştirmek. 

3 - Her baş istasyonupdan niha
yetine kadar gitmek üzere şimdilik bJ
ribirlni müteakip (10) tane yeşil bo
yalı hareket ettikten sonra nümunelik 
olmak üzere bir tane de birinci mevld 
sevketmek. 

4 - Daha sonra da (100) ikinci 
mevkte nlsbeten bir tane de b!ıincl 
mevki harekte ettirmek. 

5 - En nihayet biıincl mevkileri 
tamamlle rn.ğevederk döşemelerini ikin• 
ci mevkilere yerleştirmek ve Londra, 
Amerikada olduğu gibi herkes yalnız 
bir mevkili tramvaylara girmek. 

6 - Madem ki hükt1met1mlz ve par
timiz hakiki bir (Demokrat) tır. Halk
çıdır otobüsleıirnizde olduğu gibi mev
ki farkını gözönünde tutmamak lA,.. 
zımdır. 

7 - Belediyemizin getfrdip işletece
ğini işittiğimiz' otobüsler (18) kişUlk 
olmasın, Londra ve Amerlkada. bulu
nan ( 40) ve (90-) ~iyi ferah ferah i11-
tıap eden iki katlı sağlam otobüslerden 
olsun. 

Bu tekliflerimi vaktile yapmış olay
dım (Tramvay şirketi) aldırmazdı! 

Fakat her zaman halkın faydasını ve 
sıhhatini düşünen valimiz, belediye
miz ümid ederim ki, dikkatli ve nii· 
!uzlu balaşlarile okuyup tatbik için 
emir buyuracaklar. 

Lokmruı He' ini 
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Küçük ( Baby ) tahtelbahirler 
Açık denizlere çıkmamak şartile kısa 

seferler için işe yarayabilirler 
Ajans haberlerine göre Almanlar 

küçük tahtelbahirler yapmala baf-
lamı.,:lar. Bunlar 150 tonluk şeyler
Dlif, birkaç ldfl ile idare ediliyormuş. 
Fllhakika bu tonaJdaki tahtelbahirlerM• 
Baby denilen k11çük bir tiptir. 
Bunların 100 tonluklannı ve hatt& ~.___.---... ........... 
SO tonlu.klanqı da yapmak mümkün- Küçük bir Alman tahtelbahlrl. 
dür. Mesel! FinlAndiyalılann elind&
ki 99 tonluk Saukko tahtelbahlrl 
eınsaıi arasında -en küçüğüdür. 

Almanlar 935 senesinde Versay 
Dıuahedesini feshettikten sonra der
hal 250 tonluk tahtelbahlrler inşaya 
başladılar ve ilk sert olara.'k bu tipten 
24 tane meydana getirdiler. Tecrübe
lerde kifayetli bulunarak bu mev
CUde son zamanlarda bir düzine da
ha lllve ettiler. Bunların bafta 53 lük 
t.orptdo atan 3 kovanı ve bir küçük 
Dıaklnell topu bulunmaktadır. İki 
t.orpido (torpil) de yedek olarak al
dığına gö~ denize beş torp1lle çık· 
maktadır. su üstü süratıeri 13 mil 
su altı süratleri 7 m11dir. Almanya 
şimdi bu 250 tonhıklardan 100 ton 
tasarruf ederek 150 tonluk tahtelba.. 
hirler yapmağa başlamış bulunuyor. 
Her halde bunlaıın eslihası başta iki 
torpido kovanı ile bir makineli top
tan ibaret olacaktır. İki torpido da 
yedek bulundurabfllr. Şu halde dört 
torpidoyu hamllen cepheye gidebilir. 
Süratleıi su üstünde 10 milden ve su 
altına 6 milden aşağı değ1ld1r. 

Almanlar geçen umumi harpte Bel
çlkanın FIAnder sahillerine yerleş
tikten sonra İngiltereden garp cep
hesine yapılan nakliyata darbe vur
~ maksaciile Man.ş denizinde kul
lanmak üzere 90 • 120 tonluk küçük 
taııtelbahirler yapmışlar ve FIAnder 
tahtelbahir fllotill!ları tefldl etmlş
lel'di. Bunla.nn mürettebatı 12 - 15 
k:işfden ibaret olup süratleri pek az.. 
dı. Hattl su altında bazan o civar
daki akıntıları sökemiyorlardı. Buse
bepten Alman tahtelbahirclleri ara
llnda bunlara Fllnder kaplumbağa
ları den1lmişt1. Umumi harbin son 
iki senesinde bunlar İngillzlerin tah· 
telbahir mücadele vasıtaları ka.rşısın
da dikiş tutturamamışlardı. FIA.nder 
botıan iktısacU yolla su üstünde 350 
tnll mesa.f e katedeblliyorlardı. O za
lnandantıeri geçen yirmi eerıeyi mü
tecaviz zaman zarfında motör me.ki
nelerinln mahrukat sarfiyatı nisb&
ten azalmak suretlle terakki göster
diğini dÜfÜJlürsek bugünkü 150 ton
lUk küçük Alman tahtelbahlrlerinln 
800 - 700 millik bir mesafeye gidebi
leceklerini kabul edebiliriz. Bu hale 
Köre bunlar ancak yakın seferlere 
tahsis edllebileceklerdir. 

Esas itibarile bir tahtelbahlrin de
n1zcıe kalma kifayeti her şeyden evvel 
lnotör makinelerinin yakacağı mah
l'Uka.t mikda.rına bağlıdır. Tah~lba
hir harblntn sıklet merkezi Şimal de
nizinde olduğuna göre bu 150 tonluk 
botların bu denizden dışanya çıkma.
lan bittabi mevzuu bahsolamaz. Ş1-
nıaı denizinde de harekAt sa.halan 
ı>ek Dıabdud olacaktlr. Çünkü İngil
tereye en yakın Alman tahtelbahir 
1lssü olan Emden limanı İngiltere sa.
hillnden 250 mtr uzaktır. 

tİasünden harbe çıkan bir tahteı
bahirtn düşman gemilertnı bekleme 
aah&sında vazifesini bitirdikten son
ra geriye dönmesi lcab etUilne göre 
Jabıız gidiş geliş için 500 mtı katet
nıı., Olacaktır. Geriye 200 mil mesa
fe kat'ı için mahrukat mevcudu ka,. 

hr ki cephe faaliyetinin hududu an
cak bu mevcude münhasır kalır. 

Arada 8lk sık dalmak için akümüll
tör bat&ryaıamun lmlAsında motör
lertnı çalıftırmak icap edeceğinden 
düşman gemilerini beldeme müc\dett 
dalmak ihtiyacı n1sbetinde aza!acak
tır. Kestirme bir hesapla bu küçük 
botlar cephede lzarnt bir hafta ka
labllirler. Bu da ancak denizin fırtı
nalı olmıyan normal şeraiti içinde 
Zllümkündür. 

Şimal denizinde kış aylarında bu 
botların iş görmesi pek müşkül ve 
hatta. ekseriya kabil olamaz. Çünkü 
şimal ve batı rüzgirlannın şiddetle 
hüküm sürdilfü kış mevalminde de
nizlere emniyetle göğüs gerecek tah
telbahirlerin tonajı asgaı1 450 • 500 
tondur ld dört senelik umuml harp 
tecrübesi neUceslnde Alman tahteı
bahlrclleri tonajda bu hadden aptı 
inmemeli tavsiye etmişlerdir. 

Diğer taraftan 150 tonluk botlann 
su üstü süra tleri en az 14 mil olma
dıkça ufukta gördükleri düşman va.
purlannı kovala~p yakalıyamaz ve 
torpilliyemezler. Bu takip seyri deni
zin dalgalı zamanlarında tamamen 
aldın kaacaktır. kaacaktır. 

Buncian başka bir tahtelbahirde 
tonajın 150 ye indirilmesi süratıne 
olduğu gibi dalma umkuna da hayli 
tesir eder. Bahusus su üstü sürat1nl 
arttırmak için teknenin hafif olmam. 
meşrut olduğundan iç teknenin ince 
lAvha ve k~bendlerden yapılması 

icap eder ki bu hal dalma umkun
dan oldukça fedakarlığa sebep olur. 
Binnetıce bu küçük botların dalabi
leceği derinlik 40 - 45 metreyi teca
vüz edemez. Hele tekne perçin yerine 
kaynakla inşa edilmişse dalma umlru 
bu mikdardan da az olur. Diğer bir 
mahzur da bu botların denizde az 
bir mftddet kalarak hemen üssüne 
dönmek ihtiyacı dolayıslle limana 
girip çıkma harekAtının fazl~aşm&
sıdır ki bu hal bunların üsleri önün
de bekllyecek olan ingUD ve Fransız 
tah teıbahlrlerlnhı atacaklan mayn ve 
torpillere sık sık av ve hedef tefkll 
etmeleridir. 

Bütün bu mahzurlara rağmen~ 
man bahriyesinin fimdlden böyle k11-
çük botlar yapmağa bafla.rnaktan 
maksadı geçen umumi harpte Belçt.. 
kayı zaptederek Fllnder sahillerine 
yerleştikten sonra İglltere sahillerine 
biraz daha sokulup tahtelbahir h&l"&
kltını Manf kanalına, yani İngtUs 
nakllyabmn can damanna tevcih et
tiği gibi bu seter de ilk fırlatta ve 
belki de ilkbaharda Belçika yahu\ 

Hollandayı istlll emellni güderek bu 

plAnııu tahakkuk ettirir ettirmez İn· 
giltereye k8.rf1 daha yakından tah· 
telb&lıir ablokasını teşdid etmettir. 
Gerçi bu tahtelbahir harbi bakımın.. 

dan Almanlar için ideal bir pllndır. 
Fakat bu küçük taııtelbahirlerin y&

rine daha büyüklerini hazırlamak 

şartlle. 

Yeni Alman tahtelbahirlerinin to
najca küçülmesini bir de en mQhlm 
olan malzeme ve personel bakımın· 
dan mütalA.a edersek derhal hIDmıe
debWrhı ki Alman bahriyesi tahtel
bahir yapmak için malzeme ve kul
lanmak için mürettebe.t tedarlktnde 
büyük sıkıntı içindedir. Çünkü iyi 
bir harp ki!ayeu olan tahtelbahir en 
aşağı 800 - 1,000 ton olmak gerektir 
ki bunlar ancak 40 • 50 mürettebata 
ihtiyaç gösterltler. Diğer taraftan 
cepheye gönderilebilecek tahtelbahlr
ciy1 birkaç ayda yetiştirmek mümkün 
değtldJr. 

HulAsa; Almanlann küçük tahtel
bahir yapmağa teşebbüs etmelerin
den çıkarılan mana şudur : Müttefik 
devletlerin deniz ablokası semeresini 

yerm.eğe başlamış vç tesirini şimdiden 
göstenniştir. A. B. 

İzmir zeytinyağı ihracatçılar 
birliği 

İmılr CAkfam> - İmı1rde teşkil edilen 
ze)'ttnJatı lhracatçılar blrlll1 idare heJe
tıne se)'tlnya.tı lhracat9ılanndan B. h
mtrD Tallt BıtioJ, Abdullah Fescf, Kemal 
Harqçı, Rahmi l'll1bel1. Dr. Fazıl Dolan. 
Sezal ömer. M. l. Tanuıto, Ali J{aradsltı
o(tlu, Fehm.1 Btmaarollu aeçllm1flerdlr. Rets
llte B. Tallt Zl'boJ, lklncl retaııte B. Ab
dullah Fesçi, umumi klttpUle de B. Mu
hip, mtırakabe heretıne B. A1l Haydar Al
bayrü Ye Mu.akta Haydar Nazlı hıtlhap 
edllm)flerdlr. 

Kurbanı iyi günlerimize tük· 
nıtmet için keseriz. tyı g-]nJert
mlztıı uzun a11rmes1 için havada 
karada ve denizde kunetıt bir 
mlllet olarak yaşamamız f&litır. 

ilkokul yoksul çocuklarına yardım 

Dti.nkü toplantıda bulu nanlanlan bir kısmı 

İstanbul ilkokullarına devam eden 
yoksul çocuklara yardım için her ka
zada yeniden tefekkül ooeİı cemiyet.. 
!erin mOnıessillerl dün parti İstan
bul vlllyet idare heyeti reisi Tevfik 
Fikret Sılaym başkanlığında toplJ.n. 
mışlar ve (16) yardıın cemiyctınden 
müteşekkil (İstanbul ılkokul yoksul 
çocukla.nna yardım cemlyetıert bir
liği) nl kurm~lardır. 

Bu birlik parti vilayet idare heyeti 
azasından HA.mtd Ongumu reisliğiniie, 

Maarif müdürü Tevfik Kut, Kızılay 
mümessili adına Atıf Ödül, Çocuk 
esirgeme kurwnu vilayet ikinci rei
si Reşit Çavdar, yardım cemiyetleri 
adına da profesör Zühtü Inhan, ki· 

tapçı Ahmed Halid Yaşaroğlu, mü
teahhit Asaftan müteşekkil bir ida
re heyetıni iş başına getrirnişti r. He
sap müfettişliğine de İmar bankası 

müdürü ceıa.1, İstanbul gümrükleri • 
başmüdürü Methi Saidl seçrnişler<!ir. 

lahlte T 

lctimai muavenet teıkilatımız 
I 

Kızılayın sulh zama
nındaki vazlfelerl . 

Bu vezaifi derhal yapabilmek için hazırlıklı 
bulunmak, hazırlıkları felaket çanı çaldıktan 

sonraya bırakmamak lazımdır 
cKızılay. harp zamanında aakert 

lilhhiye tefkilatının yardımcısıdır. 
Umuınt seferberlik 11ln edilince «Kı
zılay» bütün f aallyetlni büyük karar
ı&hı umumt sahra sıhhiye müfettif1 
umumlliğinin vereceği talimat daire
sinde sevk n idare etmekle mükellef
Ur. 

Bu faaliyet, sabit ve seyyar hast.a
haneler, huta ve yaralı nakliye gemi
leri ve trenleri, hasta ve yaralı sevk 
merkezleri misafirhaneleri tesis ve 
tertip etmek; askert sıhhiyeye sıhhl 
levazım vermek ve beynelmllel Kızıl
baç kanallle muhasım memleketltr 
Kmlhaç tefkilatlle temasa girerek, 
esirlere müteallik karplıklı istihbarat 
büroları kurmak ve bu yoldan eslrlE:r
le aileleri arasındaki muhabere n mü
ruele lşlertne tava.aut etmek gtbt 
~ hizmetlerden ibarettir. Kızılayın 
harp faaliyeti mevzuumuz haricimle 
bulunduğu 1çin bunun üzerinde fazla 
durmuyoruz. 

. 
Kızılayın sulh halinde harp zama

nından daah az mühim olmayan şu va
zifeleri vardır: 

1 - Harp halinde üzeirne alacağı 
hizmetleri muvaffalrlyetıe b~
bilecek teşkilat ve vesaiti hazırlamak, 
bunları ilk lprette harekete müheyya 
bir halde bulundurmak. 

2 - Zelzele, sel, kuraklık, yangın ve 
saire gibi Afetlerden müteessir olanla
nn imdadına koşmak. 

3 - Bul8flk hastalıklarla savaşmak. 
4 - Büyük şehirlerde münferid ka

zalara karşı' ilk imdat vasıtaıan hazır .. 
lamak. 

5 - Profesyonel ve amatör hasta 
bakıcı yetiştirmek. 

8 - Umumt hıfmmhha bllgisinl tA 
kOylere kadar yayacak neşriyatta bu
lunmak. 

'1 - Ana yurda gelecek muhacirleri 
brfılamak ve hükdmetin maddt ve 
manevi sahabet ve ihtimamı altına gi
rtnceye kadar, onlara ilk yardımları 
yapmak. 

8 - Fakirlere mahlus sabit ve sey
JV dispanserler kurmak. 

1 - Fakirleri yedirecek, fiddetH kıf 
mevsiminde giydirecek merkezler te
sis etmek. 

