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ELLiYE KARŞI BiR 
Mareşal Mannerheim "so·n f erdimize 

kadar harbedeceğiz,, diyor 
"lcab ederse evlerimizi, ormanlarımızı 
yakacağız, hiç birşey bırakmıyacağız,, 

Fin tayyareleri Kronştadı ve Baltıktaki 
Rus üssünü bombardıman etti 

Balkan Birliği 
toplantısı 

münasebetile 
Gelecek ayın ikisinde Belgrad'da 

Balkan andlaşması konseyi toplanıyo~ 
Bu içtima her sene usuldendir. Her 
def asında mühim bir siyasi hMise 
teşkil etmez. Fakat bu yıl, ahval do
layısile fazla bir ehemmiyet kazan
mıştır. Bu da tabiidir. Balkanlara ta.
anı.ız ihtimalleıinden sık sık bahsedi
liyor. Zaman zaman şu veya bu şekil· 
de bir Balkan Bloku teşkili lüzumu 
ileri sürüldü. Bu vaziyette Balkan 
devletlerinin toplanıp konuşmalan 

elbette sa.kin devirlerden fazla dikka
ti celbeden bir hA.dise olur. 

·Fakat Balkanlı müttefikler ara
sında esasen temaslar, fikir ve malO.
mat teatisi hiç eksik olmadığı için 
bu içtimaların kıymeti, Hariciye Na
zırlarının bizzat konuşmak fırsatını 
elde etmeleridir. 

Fin ordulan B~kumandanı mare
şal Mannerheim, Paris Soir gazetesi
nin bir muharririni kabul etmiş ve 
kendisine bazı beyanatta bulunmuş. 
tur. Mülft.kat, Flnlandiyanın bir kö-
şesinde, küçük bir evde yapılmıştır. 
Mare§al demiştir ki: 

«Basiretkarlığımız, azmimiz ve Fin
lerin hududsuz cesareti ilk istila. dal
gasını durdurmakla beraber kimse 
~utmamalıdır ki elliye karşı bir kişi 
olarak harb ediyoruz. Son ihtiyarımı
za, son çocuğumuza kadar harb ede
ceğiz. İcab ederse evlerimizi, orman
larımızı yakacağız, şehirlerimizi, sa
nayiimizi tahrib edeceğiz, mağlub 

olursak h:ç bir şey bırakmıyacağız. 

Kadınlarımız da erkeklerimiz gibi 
çalışıyor. ASirlık düşmanımızın me
zalimi buı;ı.Iann kalblerinde derin iz
ler bırakmıştır. Yirmi senedenberi, 
Rus boyunduruğunu attığımız zaman
danberi kadınlar teşkll!tlanmıştır. 

Bunlar askerlerimizle beraber ·manev
ralara gittikleri zaman gülenler ol· 
muştu. Fakat o hazırlıkları sayesinde 
binlerce erkeğin silA.hlanarak cepheye 

Kundura, lA.stik, çizme ve şosonlannızı 
daima en son yeniliği takip eden 

Yeni Postane karşısındaki 
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1Hariciye Vekilimiz mühim 
beyanatta bulundu 

«Bizler Balkan sulbü için çalışıyoruz. Fakat 
sulh işinde diğer devletlere yardım etmek 

üzere hiç bir fırsah kaçırmıyacağız» 

aBulgaristanin laalilıazirda Balkanlarda bir kariılklıll 
unsuru teıkil etmediği kanaatindeyim.» 

. Atina 22 - Türkiye Hariciye Vekili 
B. Şükrü Sa.racoğlu, Atine.da çıkan 
Prola gazetesinin muharrlrtni kabul 
ederek kendisine be~atta bulun
muştur. Tüı1rlye Hariciye Vekili, Bel-
gradda topla.nacak Balkan antantı 
konseyinin, antant devletleri arasın
daki birliği bir kat daha. arttıracağını 
söyle~ ve Balkan antantının mu .. 
hartp devletlere karşı vaziyeti hak· 
kında sorulan bir suale cevaben de
miştir ki: 

- Bizler Balkan sulhu için çalışı· 
yoruz. Fakat sulh işinde diğer devlet
lere yardım etmek üzere önümüze 

Çlkacak hiçbir fırsatı kaÇU1J11yae8'9 
ğız.• 

B. Şükrü Sa.racoğlu, diğer bir suale 
de şu cevabı vermiştir: 

«- Bulgarbtanm baUhazmla Bal· 
kanlarda bir kan.şıklık unsuru teşlı:fl 
etmediği kanaat1ndeyiın.» 

B. Şükrü Saracoğlunun beyazıa... 

tından, Türkiye Ha.rielye Vekilinin 
yakında Bulgaristan Başvekil ve Ha
riciye Nazın B. Köseivanof'la görü.f
mesl muhtemel oldu~ anlruplmak
tadır. B. Saracoğlu, Türkiye ile yuna,.. 
nistan arasındaki tam anlaşmadan 
'balı.sederek sözlerine nihayet vemılf" 
tir. 

Romanya, T ransilvanyaya 
·.muhtariyet verecekmiş 

. \ 

Şarki Galiçyaya Alman askerleri 
sevkedilditi haberi teeyyild etmedi 

Almanya, harbin Balkanlara yayılmasını 
arzu etmediğini ltalyaya bildirdi 

Londra 22 (A.A.) - «News Chro· 
ııicle» gazetesi, Bükreşteki muhabiri· 
nin iyi bir menba.dan aldığı maldma
ta göre Romanya Macaristanın ve 
Bµ.Igaıistanın anusunu tatmin et;. 
Il!ek için Tran.silvanyaya muhtariyet 

ri bildiriyor: 
Alınan kıta.atı, Almanya Ue Ro

manya arasındaki demiryolunu Sov· 
yet topraklarında işgal etmiş bulun~ 
yor. Bu seneki tolantının mühim bir hu

susiyeti Balkan Birliğinin devamını 
tesbit etmek olacaktır. Balkan .Antan
tı 9 şubat 1934 te, yedi sene için im
zalanmLŞtı. İmza edenlerden biri al
tıncı senenin sonunda, muahedenin 
feshini bildirmezse, ittifak, kendili
ğinden yedi sene daha uzar. Şu hal
de, muahede önümüzdeki 9 şubatta 
sona eriyor. Fakat hiçbir devlet, şim
diye kadar aksini ifade etmediği için, 
Balkan Birliği 1947 senesine kadar 
uzatılmış olacaktır. Müşterek tehlike 
karşısında hiç şüphe yok ki bu karı
şık devirde Balkan devletlerinin sü
rekli bir is birliğine doğru gitmeleri 
en esaslı menfaatleri icabıdır. 

(Devamı 10 uncu sahifede} Mareşal Mannerheim ' venneğe mütemayil bwıınmaktadır. 
Şa.rld Galiçyarun cenubundan Rus 

polis! çeki.lmiş ve yerine Alman pollsl 
ikame olunmuştur. Alman muhafız. 
lan ve mütehassısları dem1ryolunu 
ele almışlardır. 

Bunun haricinde Balkan Birliğinin 
şekli hakkında kararlar alınacağı, 

yahut bu içtimaa Bulgaıistanın, hat
ta Macaristanın müşahitler gönder
meye davet olunacağı gibi haberler 
doğru değildir. Balkan Antantı bu
günkü seklini muhafaza edecektir. 

Bazıları, bugünkü halinde Balkan 
antantının ne faydası olduğunu so
ruyorlar. Hakikatte Balkan Birliği
nin, kuruluşu itibarile sadece Balkan
lar içinde sulhu ve Balkanlar arası 
hudutları muhafazadan başka gayesi 
yoktur. Böyle mahdud bir anlaş
manın, Balkanlara hariçten gelecek 
bir tehlikeye karşı ne tesiri olabilir? 

Bazı vaziyetleri müsbet tarafından 
ziyade menfi delillerile müdafaa et
n:ek daha faydalıdır. Balkan Birliği
nın Balkanlara temin ettiği menfaat. 
leri anlamak için bazı devletlerin bu · 
Birlik aleyhinde olduklarını görmek 
en kuvvetli ikna vasıtasıdır. 
Kurulduğu gündenberi, İngiltere· 

ile Fransa bu Birliği teşvik ettiler. 
Sovyet Rusya, Türkiye ile dostluğuna, 
ve Türkiye gibi, politikasına emniyet 
etmesi lazım gelen bir devletin içinde 
bulunmasına rağmen Balkan Arıtan.
tını hiç iyi gözle görmemiştir. Alman
ya «Şarka doğıı.ı nüfuz» siyaseti ica-

Necmeddin Sadak 
(De\'amı 10 uncu sahifede) 

Dün de TOkat ve 
Erbaada zelzele oldu 
Elen Kralı, 

• • 
ıcın • 

felaketzedelere yardın 
500 lira verdi 

Tokat 22 (A.A.) - Bugün Tokatta saat 
8,21 ve 16,20 de üç saniye devam eden ol
dukça şiddetli iki zelzele hlssedllmlştlr. 
Hasar yoktur. 

Bayburt 22 CA.A.) - Dün saat 2,45 de 
üç saniye devamlı oldukça şiddetli zarar
sız bir zelzele hissedilmiştir. 