Kızılay edebiyatına göre «İmdat ve 
muavenet.. ıstılahında hülAsa edilebi
len bu hlmıetlerln her biri ayn ayn 
tedldk ve tahlile deler bir f(lmul ve 
ehemmiyeti haizdir: 

Harp faaliyetine hazırlanmak u
Urt sıhhiyenin çlzeceji programa ıö
re tanzim edileceği için bunu aadece 
kaydetmetıe iktifa ediyoruz. 
Tabiatın en korkunç ve yıkıcı lfeti 

zelseledir. Fen adam1annın mO.taıla
Jarma ve IOD üç &llll'lık tarihim.tzdekt 
acı misallere göre, memlekettm1zln zel-
11ele tehlikea!ne maruz mıntakalan 
taayyün etmiş gibidir. Son felAket do
layısile bir kerre daha anlaşıldı ki, zel
zele Af et.inde en mühim mesele, zelze
le saahsında sağ .kalan yurddafların 
imdadına süratıe yetişebilmektir. İm
dada yetişinceye .kadar şu veya bu se
beple geçirilecek her dakika ilk kur
banlara ~erinin lnzlınam etmesine 
sebep olur. Bu hUSUBta pterlecek 
sürat ise, evvelce yapılmış olan hazır
lıkların dereceslle mütenasip olabile
ceğinden, bu hazırlıklann f elAket çanı 
çaldıktan sonraya bırakılmamam za. 
ruridir. 

Hazırlık, evveli imdat vesaitlnin 
mevcut olması, sonra da bunlann 
muhtelif mmtakalarda tesis edilecek 
merkezlere depo ed.llmesi demektir. 
İmdat vesaiti, kurtarma, banndırma, 
yedirme, giydirme, ve sıhhi bakım gi
bi beş kısma aynlır. 

Kurtarma işi için, büyük şehirleri
mizdeki f tfaiye teşkilAtının bu işlere 
alt modem vasıtalarından örnek alı
nabilir. 

Barındırma vesaiti mevsime göre 
değişir. Yaz için çadır m ükemmel bir 
vasıta olabilirse de, şiddetli kı.ş mevsı
mlnde bu ihtiyacı ancak ••kabili nakıl 
barakalRr» temin edebilir. Çadır, ya 
yapıbnıs veya bez halinde dış memle· 

ketıerden ptirllen bir metadır. Hal· 
buki barablar, zengin ormanlarımı
zın kerestelerile ve memleketimizde 
müesses modern kereste sanayii mari
tetııe kolayca huırlanablllr çok daha 
faydalı bir barındınna v:lSltasıdır. Bu 
barakalar için k.Uecek a~açlar orman 
resminden l'e bunlan yapacak keres
te fabrlkalan muamele ve sair vergi
lerinden muaf tutulursa -ki hükfimet
çe bu gibi hallerde muafiyetler kabul 
ve tatbik edllmı*tedir- bunlar belki de 
çadırdan daha ucuza mal olur. 

Yedirme 1§1 içµı. memleketin her ta
rafında her mevsimde yiyecek madde
leri bulunabilecettnden bunlan depo 
etmeğc lüzum yoktur. Yalnız :ıeyyar 
&§hane ocatıan "Ye kaşık ve tabak gi
bi levazımın hazır bulundurulması 

maksada k1ftdir. 
Giydirme i§inl, büyük şehir ve ka

sabalarda ~Jdlln1 düşündüğümtı. 
cYardım toplama» komiteleri tara.fm
dan toplanacak eşya kolaylıkla temin 
eder. Yapı.laca.k iş, bunları fenni tc
mizlemeğe tabi tuttuktan sonra ta
mir etmek ve tasni! ederek imdat mer
kezlerindekt depolara yerleştirmekten 
ibarettir. 

Sıhhi bakım için tam techizatlı 

seyyar hastahaneler hazırlamak ll
zımdır. Bu :ıeyyar hastahanelerde fi
len çalışacak sıhhl imdat heye' lerl 
için büyük masraflara mutevakkıt 

olan daimt bir kadroya ihtiyaç yoktur. 
İmdat merkezlnln bulunduğu vilaye
tin sıhhiye müdiirü bu heyetlerin ta
bll reisi ve hüktlınet ve belediye h ekim
leri de tabtt azası olabilir. 

Düşünülmesi IA.zımgelen bir cihet de 
bütün bu teşkilat ve vasıtaların /ela
ket anında felU.et sahEı.Sma süratle 
yetişebilmelldir. Memleketimizin iklim 
prtlanna ve yallarının bugünkü va
ziyetine göre, her mıntaka imdat mer
kezinde o mmtüaya uygun nakil va
sıtalarını hareket.e hazır bulunduımat 
icap eder. ıtamyan, ku.ak, araba, mav
na ve sal gibi veaitten başka her mer
kezde bir imdat tayyaresi bulundur
mak çok faydalı olur. Alellde vesaıı 
yetişincey& kadar, tayyare lle gonde
rtıip felAket •h&slna atılacak tık yar
dım levamm Afetzedelerin ıztırapları
nı derhal tahfif eder. 

Bedri Nedim Göknll 

Eminönü meydanı 
yüİueltilecek 

Eminönü meydallmda hazirana kadar ya.
Ja kaldırımlar yapılacak, haziraııdan lr.f
bann Pl'Ollt pllnma ıöre meydanın tan-ıl
mlne ~. Ya.ya b.ldınm! ır, 
ftmdltl •mlndJD ıo ııantlmetn )'tıtseltı
lecetı lc;ln bul.randa tramvay ra7lan sö'cO
lecelı:, m~ 4le JQa kaldınm 1evtyeslrte 
çıkanlacattilr. Karü6y lı:6pl'Gdnün de 
meydarıuı 19111 ~e s6re JilkseltU
mesı lAzımpldllbiden, bu ameliyat lkmal 
edWnclye bdar .eprtıden tra.mTay ve o~ 
mobil mQn•lppltta blıllecetttr. İ:ııfaat l'-A• 

manında otamobUler Oa.z1 köprttsünden ge
çeceklerdir. 

lzmirde bir kütüphane 
kapabldı 

kmır 18 CA.A.> - thtlklrla mö.cadele ıı:o
m18yonu dGn Val1nln z17uettnde toplana
rak bazı ~ tedk1k etmlf .,.. 20 pa. 
ralıt tdçtt b.rtYbılt zarflanm 1 kuruşa 
1attıtı teeblt edllen Yavmı k.1ltilphanealnl 
öç gun mMdnle blıatmıftll'. 

AKŞAM 
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8ılhtte. 

'*IJl(l)IAIM1~1$1kl9R 
Bayram maçları 

Ankara - lstanbul karşılaşıyor . 
Macar futbolcUlerl bugün geliyor 

Kurban bayramı çok wmgtn spm 
hareketleri içinde geçecek ve spor 
ıneraklılan mümtu bir Avrupa ta.tı. 
mının oyunundan t>a.,ka ııı:ı aeneden 
bert dev adımlarfie ilerııyen Ankara 
tutbolculan karşısında oyuncula.nım
mı bugünkü kunetıerlnJ. ölçmek tm.. 
kArıını bulacaklardır. Futboldan bq.. 
m Ankara - tstanbul temsııt takJm. 
Jan arasında da~ mttsaba.kalan 
ppılacaktır. 

Hungarya maçlarının uyandırdıtı 
bQyük alAka ve Ankara ile İstanbul 
arasındaki. futbol rek:abetlnin bay
mm günleri Tak!fm stadmı doldurup 
taşıracağı muhakkaktll'. 

Evvelce bildirdi~ gibi içl~ 
de çok kıymetli oyuncular bulunan 
Hunga.rya takımı bugün ekspreala 
(lclırimlze gelmif olacaktır. Macarl8l' 
flk maçlarını bayramın birinci cu
martesi günü Galatasaraylaj ildnd 
maçlarını pazar gQnü Fenerbahçe fit 
yapacaklardır. 

Bayramdaki spor hareketlerinin en 
zengin günü üçüncü pazartesi günil 
olacaktır. O gün ayni stadd.a M8.car· 
lar -lig lideri. olan B~a karfr 
taşacak ve hem de Ankara • !stan. 
bul muhtelitıert temsill maçı yap~ 
caktır. 

Evvelce Ankara. İstanbul kaqıl.af
masının bayramın dördüncü salı gö
nü yapılması düşün.Winüf ile de An
karalı sporcularm izin vaziyetleri göl 
(jn.ünde tutularak bmıdan vazgeçil
miştir. 

Çoktanberi ecnebi talomlv tmrpa> 
da görınediğimbı B~ Hungar--
18 ile yapacağı JllA9 bqlı bafTD& bıtr 
ıpor hAdtsesl iken 1k1 senedenberl ı... 
tanbula galebe çalmı Ankaralılazm 
fJOil zamanlarda düzeld1k1er1ne kana
at get1rd1ğ1.nm. ~elırlmt. muht.tm 
De ayni günde karşılaşmumı buhJD.. 
maz bir fırsat olarak kabul etmek 1'.
mndır. 

Şehrlmlı muhteııtı, .AnJcanWıa 

gth1 bu ~ ha,mrlanmtf ~ 
ınamakla beraber acm Macar ~ 
D dolayıslle yaııy&na ~ O'J1ID' 
CUla.rdaıı ve fU f8kl1d4' ~ edDJııcell 
ar: 

Kaleci: COıad 
M11daft: ~ .,.~ 
Bat: •ıad.. hTHr, Mu.ıa 
Muhachn: F1krd, B-v.duti, 00. 

.ula, Sal4lıa4dtn, M~ 
Ayni gibı B~ MacarlarS 

kal'f1 müsabak.a.sı olduğundan Hakkı 
ve Şere! muhtelit talruna çatnıma.. 
~laidır. Maama.tllı son maçlar göl 
önünde tutularak: yapılan muhte!lt 
takım İstanbulun bugünkü en kuT· 
vetll on bJrlcllr. 

Futbol ajanlığının bayramda yapır 
laca.k müsabakalar he.kkınd.a g&>.der
d.tği tebll# fUdurı 

Bayram günlerinde yapılacak An
kara - İstanbul muhtelit tutbol ta
kımlarının reva.nf müsabaka.Ilı ne Ma
caristanın Hungarya futbol taloım, 
nın Galata.saray, Fenerbahçe, Beşf.lt
taf klüplerlımle yapacağı mü.sa.baka 
programı aşağıda göstert.l.tnJ.,tıı. 

20/1/940 Cuma.rtesl 
Hungarya - Galatasaray saat 15 

Da.kem: Sami Açıköney. Yan ha.lamı 
Şazi Tezcan - Samih Duranaoy. 

21/1/940 Paza.r 
Hunga.rya . l"enerbahçe saaı 15 ha.

kem: Bam Bütün. Yan hakem: Ad.
nan Akın - Ahmed Adem. 

Şişli - Beyoğluspor saa~ 10 hakem 
Renk Osman Top. 

22/1/940 Pa.zarteat 
Hungarya - Beşiltta.f saat 11 ha

kem: Halid Galip Ezgü_ Yan hakem: 
Sam1 AQJ.kOney - Necd'M Gezen. 

Ankara - İstanbul saat U hakemı 
Şat:1 Tezcan. Yan hakem: Ahmed• 
Adem • Adnan Akın. 

İstanbul muhtellttnı tefk11 edecek 
Bf&lıda 1'dmlerl yazılı oyuneularm 
tutbol ayalcb.plan ne b1rlikt. eaat 
14 de Takstm stadında hazlr bulun.
malan. 

Oalatasaraydan: 01771411, ,~ 
~4'ıia. Jfua; '6rıwr, C6W, 01bı4ta, 
CndZ, .Bwdaai, Salim, S~ 
~ 
~ COı44, "1t:rd, •• 

JıflllDa.. 

lOttpltıdmbdn .... ~ 
blSlae ~ m11racaat ederelt 
dafftiyaıednl almaları ıebJ.11 olunur. 

Ankara - latanbul temsili 
güreş müs~bakaları 

Güreş m1ll! taJnmmm en Jaym.em 
tlemanlarmı kadnıeu 19hıde bulun-
4uran Ankara. 1'9 İstanbul ~en.. 
ııtn. Kurban bayramında ~rlmtzdıt 
b~l"f'"Ml takarrür etınt,ur. 

önümüzdeki mart ayı tçinde ~ 
mizde yapılacak oıan Balk&D güref 
müsabakalarına mllll gürefçlleriım
zbı hazzrlandıklan b1r sırada fJc1 bm· 
~n iddialı bir 9ek1lde karşılaşması 
90k yerinde bir harekettir. 
Bayramın ikinci ve üçüncü güntl 

akşamlan Taksimde Dağcılık klübt1 
salonlannda yapılacak olan bu ka.l'l
şılaşmalann b1.ı1&i serbes diğeri ~ 
torumen tarzında olacaktır. 

Türkiye hlrinclliğt müsabaka!~ 

na sakatlığı dolayıstle 1ştlrak edemi
yen dünya şampiyonu Ya.,ar bu mtı.. 
sabakalara hazırlanmaktadır. 81 k:i.
Joda Tar.kiye birlnc:W ve Ankaraıım. 
ta. teknik gürefç1sl olan 8uadla. ,.... 
pacap karşıJaşmanm çok çetin p. 
9!Ceii fOpheshclr. 

66 kiloda son mmanlarda iyi bir 
tonncla olan Y'Ulu1 Aslanın Avrupa 
1ldnclsl olan Ankaralı Yaşar ka.rp
mnda alacağı derece merale uy~ 
racak mahiyettedir. 

d\ılUndan dOrt günde dokuz kilo bfı\. 
den kaybetmesini Onümüııc1ü! Bal
kan gOreflCi fçJn idareciler mahzur· 
ıu görmettedlrler. 

Bil alır-da Çoban Mehmect T9 en 
haı1tte ktıçtık Htıae,-in htanbuı na.
mm& müsabakalara iştirak edecek. 
lerdlr. 

* . İstanbul Anadolu yakası At2ı apoc 
kl!lbilnden: KlQbfimilziln 30 kAnunueTVeıl 
1939 tarihinde lcruı ka.rarla,otınıan leQ.9- 1 

l1k umum! kongresi ekseriyet olınadılınd&A 
topla.namsmıı ve yevmi lçtlm& u, kAnu· 
nusa.ni 194-0 Uı.r1hine talik kılınd.1'1 halde 
o ıtın de davete icabet edllmemlf oldıa
luııdan t.oplantı tekrar 28/1/MO pazar d
n!l saat 16 o bırakılırıı.ftır. 
Sayın Azalarımızın o gftn klübü:n Kadir 

köyünde, Feneryolunda, ll'natpqa ıelAm.
J.ıiındak! ida.r& merkezinl behemabaJ ı.,.. 
rif buyurmalan r1ca olunur. 

Uzun kıt gecelerlndıa hOf vaki* 
geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

BilJil_k Te lıeyecanlı rcmuaa 
1.-taiDJ. Gkayu.uaaı 

• 
Bu serl 8 büyük ve resimli dlddlr. 

Beher cildin ııat1 80 lamat. 

6 Cildlik takınu blrdeıı 
alanlar için liatiı 4 liratlır. 

l'evzl 7eı11 ilBAlıl matbaall Tel: JOeil1 

Ytbıae Jiı"mt lüont. kapcma 

Ba :tupomı :tes1p dkp,m metbeM 
kita.p eerv11Jlne. i8t1rl» V9f& ~ 
aenm ~ tlaarinden • J'bd8 IO ... 

AKfl.M 

KÜÇÜK HABERLERı 
* Mecidlyeköyünde yapılacak hastane 

pıAn.ı dün van B. Ltltn Kırdar tara.tından 
tecD::ıır edllmJftJr. l!a.IRanentn tnp.sınf. 
Jlran.mı m.1man B. Valter nesantı ed~ 
itndetı. keıı:ıd18lne Dea.ret ha.kkı olarak. bı
şa&t .ihale bedellnln rbcSe dönUl vorllec._ 
uz. 

MEŞRUTiYETTE SARAY ve BABIALI 
Yasanı s'CLEYMAN K1Nt İBTEM - Tercüme, iktibas hakla mahfuzdur. 

Tetrib No. 140 

* Beyotıunda Ayn&lıoeşı:ned.ıtf. tarU:ıaıl 
binasının 1st1m1Ak1 hatkınd&kt menaftl 
umumiye karan ge1m1ştır. Bina ~ 
ıdllerok yıktırıldıktan sonra B&yotlundan 
Ka.raköye inen ot.obtı.s n otobtı.ıılertn gt
aerglh.ını ~ eden bu ·"°ı gen1fll1ecekU& 

Hızlp meselesi lttlhad ve Terakkiyi 
sarsta, Sadık bey Selani~e gitti 

* Taksim bahçe.sinin yanında.ti Pano
rama bahçeatle Takl1m ~lamıın Onüncı..
tı bara.talar JÜJlacaktır. Maıt 11t1noe ~ 
s1m. lc.şlasınm Jlktınlma.sıtna b&.f].anma.11 
Oere müzayede illn ed.llecek n ntsandaa 
1Ubaren kı.§la yıktırılacaktır. * Dem.tr ıthaıM llmitecı auteu dtn ömm 
Ablt hanma tatınmıttır. Şirket namma İt 
bankuına 14 bin llra 1'&tırılın1' ı-e ttbalA& 
için de Taku llmttedce icab eden akncU
tıner tac1rten vertımete ba~anml§tır. * İ.ltanbuluı:ı un llıtıyacmı kaqılama.lc 
üzere Toprak otlsi İstanbul için ayda. 300 
ton buğday göndeı1yordu. Son zamanlarda 
Toprak ofis zelzele nııntakasına buA'daJ 
ıöııderdlg1ndan, İatanbulun mevruda.t:ı 
azalmıştır. Bu itibarla tehrlmlldeki un 
fabrikalaıının mllmesslllerl Belediyeye mtı
raeaat edere.il: Toprak onsin, İstanbuhm 
ihtiyacına kifayet edecek buğday vermek
te devam et.mesini istemişlerdir. Beledly•. 
bu mü.racanti Vekiilctc bildirecektir. * Şlşl1 HaIAskargazi caddesinde oturan 
ytrml b~ yaşlarında Berç adında biri evin
de tabancasını temizlerken kazaen ateş aı
llllJ1, çıkan kurşun şakatuıa isabet ederet 
ölmüştür. * Mehmed adında birtn1n satmak üzeA 
Beyazıt meydıınından satın aldığı lmrba.n
lı.t on koyundan blrini alıp kaçarken ra
kalan an hamal Mebmed adında bir ı;1m9 
dün Sultana.hmed sulh ceza mahkemes.n
de ı~ gün hapse nıahkı1m olmuş ve derhal 
tevkif edllmiffü. * Adliyeye tahsis edilen eski Şürayı dev
let binasının tamir ve tadil işleri bltirll
mJştir. Bir kısmı Tapu daireslnlıı alt o,.. 
t.ında, bir kısmı da. şimdiki Adliye binasın• 
da. bulunan on iki asliye hukuk mahkem&
.sı bayramertesl Şurayı devlet binasına ta.
şuıarak burada toplu bir halde fuJlyeWı 
geçeceltlerdlr. * Kartalda oturan B. İhsanın evinin 
bahçesindeki eski bir servi ağacının. yıkıl
ma tehlikesi ııöaterdl~ ve yakınından ge
çen elektrik tellerine de u.rar verebllcceti 
iörO.lmliş ve bunu kesmesi Ih.sana. teb11I 
edllm1şt1r. Ataç kesilmediğinden kayma
kamlık d!ln, bir elektrik, bir Belediye ma... 
hendlslle Belediye zabıta memurlarını 
ıöndererek atacı kestirmek isteml§tir. 

Bu kesme lfi yapıldıtı sırada İh8anm 
Wısı ve kızları taşlarla memurla.nn üze
rine hücum etmişlerdir. Çöpçü Sadık ata
lan taşlarla yaralanmıştır. Neden sonra 
zabıtanın müdahalesUe mütecavizler ya.
kalanmış, aıtacm da kesllmes1 1ş1 bitirtl
m1§tir. Suçlular hakkında 10.zım gelen k.&· 
nunl takibat yapılmaktadır. * Beyazıdda Şlrvanizade sokağında bir 
He lskAn ed.llen Emncan fela.tetzedelo
rtnden. Mehmed, Yusuf, diğer Mehmed. 
karısı Behice ve Receb 1slmlerindeki oa· 
hı&1ar, odalarına iyice yanmadan aldllaan 
mangaldan in~r eden hamızıkarbonla 
sehirlenıni§ler, Bele<ilye dokt.oru t&ralın.
dan muayene altına alınrnl§lardır. Bwıl&r, 
tık tedavileri yapılarak evlerine iade edil
miflerdir. Yalnız Behice, va.zl.yeti tehlikell 
görfildüğünden Ha.seki hastanesine vatı-
nlınışt.ır. - 1 * Eyüp Halkevinden: Zelzele tel6.ketzedo
lert mentaa.tlne Evimiz ~atından tert\p 
edilen müsamere Jçln bina. tahs~ etmek 
sunıtue teda.kArlık gösteren Eyüpte Şar.
.sinema.Bl sahibi bay Tahir Sotuotıuna. ve 
filim göndermek ltltlund.a bulun.an Sümer 
aınema.sı müdürlüğüne alenen te§ekkilr 
ederiz. 

Yenilmes kanatlarla gö.klertıru
zi dolduracak bir gençlik bu ide
ale çabuk varabilmek için Türk 
Hava Kurumuna. sık sık yardım 
edelim. 

Methur bir F ramız aktöril 
mahkUmoldu 

Liyon 18 (A.A.) - Mahkeme, bir 
yayayı. ezmlf ve müteakiben kaçmağa 
te.;ebbüs etmiş olan marut Franm 
aktörü Raimu'yu iki ay hapse ve· mü
him miktarda zaJ:ar ve ziyan tediyesi
ne mahkOm etmiştir. Ceza, tecil ecıu,. 
~tır. 

Roma ıergiainde Franaus 
• 

pavıyonu 

Parla 18 (A.A.) - B. Lebrun, dQa 
Roma dünya wglst Pranm fld>ellnta 
nıra lyandan Beanard ne mmı USIMb
J& ıı&ilflnttftUr. Retmeümhur, B. S.. 
nant De bu aergtde vücuda ~ 
olan büyWr: Fransm paTtyonwıun in
pm. hakkında fikir müdavelesinde t>u
lunınU§tur. 

Hürrlyet ve İtilAt fırkuında bir ta
savvur tarikat! esalarile i41Amiyet stya
ı1ett gütmek latiyen Bad1k bey part:l.s1, 
münevverler partial, trtıca fikirleri 
bealiyen sarıklılar partUd. llbrpa.nsör
ler, mutediller, müfritler, mllilyetr 
perverler birbirlerile. çarpışıyorlardı. 

Tesfsinde namı bir bayrak vazife. 
s1nl görmüş olmaktan baOk& suretle 
Amil olmadığı tırkayı benfrnsiyen sa.
dık bey bu kadar muhtelif cereyan
la.n iyi idare edebilecek ve fırkayı in-
h.ilAlden koruyabilecek ıstidad ve 
kudreti hiç haiz değildi. 

İttlhad ve Terakkiye cgalebe> ile 
meydana doKülen ihtiraslar cinhllA.lb 
tesri ediyordu. 

Sa.dık bey (hizib) meselesinde ipti
da siyast hayatının en büyük muvaf
fakıyetlni görmüştü. Fakat bqnun 
kendi hesabına semeresini iktitaf ed&
bllecek bir kabiliyet gösterememişti. 

Sadık bey o vakit cemiyetin idare 
usullerine 1.tiraz edJyor, cemiyet er
kAnından bazılarının çıke.nlınasını, 
cemiyetin tensik ve lslahını istiyordu. 
Cemiyet içinde muhafazak~r ve gayrl 
memnun unsurları kendisine taraf
tar bulmuştu. İttihadçı zabitlerden 
çoğu kendisine muin bulunuyordu. 

Bay Salih Fuad (Son Sultanın cı. 
nayetleri) tefrikasında şehzade Vahi
deddin efen dinin de İttihad ve Te
rakki fırkasında zuhur eden bu 
hizib meselesinde rolü olduğunu be
yan ile şu izahatı veriyor: 

(Mebuslar arasında misli görülme
miş bf r karışıklık görülüyordu. 

Vahideddin ile dam.ad Ferid tam 
faal olacak devrin yaklaştığına eırJn 
olarak derhal harekete geçtiler. Si
nop mebusu Zeki bey - Vahideddinin 
kıynbiraderl - ile dam.ad Salih Hay
reddin paşayı ayn, ayn cephelerden 
tahrik ettiler. 

Zeki bey mebusan meclisinde çalı
şacaktı. Rum, Ermeni, Arap, Arna
vut mebuslarla temas ederek düşün
celerini yakından öğrenecek ve da
mad Ferid ile efendi hazretlerine 
bir pl.fi.n tertibi için lA.zımgelen ma10.
matı toplıyaca.k idi. 

Ferid paşa meclisteki muhtelif 
züml'eleıi, her ne f eda.k!rlıkla olursa 
olsun kendilerince tayin edilecek he.
defe doğru tevcih ettirmek, bunları 
İttihad ve Terakkiyi, sultan Reşadı, 
Yusu.f İzzeddini bertaraf etmek için 
eli ve nüfuzu altında toplamak ist-i
yordu! 

Dam.ad Salih pe.,a bir g&2et.e net
redecekti; muhalif gazeteleri de ken
di emellerine meylettirmeğe uğraşa.

eaktı. 

Damad Salih paşa (Şehrah) gaze
t.eslni çıkarırken Zeki bey de mecU. 
te muhaltneri yokluyor, topladığı 
ma.l~matı aqam üstü Va.hideddine 
arzediyordu. 

Ancak tbu işler ktn değildi. Maksar
da varmak için teşld.lA.ta., mecliste ts
tinad edilecek bir kuvvete ihtiyaç 
vardı. Bunun için de bu t,lerden an
lar, tanınmıf bir adam bulmak !A
sımdı. 

Kendileri bu işin en olmadıklarını 
takdir ediyorlardı. Bu siyaset adamr 
m bulmakta gttçltlk çekmedlert 
lıUralay Sadık bey. 

İttihad ve Terakkinin Manastırda 
leJlelerce teııe.tnl lroltulu altında ıa.. 
Plf eU1 :m,,Jerlnden olan bu mıra.. 
!ayın tttthad ,.. Ttın.kti mer-k-' 
umumtsf. mebWI olmasma bile 1'8-11 
olmamı.,tı. O iee ıdyul ihtiraslar 1çtn
de yükselmek içtn yanıp tutuşuyordtı. 
Paradan yana ııkıntıda olduğunu da 
Zeki bey öğre~. Demek, k1 b1rU 

Macariıtanda milli müdafaa para ne kendiıdn1 Alet diye kulle.n-
hizmeti m1U4 mttmkün olablleceıdtt. Mega.lı>-

Buda).>flfte 18 (A.A.) - Dablliye 1ıfa.. man olduğu için yapılacak ~tm 
mn, blr emirname nep-etm!şttr. Ba bQt11n ida.ı1 salAhiyetlerl el1nde mm. 
emirnameye nazaran cm Ud Da ret.mit kılacağı kendistne llı.sa.t olunabilirdi. 
J8f arasındaki bütün Macarlarla M1lll Bu sıra.da Sadık bey Be1Anıkte idi. 
müdafaa thtiyacatı ile alAkadar i§lerde Mebuaan mecll!tnden kendisine Jı:ı.. 

DıUsası bulunan 16 1lA 50 Pflndatı sa bir mezun!~ alınan Zeki bey he.
Macar kaduı:lan ve iabttyetıeı1. m~ men SelAnile giderek Sadık beye m~ 
olan kimseler, sa.1Ah1yettar maJramata IAk1 oldu. 

• müraca.U edeceklerdir. Bu em1rna.. Badlk bey h1ı; t.ereddüd n tesllf.ll 

Vahideddln onunla temas etmeli 
doğru bulmadı. Ferid P8-f8. ile görü,. 
tüğü sırada Sadık bey uzun bir müdıa 
dettenbeıi tesbit etmlf olduğu bul 
esaslı müsvvede halinde verdi. 

Bu program şehzade De damad tA-- • 
ra!ından muvafık görüldü. Y&J.ım 
Osmanlı unsurlanna verilecek kıy
metin daha açık bir JUan ila t.esvidi-
ne lüzum gördüler. Bir ha.!ta !OIJr& 

İttihad ve Tera.kk:iye yapılacak ~ 
kasd hazırlanrmştı.) 

1911 kAnunusani ve fUbat ayların
da şuradan, buradan ya.v~, yavWJ du
yulan fısıltıların mahiyeti mart için· 
de anla§ılml§tı. 

Vahdeddin ile adaınlannın rolü ne 
olursa olsun İttlhad ve Terakki cemi .. 
yeti ve fırkası arasında hükfı.rneti tu
tan İttihadcılara muhalif bir hizbin 
mevcudiyeti tahakkuk etmişti. 

Fırka mebuslarından birçoğu teşkil 

ohmaı:ı hizbe girmeği kabul ederek 
Sadık beyin evinde tahlif edllmişlerdL 

Yeni hizip İttihad ve Terakki ıçin 
büyük bir sarsıntı oldu. Hükumetin 
nüfuzu bu yüzden ziyadesile bozuldu. 
Avrupaya hükfunetin 31 marttan müt
hiş bir irtica hareketi karşısında bu
lunduğu haberleri uçuruluyordu. 

Bundan sonra hüktlınet kime isti
nad edecektı? Hizbi cedide mi? Hizbi 
Atika mı? Hükılmetsizlik anarşi do
ğwmıyacak mıydı? 

Sadık beyin gizli, gizli yeminler ıie 
teşkil ettiği bu ihtilat hizbine bir ta. 
kım maksadlar isnad ediliyordu; hiz
bin hakiki bir ihtilal fırkası olduğu, 
kollar saldığı, maksadiarını elde 1::t
mek için hareketler ihdası tasavvu
runda bulunduğu rivayet ediliyordu. 
Böyle bintürlü şayia karşısında vatb 
m ızmihlAl t~trikası içine yuvarlanı
yor görenlerin kalbleri sızlıyordu. 

Yüzlerindeki maske ile ortaya atıl
mış fınldakçılar vatanın saadet ve se
lAınetini değil, şahst ihtiraslanru dti· 
şünüyorlardı. 

Hizbin emelleri on maddede toplan
mıştı: (Mevaddı aşere) İttihad ve Te
rakki cemiyeti genç erkft.runın neza
retler deruhte etmemesi, cemiyet.in 
hükO.mete müdahale etmemesi, firan 
masu.nlukla alakasının ve münasebe
tinin kesilmesi, ana.sırın ittihadına ca
lışılınası bu esaslar meyanında idi. 

Sadık bey saf kalbli müslüman va
tanperverleri celb için bu cAnasır it;. 
tlhadıı, meselesinin "Gizli cihetine» 
yani müslüman unsurlar arasında ıt.
tlhad üzerine yemin etm~ davet edi
yordu. Gayri mü.slim unsurlardan g&
rlde kalmış mü.slümanalnn diğer un
surlara tercih edileceği yolunda tel
kinlerde bulunuyordu. 

Bir takım münafıklara yaptırılan 

propagandalarda (İttihad ve Tera.kld 
cemiyetinin idareyi elde tutan erklull 
tsIAm hilafetini kaldırarak cü.mhuıi

yet yapmak istiyorlar.) deniliyordu. 
Bu propagandayı teyid için on madde 
arasına bir de (Hilafet haklarının te
yidi) kaydı sokulmuştu. 

Miralay Sadık bey bu sırada kuvv&
ti elinde tutuyordu. Hükfunetçi itUhad· 
cılar ne yapacaklarım bilemiyorlardı; 
şaşırmıt kalmışlardı. 

Sadık bey için vaziyete tamamen ha.. 
kim olmak kolaydı. Halbuki o karar 
:ve icraatında cüret gösteremiyor, bati 
davranıyordu. 

Sadık bey henüz askerlikten istifa 
etme~ oımasne Harbiye Nezaretin
den İstanbuldanı bqka tarafa tayin 
edllıniş, azimet hakkında emir aln)If
tı; fakat emre itaat göstermiyecek de-
recede serkeşlik ediyordu. Nlhay6' 
kendisine katı emir vertlmek, hattl 
cebir gösterilmek zaruı1 göründüğü 
sırada hükilınettn lsttnadgAhı olan !ıl'ı 
kada teşettü ve bu teşettünün birse--
bebl kendileri olduğU dtifünen Mali
ye Nazın Cavid ve :Maarif Nazın H~ 
tı beyler Kabineden istifaya karar vel'
diler; arkadaşlarının israrlanna rat
men çekildiler. (9 mayıs 1911) büyüle 
tell§ ve m.k:ıntı içinde kalan ıttlhad 61:\o 

kAm Sadık bey ve hizbine karşı uysal 
davranmağı muvatık gördüler. 