Tokat 22 (A.A.) - Dün merkezde, saat 
4,25 de beş saniye devamlı ve oldukça şid
detli Artava kazasında da. saat 2.22 ve 4 
raddelerinde zararsız ve hafl! üç sarsıntı 

hlssed.llmlştlr. 
_Erbaa 22 (A.A.) - Bugün 8.20 de ve 

16,20 de beşer saniye süren şiddetli iki zel
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

· Elen kralının yardımı 
Atina 22 (A.A.) - Atina ajansl bil· 

dir.iyor: Majeste ikinci Georges, Türki
ye büyük elçisini kabul ederek Anadolu 
zelzele ve seylap felaketleri karşısında-

(Devamı 10 uncu sahifede) 

. Londra 22 - Tim.es gazetesi son 
günler zarfında Almanya ile Sovyet 
Rusya arasında yeni bir anl~ma ya
pıldığını ve bu anlaşma haberinin or
ta A vrupada ve Balkarilarda endişe 
uyandırdığını yazıyor. Anlqmaya gö-
re Sovyet hükünıeti, Polonyarun Şar
ld Galiçya petrol m.ıntakasını Alman:
yaya terkedecek, buna · mukabil Al-. . 
manya, Fin harbinde Sovyetlere yar-
dım edecekmiş. HattA Şarld Galiçya
ya şimdiden Alman askerleri gelmeğe 
başlamış. 

Alınan haberlere göre Şarki Galiç
yaya Alman ask.erleri geldiği haberi 
doğru değildir. Yalnız şimendifer nak .. 
liyatını ve petrol kuyularını işletme 
işlerini tanzim için Alman fencileri 
gelmişlerdir. 

Londra 22 (A.A.) - News Chro
nicle gazetesinin Budapeşte muhabi-

b• ı•v• f ····································••••••···· ..••••....•• ır ı~··• 

Bazı haberlere göre, mezkQ.r de
mi:ryolu boyunca 40 kilometre gen.lş
llğlnde bir koridor Alınan idaresine 
tevdi olunacaktır. 1 

Paris 22 - Almanya, Romanyadan 
kabil olduğu kadar !azla petrol ve 
benzin naklini temin etmek istiyor. 
Bu hususta Macar demiryollarından 
da istifade edilmesine çalışılacaktır. 

Moskovada komünist entemasyonaıt
n.inı gazetesi bir makale neşretmiştir. 
Makaleden çıkan mana şudur: Al· 
manyanın levazım temini imkA.nlan
nı muhafaza etmek istediği mıntaka
larda Sovyet hükftmeti sulbü bozmak 
niyetinde değ'ildir. 

İtalyanın bir teşebbüsü 
Paris 22 - Amsterdamda çıkan 

Telegraph gazetesinin Berllnden öğren. 
diğine göre İtalya, Almanyanın Bal· 

(Devamı 10 uncu sa.hilede) 

.. :l.kka-.Ierı 

-----------------------Türk - Yunan dostluğu 
ve Almanlar 

Alman radyosu nımca neşriyat ya. 
parak Yunanlı dostlanınızı aklınca 

aleyhimize tahrik için elinden gelen 
himmeti ardına koymuyor! ... 

Gerçi beyhude zahmet ... 
Yunan • Türk dostluğu şu son dev· 

rin beynelmilel ahlak ve muaşeret na
mına en büyük minevi abidesi oldu· 
ğuna göre, naziler bwıu da bozmak 
bedhahhğını göstererek siyasetlerinin 
çirkin ruhunu bütün iJeme, bilhassa 
bize ve garıı komşularımıza bir kere 
daha isbat ediyorlar. 
Onlıınn kışlortınalan bizi ancak 

ikaz eder. 
Tefrikaya uğratıp hüküm süremi. 

yeceklerdir? 
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Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

So:a. dakika 

Alman kıtalar. 
Rumen hududunda 

BUkreşte bina sahiplerine pasif mUdafaa tedbirle
rini tamamlamak için_ 40 uun mUhlet verlldi 

Londra ~ - Bükreften alman bU: habeie göre, bul Alman ır.ıtalan Ro-
manya hududuna 'f881l olmuşlardır. . 

Londra 22 (A.A.) - Times gazetMtntn Bükre§ muhabiri bildiriyor: . 
50 Amerikalı dün gece Polonya.dan Rumen hududuna gelnıift1r. Bu Ame

rikaWar, &>vyetıerln elinde bulunan cenubi Polonyaya Alman kıta&tmın 
girmiş olduğu haberlerini teyld etm1flerdir. 

Puts 23 - Btikreft.en bfldJrtllyor: Btlkref kumandam, nep-ettiğt bir be
Jannamede bina sahiplerini, binalanmn bodnmı katlannı sıtmai& çevirmek 
ftJa bazı müdafaa ~birlerini tamamlamak bere 40 gün mühlet vemrlftir. 
Romanyada havaytct zarur!ye maddelertnin vesika ne temi için bamrlıklara 
baf!anmıfbr. 