Bu karfllaşmalarm en lddlalı mtt. 
aabakam. da 79 kiloda. çok aağlam 
blr eleman olan Türkiye blrinds1 
Ankaralı Vahdi lle mlllt takımdan 
Adnan arasında olacaktır. Bu tarp.. 
ıaşma 79 kiloda mllll takımı temsil 
edecek güreşçiyi meydana çıkaracak.
ta. 8'1 kiloda ı.tanbWc!an BQyt1k 
Mustatanm güreşmesi icap etmekte 
ise de kllosu .fasla olan bu eşsiz gQ.. 
reşçımtztn müsabaka tarihtne kadar 
kilosunu indireceğine ihtimal. veril• 
memektedir. 

Mustafa halen 96 kilo gelmekte o~ 
tonto~. name, bfihABM aevtmcen ~ etmıyerek tek1ttl k&bal flıe • cm ıQlı 

J taıtp etmeldecU•A t aonra 1stanbula geıdl. (Arkası var). 



19 KAnunusanl 1940 

HER AKŞAI\f 
BİR HlKAYE More bi~ yuz lira ! 

Mütareke devrinde hakikaten cereyan 
etmiş bir hlkt\ye. Fakat gayrı münteşir .. . 
(Yani Fransızların ioMlt dediklerinden ... ) 
Ağızdan a.;ızn dolafmış, belkl g:ızeteıcrtn 
havadis sahifelerine bazı tererrüatı geç
miştir. 

••• 
Şimdiki nesil, karışık ve inzlba.tsız bir 

şehrin ne olduğunu katiyen tahayyiU ede
mez. Ben o sırnlnrda Göztepede oturuyor
dum. Akşam sular kararınca duvar diple
rinde yı.irümek katıyen kabil olamazdı. 
Zira, nğa.çla.nn biri üzerinden elinde çuval 
olan bir serserinin tepenize atlayıp yüzü: 
nüzü, gözünüzü samuı.sı, cebinizde kaç pa
ranız varsa alıp götürmesi mümkündü. 
Onwı için, tedbirli insanlar daima sokak
la.nn ortalarında giderlerdi. Yol dönemeç
lerinden sapUklan sırada ise, tnba.ncalan
nı - yahut tabanca hissini vererek meçhul 
düşmanı korkutmak istedikleri sokak ka
pısı anahtarlarını - ileri doğru uzatırlardı. 
Şehir böyle bir şehirdi. 
Işgnl ordusu arasındaki bazı serscrllcr 

de evleri basarlar; mala, ırza tcsallut eder
lerdi. 

Çok iht.Iyatlı olmak lazımdı, çok ... 
. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . ... 

Bu devirde, Istruıbul kUlhanbeylerinden 
murekkep bir grup: 
~ Ne duruyoruz yahu._ - dediler. - Ana

for var ... Bız de blr çete teşkil etsek ya ... 
Ve tasavvurlarını yerine gcUrdllcr. 
Amma, daha ziyade muvaffak olmak için, 

mükemmel bir firma ve teşkilat lazımdı. 
Bu sebeple aralarına z:ı.ten eşkıyalıkta is
mi çıkmış Bayram ağa !simli bir Arnavudu 
aldılar. 

Ticarette olduğu kadar, şekavctte de şah
si itimadın büyük bir tesiri varclır: Favo
rili tüysüz blr EISka çocuk, ne fabrika direk
törü, ne toptancı tacir intibamı vereblllr. 
Saçları dokülmüş, şi§man göbeği altın kös
tekli bir tüccar elbet bu işte daha iyi in
tiba bırakır-· Tıpkı onun gibi, şckavette de 
kaytan bıyıklı, yumurta ökçeli, sıfır numa
ra fesli, bol paçalı afllller elbet elverişli de
ğillerdi. Bunu kendileri de anlıyorlardı. 
Onların rolleri daha ziyade mahalle sokak
larında olabilir. Halbuki dağ ba§lannın 
yırtıcı kahramanı başka şekil ve şemailde 
bulunmalı. işte bu gaye için Arnavut Bay
ram ağa tam manasile blçilml.ş kaftandı: 

Boy, çam yarması gibi... Bıyıklar pıra
sa- Gözler kanlı kanlı ... Dişleri ileri doğru 
fırlamış, seyrek seyrek_. Eller güdük par
maklı, hem kocaman ••• Kilo yüz elli_. 

Hul!sa korkunç bir heri!... Insan onun 
eölgeslnden korkar-· Dağ bqında rasla
yınca eller yuknn!.- Başka çare yot! 

Külhanbeyler, şehir fa.resi gibi kimin pa
rası olduğunu, ne zaman kaçınlablleceği
nl ve kendisinden kı:ıç para sızdırılacağını 
keşfedecek; sonra çete faallyete geçip mu
cibioce amel edecekti. 

Birkaç ufak tefek 1ş yapan Bayram ağa, 
çetesi sağa sola. dehşet salmağa başladı. Çot 
geçmeden isim büsbütün ortalığa yayıldı. 
Yaman Arnavudun adını duyan zenginler 
tirli tırll tltrlyorlnrdı. 

Günün blrlnde, çete, mühlm bir lz üstü
ne düştü. Şehrimizin meşhur zenginlerin
den ve büyük mağazalardan blrfnin sahip
lerinden .:Ş ... » çlfllğine gitmiş ... Eh, elbet 
birkaç gün kaldıktan sonra geri dönecek. 

Bnyram ağanın maiyeti, gözcülerini mü
nnslp noktalara oturttu. ve cıŞ...ıı §ehre dö
neceği sırada, köylü kılığına ginniş kül
lınnbeyt eşkıyalar, ba§lannda Bayram ağa. 
bir korulukta. tüccarı kLsıtırdılar. U§aklan
ru da, onu da kıskıvrak bağlıyarak ve goo
krlnl kapayarak haydi dağa._ 

cŞ ... », derd içince! 
Çünkü Bayram nğayı tanıdı. Nihayetün

Jlllıaye öldürülmlyeceğfn1 blllyor amma, 
mal canın yongasıdır. Paracıklan elinden 
sldecek: Muhavere esnasında. ö~rendi ki 
kencils1n1 geli§igüzel blr adam diye yataıa
Illlf değillerdir. Blllltlzam yolwıu beklemlş
lc.rl Onun cŞ ... ı olduğunu blllyorlar_. Tabll 
btıtün aehlr gibi onlar da kend1s1nln bir
kaç yüz bin liralık adam olduğunun da 
farkındalar-. Hattli. öteki beriki kendlsln1 
milyoner bile sanır.- Bu. dedikodulan maa
zallah sahi S83'8.flarsa? ... 

Acaba kaç para istiyccekler? 

Nihayet, gözlerini bit küıüstür odada aç
tılar. 

Adam, kendlslni korkunç Bayram atanın 
karşısında bulunca, erıseslnden qatı blıı 
maşrapa soğuk su dökfilmftt gtbt titredi. 

Külhanbeyler, relslerlnin kulaimı bttır:
müşlerdi: 

- Bu herif çok zengindir. Zorlarsak J11ll 
bin llra alınz... Sakın aşağıya. razı olma ..• 
Kendini göster. Bayram ağa.~ 

Reis, pırasa. bıyıklarını burarak: 
- Korkmayın more ! ... O 1f1 bana bıra

kın .•• - dedi. 
Ve işte bu talimat üzerine kaçınlan ada

mın yanına girml§tl. 
- Canını kurtarmak istersen verecek-

sin bin yuz Ura ... - dedi. 
Öyleya: 
Bin yuz llrnl ... 
Hele Arnavudun seyrek dişleri arasında 

top gibi patlıyor ... Ahenk daha iyi ... Eşkıya, 
bu kadar yüksek sayının ne manada oldu
ğunu bilmlyorclu ...• Yüz bln11 ile .bin yüz-o fi.n 
blrlblrinden farklı oldu~unu düşünmeml§
tı bile ... 

Onun bu teklifi üzerine, meşhur tüccar: 
•- Oh!• diye rahnt bir nefes aldı . 
Bu vartayı bu kadar kolay mı atlata

cak? ... Halbuk1 ne korkunç rakamlar di
mağını alt üst etmişti. 

Bayrrun ağa, koskoca parma!Pnı, eŞ ... ı ntn 
önilne serdiği kftğıda uzatıyor: 

- Yaz more bir bono ... Bin yuz lira ... 
Meşhur tüccarın meslekl huyu tuttu. İlle 

pazarlık ldzımdı. Yalvarır gibi blr sesle: 
- Ben de çoluk çocuk sahibiyim". Biraz 

ikram et ... - dedi. - Şunun yüzünü düşellm 
de bin lira ile sulh olalım ... 

- Olmaz bre ... Yaz kli.ğıdın üstünde bin 
yuz Ura ..• 

- Darılma ağa, darllma ... Peki .•• 
Bayram, cŞ ... ı nin doldurduğu kt\ğıdı al

dı; dışarı çıktı. Arkadaşlarına, zaferle: 
- Yazdırmışım bin yuz lira ..• - dedl 
- Ne? ... Bin yüz mü? ... Deli mlsln sen? 

Yüz bin olacak ... Haydi düzelttır... cYÜZ 
bin• de ... 
cŞ ... 11 bir sigara yakmış. atlattığı tehlike

yi düşünerek rahat rahat sigarasını püfür
detlyordu. Bayram ahyı tekrar karşısın
da görünce irkildi. 

- Gene ne var, reis? 
- Yaz more yuz bin Ura.. .• 
Tüccar, ayağa kalktı, momnor oldu... 
- Aman, ata- Etme~. 
- Yaz ywı bin Ura ... 
Bayıldı. 

Fakat ayıltıldı ... 
Heyhat ki fazla aygın duramadı: Yüz bin 

lirayı bayıltıldı. 
Amma, şehirdeki firma bu meblAtı teda

rik edemediğinden, uzun pazarlıklar netı
ceslle çete He seksen bine sulh oldular. 
Ve paralan tıkır tıkır saydılar. 

••• 
İşte mütareke devrinde İstanbul şeh'rinin 

ahvall böyleydJ. 
Hatice Süreyya 

Günde yüzlerce kurban veren 
milletlerden örnek alarak, harp 

ve sulh için i~ce hazırlanmam l 
lizımdır. Kurbanlanm.ızı Hava 
Kurumuna vermek, bu hazırlığa 
iştirik etmek demektir. 

MEVİZE ve IUEVLOO 
Kızılay Beyazıt şubesinden 17/1/940 2 tn

ci kfınunun 21 inci ve kurban bayramının 
2 incl pazar günü öğle namazını müteakip 
Süleymanlye caın1s1nde fadılı Şehir bay 
Mahmut Kfımil tarafından mevize irat edl
lecetı ve müteakiben Be§ikta§Iı Rlza ve Sü
leymanlye baş müezzini Şevket ve Fat.llı ba§ 
müezzini Mahmut, Fahrt ve arkadaşları ta
rafından zelezle feldketi sebebile vefat eden 
§iihedamızın ruhuna Kızılay Beyazıt nahi
yem tara.tından mevlüdu §eril okutturul&
cağı 1lB..n olunur. 

Tuzak· içinde Tuzak 
Telrika No. 42 Nakleden : (Vc2 - Nıl). 

~~~------------------~~--
- Ah, öyle, öyle ... 
- Güzel gözlerin daima nemli. .. 

Aşk hislerile dolu alınası lflzımgelen 
bu narin göğsünde hıçkınklar gizli. .. 
Behemehal anlamak istiyorum: Ko
canla aramzda ne var; daha. doğrusu 
vaktile ne geçti?... Haydi, haydi ... 
Bana her şeyi anlatabilirsin... Benim 
yaşımda insanlar müsamaha.kAr olur
lar; her şeyi hoş görürler. 

Hidayetçlk, saranyor, moranyor, 
renkten renge giriyordu. 

- Hanım efendiciğim, bu derece 
ısrarda bulunacağınızı bilseydim val
lahi gelmezdim. 

- Bana itimadın yok mu? 
- Ne demek? Estagfurullah. 
- Anlatmak acı mı geliyor? 
- Tahmin edeceğinizden fazla. 
- öyleyse kalbini boşaltman sana 

ferahlık verecektir. Her gamlı iiısar 
nın bir sırdaşa ihtiyacı vardır. 
Bürhanın kansı AdetA inledi: 
- istemiyorum ... Yapamıyorum ... 

Anlatamıyorum... Anlatmamalıyım 
zaten ... Hakkım yok ... 

Halide Vildan, usanmış gibi bir h&
rekette bulundu. 

- V&l1ahl artık De diJecetiml, DiP-

sı l yalvaracağımı kestiremiyorum ... 
Şaşırdım... Doğrusu inkisara uğrı
yorum. Zira senin hakkımdaki dost-• 
luğunu daha. esaslı sanırdım... Bilir
sin ki hiç yakın kimsem yok. Düny~ 
da. aşağı yukarı yapayalnızım... Bu 
vaziyetteki insanlar bfrşeye bağlan
mak ihtiyacını duyarlar. Ben de sana 
bağlanmıştım. Yirmi küsur seneden 
beri seni kend~den sayıyordum. 
Aramızdaki rabıtanın bu sım senden 
öğrenmek hakkını bana verecek de
recede kuvvetli olduğunu zannediyor
dum... Seni teselli etmek arzusunu 
duyuyorum. 

- İmkansız. 
Bu söz üzerine, Halide Vildan, Hi

dayetin kulağına eğildi: 
- Aşkınızın önüne bir mAni çık· 

mış olacak... Biri ... 
Mazlum gözlerile, Hidayet, ihtiyar 

kadına baktı: 

- Ah, evet. 
Ve, biçare bir ifadeyle ilAve etti: 
-1 Amma tahmininiz gibi değil. 
- Bürha.nı seviyorsunuz ve sizi 

terketmesinden dolayı ıztırap duyu
yorsunuz, değil mi? 

- Terket.meslndm ••• 

A&f A.11 

Tilrldye Radyocliliizyon Poırtaıan 

CUMA 19/1/HO 
Ttl'RKİYE BAAT!LB 

12,SO Program ve memleket saat ayarı, 
12~ AJans ve meteoroloji haberleri, 12,&0 
Tfh'l'. mQzjği <PI.>, ıs,so-H Mftzlk: Karıllk 
hafif m1lz1k <Pl.) 

18 Program ve memleket saat ayan, 18,03 
Türk ml1zlğ1: FaaıI Myeti, 19 Serbe.s saat. 
19,10 Memleket .saat ayan ajans ve meteo
roloji ha.berten, 19~ Tt1rk müzlll: Çalan
lar: Vecihe, Ruşen Kam. İzzettin Ökte, 1-
0tuyan: Muatafa Çatlar, 1- Faik bey -
H1caz ta.rkı: (Ate§l suzanı firkat), 2- Rah
mi bey - H1caz §arkı: (Akşam erdi Jine su
lar karardı), 3- Udl Cemil bey - Hlcazlilr 
şarkı: (U.yık mı sana bu dil), 2- Oku
yan: Radife Erten, 1- RU§Cn Kam: Kemen
çe tabimi, 2- Bel. Pınar - Hüzr.am §a.rkll 
(tim1d1ni kirpiklerine bağladı gönlüm>, 3-
İshak Varan - Hüzzam §8.rkı: (Kaç yıl beni 
sen taze yala.nlarla avuttun>, 4- Bel. Pınar
Hiizzam şarkı: (8ev1ycrdu onu ruhumda Jta... 
narken yaralar), 20 Konuşma (Harp hat.ı
raları ve milli menkibeler), 20,15 Temsil: 
Çoban kızı, Yazan: Mlthat Tansuk, 21,15 
Serbes saat, 21,25 Müzik: Radyo orkeat;msı 
(Şef: Hasan Ferid Alnar), 1- L. Van Beet
hoven: Egmont uvertürü, 2- L. Van Be:ıt
hoven: 7 inci senfonl, La mn.jör, 22,15 Mem
leket sa.at ayan, Ajans haberleri, ziraat, es
ham - tahvllAt, kambiyo - nukut borsası 
Wat), 22,35 Müzik: Opera Aryalan (PL), 
23 Müzik: Cazba.nd (Pl.), 23,25-23,30 Ya.rın
ki program ve kapanq. 

BULMA CAMIZ 
• l 2 3 • 5 6 7 8 9 JO • 

2 

Soldan ııata: 
1 - Kercek - Tq. 
2 - İklkere ııekizyils. 
3 - Kundura geyilen azamız. 
4: - Tersi efyadır - Yükselme. 
5 - Britanyanın yanında bir ada - Kır

mızı. 

6 - Kaba bir kuma.§ - Sonuna cTı gelirse 
cessurluk olur. 

7 - Geniş değil - Emniyet. 
8 - Beyaz - Nida - İsyan eden. 
9 - Beceriksiz - Hendesi §ekllıı blr ke-

narı. 

10 - Rakının yansı - Kir izl. 
Yakandan aşajı~ 
ı - Aba giymiş kimse. 
2 - Şark vllayetJ.erlmlzden biri. 
3 - Küçük mushafiar - Tersi çok detu 
4: - Bacak - Emmekten emir. 
5 - Kırk dokuzuncu seneden sonra ~e-

llr. 
6 - Kov - Son harfin okunuşu 
7 - Yazı levn.zımatına mensup. 
8 - 30 gün - Hazır. 
9 - Ayıp. 
10 - Çok değil - İş vasıtas1le. 

Geçen bulrnacamuın halli 
Soldan sata: 
1 - Oturan adam, 2 - Yaralamak. 3 -

Uzun, Naksi, 4 - Necabet, Üç, 5 - İle, 6 -
Aktarmalar, 7 - Komik, Sami, 8 - Edebi, 
El, 9 - Ankara, Ale, 10 - Ra, Tekit. 
Yukarıdan aşafı: 
ı - Oyuncaklar 2 - Taze, Ko, Na, 3 -

Urucetmek, 4 - Rana, Aidat, 5 - Al, Blrke
re, 6 - Nane, Btüt, 7 - Amat, Asi, 8 - Dak, 
İlA., At, 9 - Aksll!Amel, ıo - İçerllek. 

Evet, buna terketmek derler ..• 
Talak değilse bile terk ... 

- Bürhan beyi sevmek şöyle dur
sun, ondan bllfilds nefret ediyorum. 

Genç kadın bu sözleri adetA vahşi· 
ce bir hiddetle söylemişti. 

- Sen mi nefret edeceksin... Sen 
ki melek gibi bir kadınsın, yavrum ... 

- Emin olun ... Ona karşı kin du-
yuyorum. 

- Öyleyse başkasını seviyorsun. 
- Ha.yır. 

- Anlat... Öğrenmek istiyorum. 
- Sormayın. 

- Eminim ki, bu işin içinde bir 
yanlış, bir anlaşamamazlık var. Ta.
mir etmek arzusundayım. 

- Allah tan ba.şka bu işin üstesin
den kimse gelemez! 

Halide Vildan, daha kandıncı bir 
ifadeyle: 

- Kendi kendime düşünüyorum 

ki Bürhan Korsanoğlu şerefil bir er
kektir. Naziktir, cesurdur, iyidir ... 
Ona da yazık sa.na da ... O bir tarafta, 
sen bir tarafta ıztırap çekiyorsunuz ..• 

Hidayet, kocasının da kendi gibi 
azapta olması dilfünceslnden A.detA 
memnun olup: 

- Öyle olsun varsın ... - diye hay
kırdı. 

- 8enl çılgınca sndiğini iDk!r 
edemezsin ya ... 

- tııttmaı.. 

/SLAM T AR/HiNDE 

Türk kahramanları 
Tefrika. No. 31 Ya.zan: lskender Fahreddin 
Merak etme ıenin yapacağın iti ben yapacağım, çok yakın• 

.da Şeyh Saidin vücudu ortadan kalkacak 
- Evet. Beni de esir almı9lardı. Anam

dan, babamdan yurcluından ebediyen uzak
lqt.lm. 

- Klmln kızı idin? 
- İapenya. seraakertnln kızı 1dlm ... Ben 

de Myle muhteşem saraylarda b11yümftf
Mı.m. 

- Esef etme ı Yln• öyle muhte§elll sa.ray
larda yaşıyacaksınl 

Bu kızlardan blr tanesi, Maryanayı fena 
halde kıskanmıştı. İspanyol dllberlne dik 
dik bakıyor ve bir dfşl kaplan hınlle dl41e
r1ni gıcırdatıyordu. 
Maryananın gözleri hepslnln üstündo do

le,ftı. Ve kendisini halnane bakışlarla sü
zen bu kızı görmekte gecikmedi. 

Bereket versin ki, teYhln di~er gözdeleri 
hep güler yüzlü kadınlardı .. Ve Mn.ryanaya 
karşı en ufak bir k.J.gkançlık: e.9eri blle gös
termiyorlardı. Belli kl, efend!lerinden aldık
ları tallmat üzerine hami misa:flrperverlUc 
duygularlle Maryanaya taze yem.iş ve şa 
rap ikram ederek kendls1nl 1ncitmemeğe 
çalışıyorlardı. 

Maryana. böylece 1k1 üç kadeh şarap içe
rek, epeyce sersemlemişti. 

Birdenbire salonun ağzında teı~lı yürü
Mler sezlldl ve harem apla.nnm kısık 
sesleri 1şitlldi: 

- Şeyh hazretleri gellyor ... Ayağa kalkı
nız! 

Bütün kızlar hep birden ayaRa lmlkaralt, 
lkl sıraya dlzildiler .. 

Ve Maryana blrdenblre yemek sofrasının 
başında yalnrz kaldı ... o da öteki kadınlar 
glbl ayafl'a kalkmıştı. 

İ§te bir gölge_ Beyaz bomuza bürünmüş 
irl boylu bir adam yavaş yavaş salonun or
tasına doğ'ru ilerliyordu. 

Maryana birdenbire şqırc:b. Gözlerine 
inanamıyordu. Salona gelen bu adam Ma.r
yanaya hiç de yabancı değildi. Beyaz bor
nuzlu adam sofraya biraz daha yaklaşınca. 
İspanycl dilberi kendini tnt.amadı: 

- Onu tanıdım- Bu sabah hallfenlıı ya
nında bana talimat veren vezir ... TA. ken-
d1sl .•• 

Diye ba~dı. 
Artılı: herte:Y anlaşılIIllfb. 
Halilenin bqvez1ri Haccac, Maryanaya 

gö-z toymuş, onu tuzakla yoldan, kendi 
adamian Ya.sıta.sile çevirip arayma getfr
miftl. 

Haccac gülüyordu. 
Oynadıtı oyunda munffaloyetlnl gördük

çe eevfn1yor ve İspanyol dllberlne: 
- Otur Maryana! - diyordu - çeklnme.

Burası, Şeyh Saidln çadırından daha emin 
bir yerdir. 
Maryananın dizleri titriyordu. Böyle bir 

hileyi aklından bile geçirmemişti. Vezirin 
ne kadar sert ve nüfuzlu bir adam olduğu
nu da billyordu. 
Yavaşça oturdu. Salonun kubbesi birden

bire başucunda dönnıeğe, gözleri kararma
ğa ba§ladı. Artık bu hllekli.r tilklnin eline 
düşmüştü. 

Halifenin vezirine boyun eğmekten baıık:a 
ne yapablllrcll? 

Haccac söze başlamadan ellnl vurdu .•. 
Maryanaya §arap getiren ence, koşarak 

içeriye girdi. 
Haccac elile işaret ederek, bo§ kadehin 

doldurulmasını emrettL 
Ve gözlerini süzerek İspanyol cWberine 

baktı: 
- Haydi iç bakalım._ Neden korkuyor

sun? 
Maryana cali bir gülüşle: 
- Korkmuyorum, dedi, fakat, beni bura

ya neden getirdiniz? 
- Kalbim öyle istedi. Senin gibi zarif bi.ı; 

çiçeğin Şeyh Saide !Ayık olmadığını görü
yorclum. 

Maryana. şarab kadehini eline aldı_. 
Ve bir yudumda içti: 
- 1'"akat, halifenin bana. gösterdiği iti

madı kaybetmiş olacağım. Ona bazı ifler 
göreceğimi vadetmiftim. Halife, benim ora.
ya gitmediğimi öğrenirse_. 

- Senden vazgeçmesi için, böyle 
bucak bucak dünyanın öte tarafına 
kaçması için esaslı bir sebeb olacak ... 
İşi yine sen de söylemedin, ben de 
keşfedemiyorum. 

İhtiyar kadın, Hidayetin kalbinden 
geçenleri anlamak için gözlerini onun 
gözlerine dikmişti. Bürhanın kansı 

kirpiklerini eğmek mecburiyetinde 
kaldı. Fakat artık eski dostunun, ve
linimetinin tesiri altına iyice girmişti. 

Halide Vildan, onun kolunu sıvaz
lıyarak: 

- Anlatacaksın, değil mi?... Oh 
benim evladını ... 

Hidayet tesllmlyeUe kekeledi: 
- Yapmayın, yapmayın ... 
- Sımnın yükü altında eziliyor-

sun... Onun yansını ben yüklenece
ğim ... Anlat ... 

Bu sözler üzerinde, zavallı felAket
zede kadının göğsü kabardı, taştı. 
Gözlerinden oluk oluk yaşlar bo
şandı. 

- Öyleyse dlnleyin... Size herşeyl 
söyllyeceğim! - dedi. 

İki kadın yalnızdılar. Arada s~ 
da kışlık bahçenin kapısında bir 
dansçı çift görünüyorsa da bunlar 
derhal salonda kayboluyorlardı. 

Hailde Vildan hanımefendi, genç 
]tadının heyecanından çok mO.t.eııas
sts olmuftu. Bunca zamandır tanıdıiJ 
Bidayeti f1DıdlJe kadar ula bu dere-

- Merak etme! o bunu öğrenlnceye ka• 
~ı uzun saman geoer. Ben 101 diDeltirfm: 
<OeYh 8ald ııamuı811 hapsetmIŞ) derim. 

- Şu halde ben uzun zaman burada mı 
kalacağım? 

Haccac sakalını knş?yarat güldü: 
- Ölünceye kadar kalıraın burada! 
- Ölünceye kadar mı ?l 
- Öyle ya. Benim carlyelerlmln hepsi, 

benim azad edecetun güne kadar yamın
da kalma~ mahlr1hndurlar. 

- İyi amma. ben Win carjyenl.z değilim 
ki... Endülüs kumandanı beni İspanyadan 
halifeye hediye olarak gönderdi. 

Haccac tarabını içtikten sonra cevap ve-r
dl~ 

- Halife kadmlardnn hoşlanmaz. Ona El .. 
hAris kadın yerine bir kılıç veya kltap gön .. 
derseydi, daha çok makbule geçerdi. 

- Bazan bir kadının kılıçtan kes.kin ola
blleceğini ve bir kitap kadar okunacak bir 
mahluk olduA"unu Halife Velld bilmiyor mu 
sanıyorsunuz? 

- Halifenin bunu dÜ§Üllmeğe vakti yok
tur. Onun -bugünlerde- bütün emeli Şeyh 
Saidin vücudünü ortadan kaldırmaktır. 

- Şeyh Said bu kadar t.ehl:ikell biı: adam. 
mıdır? 

- Evet. Hem tehlikeli, hem de korkuno 
bir adam. 

- O halde onunla neden mücadele etın1-
yonıunuz? Yoksa siz de ml ondan korkuyor
sunuz? 

Haccac birdenbire kaşlannı çattı: 
Ve yanındaki cüceye: 
- Kadehimi doldur! 
Diye bağırdı. 
Sonra birdenbire halifenin gözdesine dön .. 

dü: 
- Ben onu bir avuç suda boğmasını d& 

blllrlm, Maryana! Şimdiye kadar onunla 
uğra.şmağa vakit bulamamıştım. Fakat, sa
kın merak etme... Ben1ı:ı yapacağın !Ji, ben 
yapacağım. Çok ya.kında Şeyh Saidin vucıı• 
dü ortadan kalkacak. 

- Ondan ııonra ne olacak? 
-Ne m1 olaca.k71 Hallfenhı arırusu tahak-

kuk •tınit olac&k. Zaten o da. seni bu iş için. 
Şeyh Sald!n zavlyeslne göndermiyor muy
du? 

- BTet amma, beni oradan kurtaracağııu 
da ndetm.l.ttl. 

- Seni ondan önce ben kurlardmı. Hay
di, bırakalım artık bu Wları. 

Ellle kız1ara ifaret ettt. •• 
cariyeler birer blrer tersyiizüne dönerek 

salondan çıktılar. 
Şimdi, Haccacla Maryana başbaşa. kal

mış, konuşuyorlardı: 

- İspanyayı hatırlıyor musun? Tekrar 
oarya dönmeyi düşunüyor musun? 

- Hayır. Çünkü bunun imkiin.sız oldu
ğunu blliyorum. 

- Orada ba§k.a kardeşlerin var mıydı? 
- Hayır. Ben, anamın babamın birtclk 

kızıydım. 
-Memleketinde kimseyi seviyor muydun~ 
- Hayır. 
- Şimdi, blr erkeği sevmek ihtiyacını 

duymuycr musun? 
- Hayır ... Yurdumdan aynldığun gun

denberl, gönül işlerini düşünmek fırsatııu 
bulamadım. 

- Endülfisteki zabitıerimlzle taıuşmadm 
mı? 

Marya.na. hafif bir göğüs geçirdi._ Göz
lerini yere indirdi: 

- Beni seven btr kahraman vardı. Fa
kat. Elhlrtsln ellne düştükten sonra on11 
göremedim. 

- Kimdi o kahraman? 
- Adı Sellmdl." Rahip Fcrnandonun şa-

tosunda yakalamıştı bent. 
- Rahibin şatosunda. senin ne işin var

dı? 

- Babam ona benimle bir mektup gön
dermi§tf. 

- Sellm seni sevdi demek, öyle ml? 
(Arkası var) 

ce asabi görmemiştL 
Merakla bekliyordu. 
Muhatabı ne söyliyecekti? 
Korsanzadenin karısına aid müt-

hiş sır ne olabilirdi? Bu neydi ki böy
le Bürhan kaptanı senelerce muhi
tinden, dostlanndan, vatanından 

uzak bulundurmuştu? Kaptan esrarı
nı ancak arkadaşı Kolonbeyzade Kud
rete anlatmış, o da bildiklerini kimse
ye anlatmamıştı. 

Bahriyeli hiç bir ahbabına halinden 
şikayet etmiş değildi. Aynldığı karı
sını itham etmek akhnda.n geçme.. 
nıişti. 

Bir zaruret olup da İstanbula gel. 