Paıts 23 - Ceınautiden blldirl1lyor: Mnsuk bir membadan *9nlldiitm 
g6re Siegtried hattını 1np eden mOhelıdis Pot cenubi Oallçyaya pl:miftlr, .. 
bebi meçhuldür. 

~~~~----------------------------~~~ 

Almanya Sovyet Rusyaya 
yardım ediyor 

Lom1ra 23 - Bazı ıivayetlere aöre Almanya Ruayaya yardım etmek
tedir. İsviçre matbuatının yazdığ'ma nazaran Ruayaya, Alman pilotları gön
derllmşitir. 

Diler bir habere göre de yüs elli Alınan müteb•Mlm, Moekovaya vasıl 
olm'l)ftur. Bu yardıma mukabil Rusya Almanyayı Avrupanın şark cenubun
da serbes bırakımftır. 

Laadra 23 - Ruslar bugün ilk defa olmak illere oparlör :tuııanmıflar
dır. Finllndiya askerlerine karp yapılan ne§l'iyatta: «Eter teslim olmazsa
? Vlborg §ehrlnl tamamlle tnıha edecelfs. Almanlar bizlmle beraberdir.» 
:Vakit kaybetmeden teslim olunuz.:. demektedirler. 

Bir günde 6700 tayyare 
bombası atıldı 

Bu bombalardan yalnız 18 kişi öldü 
109 kişi de yaralandı 

Stokholm 23 - Dün FinlAndlyaya So\'yet tayyareleri tarafından yapılan 
atınıarda tahminen 8100 bomba atılmıfbr. Buna ratmen bombalardan 18 kl
fl ölmiif, 109 kifl de yaralanmı§tır. Soıvyet tayyareleri, bombalannı atmak için 
çok yüksekten uçtutıarı ve battl bulutlar arkuına saklandıkları 1çln hedefle
itnl sezememektedir. 

Jlelıdnkt 23 - Sovyet harp Umanı Kronftadm bombardımanı 30 F1n tayya
resi taratmdan yapılmıftır. Hasaratm mUhhn oldulu ve bul Sovyet gemileri
ne isabetler oldutu aöyıenızor. 

Çin, Amerikadan 10 ını~on dolar istikraz ediyor 
ıt... 2J - V8finatoadaki Çin ..ıtri 10 m8,ron dolarbli bir lltlkraz akdi 

mlabnıline .,. ..... .,,r. Ba lltibaz lıımıp aıeheı tll mllıll(P'a .. IGlncllır. 

B. Churchlll'ln nutku 
Londra, "Bu nutuk hükômetin siyaseti 
hakkında Avam Kamarasında yapdmış 
bir beyanat gibi telakki edilemez,, diyor 

Kopenhac n- İngllz Bahflye Namı türlü iatllAya kalp m•idataaya balll'
Qıurchill radyoda aöylediii t>1r nutuk- dır.» 
ta, .Avrupanm f1ma1 ve cenuptakl Roma 22 (A.A.) - Reuter: İngll· 
~Dk mWetlere, fırtına.ya muka.,. tere Bahı1ye Namı Churchlllin Dut. 
met Jç1n blrleflNll tavsiye etmtf11r. kunu mevzuubahis eden Popolo dl Ro-
Danlmarlta efklrıumumlyeai bu nut.- ma cİngillz Bahriye Nazın, bttaratlar 
ku ihtiyatla karfllamaktadır. n İngiltere 'Ye Fransanm yanında yer 

Hariclye Nearetinln organı olan Poo almai& sevk için tedhJf edlJW> de-
ilWten gazıetea1 Finllndlya 1ç1n sul- mektedir. 
bun r.arurl olduğu noktasında iarat Londra aiyui mahafilinin 
etmektedir. İyi maltlmat almakta o~ beyanab 
mahatll, Flnllndiyada askeri vazi~ Landa 22 (A.A). - Reoter ajansı 
tin fenaJqmMl halinde iakandinaT bildiriyor: B. Churchlll'in nutkunda 
mllletıerinbı l"inllndlyaya askeri yar- bitaraf memleketlerin hattı hareketi-
dımda bulmımu ga~ takip ede- ne dair Deri sürülen milllhazalara at;.. 
ceklerini beyan etmektedir. fı icab eden ehemmiyet hakkında fi-
Belçika toprağım müdafaa kirlerine müracaat edilen Londranın 

edecek selAhtyettar mahfllleri, bugün ıu be· 
Brübel 22 (A.A.) - Reuter: Chur- yanatta bulunmuşlardır: 

chill'in nutku hakkında, Nation Belge uNazırların, şahsi fikirlerini izah 
§()yle yazıyor: için mutad olarak söyledikleri nutuk-

«Yabancının sesi ne kadar dostane Iar serisine dahil olan bu nutku B.· 
ve ne kadar iyi niyetle meşbu olursa Church1ll'ln husust mahiyette söylemşl 
olsun Belçika kendi uhdesine düşenı oıdutunu nazan itibara almak icab 
vazifesi hususunda bu sesi dinlemeğe eder. Churchlll'ln radyoda söylediği 
pıuhtaç değ'ilcllr. Hayır B. Churchill, 1 bu nutuk, hükftmetln siyaseti hakkın
treıçika 'tehdide kapılmıyacaktır. Tim- da Avam kamarasında yapılmış bir 

lstanbula gelen 
Vekiller 

• 
Dahiliye, Ticaret ve Nafia 
Vekilleri daha birkaç gtln 

kalacaklar 

Hariciye Vek111 B. Şükrü Saraçoilu, 
Dahiliye Vekili B. Faile ÖZtrak, T1ca.
ret Vekili B. Namni Topçqlu, M.all
}e Vekili B. J'uad AtrıW, Nafta Vekııt 
general Ali l'uad Cebeaoy bayram ıa
tWni geçirmek üzere cumartesi günü 
§ehıimlze gelmiflerdir. 

Vektllerden Hariciye Vekili B. Şük
rü Saraçoğlu ile kalemi mahsus mil· 
dürü Parkotelde, Dahillye Vek.lll B. 
hile ÖZtrak Tokatlıyan otelinde kal
DUf, Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuot
lu Taksimdeki, Nafta Vekili general 
Ali Fuad Cebesoy Kuzguncuktaki, 
Maliye Vekili B. Fuad Ağra1ı da Ka
dıköydeti evlerine inmişlerdir. 

Haıictye Ve Maliye Vekllleıi bay
ramerte.si Antaraya avdet edecekler, 
Dahiliye, Ticaret ve Nafta Veklllerl 
bayramdan sonra üç gün daha §ehıi
m1zde kalacaklar ve bu arada Vekl
letlerinl alAkadar eden ifler etrafında 
bazı t«fktkatta bulımACAt•ar ve ı. 
maalar yapacaklardır. 

Ticaret Veldlinlıı İstanbulda kal
ma müddetini bu temular nettcesm
de uzatmua lhttmall de mevcud bu
lunmaktadır. 

Kış sporu 
Kayseri civannda Ercit 

dağında oteller yapılacak 

Bunada Uludatdaki kıt sporlannın g&l
dQtl ralbetı naan dittate alan Ka719rl 
ftlll1ll Ka)'88rlde de bu kıf sporlannı W.
lll.le tarar ffl'mJf n Bunaya ık1 mualllm 
16ndennJftir. Bu sporlar, KaJB8rinln Br
eıt dalında tatbik edllecekttr. Mualllmlel 
aan.da ~eller ,apWkl•• Uy Ue kapıa
.. .,....,.. ~~ ft bundan 8DDI'& 
x.ı-sre lldeM &unu ~tbl.ka bqlıya
catıardıt. Brclt dalmm da yakın bir -
manda Uludat gibi aeyyah celbedecek ıe
tllde otel ~eaa!re 1nfulle 1ıuanna tefebbü.I 

edllecektlr~·~--------~-

Nazı ıaflarl arasında 
ihtilaf 

Görinp söre, Balkanlarda 
Dk nüfuz merhalesi Roman· 

yaya taarruz olacakmıı 

Loadra 22 (A.A.) - Yorbhire 
Poat sazeteainin ukert mu1umiri tara• 
fmdan toplanan malGmata pre. Nazi 
,.Elsi aruuıda tak.ip edilecek tabiye 
hakkında yeni ihtilaflar zuhur etmiftjr. 

Ribbentrop Sovyetler Birliii ile İf be
raberliii )"apılmuında ıuar etmekte. 
Cörinc iae ltal)'a ile Balkanlarda it be
raberliii yap1lmuını derpit e(11eımekte
dlr. 

Ribbeatrop harbi Sov7etler Birliiinin 
ile ,...ka ya.yarak m11kabilinde 

er Birlliine cSbndinav meınle
e Wwa harp için AJmu7anm 

7an:lımuu> temin etmek arzwıımiel•d•r. 
Cörince söre. Salk•alarda ilk nfifua 
m..l.ale.l Romanyaya kup bir tunaz 
olecaktır. 

Ruslar Almanların 
petroıunu asırmıs 

Almanyaya aevkedilen diier 
birçok mallar da kaybolmUf 

Londra 22 (AA) - TanM 1razet .. 
.min Balkan muhabirine söre. Cernanti • 
1aVY demİ17olu ile Almanyaya Mt'k• 
edilmekte olan Rumen peaolii ahde
rildili yere nmıaınıttır. Bir Alman talt
kik komiqonu LYova sitmit Y• bu pet. 
rolün Rmlar tarafından &flrılaralr. Fin
)bdjya cepheeine gtindemıit oldutunu 
tmbit eylemiftir • 

Romanyadan Almanyaya sevkedilen 
diğer birçok mallar da kaybolduğundan 
A!manlann ulum bir nezaret komiteai 
tetkilinde ıarar etmelerinin sebebi ıimdi 
anlatılmaktadır. - ---
lnailterenin Amerikaya mü-

himmat sipariti 
Nevyork 22 (A.A.) - Nevyork Tl

mes gazetesinin Washington resmi 
mahafilinden öğrendiğine göre, ingU. 
tere tarafından Amerikaya yapılnıl§ 

olan tayyare ve diğer harb levazımı 
siparişleri 250 milyon İngiliz lirasına 

Yeni yapılan Italyan 
zırhlısında yangın çıktı 
Akdenizde büyük bir ltalyan 

posta vapuru da yandı 
Roma 22 (A.A.) - littorio zırhh

mıda bir yangın çıkmış olduğu haber 
Yeriliyor. Hükümet makamatı, bu hu.
na hakkında hiçbir maldmat verme
mektedir. S6,000 t.oıı hacminde olan 
Uttorio, geçenlerde Cenova körfezin· 
de aürat tecrübelerini ikmal etmi.ftl. 

Ttılon 22 - itaıyadan Cenubi AJı?;e
rlkaya gitmekte olan 11 bin t.onluk 
Orazio vapuru Tulon açıklarında 1lteD 
vapwım makine dairesinde bir yan. 
gın çılrnnftır. Telsizle •hnaıı haber
ler üzertne derhal ilrl torpido muhribl 
yardıma gönderilmi§tir. yapurda 800 
JOlcu ve 350 mürettebat vardı. Bunlar 
Jl8lldaUara blnmlflerdir. 3 pndal h~ 
nüz bulunamamıştır. Bunlar 100 ki
ti n.rdı. 

107 kiti kayıp 
Rama 22 - Orazioda 412 yolcu ve 

231 tayfa vardı. Şimdiye kadar 539 ki· 
tinin kurtan)mJ.f olduğu anl&fllmJfbr. 
64 n tayfa olan 107 kitinin kayboldu· 
iu .öylenmektedir. Fakat diğer -npurla• 
nn banlan da kurtarıruf olduldan tah
min ediliyor. Zira imdada kotmut olan 
&emilerin Orazio·nun yanından aynl
mumdan evvel birçok aandık ve aaire
nin geminin yanından uzald&fDUI olduk
lan cörülmüttür. lt&Jyan deniz ~are
Jeri aandallan ve kazazedeleri kurtar• 
mak için kaza mıntakuını teft:İf etmek
tedir. Yangın devam etmekte olduğu 

halde Orazio henüz au üzerinde ,... 
mektedir. 

Cenova 22 (A.A.) - Orazio adın,. 
dak.i motörlü İtalyan vapurunun bir z.. 
biti evvelki po aabahleyin müthit bif 
infilak vukua gelmit olduğunu eöyl .. 
mittir. lnfilikm makine dairesinde vu
kua gelmit ve oradan alevlerin aüratle 
etrafa yayılmıı olduğu tahmin edilmek,,r 
tedir. Orazio vapuru, İtalya ile Am.
rika arasında .eyriaeferi temin ecl• • 
Kilzel vapurlardan biri idi. 

Batan diğer vapurlar 
Londra 22 (A.A.) - 1086 ton hu. 

mindeld ve Aberden limanına men
sup Perry Hill vapuru, İngilterentn 
fimal sahilleri açığında batmıftıır. 

On lld kifiden ibaret olan mür'et'te
batmın telef ol.muş oldu~ tahmin 
edilmektedir. 
Diğer taraftan 957 ton hacm1ndeld 

ve uOsteıit>ı adındaki Norveç bayra
ğını hAmll vapur, İngllterenln garp 
sahillerinde bir mayne çarparak bat
mıştır. Mürettebatından sağ kalan ild 
kişi meçhul bir gemi tarafından aı.. 
narak karaya çıkanlmıştır. 

Londra 22 (A.A) - 9 5 77 tonlull 
İnciliz Protesilaus vapuru lnsilterenid 
sarp sahillerinde bir mayne prparalİ 
dün batmııtır. 60 kifilik mürettebata W. 
limana çıkanlmııtır. E.beriai Çinli ol
mak üzere 13 denizci yaralanımttar. 

• 
Bir lngiliz torpido lsveçte komünist 

muhribi battı faaliyeti 
Mürettebahndan 8 kiti öldü, 

73 kişi kayıptır 

l.A:>ndra 22 - İngiliz donanmasına 
mensup Grenvllle torpido muhribi bir 
mayne çarparak, yahut bir tahtelba
hirin attığı torpil ne batmıştır. Muh
rl>in mürettebatından 118 zabit ve 
nefer Jrurtanlmıştır. 8 ölü ve 73 kayıp 
vardır. 

Bu gemi, harbin it>tlda.sındanberi 
kaybedilen üçüncü İngillz torpido 
muhribldlr. Harhin lptidamnda 1n
gilterenln 173 torpido muhribi vardı. 
29 torpido muhribi de yapılmaktadır. 

Grenville .i•troyeri 1935 de denize 
indirilmifti. 1485 tonluk torpido muh· 
riplerinin bqında geliyordu. 

Destroyer 4.7 pualuk 5, 2.1 pusluk 8 
'Ye 4 torpido kovanı ile mücehhez idL 
Bu destroyer 336,000 lnciliz llruma 
çıkmıftı. -------

B. Gafenko 
Romaya gitmiş? 
Almanya, Romanyadan 

petrol iatiyor ---
Londra 22 - Dol&f&ll bir şayiaya 

göre Romanya Har,iclye Nazın B. Ga
fenJco Romaya hareket etml§ıtlı'. 

Diler taraftan gelen haberler, Ro
manya ile Almanya arasında ticaret 
muahedesini lmsa etmlf olan Alman 
delegesi Clodius'un t.ekrar Bükrefe 
gittiğini blldirmettecllr. Almanya, 
teahhüd edilen petrol ve benzinin ve
rilmesini ıatemektecllr. Almanya icab 
ederae bunun için harekete geçecü
miş. 

Doat Yunan kralının amcui 
vefat etti 

Atina 22 (A.A.) - Atin& ajansı blldlrl· 
10r: Majeste kral ikinci Georges'un amcası 
Altes prens Chrlstofores, dün gece, ellerde 
mevcud blr abse neticesinde vefe.t etm.lt
t.lr. 

Erzincanda yaralananlann 
iaimlerini öğrenmek istiyenler 

Erzincan 22 - Erzincan felAketze
delerindcn muhtelif hastanelerde ya
tıp çıkanların ve hA.len yatanlann 
künyeleri Erzincan Kızılay reisi dok
tor Fazıl Erciyaşta mevcuttur. Öğ
renmek istiyenlerin bu adrese müra
caat etmeleri llzımdır. 

Genit tetkili.tlı bir ıebeke 
meydana çıkarıldı 

, Stokbolm 2 1 - İsveç polisi bir lr.o• 
müniat casus tebekeai meydana çıkar. 
ml§tır. T eokilat memleketin her tara• 
hnda tetkilat kunnU§tu. Gizli bir telaia 
iatasyonu da bulunmuıtur. 

Garp cephesinde ka;rde 
değer hadise olmadı 

Paris 22 (A.A.) - 22 kAnunwıanl 
sabah Fransız tebliği: Kaydedilecek . 
hiç bir şey yoktur. 

Berlln 22 (A.A.) - Alman Bqtu
mandanlığının tebliği: Kayda deiel' 
hiç bir hadise yoktur. 

Paria 22 (A.A.) - iyi malGmat alala 
mahfiller, harekat aahuının tenai hak· 
kında F ranaa ile İngiltereye atfeclil-. 
tuavvurlara dair bilhassa Cenenedea 
yayılan ve Alman matbuab tarafmdaa 
iıatimah edilen haberlerin uılaız olduia
na bildirmektedir. 

Leninin ölümiJnata 
yıldönii:mB 

Stalin, Fin itine kanpc:ak. 
lara ihtarda bulundu 

Moskova 22 (A.A.) - Lenlnln &ile 
münün yıldönümü bütün SoVJet But 
yada merasimle yadedllmiştir. 

Loındra 22 - Leninln ölümOnilla 
· yıldönümü münasebetlle Stalln ılTt
ledlği nutukta denılftlr ki: cl'JDJAD,. 

dlyayı zallm bükO.metten kuı1anca
iız. Buna müdahale etmek lltlJeD 
olursa ona Kızılordunun 8&&M ._ 
heybettnl göatereceltz.» 

Irak Maliye Naziri alclıii 
yaralardan aldtl 

Londra 22 (A.A.) - Beidaddmf 
haber alındıima J!Jre Irak Malin Na. 
an ba.y Re.tem Haydar, almlt olüN 
;raralarm tMlrile lShnUttil•· 

Alman tayyarelırl 
Yeniden Hollanda iizerlndtı 

uçtular 
Amaterdam 22 (AA.) - HUJdım .. 

tin matbuat aerviai bu cumarleli sUnCI 
bir Alman tayyaresinin çok yilbek bir 
irtif ad,.n Hollanda erazlsl üzerinden uc;• 
muı o1duğunu bildirmektedir. &.ı tay• 
yare Mineque, Quildu ve Utrecht üz .. 
rinde aörülm,üştür. Hollanda hüb1med 
bu hareketi Bertin hükUıneti aezdbad. 
protesto etmiftir. baliğ olmll§tur. sahın avı olmıyacaktır. Toprağını her beyanat gibi telllil edilemez.:. 

---~---------------~---_:_-----------------------=--------------~------___!._-------------------1Mmlılll 
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lSTANBUL HAYATI 

Kurban bayramları 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Serveti FiJnunun 
son Aalıaaı 

Şu ha)'l"BJll tatilinde lı.lç çalışmama· 
la karar verdiğim için arife nüsha
larında phıama dair yazılan nıahud 
edebiyat bahsi makalelerini bile oku· 
F-dım. Beyaz üstünde siyaha bak· 
~ğa azmetmiştim. Fakat azimle 
de olamıyormuş meğer... Sokakta ge
f.işi güzel bir tütüncü diikkiiını önün· 
de durup bir sigara alıyordum ki, tam 
karşıdan koskoca harflerle ismimi 
gördüm: Serveti Fünun mecmn•sınm 
kapağına , kübik bir kompomyonla 
benim gıöi birkaç ckudemayı. Y&mılf
lar. Cümlemizin üstüne koskocaman 
bir c(yeter» çekilmiş. 

Parasını uzatıp: 

- Bir tane verin? • decllm. 
İranlı satıcı dikkat etmemi söyledi: 

Alanların çoğu Faruk Nafizin, Yusuf 
Ziyanın ismini görüp onlann yazılan 
~ar diye istiyorlarmış. Bu sayede Ser
~eti Fünunun bu nüshası on misli sil• 
rülmüş! ... 

Can ve gönülden temenni ederim: 
Ah keşke içindekileri okuduktan son· 
ra. halkımızda «daha iyileri zuhur et
nıiş! • intibaı uyansa da, Tevfik Fik· 
retlerin, Halid Ziyalann vaktile par
ladıkları bu mecmuadan yepyeni bir 
edebiyat uyanışı zuhur etse .•• Ve bu 
edebiyat meselesine ilk önce ben se
bebiyet verdim, mağdur gençlerin ta
nııımasına yol açtım dlye de iftihar 
duysam. 

Mecmuanın iddialı nüshasııu dik
katle okudum: 

Eski nesle bir açık mektupla baş· 

hyor... İkinci makalenin serlavhası 
«Davanuzıı ... Hah, bu enteresan ... 

Makaleyi: cıAcaba nasıl bir edebi 
mektep kuruyorlar .ı> diye okudum. 
Edebiyatı Cedideyi Divan edebiyatın