diği vakıt buradaki ikametini mü~ 
kün mertebe kısa sürdürmüş; yirml 
sene zarfındı-. ancak beş altı defa is
tanbulda ibulwınıU-1. o zamanlarda d• 
Bulgarçarşısındaki evinde oturmuştu. 
Kansı da bu gay'bubetlerl dedikodu 

ile alevlendirmemek için pek fazls 
göze görüruniyordu. Ekseri zamanıa,. 
nru Korsankayada. inziva halinde 
geçiriyordu; yahut da başka yerlerde 
seyahate çıkıyordu. Bursayı çok se
verdi; orada. oturuyordu. Mahud hiz
metçisi Lemanından hiç aynlmazdı. 
Bu çekik ve çekingen tavırlarlle, Hi
dayet, pek çok tnsan için muamma 
teş1d1 ediyordu. tşte şimdi artık ih
tiyar Halide Vildan hanım efendi bıı 
m-an öğrenecettı. (Arbsı var) 
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Başvekil dün Mecliste 
mühim bir nutuk söyledi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
şeref ve haysiyetlerinden ve bilcümle 
haklanndan emin ve müsterih yaşa
maktadırlar. 

İdaremizi tamamen asli hukuk 
prensiplerine tevfik etmiş bulunuyo
ruz; hürriyetlere hürmet ve riayet 
ediyoruz ve bu şart altında memleket 
içinde nizamı mahfuz tutuyoruz. 

Matbuat hürriyeti 
Büyük Meclisin kıymetli lrşatlann

dan ve feyizli rnürakabesinden dai
ma istifade ettiğimiz gibi, tam bir 
serbesti içinde çalışan matbuatımızın 
neşriyatından da faydalanmağa dik
kat ediyoruz. Zamanımızda dünya
nın bir çok memleketlerinde, dahili 
nizam ile kabili telif görülmeyen mat
buat hürriyetin!, biz o nizamın yar
dımcısı sayıyomz. Ve öyle olmasını 
temenni ediyoruz. Herkesi, tenkldsiz 
ve mürakabesiz idareye imkan veren 
her hangi bir sistemi bütün zahiri 
kolaylıklarına rağmen biz, iltifata la
yık görmüyonız. Çünkü, hedefimiz 
mesuliyet mevkiinde sualsiz, cevap-
6İZ hükümran olmak değil memleketi 
en emin yoldan refah ve terakkiye 
ulaştırmaktır. Bu yol, kanaatimizce, 
mürakabeli ve mesuliyetli demokra
tik yoldur. 

Bugüne kadar takib ettiğimiz bu 
hattı harek~tten müşteki değiliz; bil· 
fıkls politikamızın temin ettiği iyi 
neticelerden memnunuz. Matbuatm 
haklı tenkidlerine alışkınız. Haklı ve 
haksız tenkidlerin temyizini ve bun
lar hakkında lflyik olduklan hüküm
leı1 vermeyi de milletin daima iyiyi, 
doğruyu bulan selim hissine terkedi
yoruz. Umumi ve hususi menfaatle
r'n ihlfıli ihtima1ine karşı kanunları
mızın ve nıakhemelerimizin kfı.fi te
minat olduğuna kimsenin şüphesi 
yoktur. 

Zelzele felaketi 
Arkadaşln.nm, 

Son zamanlarda hepimizi, bütün 
milletimizi müteessir eden zelzele ve 
seylap felaketlerinin onulmaz acısı
nı, yani can zayiatını unutamayız. 

Fakat ne çareki olmuştur. Felaketten 
kurtulan kardeşlerimizin yardımına 

ve tesellisine bütün vasıtalanmızla 
koşuyoruz, mümkün olan her şeyi 
yapıyoruz ve yapacağız. Bu felaket 
karşısında milletin ve hükumetin 
gayret ve hassasiyeti müvazt ve biri
birini tamamlar bir halde tecelli etti. 
Ve böyle devam ediyor. Hükumet ken
disine düşen vazifeyi takdirdeki dik
katini, milletimiz de aramızdaki milli 
tesanüdün samimiyet ve azametini 
gösterdi ve gösteriyor. Büyük Mecli
sım;zin, çok asil bir kararile teşekkül 
eden milli yardım komitesinin dave
tine, bütün vatan evladlan seve se
ve iştirak ediyor. 

Teberrü yekunu 2, 156,956 
lira oldu 

Dün de bir veslle ile arzettiğim gi
bi, tek vatan yüksek mefhumunun 
en heyecan veıici manzarasına şahi
diz. İlk işe başladığı günden dün ak
şama kadar milli yardım komitesine 
gelen para teberrüü vekünu 2,156,956 
liraya varmış, ayni teberrüat da ta-

1 

mamen tasnif edilememekle beraber 
yarım milyon parçayı çoktan aşmış 
ve hfilen devanı etmekte olan iaşe 
mevaddı yekfınu da yüz binlerce ki
loya varmıştır. Bu, müşterek vatan 
hissinin en hariz delili olduğu gibi 
felAketli vatandaşa yardım hissinin 
de en yüksek şahididir. 

Memleket havasını ifaada 
çalışan güruh 

Fakat ar1'adaşlaıım, derin bir tees
sür içinde bize teslll ve hattft. iftihar 
veren bu manzaradan hoşlanmayan
lar da maalesef yok değildir. Bunu si
ze arz mecburiyetindeyim. 

Htikumetin teyakkuz ve hassasi
yetini millet ferdleri arasındaki sa
mimi tesanüdü, kendi emellerinin ta
hakkukuna mani görenler ve bundan 
memnun olmıyanlar da vardır. BUir
siniz ki her memlekette, her devirde 
millet zararına intifa ve memleket 
menablini fotismar etmek isteyen, 
bunda bazan kendi menfaatelerlne 
mağlflb, bazan da memleket dışı kuv
vetlere Alet olanlar bulunur. Bu yddi
gfırlardan bizde de yok değildir. Ba-

zan vatansever bir ferd gibi saf halkı 
iğfale, çok defa hüvviyetlerini gizli
yerek memleket havasını ifsada çalı
şırlar. LAldn derhal arzedeyim ki, 
bu güruh için en az müsaid olan mu
hit Türkiyedir. Hiç yer bulamıyacak
lan de. saf Türk kalbidir. Bunlar her 
vakit türlü türlü rivayetler ve iftira
lar çıkanrlar, fakat Türklük muhiti 
içinde istedikleri neticeyi bulamazlar. 
Şimdi de yeni sermayeler buldular, 
diyorlar kl: 

cHükO.met felaketzedelerin yardı
mına vaktl?ıde yetişemedi, milletin 
verdlği yardımlar muhtaçlara yetiş
tirilemedi, zelzele mıntakasında asa
yiş temin edilemedi.• 

Yardım faaliyeti 
Arkadaşlaıım, 

Bunlann nasıl çirkin bir iftira ol
duğunu siz bilirsiniz. FelAket habe
ıile beraber alakadarlara verdiğim 

emirle kendilerini mümkün olan her 
yardımı ifa edecek derecede bütün 
salô.hlyetıerle teçhiz ettim. Ve derhal 
lüzumu kadar para gönderdim. İki 
Vekil arkadaşım felaketin ertesi günü 
zelzele mıntakasına hareket ettiler. 
On giin mütemadiyen dolaştılar. Bü
tün salahiyetlerini kullanarak müm
kün olan herşeyi yaptılar. Merkez de 
kendilerinin lüzum gösterdiği her şeyi 
yaptı. Hiç bir yere para ve tahsisat 
sıkıntısı çektirilmedi. Hükumet ve 
Kızılay bütün vesaitile çalıştı. Teda
rik edilebilen çadır, erzak, eşya. ilaç 
ve inşaat malzemesi ve sıhhi ekipler 
gönderildi. Milletin, hükumetin ve 
Kızılayın yardımları en seri surette 
felaketzedelere yetiştirilmeğe çalışıl

dı ve çalışılıyor. Muhtelif yerlerde 
seyyar ve sabit hastaneler kuruldu. 
Bunlı:ı.nn tarsım.tını alakalı Vekil 
arkadaşlaıım size arzettller. Biz, fe
laket gören kardeşleıimize gönlümü
zün istediği kadar geniş ve sed yar
dım yapamadığımızdan müteessiriz. 
Bu hizmeti daha sert ve daha geniş 
mikyasta yapmak, yani felaketin 
anında her yere ve her kese yetişmek 
isterdik. Buna muvaffak olamadıksa 
sebeb bizim kusurumuz değil, imkft
nın darlığı, tabiatın zorluklandır. 

İçinde bulunduğumuz şartlann ve 
elimizdeki vasıtalann verdiği imkA.n 
içinde azami hizmet ettiğimize ve 
etmekte olduğumuza kan.Uz. Zaten 
Büyük heyetiniz gibi yüksek bir mü
rakabe kuvveti karşısında çalışan bir 
idare bundan başkasını yapamazdı. 

Onun için kalblerimiz felaket yüzün
den ne lrndar muztarip ise, vlcdanla
nmız da mümkün olanı yapmış ol
mak kanaatile müsterihtir. 

Amiyane rivayetler 
Felfıket mıntakasında asayişin mu

hafaza edllmedlği, bir bilezik veya 
küpe için kollar, kulaklar kesildiği, 
umumi müfettişin çapulu menıçın 

kendi ellle yüz adam öldürdüğü yo
lundaki amiyane rivayetler bu mem
lekete zarar vermek istiyenlerin ne 
kadar adi vasıtalara tenezzül edebil
diklerini gösteren delillerdir. 
Arkadaşlarım, 

Bunların hepsi yalandır ve iftira
dır. Böyle şeyler vaki olmamıştır ve 
olamaz. Zaten zelzele haberi üzerine 
ilk aldığımız tedbirJerden biri de o 
mmtakanın inzibat kuvvetini arttır
mak olmuştur. Onun için oralara der
hal asker ve jandarma gönderdik. 

Arkadaşlar, 

Fena propaganda bu kadarla kal
mıyor, diyorlar ki felaket bundan 
ibaret değildir. Tekrar zelzele olacak, 
seylap olacak, b~ka felaketler gele
c~k; hatta bunlara tarih de gösteri
yorlar. Fakat onların gösterdikleri 
tarihler çoktan geçmiş bulunuyor; 
fakat onlar utanmak nlyetlnde de
ğildirler. 

Tabii hadiseler tabii kanun
lara tabidir 

Arkadaşlarım, 

Yirminci asırda zelzele gibi, seylap 
gibi tabii hadiselerle teşe'üm etmek 
ancak gayri meşru emellerini istih
sal için her yolun kapandığını gören 
bedbahtların, şüphesiz ki kendileri 
de inanmıyarak, yapabilecekleri ha
rekettir. Herkes blllr ki tabii hadise
ler tabil kanunlara tAbidir. Onlan 
durdurmak kimsenin elinde değildir. 

Olgun milletlerin karı bunlara karşı 
teşe'üm değil mukavemeti artırmak
tır. Bizim de tuttuğumuz yol bu yol
dur. Bu propagandaların hedefi ev
vela. milletin hükumete itimadım 

sarsmak, sonra f elftketler vahimesile 
milleti telaşa ve vesveseye düşürmek
tir. İftihar ile arzedeyim ki millet 
muhitinde bedhah propagandalar te
sir yapamıyor. Herkes, tarihi doldu
ran ve süsleyen büyük hizmetleri da
ima şükranla anılan Milli Şefin etra
fında yekpare bir vücut gibi müte
sanid bir halde çalışmak lüzumuna. 
kanidir. Millet, kendi Büyük Mecli
sinde gördüğü azim ve tesanüdle 
müftehirdir. Hükftmetin, sizin de tas
vibinize mazhar olan politikasındaki 
isabete inanıyor ve onu kendine mal 
ediyor. Bununla iftihar edebiliriz. 

Harici siyasetimiz 
Aziz arkadaşlar, 
Harici siyasetimiz muhtelif vesile

lerle yüksek huzurunuza arzetmiş ol
duğum esaslar ve tasvibinize iktiran 
eden direktifler dairesinde tabii sey
rini takip etmektedir. 

İngiltere ve Fransa hükümetlerite 
maıtıınunuz olan kredi ve istikrazla
nn müzakeresine memur etmiş oldu
ğumuz heyet gerek Londra gerek Pa
riste dostane bir hava içinde mesai
sini ikmal ederek buna mütedair mu
kaveleleri hükilmet namına akd ve 
imza eyledi. 

Türk - Bulgar dostluğu 
Heyet reisinin Sofyada tevakkuf 

ederek Bulgaristanın muhterem Baş
vekili B. · Köseivanof ile vaki olan gö
rüşmeleri iki komşu memleket ara
sındaki itimadkfl.r dostluğun tezahü
rüne ve Balkanlarda sulh ve emniye
tin istikrarına matuf mesaimiz<\c şa
yanı memnuniyet bir görüş birliği 
kaydedilmesine vesile olmuştur. 

Arkadaşlar, 

insaniyet, feci bir harbin ıztırap. 
ları devam ederken, Türkiyemizin 
maruz kalmış olduğu büyük felaket 
karşısında çok ruhu okşayıcı bir te
sanüt manzarası gösterdi. 

Doat devletlere ve yüksek 
ruhlu insanlara teşekkür 
Resmi ve hususi ellerden bize ya

pılnuş olan ve elin da yapılmakta 

bulunan yardımlar memleketimize 
karşı umumi bir sempatinin ve bize 
her tarafta verilen kıymetin bir ifa
desi olmak itibarile bu insani tesa
nüd bir de hususi alaka mahiyetini 
haiz bulunuyor. 

Bu dost devletlere, bu yüksek ruhlu 
insanlara, müsaadenizle, bu kürsü
den Türkiyenin derin teşekkürlerinl 

ifade edeyim. 

Milli korunma kanununun . 
gayesı 

Aziz arkadaşlanm., 
Haftalardanberi üzerinde el birliği· 

le çalıştığımız ve bugün kabul buyur
duğunuz milli korunma kanununa 
da temas etmek isterim. 

Kanunun gayesi yalnız, Türk va
tandaşının sıkıntı çekmemesine ve 
Türk müdafaa kuvvetlerinin fevkalade 
hallerde ve seferberlikte en iyi şekil
de tanzimine ve idaresine matuftur. 
Hükümetinize verdiğiniz bu vazifeler 
yapılırken, bunların yine en iyi şe
kilde görülmesi için, verdiğiniz sala
hlyetıeıin de en dikkatli bir surette 
kullanılmasının lüzumuna. kani bu
lunuyoruz. 

Hükıimetiniz bu vazife ve salahi
yetler kendisine verilirken, Büyük 
Meclis tarafından gösterilen ihti
mamdan ne kadar memnun ise, ken
disine gösterilen itimada da müte
şekkirdir; ve o itimada rn.yık olmağa 
çalışacaktır. 

Dünyanın arzettiği buhranın, mem
leketimize vaki 1ktısadi ve ticart 
akislerini zamanında karşılamak bi
zim için ne kadar hayati bir mesele 
ise, bu buhranlardan istifade etmek 
istiyccek olanlann fena fikir ve h:ı
reketlerine karşı koymak da o kadar 
lüzumlu bir harekettir. 

Biz, hayatta bu halleri görmüş ve 
acılarını çekmi~ bir nesiliz. Tabiatla.. 
rımız da ona tekrar müsaade edecek 
kabiliyette değildir. Huzurunuzda bu 
kanunun tatbiki kendilerine tevdi 
edilecek her sınıf memura ve yine bu 
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KÜÇÜK İLANLAR 
KttÇttK İLANLAR 
FevtalA1e ahvalin devamı müdde

tince gayri muayyen günlerde hafta
da iki veya üç defa neşredilecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

ORTA YAŞLI BİR BAYAN İŞ ARIYOR -
Eski, yeni yazar okur. Az daktilo blllr. Avu
kat, doktor, hastane gibi ve buna müma
sil müesseselerde az ücretle çalışmak isti
yor. Ak§Slil (E) rümuzuna mektupla mü
racaat .. 

TECRtlBE GÖR!\lt!Ş İSVİÇRELİ FRAN
SIZ - Bir bayan çocuk!u xlle nezdinde 
münasip iş arıyor. Lüzumunda yalnız btr 
kadına refakat edebilir ve birlikte seyaha
te çıkar. Akşam'da L. D. rümuzuna m~k
tupla müracaat. 

iNGİLİZCE VE FRANSIZCAYI - Gayet 
iyi bilen uzun seneler A vrupada staj gör
müş ciddi ve iş bilir birisi otel. bahusus has
tane müdürlüğü ve yahut hususi emlak 
jeransllği için taliptir. İdarehanemizde S. M. 
rümuzuna yazılması. - 1 

12 SENEDENBERİ - Bankalarda çalış
mnkta olan genç bir memur Türkiye dahi
linde iş nramaktadır. Akşam gazetesinde 
U. N. M. rümuzuna mektupla müracaat. 

-4 
l\IUTERCbl ve MUIL\BERE l\IEMURU -

Büyük bir şirkette bulunmuş, fevkalfıde 
Almanca, türkçe, ve iyi fransızca bilen tec
rübeli mütercim ve muhabere memuru Öğ
leden sonraları çalışmak üzere iş arıyor. 
Akşam gazetesine Eti rümuzu altında mü
racaat. - 4 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

MVRt:BBİYE ARANIYOR - Üç ynşmda 
bir erkek çocuğa bakmak için Fransızca ve 
İngilizce veya Fransızca ve Almanca bılir 
bir mürebbiye aranıyor. İsteyenlerin Gala
ta posta kutusu ıoı4 numaraya mektupla 
müracaatları. 

jSTASBlTLDA BİR İNŞAAT i\IUTEAlllll