dan, yeni lisancıları aruzcu ve terkip
ciJerden ayıran fank vasfı bunlarda 
bulamadım. Bir mektep halinde imiş
ler de ne yapacaklarmış? Müşterek 

gayeleri velev nazariye halinde olsun 
malUın değil. Hatta iddialı yazının 

en ihtimamlı olması iktiza eden par
çasındaki cümle tertiplerini beğen

medim. Bilhassa: «Bizim şeyhin ke
rameti olur menkul kendinden!• 
nusraını hatırlatacak öğünmelerl 

«Biz genç nesli temsil ediyoruz• diyen
lere yakıştıramadım! Şu lifa bakın: 

c Bugün göğsümüzü kabartarak diye
biliriz ki bir Sabahaddin Ali, bir Said 
Faik, bir Nail V, bir Abidin Dino Tür· 
kiyenin hudutlannı aıabilecek ve başka 
memleketlerde de okuyucu kütlesi ya
pacak kudrettedir.> 

İnşallah amma, başkası söylesin. 
Serveti Fünun, bu nüshasının sa

hil elerini bu gençlerin «en kuvvetli 
parçalarına• tahsis etmiş; bu sebeple 
tedkiki faydalı buldum. 

Sabahaddin Ali biraderimiz on beş 
senedir muharrirler arasında zaten 
tanındığı kadar tanınmıştır. Onu ge
çelim. Kendisini arkadaşlanndan 
farklı gördüğüm ve beş sene evvel Ha
ber gazetesinde kısa bir zaman teşri
ki .mesai ettiğimiz Said Faik'in hi~ 
Yesl İstanbulda çöpçülük eden bir 
köylüyü tasvir ediyor. Çehof usulile 
YRzılmış, 19 uncu asır tipi bir hikaye. 
Şayet memleketimizin yüzlerce şah· 
siyeti ayni usulle, fakat daha ince
den inceye ve hareketli olarak edebi 
haddeden geçirilirse böylece yapılmış 
bir külliyatın kıymeti olur. Ancak 
genç meslekdaşımız ciimleleri tepe· 
taklak ederek bundan bir kıymet zu. 
hur edeceği vehmine kapılmamalıdır. 
lloş, her muharrir bir kere tecrübe-

- Blzlm Bergamada geçenlerde bir ha- ı 
d lse oldu B. Amca: Kadının biri üç gece 
ardı ardına rüyasında blr piri tanı görü
Jor, piri tanı kadına_ 

BDIR B 

Petrol ve benzin 
satışları 

Sermaye temin edildi, bir 
limited ıirket kuruldu 

Hükiimet, petrol ve benzin satışlarını blr 
elden idare edebilmek için limited şirketi 
kurmala karar vermiştir. Şirket kurulmuş 
ve sermayesi Türk Ticaret bankası Ue İs
tanbul belediyesi tarafından temin edilml:ı
tir. Meztftr şirket, benzin ve petrol işlerin
de nlzırn rolünü oynayacaktır. Hük\lmet, 
muhtelif memleketlerle aktettlği mukave
leler mucibince getlrtecetı petrol ve benzlnl 
bu flrket vasıtası ile piyasaya anedllecek
tlr. Neft sendlkata ald teslsa.t ve tanlı:lar, 
hülcdmet lle yapılan bir mukavele mucibin
ce firkete devredilecektir. Şirket, Bahçe
kapıdakl Kutucu hanında taallyete geç
miştir. 

Bir motör parçalandı 
Bartın llmanına bağlı ve Mustafa kap

tanın idaresindeki yirmi beş tonluk bir mo
tör yüklü olarak Slllvriden limanımıza gel
mekte lken Kumburgaz mevklinde karaya 
oturmuş ve parçalanarak hamulesl batmış
tır. İncanca zayiat olmamıştır. 

Yeni istimlakler 
Eminönü civarında bazı bi

naların yıktırılmasına 
baılanıyor 

Istıınbulun imar faaliyetine sarfedilmek 
üzere Belediyeler bankasından istikraz edi
len paranın üç buçuk mllyon lirası müte
davil sermaye olarak t efrik dllmlşti. Müt
davll sermayeden, belediyenin imar plA.nı
muclbinde yol, meydan açmak üzere ıs
tlmlA.k edeceği sahalarda yol veya meydan 
harici kalan arsalar satılmak surctlle isti
fade edllecektır. M!it.edavll sermaye büt
çeye lrad ve masraf olarak göstertlmeye
cektlr. Bu şeklin en geniş mikyasta tatbik 
sahası, Eminönü lle Unkapanı arasında ya
pılacak 1stlm1Aktır. Fakat Emlnönündekl 
istlmlAk henüz bu mütedavil sermayenin 
bu şekilde kullanılmasına lmkAn verecek 
bir mahiyet almamıştır. Eminönünde mes
cid sırasındaki binaların istimlaki henüz 
yeni bitmiştir. Bayram ertesi bu binaların 
yıktınlmasına başlanacaktır. 

Bundan başka istimlak müdürlüğü Ba
lıkhane blna.sından itibaren ileriye doğru 
bet yüz küsftr binanın 1stlm1Ald muamele
sini netıcelendtrmek ilzeredlr. Bunlar da 
yıktınldıktan .sonra Eminönünde ba.flıyan 
sahll yollle buna müvazi olan lç caddenin 
biraz daha açılma.sına lmkA.n olacak ve bu 
takdirde yola gttmiyen bazı arsalar kalacak
tır. Yolun bu kısmı açılınca yola gttmlyen 
arsalarda - plln mucibince - yeni inşaat 
yapılmasında bir mahzur görfilmlyecetın
den bu arsalar belediyece satılıga çıkarıla
caktır. 

lITlllIIIHU llU ııımı.nıııı:ıu 

den sonra bu bld'atlerl bırakmıştır 
ya; o da bırakır! 

Nail V nin çıkartma çıkanr gibi 
Nitzımı kopye ettiğini görüyoruz. Abi
din Dino ise melodram aktörü tanın. 
dald fotoğrafının yalnız bir gözünü 
neşredip ötekini neşretmlyerek bun
dan bir orijinallik ummuş. Mecmua
mn heyeti umumiyesl hakkında şöy. 
le denebilir: cŞayet on küsur sene
denberi Nazım zuhur etmeseydi, bü
tün bunlan sanatkarane, şümullü ve 
vazıh o1arak yazmasaydı, belki şimdi 
bu gruptan yeni bir şeyler çıkacak sa
nırdık. 

Fakat onlar modemizm eskidikten, 
nazariyeler top attıktan, atı alan 'fis
küdan geçtikten sonra topal eşekle 
kervan yolcu~ğuna başlamak istiyor
lar. 

Beynelmilel namzed vekili 
serlen bende işte böyle bir 
uyandırdı. 

«şahe

intiba. 

(VA· Nft) 

Kari/erimizin 
mektupları 

Sigara içen otobüs 
şoförleri 

Otobüslerde sigara içmek memnu
dur. Halle içmiyor? Fakat §Oförler bu 
ka.ldeye riayet etmediklerinden araba
nın içi gene dumana boğuluyor. Kış 
gününde bütün camlar kapalı olduğu 
için küçücük otobüste bu hal sıhhati 

için küçiıcük otobüste bu hal sıhhati 
bozmaktadır. N. E. 

••• 
Ayakta otobüs 

yolculuğu 
Evvel yoktu yahut pek enderdi, 

amma ~u bayram fıdet elduğunu gör
dük. Otobüs şoförleri: 

- Ayakta gltmeğe razı iseniz buy
run .... Zaten bir kaç istasyon ötede 
yolcular inecek! - diye içeriye müşteri 
almağn başladılar. 

Korkanz ki bu, huy olacaktır; yakın
da otobüslerde iskarça tramvaylara dö
necek. Fakat rayda gltmeğe nazaran 
bozuk kaldırımda gitmek daha sarsın
tılı olduğu içln vay hemşehrilerimizin 
bundan sonra başına gelecekler. 

Bu uygunsuzluğu daha başlarken ön
leme!ı. Otobüslere ayakta yolcu alma
malıdır. 

Şişhqnede bir 
han côktü 

t 

3 kiti enkaz altında kaldı, 
yaralı olarak kurtarıldılar 

Yıkılan bina 

Şlfhanede Yuncüzade mahallesinde Lo
rendo hanının arka clhetl, yağan son yağ
murlann tesirile birdenbire çökmüş, enkaz 
altında Isak ve Merl isimlerinde bir lı:an· 
koca ile, diğer Mari isminde bir kadın kal
mıştır. 

Polls ve itfaiye tarafından alınan terti
bat ile bu iki kadın ve bir erkek Mkaz al
tından çıkarılmış, Marinin yarası atır ol
duğu cihetle hastaneye kaldınlmıştır. 

Türk - İtalyan ticare~ 
müzakeresi 

Romada iki heyet arasında cereyan eden 
Türk - Italyan ticaret müzakereleri müsaid 
safhaya girmiştir. Yeni ticaret muahede
sinin hangi iktisadi tediye esası üzerine 
kurulacağı heniız malum değildir. Muhak· 
kak olan şey, yeni Türk - İtalyan ticaret 
muahedesinin bu ay içinde olmu.sa fuba
tın ilk haftasında mutlaka imzalanacağı· 
dır. 

LB 
Mecidiye köyün· 

deki arsalar 
Maliye Vekaleti arsaları 

ıagillerine satacak 
Mecidiye köyü son on, on beş sene içinde 

İstanbulun en güzel sayfiye yerlerinden bh1 
olm~ur. Ancak, köyün arazi.si son zaman
lara kadar tapu huzurunda kanunen ve 
usulen yapıldığı gibi değil, mabeyin senedle
rlle alınıp satılmakta idi. Senelerce mallye 
bu araziye tasarruf iddiasında bulunmut. 
vaktlle Kının muhareeeslnl müteakip gelen 
muhacirlerin isklnına tahsis edilen bu ara
zinin oagilleri tarafından ahara yapılan 
satışlan tanımamış, hattA üzerinde bir çok 
yeni tarzda binalar yapıldığı halde bu bina
ları maliyeye ald arazi üzerinde fuzuli in
fa edllmlf saymıştı. 

Son zamanlar maliye bu işi cezrl olarak 
halletmeğe karar 'Vermiştir. Mecldlyeköyün
de mabeyin senedlle tasarruf edenlerin elin
de bulunan arazinin sahiplerine, maliyenin 
tabirince şagillerlne, satılması kararlaşt.ı
nlmış ve metre murabbaına üç lira kıymet 

konulmuştur. Metre ınurabbaına 3 liradan ko
nan kıymet, bugünkü rayice gore olduğun
dan alAkadarlardan mühim blr kısmı bu 
mıkdara itiraz etmektedirler. Filhakika id
dia edildiğine göre senelerce evvel alelfıde 
bir köy halinde olan Mecidlyekoyunün bu-

günkü mamur halinin sırf burada arazi edi
nip de inşaat yapanların himmeti eseri· 
dlr. AlA.k.adarlar, maliyenin ancak koyun 
imarından evvelkl rayice göre kendilerin
den satış bedeli talep etmeğe haklan oldu
gunu ileri surmektedirler. 

Maliye ile köy halkı arasındaki bu satış 
muamelesi tekemmül ettikten sonra B. 
Prostun imar plô.nı tatbik edilecektir. Me
cldlyekoyünun istikbali gözönüne alınarak 
ve hususile koy civarında yeni hastane ya
pılacaıP. da duşünülerek köy medhallnde 
bulunan şimdiki ortodoks mezarlığının kal
dırılması düşuniılmektedir. 

Yiyecek fiatleri 
Bazı maddelerde yükseklik, 
bazılarında ise dütüklük var 

Bayram dolayıslle bazı perakende yaş 

sebze flatlerlnde ve gıda maddelerinde mu
him nlsbetlerde değişlkllkler olmuştur. Ari
fe günii piyasada yapılan tetkiklere gôre, 
ka.rnıbahann bir adedi, an aşağı 10 kuru
şa satılmıştır. Evvelce 2 kilosu 7.5 a satılan 
ıspanağın kilosu 18 e, çift kilosu ayni fia
te sat.ilan pırasanın ise tek kilosu yedi bu
çuk kuruşa yükS('lmlftir. 

Kuru yemlılerden fındık. fıstık. balçık 

hurması kilosu 60 kuruştan verilmiştir. 
Evvelce klloau 65 kuruta satılan Katku 
gravyerlerlnln perakende kilosu en aşağı 
70 e fırlamıştır. Buna mukabli de pirinç 
llatlerinde 2, 3 kuruşluk diifüklük vardır. 
Evvelce 55 kuruşa. satılan halis Edremit 
balı da 60 kuruştan verilmiştir. Tabanın 
klloau 40 dan 60 ye çıkmıştır, tekrar 40 a 
diifmilftür. Pekmezin kilosu 40 dan 35 
kuruşa. 1nınl§tlr. Tahan helvası lse eski fi· 
atıerini muhafaza etmekte, yani 40 11A 60 
kurut arasında satılmaktadır. 

Zeytin yağlannda düşüklük, sağyağla
nnda yükseklik olmuştur. Limon. meyva. 
ve et fl.atleri ucuzdur. Bu fiatıer peraken
de iç piyasamızda arife günü tesbit edll
mlştlr. İhtıklrla mücadele kanununun ka
bulü perakende gıda piyasasında derhal 
tesirini yapmıştır. Yaş mevsim sebzelerinin 
niçin bukadar pahalıya çıktığı merak edll
mettedlr. 

Limited ıirketler Ömer Ahit 
hanında yerleıiyorlar 

Demlr ve çelik ithalat limited flrlı:ett 
Ömer Ablt hanına ta§ınmıştır. Llmitet şir
ketlerin kurulınaaı ve muntazam işlemesi 
lle meşgul olmağa ihracat kontrol da,lre
ai şefi B. Hakkı Nezihi memur edllmlftl 
İhracat kontrol dairesi memurlan halen 
Liman hanında çalışmaktadır. Limited şir
ketlerin vaziyetlerini kontrol işi, bu daire
nin uhdesinde kalırsa, dairenin de Ömer 
Ablt hanına nakli zarureti hasıl olacaktır. 

Kontrol dairesi mensupları, bayram es
nasında da çalışmasına devam ederek 11-
mlted flrketlerin biran önce daimi yerlerine 
yerleoerek çalışmalarını temin etmişlerdir. 
Bayram esnasında, mühim mıkdarda ıh
raç malımız, kontroldan geçmiş ve sevke
dllml§tir. 

. Bay Amca ve bir rüya! •. 

... «Eter blr deve lı:esmezsentz Beıırama- ı 
nın altı üstüne gelecek ı • d!yor ve ellle eöt· 
süne vuruyor. Kadın blr de uyanıyor kl 
göisilnde bet parmak lzll •• Rtıya kaaabaya 
1&11lJ1or, Ye tö12e tabir edWJor: 

... ıBergamaya da Erzincan glbl bir A.kl-ı 
bet mukadderi.. İylsl mı bet YaflD.da blr 
deve bulunup lı:urban edllalnla Derhal Jı:a. 
pı lı:apı paralar toplam,yor ve ;yetmJf ııra-
1& ~ deve almıyor_ 

... Biçare deve kasabanın bit alanında 
dua ve ~arla kurban edilirken hükQ· 
ID8t lfl haber alıyor ve suçlulan yalı:alı
;porl •• Bu 1f belkl de lı:art bir deve .sahibi· 
Din marltetldlr_ 

Bayramdan bir hafta rn·cl şehrin 
dört bucağında kurbanlık koyun sü
rüleri dolaşınağa başladı. Her taraf
ta hararetli pazarlık münakaşalan 

duyuluyordu: 
- Şu, sırtı kırmızı boyalı koyunu 

kaça vereceksin? 
Koyun sahibi, kendi malını ilk de· 

fe görüyormuş gibi iki elite haY'•anın 
sırtını, kalçalarını yoklayıp her tara
fını gözden geçirdikten sonra bağı· 
nyor: 

- Hay maşallah haaaay ... Koyun 
değil, yağ tulumu. Nerede otladın 

be mübarek hayvan? ... Şuna bak ba· 
yım. Koyun derim sana... Tam bedi· 
yelik mal 

Öteki sinirleniyor: 
- Yahu, likırdıyı uzatmasanL 

Kaç para istiyorsun? 
- Bayım, sen yabancı değilsin. On 

altı lira ver de al şu hayvanı. 
Adamcağız kaşlannı çatıp homur

danıyor: 

- Ne söylüyorsun yahu? Yumruk 
kadar koyuna on altı lira verilir mi? 
Sekiz lira vereyim şuna. 

Koyun sahibi müstehziyane gil· 
lümsüyor: 

- Amma yaptın bayım. Sekiz lira· 
ya hindi mi satın alıyorsun? Bunu 
kurban diye sevap işlemek için alı· 

yorsun. Böyle sevap işlerinde para
dan kaçılır mı? Senede bir defa mil· 
rüvvet göreceksin. AUah kabul et
sin. 

Diye kurban hakkında konferansa 
kalkışıyor. 

Sokaklarda bacaklan ikişer ikişer 
bağlanıp hamalların sırtına çanta 
gibi asılm1', boynuzlan yaldız· 

lı, tüyleri çeşid çeşid boyalı hay· 
vancağızlar başlannı bir yana bil· 
küp gidiyorlar. Evlerin bahçelerin
den, bodrumlanndan koyun meleme
leri duyuluyor. 

Yeni nişanlanmış bir arkadaşa 

rasladım. Telaşla kolumdan çekti: 
- Allah aşkına bana bir akıl öf· 

ret. Bizim nişanlıya bayram hediye
si Qlarak ne göndereyim, diye düşü
nürken öteki beriki, «Kurbanlık bir 
koç yollamak llzımdır.• dediler. Ayın 
ortasında bütçemi bir hayll sarstı 

amma. ne yaparsın, on sekiz lira ve
rip bir koç aldım. 

içini çekti: 
- Gelgeleim, şimdi daha büyük 

bir zorlukla karşılaştım. Koyunun ba
cakları, tüyleri çok kirli. Bu vaziyet
te hediye gönderilmez ya. Evimde 
kimse yok ki, yıkııttırayım . Düşünüp 

duruyorum. Acaba bir hamama p 
türüp şöyle bir kenarda yıkayıversem. 
müsaade etmezler mi? ... 

Öteki arkadaş cevap verdi: 

- Yanlış düşünüyorsun azizim. 
Koyunu temlzlemeğe ne lüzum var! 
Öyle kirli gönder de. nişanlı bayan 
senin ne sıkıntılar çektiğini anlasın. 

Ahbaplardan biri hamala yüklettt
ğt koyunu eve götiirürken karşılaştık. 

- Maşallah. Demek bu sene kur· 
ban kesiyorsun. 

Dedim. Gülerek kulağıma eğildi: 
- Adet yerini bulsun işte. Doğru· 

sunu istersen buna; «Bayram için 
kurban, küp için kavunnaıt derler. 

Cemal Refik 
-u11111•n•11HHlllHlllHIHllllllHllllllUlllllllllllllllllHllU1t11111111...-

* Şehrimizdeki esnaf cemtyetıerl heyeti 
umumlyeleri toplanmaya başlamışlardır. 
Otelcilerin toplantısından sonra yann da 
{çarşamba) berberler, hamallar ve ek.met 
yapıcılan cemiyetleri umumi heyetleri top.. 
lanacaklardır . 

... Fakat ne olursa olsun verllccek ceza 
halka ibret olmalıdır! .. 

B. A. - Evet, öyle k1 bir daha bu çeşld 
rüya glirenler evvelA gidip bir kanun ada
mına tablc ettırslnler ı .. 



Sahife 4 AKŞAM 

• Eski günlerde 

Kurban ayra ları 
Kapıya geli.şl 

Beyazıd meyda
ıwıa , Fatihe , 
yangın yerleri ar .. 
salanna biriken 
koçlardan belli 
olurdu. Ba.şları.n,. 
da gocuklu, ke
penekli Arnavut 
celepler, çoban.
lar bulunan sü
rüler; birbirleri--~f-'i. 
ne karışmasın d1-
ye sırtlan al, ma
vi, yeşil boyalı 

kümeler; etrafta 
da bir yığın kü
feli hamal. 

İlk günler fi
atıeri pahalıca olurdu. Cılızları 5 
mecidiyeden başlamada; mutlak mu
vafıkları 8, 10, 12 mecidiye. Arife gü
nü, hele akşama doğru, akşam paza