DI - Hesap işleri için bir bayan aramak
tadır. Ticari defter tutabilecek kabiliyette 
bir bayana ihtiyaç vardır. Daktilo bilen
ler tercih edilir. Göstereceği kabillyete gö
re ücret verilecektir. Isteklilerln birer fo
toğraflarını, tahsil derecelerini gösterir 
kendi~ el yazılarile yazacakları mektuba 
bağlıyarak Akşam'da I. Z. T. adresine mü-
racaatları. - ı 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK KAMYON - Opel marka mil

cedded 939 model. Hakiki 4 tonluk kam
yon satılıktır. Görmek üzere Şişhane ka· 
rakol Rus garajı 40 numaraya görüşmek 
üzere saat 14 de müracaat. 

SATILIK PİYANO - Stüdgart marblı 
meşhur Alman piyanosu içi demir ve çap
raz telli olarak satılıktır. Taksim Tarlaba
şı Yağhane sokak No. 50. - 1 

SATILIK 2 KASA MAKİSASI - Pek az 
kullanılmış son model cNATİONAL• marka 
biri küçük, biri büyük iki adet kasıl mRkJ
nası satışa çıkarılmıştır. Görmek ve almak 
isteyenlerin Galata Bankalar caddesi ATl
kara han 4 üncü kat D. Z. İşletmeleri ku
rumu Istanbul Bürosuna müracaatı. 

AZ KULLANIL!\UŞ - 38 veya 39 modeli 
küçük tıp spor bir otomobil almak istiyo
rum. Kumkapı Lli.tıf sokak 9 adresine mek
tupla müracaat. 2 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK ve KiRALIK APARTIMA.'ll -

Maçka. Teşvikiye caddesi 29-31 numaralı 3 
katlı 25 odalı gayet manzaralı milceddet 
apartıman hem satılık ve hem kiralıktır 
tallplerin 3 üncü kata müracaatları. - 8 

KİRALIK APARTI!\IA."J - Lalelide Vnl
de npartımanında 2 numara kiralıktır. 
İçindekilere müracaat. - 2 

-SATILIK ARSA - Nlşantaşında Teşvlki
ye mahallesinde Bostan n mektep sokak
larına nazır lkl cepheli ve Vali konağı cad
desine (25) metre mesafede, apartıman, 
garaj ve evler inşasına elverlşll bir arsa 
toptan veya ifrn.zen satılıktır. (Galatada 
Çanakçılı hanında 3 No. ya müracaat.> 

-2 
MOBİLYALI ODA - Temiz bir aile ya

nında mobilyalı bir oda kiraya verılecektlr. 
Taksim Talimhane Topçular cadd~sl 411 
No. Berber Klrkora müracaat. - 2 

BVYVKADADA - İskeleye 15 dakikadan 
uzak olmıyan. deniz kenarında arsa veya 
bahçell ev satın alınacaktır. Ankara cadde
si (Babıali) 50 numaraya müracaat. - 4 

SATILIK - Kadıköyünde Cafernğa ma
hallesinde Leylek sokağında 11 ve 13 nu
maralı evler. Altışar oda, bahçe, terkos, 
elektrik, havagazı. Müracaat Şlşll Osman
bey Kirağı sokak 14 numaraya. -- ı 

5 -~ MÜTEFERRİK 

DANS DERSi.ERİ - Büyük rağbet bu
lan en son danslardan hakiki (Sulıık) 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her gün 
ders verlllyor. Müracaat saatleri 12 - ı3, 
17 - 21 e kadar Buyükparınnkkapı tramvay 
durağı ı 17 No. profesör Panogyan - 10 

DERS - Amerikan Koleji mezunu tec
rübeli bir Türk genel en yeni usuller ile 
İngilizceyi öğretmekte ve ecnebilere de 
Türkçe ders vermektedir. Müracaat: Ak
şamda A. P rumuzUc. - ı 

AYDA 300 DEN 400 LİRA KAZANDI
RAS - Tiirklyede bir tek olup, hiç rakibi 
olmayan bir imalflt işi, sahibinin harice 
gitmesi dolnyıslyle acele satılıktır. Tekmll 
eşya ve tesisatiyle bitlikte 4000 liraya dev
redilecektir. Eminönü, Tramvay caddesi, 
Selfımet han 7 numaraya müracaat. - ı 

İSGİLİZCE ve ALl\lı\NCA DERSLERİ -
<Bahusus ticaret şubeleri ve bakalorya) -
İngiliz Oxford ve Berlln finiversitesinde:ı 
mezun bir profesör tarafından en sert ve 
asri metodla verilir. - Fransızcayı mükem
mel konuşur. - Esaslı ve en seri usul. -
Ücret mutedil - (Prof. H.) rümuzuna mclı:-
tupla rnüracnt. - 13 

DANS DERSLERİ - Hususi ve münferid 
dersler asri dansları son 7enlllklerile Su!ng 
ve Poleglayt öğrenmek için en iyi en ça
buk ve akademik rnetodlarla öğreten pro
fesör Hanımyan'a müracaat. Ders saaUert 
14 21. Beyo~lu Parmakkapı Mis sokak 13 
numaraya - 5 

DERS İSTİYENLERE - Yüksek tahsile 
devam ediyorum. Bilhassa ortaokul okur
larına istenilen dersi ucuzca veririm. Ak
şamda (A. B.) rümuzuna müracaat. - 2 

MEKTUPLARINIZI ALDmINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösternıif olan karllerlmizden 
Ö K - R. S. K. - F. Tuna -

Teşebbüs :- İ.Z.T. - F.S.Ş. 
namlanna gelen mektuplan tdareha

nem!zden aldırmalan mercudur. 

Rus kıtaatı büyük bir hezimete uğradı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Haparanda 18 (A.A.) - (Finlft.ndl
ya hududu) : Ruslar, Ladoğa gölünün 
şimal sahilinde ricat etmektedirJer. 
Laponya'da Salla'nın zaptı için giri
şilmiş olan muharebe devam· etmekte
dir. Sovyet kıtaatı, Finlftndiya müi
rezelerinin çemberini kırmağa çalış

makta olup üç istikamette taarruza 
geçmişleridr. Bütün muharebeler, ek
seriya sıfırın altında 40 dereceye dü
~en şiddetli soğuğa rağmen yapılmak
tadır. 

Finlandiyalılar, mukabil taarruza 
geçmişlerdir ve Salla istikametinde 
ilerlemektedirler. Ladoga gölü şima

linde ve Jeanis gölü ile Ladoga gölü 
arasındaki Jeanisoki nehri kenarında 
Finlandiyalılann başlıca mukavemet 
mevzileri önünde SOvyet kıtaatı, siir
atle ricat etmekte, mühim miktarda 
malzeme ve bilhassa birçok top vu 
tank bırakmaktadırlar. Rusların ricat 
etmelerinin sebebi, erzak ve mühim
mat fikdanıdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kanunla kendi haklan müdafaa edi
lecek olan her vatandaşa, ayni za- · 
manda, hiç gevşemiyen bir azim ve 
dikkatle vazifeleıini yapmalarını ve 
haklarını aramalarını hatırlatırım. 

Ancak bu karşılıklı mürakabe ve dik
kat sayesindedir ki, kanunun tayin 
ettiği iyi hedefe vasıl olabiliriz. 
Arkadaşlarım, 

İntlhap dairelerlnizin ihtiyaç ve 
durumlannı sıhhatle ve neş'e ile ge· 
tirmenizi en samimi hislerimle dile
rim. 

Rus ve Fin tebliğleri 
Stokholm 18 - Rus tebliğinde ı!ep

helerde keşif kollan faaliyeti, 11 Fin
landiya tayyaresinin düşürüldüğü bil
diriliyor. FinHlııdiya tebliğinde Lado
ga gölünün şmalindc bir Rus bölüğü
nün hezimete uğratıldığı, 2 tank tah
ıip edildiği, düşmanın 70 ölü, 100 tü
fek bıraktığı, Salla istikametinde Fin 
kuvvetlerinin muvaffakıyetle harbet
tiği bildirilmektedir. Fin tayyareleri 
müteaddid düşman kollarını bombar
dıman etmiş, bir Sovyet tayyaresi dU
şürülmüştür. 

Yangınlar çıktı 
Helsinki 18 (A.A.) - Sovyet tayya.. 

releri dün Abo ve Lappeenranta'yı 
bombardıman etmişlerdir. 

Birkaç yangın çıkmıştır. 

Finlandiyanın 150 tayyaresi 
Londra 18 (A.A.) - Finlandiva 

elçilik erkanından biri dün burada 
yaptığı beyanatta, Rusyanın son za
manlarda her gün Finla.ndiyaya 300, 
400 tayyare ile taarruzlarda bulundu
ğunu ve muhasamat başladıktan :.on
ra gelenler de dahil olmak üzere Fl 1· 

landiyanın bu taarruzlara karşı koy
mak için elinde ancak 150 tayyare bu· 
lunduğunu söylemiştir. 

Amerika 2 subay gönderdi 
Va~ington 18 (A.A.) Birleşik Ame

rika devleti, biri Riga'dan ve diğeri 

Va~ingtondan olmak üzere, ataşemilt
ter sıfatile Helsinkiye iki subay gön
dermiştir. Bunlar Finlfmdiyadaki ka
ra ve hava harekatı hakkında Amerl
kaya malfunat vereceklerdir. 
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CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

KUl'Qf 
YENİ HARFLERLE 

Savat ve Polis köpeii 

-
Tavuk hutalık.lan 
Tavuk.lan çok yumurtlatmak 
içjn ne yedirmelH 
Ne zaman civciv çıkarmalı). 

Tavukçulukta muvaHakiyetiu 

50 
21 

25 
1 

aım) 25 
Tavukçuluktan naaıı para 
kaz.anılır) 25 
Nuıl tavukçuluk yapılmalıdır) 25 

F.SKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
IV:çi beslemek usulü 2S 
Av ve salon köpekleri 25 

Sabf yeri: iKBAL kitabevi 

ZAYİ - Em. Ş. 4 Mel ğünden 9/9/939 lil
nünde aldığım 31/15933 sayılı ikamet ielle
remi zayi ettim, yenisini alacağımdan es
tislnin hükmü yoktur. 

Beyoğlu Aynalıçeşme SOrondl 
Sok. No. 56 Yunan tebaasından 

VerJlni Emlli 

.. ---• Çocuk hekimi ----• 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksl.m - Talimhane Palas 4 numara. 
Pazardan maada her gün saat 15 den 

sonra 

ZAYi - 1922 - 1923 Tedris senesi niha
yetinde Beyoğlu 3 üncu Rum llkmektebln
den almış olduğum dlplomnını zayi ettim. 
Yenisini alacnğundan esklslnln hükmll 
yoktur. 43 No. da mukayyed 

Haralambo otlu Antuan • 

... -• Alaturka ve alafranga --• 
Mükemmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kitabı) 

Yazan: F AHRiYE NEDiM 

Her eve lazım olan bu kitab, bine 
yakan yemek, tatlı, pastalar pişir· 
mesini kolay surette tarif eder. 

Fiati: 100, cildlisi 125 kurılf 
satış Yeri: 

İstanbul İNKILAP KİTABEVİ 

ZAYİ - Sirkeci 1thaliit gümrüğünde 
Bulgar.ısta.n için muameleye koyduğum 

1/1 - 940 ve 467 N ihracat beyannamesiıı.e 
tJd takas kıymet şahadet.namesi r.ayt ol-
dutundan yenisini çıkartaca~ için eskl
ıtnin hükmü yoktur. 

Galata Fenneneciler No. 4'3 
Yor~ hplrof 

-· Dr. A. Aıım Onur-• 

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
t.Mnbaıu • llsel ıvlnde. PDll 

bir park ıçmde, konfora motem'MI. 
batımı 1y1. tadın " enet ııer ı1r11 
hutalıklara açık b.utane. 

Dolum ve ltaduı amellyatıarUe fl· 
tık, apandlaU, bum Te diler &mell19-
l• loln çolr: ueas hu.sual tıatıer. Orta· 
to,, tramvay yolu, Muallim Naet oacl 

111 - 115. Telefon: 4222L 

111•• Göz Mütebaııııı 

Dr. ŞOkrO Ett~n 
<Cataıotıu NllnlomıanJ7e cad. No. 1 
doktor Ounan 6erafeddln apıutımanı) !'-••• Telefon: 22586 

OSMANLI BANKASI 

- İLAN -

lt1IZ'ban bayramı münasebewe 0mıan1ı 
ba.nJr.nnın Galata mertezile Yenicamt ve 
:81otıu tubelerl, 20 llA 23 (dahli) !.kinci kl

- un t&rthlne kadar kapalı bulunacaktır. 

P••-nr. ihsan Sami ___ _ 

ÖKSÜRÜK şurubu 
Öbiriik Ye nefesdarlıiı, ooimau 
Te Juu nuk Öksüriiltleri için pek tesirli 

lliçtır. Herkes lrullanablllr. 

Lokmanhekim 
(Dr. llAFiz ClEMAL) 

Dahiliye mütebaaaıei 
Dhaa79la iN 

.....,_ .. &led ~ laaıit IMr ... 
U.. lü. Cam•..._. t.1-U fabnp 

.. -

AKŞAM 

TtlrkiJ'& Otlmhuri~etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticaı1 her nevi banka muameleleri 

biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankası.nda. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az 

50 lirası bulunanlara senede 4 de!a çekilecek kur'a ile a.şağıda.ki plAna 
g0re ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1 ,000 Liralık 
4 J> 500 J> 

4 » 250 
40 » 100 » 

100 )) 50 
120 » 40 » 
160 » 20 

4,000 Lira 
2,000 » 
1,000 » 
4,000 » 
5,000 » 
4,000 > 
3,200 » 

DİKKA'l': Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylfil, 1 Birincikanun, ı Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecc1dir. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyac: lçln \il) adet postn vagonu kapalı zarna eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 -- Muhammen bedel (162162) muvakkat teminat (9358,10) lira olup eksiltmeJ1 

6 Mart 940 çar,anıba gUnü saat l(i d:ı Anknrnda P. T. T. Umum müdürlük blnasınd-ıkt 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekUler muvakkat tf:m1nnt makbuz veya banka teminat mektubile kanunt 
sesalkl ve tekllfl muhtevi kapalı zarflıırın1 o gün saat (15) e kndar mezkür komisyona 
vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarnda P. T T. Levazım İstanbulda P. T. T- Levazım ayniyat 
§Ubesi müdürlUklerln<.len 686 kuruş muknblllnde verUecektir. (26lfJ (485) 

* lstanbul Belediyesi ilanları * 1 
Haseki ve Cerrnhp:ı.şa hastanelerlndc yeniden yaptınlacnk sığınakların inşaatı Ka

palı zarf eksiltmesine konulmuııtur. Tahmin bedeli 14154 lira 89 kuruş ve ilk temlnat 
mıkdarı 1061 lira 62 kuruştur. Ihale 24/1/940 tarihli çarşamba günü saat 15 de daımt 
encümende yapılacaktır. Şarbırune ve evrakı keşfiye ten işleri müdürlüğünden 71 kuru7 
mukabilinde alınnbllir Tal!plerln ilk teminat makbuz veya meJı:tuplan ile ihaleden 8 
gün evvel fen işlı:rl müchırlitğlıne mi.lrncaaUa alacakları fenni ebHyet ve 939 veya !l40 
mali yılı ticaret odası ,·eslkalarUe 249!! numaralı kanuna göre hazırlıyacaklan kapalı 
zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Dalml encümene vermeleri. (142> 

• 
Belediye temizlik l§leıl için yo.ptırıJac:ık ıo ad~t COpel Bııtz> marka kamyon şaseleri 

üzerine mevzu karoselerl arkaya doğru 45 derece meylettırmeğe mahsus manivelfıve 
dişler vasıtaslle müteharrik tertibat yapılması açık eksl.ltmeye çıkarılmıştır. Bu tertıba
tın heyeti uınumtyesinln keşif bedeli 2750 liradır. İlk teminat 206 lira 25 kuruştur. İhale 
31/1/940 tarihine müsadlt çarşamba günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 
Bu tertibata afd eksiltme ve fenni ş:ırtnamelert ve resmi fen işleri müdürlüğilnden 14 
kurut mukablllnde alınacaktır. TaliplErir. ilk teminat makbuz veya mektuplanlle thn
leden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 939 ve
ya 940 yılına ald ticaret odası ,·es1kıılarlle ihale günü muayyen saatte dalml encümande 
bulunmaları. (4'32) 

Devlet Denizyolları 
müdürlüğü 

işletme umum 
ilanları 

ı - Adruan koyunda kara)'a düfen Sadıbade vapuru açılr: arttırma aureWe satıp 
çık.arılJlll§tır. 

2 - Muhammen bedel 3730 Jlra olup muvakkat teınlnatı 1'79 Ura 75 kunı§tur. 
3 - Arttırma 9 tubat 1940 tarihine mfisadlf cuma günü saat 15 de umum müdürlük 

Alım Satım komtayonunda yapılacaktır. 
4' - isteklilerin tartnameyi görmek için her gün malzeme müdürlüğüne ve arttır.:na. 

için de yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5H> 

Ankara Belediyesinden 
ı - Ankara mezbahasında kesilen ve kesllıniş olarak gelen hayvanatın et ve sa

katat nakliyat f§lnln tarifesini! göre yapılınuı ı Mart 940 tarihinden itibaren üç sene 