rı hesabı piyasa hayli düşerdi. Ha
mallara yükleyip peşlerinden revan 
olan olana. 

Selatinlik, saraylık, vükelalık, bir 
de nikfı.hlılık koçların maşallahı var
dı. Hepsi de iri, gelişmiş, azman Sa
kız koçu. 

Bunlar sürü, müıii harcı değil. Er
babı, daha kuzu iken gözünün kara. 
sını, burnunun tümseğini, geyrekle
rlni iyice yokladıktan sonra almış. 

Rüstem, Dilaver, Şahin misillu ad 
takarak evlad gibi, fıstık üzümle bü
yütmüş. Haftada bir iki gün yanına 
katıp cami avlularında, başka merak-

cağıza kan kokusu duyurmak katiyen 
mekruh) tepinerek kolay can versin 
diye bir ayağı bırakılıp üçü bağlandı 
mı, tek'birle sahibinin namına kur
ban edildi gitti. 

Bir bacağından üfleye üfleye şişl

ı111p yüzüldükten ve ağaç dalına, du· 
vardaki çengele asılıp ortadan ikiye 
bölündükten sonra sağ tarafı f\ka.ra
ya, tekkelere, medreselere, imaretle
re, komşulara; sol tarafı da çamaşır 
leğenlerilc eve... Postekilerin en tok 
ve tüylüleri k~la göz arasında kfilı

l'IJlm.'11.~... yanın, ağaefendinin, ahçı başının; 

Kurbanlık sürüler 

ye, baş ağaya, emekdar taya veya 
süt nine ayallerine muhavvel. Ab
dest alıp kurbanı kesileceklerden her 
birinin, en büyüğünden başlıyarak 

ayn ayn vekaletini alırlar, haremde
kiler için mabeyin kapısının önüne 
gelip aralıktan sorarlardı: 

- Tarafınızdan vekiliniz olup kur
banınızı keseyim mi? 

--..... Kesiniz! ... 
Cevabı verildi mi tamam ... Şu da 

var ki işe sabah sabah başlanacağın
dan alaca karanlıkta ifade almak la
zım. Sinirli ve gece uykusu dedirgini 
hanımefendilerin, öğlelere kadar uyu
yan kerime ve mahdumların vekruet
Ieri bir gece evvelden aradan çıkan
lırdı. 

geride kalanlar da Hicaz hattına top
layıcı Belediye kavaslarının. 

Artık her konakta, her evde gelsin 
lop etlerden kavurma, inciklerden 
tatlı yahni, kemikli taraflardan sar
mısaklı yahni, ciğerlerden külbastı ve 
tava, işkembelerden çorba, bumbar
lardan dolma, paçalardan donma. 

Kaç erkek ahçı bulunursa bulun
sun, faaliyet harem bölüğü mutfa
ğında. Bu işler hep ekdi büktü, çırak 
çıkmış kalfa, eski bacılarda. 

Kurban etini pek taze et olduğu 
için midesi ve barsaldan zayıflara 

1 imtllıl kann ağrısı yapışını, avuç 
avuç karbcmatlara, papatya menku-
1anna, zamkı arabl sularına yana
şışlannı da unutmıyalım. 

Büyük konaklardan aldıklarının 

kavurmasını, kıymasını yapıp toprak 
kavanozlarda senesine kadar idare 
eden yoksullar sayısızdı. 

lılarınkilerle boy ölçtürmüş; iki ya- İlk vazifesini savan vekil efendi ce- Sermed Môhtar Alu~ 
şını bulunca da satılığa çıkarmış. ketin! atıp kolları sıvar, beline yollu 

Pahaları en ~ 10 altına idi. İç· pe.ştimalı dolar, çukurun başına gelir. VEFAT 
]erinden en şahaneleri padişahlık. Bfr kenrda bilenmiş bıçaklar, satır-

Mülga dairei meşihat Kadıaııkerlik da
iresinde ve Medinei Münevvere niyabe
tinde uzun müddet bulunan İatanbullu 
Hacı Raşid doksan sekiz yaşında rah
meti rahmana kavuşmuııtur. Cenazesi bu 
günkü Salı günü eaat 11 ,30 da Fatih 
Çırçır caddesi 18 numaralı hanesinden 
kaldırılarak namazı Fatih camiinde ba
deleda Edirnekapısında Şehitlik mak
berei mahsusasına defnedliecektir. Ce
nabıhak rahmet eyliye. 

Binacnaleyh en seçme ve iri kıyım- ıar. Bir kenaıda öd ağacı yanan bo-
lardan 20 adedini Hazinei hassaya hurdan; yanında değirmi değirmi, 

taşırlar, san liraları ceplere atrlardı. bir sere eninde verev katlanmış sa-
Bakiyeleri ~ehzade ve sultan sarayla- laşpurlar; gül suyu şişesi; kase do1u-
nna, geride kalanlar vükel9. konak- su tuz. 
larına, alt tarafı da yakında güvey Koçun yüzüne gözüne gül guyu 
girecek mahdum beylerden nikfilılı- serpildikten, ağzına tuz sunulduktan, 
lanna. gözleri de salaşpurla sarıldıktan son-

Delikanlı canibinden helalına koç ra (kanlı bezleri kullanıp hayvan-
gönderme~n usulveerkaruva~ı: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kılı kırk yaranlar laakal bir ay , J İ 
evvel, hünkailık münkılrlık olmadan M:.:i:tae ASR S NEMADA ~~::ı.:e 
hayvanı edinir, gene fıstık üzümle Türkçe sözlü büyük kahkaha muvnffakiyeti 

birkat daha tavlandırır, biçareyi Bl.R KAVUK DE VRl.L D I. 
eni boyu bir ülema beygiri kılığına 

sokardı . 

Kurbana iki üç gün mü kaldı, ön
ce arap sabunlle, sonra Hacı Cemali 
ile yıka babam yıka. Kar beyaz 
tüyleri seyrek dişli sakal tarağile mü
kemmelen tarayıp aslan yelesi gibi , 
kabarttıktan sonra alnına, arkasına 

lA.l şekerci boyasından süsler; boy
nuzlarına varak yaldızlar; başına 

kırmızı papaziden ve iki yanı kırmı
zı, pembe kuredelfllarla fiyangolu 
hotoz veya duvak; şakaklanna birer 1 

Şehir tiyatrosu sanatkarlnnndan HAZ iM, VASFİ, HAU DE. GALİB, FERİHA 
MUALLA tarafından. İlaveten: 

CHARLE CHAPLlN.in görülmemiş bir filmi: SARI.O NISANLANIYOR. 

- Beş!ktaş Suad Park sinemasında ~ 
50 senedenberi eşi görfilmiyen bir filın, kasırgası gibi dünyayı sarnn ordular, fırima 

gibi ülkeler dolaşan alaylar, şanı göklere sı~mıyncak ... 
Hatırası bütün gönülleri kavnyacnk bir ~ııheser ... :::c fK(EŞölF AILA V D T:;e 

İNGİLİZ - RUS • KIRIM MUHAREBESİ 

tutam gelin teli. Bq rollerde: ERROL FLYN - OLİVİA DE HAVİLL~D 
IlAveten: En yeni Paramunt dünya. havadlalert - MICKEY 

ve Erzincan fell\ketl !1hul bütün teferrüatlle Haydi atlan gösterişli, boyası yo- 1 ~ 
lunda, dingilleri sağlam bir faytonun ~ ... -== .. •••• Seanslar: 2! - 4i 7 ve 9 dadır. Telefon: 43143. 

MAUSE 

içine. Yanına da efendi kılıklı, rabı- ------------------------------
talı halli, emin bir kişi; doğru taze
nin evine. 

Onlar da hazırlıklı. Bir ipekli er
kek mendilinin ucuna, mürüvvete 
göre bir veya iki lira bağlamışlar. 

Koç tesellüm edilir edilmez: cKıusura 
bakma efendicağızım) fısıltısile men
dil usuletle adamın cebine. 

Arife günü Beyazıddan, Tophane
den, Beşiktaş açığındaki Utarit kara
kol gemisinden 21 pare ikindi toplan 
atıldıktan sonra rahmetlilerin kur
banları kesilirdi. 

Bu, tamamlle fakir fıkaralık. Ek
seriyet habbe mikdannı alıkoymaz 

dağıtırsa da o akşam yemeğine bolca 
kavurmalık ayıranlar da bulunurdu. 

Asıl kur.ban kesiş bayramın ilk gü
nü, namazdan döner dönmez. Gene 
şartı şurtu mevcud. 

Bu iş hemen &lma kAhya efendi· 

rr BUGÜN 

Her akşam bütün dünya radyolarında blllO.r sesini işittiğiniz: 
Şarkın yegane Ses Kraliçesi 

UMMU GULSüM 
ün en fazla muvaffak olduğu büyük süper film 

Binlerce figüranın ve rakkasenin iştirak.ile vücude gelen bu filmde Mısı. 
nn en tantıunış artistleri rol almı.şlardır. Bu filmde ÜMMÜ GÜLSÜM'ün 
okuduğu şarkıların plAkların bir ay zarfında Yakın Şarkta bir buçuk 
milyon adet satılmıştır. 

Eski Bin bir gece rnuallarının ihtipm mı yap tan bu muazza m Atk, Heyecan 
ve ızbrap filmi. 

Bugün TAKSIM sinemasında 
tılveten: ERZİNCAN FELAKETt filıni 
BUGtlN: Saat 11 ve 1 de temilltlı matlııeler 

Büyük Tt>RKÇE SÖZLU ----.. 

SAKARVA'da Şarkılı Musikili 
DACI RESUL 

Filın1 menJmin en büyük muvaffakıyetlcUr. 

lla ve ten: Erzincan Felaketi Filmi ve F oks Jurnal 
.. ______ .. __ Bugfiıl saat 10,30 ve 12,30 da tenzDAtılı halk matbıeleri. 

23 KAnunusani 1940 

T opkapı sarayı arşivinde 
kıymetli vesikalar var 
Osmanlı tarihini, en büyük aiyaai hadiselerden saray 
hayatının en küçük teferrüabna kadar bütün hakikatile 

aydınlatacak malUınab ihtiva etmektedir 
Topkapı sarayı arşivindeki vesika. 

Iar tasnif edilmektedir. Şimdiye ka
dar, mevcud vesikalaı.ın hemen hepsi 
gözden geçirilmiş, mevzuları tesbit 