müddetle kapalı zarf usulıle arttırmaltn konulmuştur. 

2 - ,Muhammen bedeli 95,000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat G,000 lıradır. 
4 _ Şartname ve tarifesini 4,75 lira mulr:abillnde her gün enctımen lr:alemlnden te

darllr: olunabilir. 
5 _ ihalesi 6/2/940 salı günü rnnt 11 de yn.pılacapıdan 1.stelr:lllerln usuın dalrestnde 

tekllt mektuplarını rlltredllen günde saat ona lr:adq enctlmene vermeleri UA.n olunur. 
(546) (307) 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
H~ akademisine ynvml üç lira ücretle bir elektrikçi alın:ı.caktır. Nafia Vellletin

den tasdikli üçüncü derece ehliyet.nameyi haiz olması §arttır. 
Taliplerin 10 §Ubat 940 tarlh1ne kadar Yıldızda Harp n.kademls1 komutanlıiına mü-

racaat eylemeleı:l. (417) 

Jstanbul Levazım amirliğinden: 
Eyiip Defterds.rmda l numaralı Dlldm evinin çorap atölyelerinde makineler için 

ihzar edilen bina 6.ahUinde zati çorap :maklnelerile çalışmak isteyenlerin Defterdarda 
ı nu.ma.rnlı Dikimevi Müdürlü~e müracaa.tııı.n. cl0894• 

Gümrük muhafaza deniz mıntaka komutanlığından: 
Uman motörlei'l.ne müsabaka ile lı.aptan alınacaktır. İsteklllerln veslkalarlle birlik-

te H&lköydeki toınu\anlıtunıza ınüracaatıan. (371) 

lstanbul Ziraat Müdürlüğünden 
.A.sp.rl yipde 98 aflyetıı n muntazam aailam fıçılara mevzu olarak on ton gözt'l§ı 

puarbkla satın almacaQuıdaıı lateklJ!erkı 21/1/940 cuma gQııll aaat H de vllAyet bln.'l-
mıda m~ lllraa& mtlb&Jraa kcım11JoD11D& aeımeıen. U47> 

Galatuaray Lisesi Müdürlüğünden: 
B. Tahmln 

Müdan Fiyatı 
C İ N S İ Adet Kr. S. 

Portataı 6" lüle 10000 5 60 ) 
• ., n aooo ı 25 > 
• 100 Ult 8000 1 '15 ) 

Mandalina 6000 3 25 ) 

Bahlte 11 

bk teminatı 
Lira Kr. 

118 50 

GalatalaraJ' L1sestnın pamlyonmıun 15 Nlaan HO sonuna kadar ihtiyaçları olan 
J'Qbnda m1kdan. beberlnm t&hmln ıta.tı ye ut teminatı yazılı portakal n m'.lndalinıı.
IDWl 30/1/9t0 •lı lfi,ntı saat ıuo da açık eblltmeaı yapılacaktır. 

Ekalltme Beyoğlıı Istikllil caddesi No. 349 da Ltaeler muhaaebeclliğlnde toplnnan okul 
tomlayonunca yapılacalrtır. 

İ.steklll~ teınlnat yatırmak için Te p.rtnameyl eörmelr: üzere Beyotlunda. Gal.ıta :
ray L1aes1 idaresine nıilracaatıan n Ticaret Odası veslkaslyie birlikte yukanc!a o u 
geçen gün Ye saatte komlsyondn bulunmalan. (299) 

Kabataş Erkek lisesi sahnalma komisyonu 
başkanlığından: 

Nümunesı mahfuz 1800 llro tahmin bedelli 350 metre lfı.civert ltumaş açık ekslltm ve 
konmuştur. Eksiltme 2Vl/1940 çarşnmba günü saat 14 te Beyoğlu İstlkllı.l caddesi .do 
İ.rtanbul llsel~ muhasebcclllği binasında yapılacaktır. nk teminat 141 lira '75 ku~ ır. 
Şartname okul 1daresJnde gôrüleblllr. Istek.lllerln ilk teminat makbuz.lan ve yeni yıl 
ticaret odası veslkalarlle birlikte komisyonumuza gelmeleri. (99) 

Devlet Demiryollan ve Limanlar. işletme 
Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bcdell 10400 ıtra olan 50 000 Kğ. Benzin 30/1/1940 salı günü saat (15) 
on beşte Baydarpa.şada Gar b usı dalıWndek.1 komisyon tarafından kapalı zarf usultiıl 
aatın alıno.caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 'iEO llnilık muvakkat teminat, ltarlunun tayin ettiği vesi
kalarla tekliflerini muhtevi zartınnnı ayni gün saat (14) on dörtle kadar komisyon re~ 
llğlne vermeleri Ul.zımdır. 

Bu i§e ait vaıt.nanıPler kom s)ondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (370> 

* l.4uhant.'llen bedeli 1000 lira olan bir adet Hidrolik Knro presi 24/ 1/ 940 çarşamba 
gür.ü saat (]0,SO) on buçukta Ho.ydarpaşada gar binası dnhllindekl komisyon tnrafından 
açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin '75 liralık muvakkat teminat ve ko.nunun tayin ett1Ri 
vcsalkle birılkte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 11\zımdır. 

Bu l.şe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. .39) 

Teknik okulu satınalma komisyonu başkanlığından: 
Yıldızda bulunnn okulumuz e1et'trlklc işler 1634 llra tııhmtn bedelll zil ve saat ~c

sis:ıtı .şartnamesine gore ih:ı.lesi yapı!mnk uzere 2911 940 tarih ne rııstı:ıyan pazart l 
günü Gümuşsuyunda Yuksek muhendis mekt<'bl muhasebesinde toplanacak olan satın 
alma komisyonumuzda nçık e!Wltmeye konulmuştur. ilk temin t 122 llrn 55 kuruştur. 
İsteklilerin 2490 sayılı knnunla şartnnmPde yazılı belgeleri yıınlarında bulundurmak su
'retllc ve tcnılnallarile bırlıkte ek utnı~ gunu Gümuşsuyunda ve şartnameyi görmek ve 
ilk t~minntı yutırmak tlzere de <'ksiltrr.eclen bir gun evveline kadar okulumuza gelme-
leri. (304 ı 

Beden terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 
Genel Direktörlük Türk geneliğinin 1stl!ndeslne nrzc-dflmek uzere b den terbiyesi ve 

sporun muhtelif şubelerine alt oğrctlcl fllimler satın almak kararındadır. Bu !ilimleri 
topl•ı olarak temın ve genel dlrektorluğe satmak isteyenlerin bu hususta hnzırlayacak
lan teklif mektuplarını verecekleri. 

Fil.mleı· hakkmdn mufassal malümatı ihtiva eden kataloklarlle blrllkte ı Mnrt 94-0 
tarihine kadar Ankarnda Neşriyat ve propaganda mi.ıdurluğümu.zc te\di etmeleri ilan 

olunur. 099) (400) 

Bursa Belediyesinden: 
ı - Kurban bayramı içinde Uludağda 2-cl Bursa ı;ehir Juiyak yarışı yapılacaktır. 
2 - Hareket ııoktası Zirve, bitim noktası Harasıfat istasyonudur. 
3 - Bu ınişte kayakçı butün tekniğini serbest olarak kullanır. 
4 - Türk veya Türk tabllyetlnde olduğunu ishat eden her kayakcı bu yanşa gire

bllir. 
5 - Birlnclnln adı Şeref vazosuna eklenecek ve aynca birinci. iklnci. uçuncüye he-

diyeler verilecektir. (446) 

Ticaret Vekaleti teşkilitlandırn1a başkontrolörlüğünden 
Çuval kanaviçe ve jüt ipliği ithalile 

iştigal edenıe·re 
Çuval, kanaviçe ve jüt ipliği lthaJUe lştiğal edenlerden İstanbulda bulunanların 

25 İkinci K. 1940 ve taşrada. buluna>ıların da 5 Şubat 1940 tarihine kadar Sirkecide Li
man hanında Teşkilatlandırma bnş .kontrolörlüğune vestknlarile müracaat ederek ku-
rulan birlik Ltd. e girme talebinde bulunmaları !uzumu mın olunur. ·460D 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare Deniz nakil vasıtaları işletme ihtiyacı için u'7000ıı kilo Gazoıi alımı açık e~

llltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 31/ 1/940 tarihine- rastlıyan çarşamba saat 14 de B. Postahane binası ~i

rinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedel c68b l1ra c60• kuruş murnkkat teminat 115h lira •35• 
kuruştur. 

İsteklllet·in olbaptak1 tennt ve eblıtme §8.rlnamesinl gönnelc ve muvakkat tem1na~. 
lannı yntırnrJc üzere çalışma günlerinde mezkflr müdürlük idari kalem levazım kısmı· 
na. eksiltme gün VP. ~atinde de 939 senesi için muteber Ticaret odası vesikası ve mu 
vakkat te:ninat m.'lkbuzlle b!rllkte komisyona müracaatları. (312> 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llAnları 
ı - Kandllll Sürp Arakelos Ermeni kllisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 

4 - Burgazadası Ayayorgi manastırı vakfı. 
5 - Büyükada Ayayorgl manastırı vakfL 

6,7 - Büyükada erkek ve Heybellada kız Rum yetimhaneleri vakfı. 
11 - Kuzguncuk Sürp Lusavorlç Ermen! lr:lll.sesi vakfı. 
12 -· Kartal Surp Nişan Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
14 - Kınnlıada Panaiya Rum kllisesJ ve mezarlığı vakfı. 
15 - Beykoz Sürp Nigagos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
18 - Hapdarpap. - Kadıköy ve havalls1 Musevi Sinagogu ve mektebi ve mezarlıtı 

vakfL 
:>4 - Beykoz Ayaparaskevl Rum klllsesl ve mezarlığı vn.k.fı. 
25 - Paşabahçe Ayatostantln Rum kll1ses1 ve ayazması ve mezarlıiı vakfL 
26 - Heybellada Rum ruhban mektebi vakfı. 
28 - HeybeJiada Panalya namı diğer Qam man:ı.stm vakfı. 

29 - Burgazadası Blristos manastırı vak!L 
30 - Kınalıada Hlrlstos manastırı vakfı. 
31 - Heybellada A.yatiryada namı diğer Tepe manastırı vakfı. 
32 - Büyütada Hiristos manastırı valr:fı. 

33 - Büyükada Aya Nikola manastırı vakfı. 

Heyetlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimler yukanda yazılı vakıfl .... r.\ 
2'762 - No. lı vn.kıfiar kanunu ile nizamnamesine ve olbapdaki tallmatname hukUmlerlue 
tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 31/1/940 tarihine kndar Kadıköy 
vakıflar müdürlüğüne alelftsul müracaatıap 1l~n olunur. (384) 

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

Şirketimiz için elli muhtelif evrak tab'ı açık eksiltme suretile münakasa· 
ya konulmuştur. 

Münakasa 26 KA.nunusani 1940 cuma günü saat 14 te Şirketin Bağlar-
ba.şında kA1n İdare .Merkezinde yapılacaktır. 

istekli matbaacıların tarihi ilA.ndan itibaren tatil günleri müstesna ola
rak her gün sa.at ıo dan 16 ya kadar Şirket Merkezinde Mağaza ve Levazım 
Müdürlüğüne müracaatle f&Tblame ve nümuneleri görebilecekleri ilA.n olunur. 



Sahife 12 AKŞAM 

TES 
A. 

1 AN • 1 R 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
SOGUK ALGINLIGI 

ve bütün ağnlan derhal keser 
' Lüzumunda günde 3 kaşe almabilir 

NDE 
ÇEKİLİRDİ 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

AYŞE KIZ 

270334 No !AR.ELİN'?~ BİR KAÇ KADEH Beste: Kadri Şençalar 
ıÖLDÜM BITIIM ŞU ESMERLER 1t 1t » 

GAZİA1''TEPLt HASAN HtJSEYİN 

270338 No DAVRAN KIR ATIM DAVRAN Gaziantep havası 
ıBAÖÇELERDE SAZ OLUR Halk şarkısı 

7..ARAU HALİi, DOÖAN 

270 3 39 N ARAS ,SENİ BEN BİLİRİM Zara şarkısı 
OıENDÜLÜS DÜZÜNE Sivas şarkısı 

ERZİ.~Cf.NLI ESAT ERTURK 

270 340 N O 
ESMERİM GİDELİM RUMELİNE Erzincan şarkısı 
ıAKŞAMDAN DOÖUYOR Halk şarkısı , BAYAS MOBiLYA EVi 

Beyoğlunda Altıncı Daire karşısında Müellif Cad. 6/8 No. 

maruf BAY AS Ticarethanesi 
Beyoğlu, Altıncı Daire, Şimal Sokak AT kl l • f • 
Konservatuvar yanında 4 No. ya J yQ e mtş lr. 

A. BAYAS ve A. PSALTt müessesesinden Mobilyası olanlar mezkUr mahale 
._, _____ müracaattan rica olunur. Telefon: 41055 -----~ 

Şirketi 
Bayram 

Hayriye den 
münasebetile: 

1 - Bayramın 2 nci Pazar günü adi günlere mahsus tarife tatbik edi
lecektir. 

2 - Pazar günlerine mahsus olarak tarifede ya:.'.lı ve A. Kava;ğından 
18.30 da hareketle Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak 20.30 da 
Köprüye gelen (299) numaralı sefer !azla olarak bayram günlerinde icra 
edilecektir. 

3 - Bayram günlerinde Üsküdarla - Beşiktaş arasında seferler fasılasız 
yapılacaktır. 

4 - Araba vapuru bayram günlerinde Cumartesi, Pazar 
göre işleyecektir. 

• SİNDE 
ÇEKILfCEK 

BAYANA 

BİR ÇANTA 
1 veya BİR SAAT 
t Hediye ediniz. En zarif Hediyeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Müessesesinde taksitle satılır. 

Galata Bankalar caddesi No. 59 
Galata Bankalar caddesi Voyvoda 
ban zemin kat. Telefon: 42769 

· Beyazıt Üniversite Caddesi No. 28 
Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 

MAJ i K SAC EK Si Ri 

Saçlarınızı dökülmekten, tepeklenmek
ten korumak lçln muhakkak: MaJlk saç 
eksirtnl kullanınız. Derhal tesirini görür
siln üz. Saçlan büyütüı·, köklere yeni ha
yat verir. Bir tecrübeden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icab eden kitap: 

, Büyük Türkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Toptan satış yeıi: Akba, Ankara. 
Fiati 150 kuruş. Sipariş bedeli 

•-• peşin gönderilmelidir. --• 

Sahibi: Necmedclin Saclalı: 

Umum neşriyat müdürü: Şevke& Bade 
AQam Ma&baa.a 

19 KAnunusani 1940 

Bayramda Yalnız 

~ K 1 Z 1 L A Y GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
· de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri: 
İstanbulda Postane karşısında Kızılay Hanında Kızılay sa1ıış bürosu. 

Telefon: 20062 

EKZAMiN 
Ekzemamn ilAcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

MEVDUAT· 

ingilizce mütercim alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik müessesesinden: 

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

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

Taliplerin Ankarada Sümer Bank Umumi müdürlüğü Personel servisi 
ve Sümer Bank İstanbul şubesinden tedarik edebilecekleri iş talepname
lerine aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en geç 26/ 1/ 940 tarihine kadar 
Karabüktek.i Müessese müdürlüğüne müracaattan ilin olunur. 

1 - Tahsil vesikalannm asıl veya suretleri, 
2 - Hizmet vesikalanmn asıl veya suretleri, 

3 - Sıhhat raporu, 
4. - Nüfus ve askerlik vesikası, 
5 - Hüsnühal vesikası, 

--SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE MÜJDE --
Beynelmilel LONDRA 1 Yeni çeşitlerle gayet nefis 

sergisinde AL TIN MA- olarak, piyasaya çlkarıl
DALYA kazanan FABİ mıştır ..• 

Bisküitıerinin diğer bis· r..W•"""ll~I 
kilitlerden üstün oldu-
ğunu anlamak içih BİR 

n:CRÜBE kilidir ... 
Dikkat: FABİ! .• FABİ! .• 

Satış Merkezi: İstanbul Balık Pazar Lonca sokak Nu. 24 
Telefon: 21958 

Operatör alınacak 
Anadoluda tiren güzergilunda kain büyük bir fabrika hastanesi için 

operatörlüğü münbaldir. Talip olanların mevcud e\Tak ve vesaik suretleri

ni raptedecekleri bir istida ile Galata Posta kutusu 1267 ye müracaatlan. 

Doktor Operatör aranıyor -.. 
Anadoludaki bir maden şirketinde çalışmak üzere, iyi şeraitle bir dok· 

tor operatör angaje edilecektir. tstiyenlerln her gün Galata Şarap iskelesi 
,okağında Muradiye hanının beşinci katındaki şirket merkezine müraca-
atları. • 