edliıniş, üzerinde tarihi olan evrak 
tarih sırasile, olmıya.nlar taallftk et
tikleri vakalann zamanına göre tak
ribi surette tarihlendirilerek sıralan
mıştır. 

Bu vesikaların tasnifinde çalışnllil 
kıymetli bir zatın verdiği izahata gö
re arşiv, Osmanlı tarihini en büyük 
siyasi hadiselerden, saray hayatının 
en küçük teferruatına kadar bütün 
haklkatile aydınlatacak gayet kıy
meUi vesikaları ihtiva etmektedir. 
Elimizde mevcud Osmanlı tarihleri 
harici sebeplere göre yazılmış oldu
ğundan birçok badlseler ya.nlı.ş ak
settirilmiş, hakiki sebepleri gizli kal
~tıx. Topkapı arşivindeki vesika
lar tar.ihlıı seyrini ~tanbaşa değiş
tirecek mahiyettedir ve bu vesikalar 
birçok tarihi hadiselerin, tarihlerin 
yazdığından büsbütün ba.şka saikler 
altında cereyan ettiğini meydana koy
maktadır. 

Topkapı sarayı arşivindeki vesika
ların en mühimleri devletin istihba
rat servisi vasıtasile padişahlara gön
derilmiş olan mektuplardır. Bunlar 
üzerinde yapılan tedkikler Osmanlı 
devletinin kuvvetli bir istihbarat ser
visine malik olduğunu meydana çı
karmaktadır. Osmanlı devleti başka 
bir devletle harbe tutuşmadan ve 
harp içinde iken civar hükümdarla
rın padişaha gönderdikleri gizli va
ziyetleri bildiren mektuplar, arizala.r 
bu mühim evrak arasındadır. Mesela. 
inebahtı muharebelerine aid gayet 
muntazam bir dosya mevcuddur ki 
bu muharebelerln sebebi hakkında 
Osmanlı tnrihlerlnde yazılı malftma
ta hiç de umyıyan vesikalardan mü
rekkeptir. 

Bundan başka arşivde raslanan 
bazı vesikalar Osmanlı tarihçlleıi ta
rafından bilinmiyen ve bu yüzden 
mekttim geçilen bazı hakikatleri de 
meydana koymaktadır .. Mesela bilin
ci Selimin babasile kavga ettikten 
sonra Kınına ne tarikle gittiği hak
kında Osmanlı tarihlerinde malumat 
yoktur. Halbuki babasına gönderilen .. 
ve arşivde bulunan bir gizli mektup
tan anlaşılıyor ki birinci Selim İğne
adadan gemilere binmiş ve oradan 

· Kırıma hareket etmiştir. 
Saray hayatına ve devletin malt iş

lerine gelince arşivde bunlara dair 
çok şayanı dikkat vesikalar vardır. 

Fatih Mehmed devrinden başlıyarak 
son padişaha kadar, bütün bir sal
tanat devrinde harcanan paraların 
gayet muntazam bir listesi tutulmuş
tur. Sarlfyat o kadar itina ile göste
rilmiştir ki şehzadelerin masrafla-

Yeni hastane 
Yakında inıaat münakasaya 

çıkarılacak 

nndan, en ehemmiyetsiz bir cariyeye 
verilen yarım akçeye kadar, hazine
den çıkan paranın defterleri tutul
muş, padişahın düğünler ve sair vesi
lelerle verdiği hediyelere giden para
lar kaydedilmiş, padişaha gelen hedi
yelerin kıymetleri de tesbi t edilmiştir. 

Saray haricinde yapılan bütün bi
naların, camiler dahil olmak üzere 
her türlü inşaatın inşa ve tamir def
terleri tutulmuştur. Mesela Süleyma
niye camisine, Suıtanahmed camisi
ne, Kanlıca hamamın t kaç para har
candığı, ustaların, ııl(adların yevmi
yeleri, ta.şlann, sütunların nerelerden 
getiıildiği, kaça alındıklaıı ve nakil 
masraflarına varıncaya kadar kalem 
kalem hesaplarını gösteren defterler 
bunlar arasındadır. 

Padişahların şehirde yaptıkları ge
zintiler cAnadoıuhiaanna biniş•, 

cGöksu binişi> tarzında başlıklarla 
tesbit edilmiş, yapılan masraflar ve 
bu gezintilerin ne şekilde cereyan et
tiği hatıra notları halinde kaydedil
miştir. Bunlar ayrı ayn defterler ha
lindedir. Hatta güreş meraklısı olan 
üçüncü Ahmedin yaptırdığı güreşlere 
aid kayıdlar bile vardır. 
Topkapı sarayı arşivinde edebiyat 

tarihi için çok şayanı dikkat vesik~ 
lar da mevcuddur. Büyük şairlerden 
ekserisinin ve küçükler de dahil ol
mak üzere birçok şairlerin kendi el 
yazılaıile padişaha hussul surette 
sundukları kasideler bunlar arasın
dadır. Bu kasidelerden çoğu şairlerin 
divanlarında yoktur. Bu arada şair 

Nedimin kasideleri de vardır. 
Ayrıca bütün padişahların el yazı

larına ve şiir müsveddelerine raslan· 
maktadır. Topkapı sarayı kütüpha
n esi, Bağdad köşkü, Revan köşkü, 
Hazine ve üçüncü Ahmed köşklerin
deki kütüphaneler de çok zengindir. 
Padişahların kitaplarından kalabl· 
!enlerle İrandan, Mısırdan getirilmlş, 
tarih ve edebiyata dair dünya yüzün
de tek nüsha kitaplar bu kütüphane
lerde yer almaktadır. 

Yukandanberi saydığımız birçok 
şayanı dikkat vesikalnrle, yanlış bil
gilerimizi düzeltecek, noksanları ta
rnamlıyacak fermanları, rik'aları ihti· 
va eden Topkapı sarayı arşivi, Os
manlı tarihini vakalannın hakild se
bepleri ile izah edecek bir rnalümat 
hazinesidir. Fakat bunlardan istifade 
edecek kimse henüz çıkmamıştır. Ve
sikaların ekserlsl siyakat yazısile ya. 
zılmış olduğu ıçın bunları tedkik 
edecek kudrette elemanlara ihtiyaç 
vardır. Bu iş şimdi ihmal edilirse ar
şiv yakın bir istikbalde bir muamma 
halini alacaktır. Adam yetiştirmek za
nıreti karşısında olduğumuzu unut-
mıyalım. ş. R. 

Bir motopomp devrildi 
ltf aiye efradından 7 kişi 

yaralandı 

Vall ve Belcdiyı: reisi doktor Lütfi Kır- Evvelki gün Bostancıda Şaşkınbakkal cl· 
lar, şehrin imar ve tanzimi gibi işlere bil- varında fec1 bir kaza olmuştur. Bostancı-
hassa ehemmiyet vermiş ve 939 bütçesi da Tepe mahnlleslnde B. Hafız Necat1ye 
bu maksadla hazırlanarak umumi ıneclt.! aid ve içinde Naciye isminde bir kadının 
tarafından kabul edllrniştl. Fakat araya. bekçi olarak oturduğu köşkten yangın çık• 
harp hali girince ~!erin yürlimes1ne bazı tığı itfaiyeye haber verilmiş ve Kadıköy 
l.mkfmsızlıklar mani olmuştur. Nitekim grupu derhal yangın yerine yetişmiştir. 
bir buçuk milyon liralık yol münakasaya. itfaiye grupu vazifesini yapıp ateşi sön• 
çıkarıldığı halde ihalesine imkll.n buluna· dürmüş ve dönüş başlamıştır. Grup Şıı.ş-
mrunıştır. kınbakkal semtine geldiği zaman 50 nu-

Bundan başka İstruıbulda yeniden ilk maralı büyük motopomp ansızın devrllmiştiı. 
mektep binası inşisı için de bütçeye iki yüz Bu devrilme neticesinde şoför Osınanla/ 
bin liralık tahsisat konduğu halde bu mek- Mustafa çavuş, Şuayp, Hasan, Hal11, Sell\~ 
teplerln de ihalesi mümkün olamamıştır. haddin ve 'Feyzullah muhtelif yerlerinden 

Mühim inşaat sırasında. Mectdlyeköyünde yaralanmışlardır. Yaralılar derhal Haydar-
yapılacak bin ya.taklık hastane iti vard.ıl'. paşa Nümune hıLStanesine kaldırılmışlar• 

Hasta.Din pllnını hazırlıyan fransız m1ma.· .;dır=:·===-=====ıı::z::===-fi111!==-=~ 
n B. Va.iter plAnUe beraber maketini de VEFAT ve TEDFiN hazırlamıt ve şehrim.be göndermifUr. P lAn 
Nafia Veklletl ta.rafından da tasvip edll
dltinden binanın yapılacağı a.rsada kana.· 
ll2ıa8yon tematı 1~ hazırlıklara bqla.n-
ınıttar. 

Bu mesai ikmal edlld.lkten aonra haM
nenln p.rtnamea1 hazırlanacak 'H mQna.. 
kaaJ& çıkanlt.caktı.r. Vakıa, bundan enel 
b'7i\k btr t.np.a\ olan oehlr JOll&n toın bir 
t&Up suhur etmemlfSe de hastanenin ın
fUI l.ç1n tallp ZUhur edecett ve mall eene 
sonuna kadar 1ha.lea1 yapıla.caıtı beledlyeoe 
muhakkak görllltlyor. 
Şehir '1yatrosunun bütün haaılatını l&

ll\ketzedelere ta.bs1B ettığl büyük m üaame· 
resi G §Ubat pazarteaı akşamı ilk ®fa. ol&-. 
rak: 

RENDE.SOK.AK 46 No. 
Yazan: lııl. F eridun 

Nuri Dcmirai Tayyare fabrikası mü• 
dürü mühendis Hami Özger·in valide81 
f a tma Öxırer vefat etrnit. cenazcıai dün• 
kü pazarteai günü Beıiktat Sinan pa,_ 
camisinden ikindi vakti kaldınlaralt Or. 
taköy aile mezarlıiına defnedllmittiı. 
Kederdide ailesine beyant taziyet eyle.4 

IEllİR TİYATROSU 
Tepebqı Dram kJSDu 

Gece aat 20,30 da 

O KAOIN 

----·· 



POLİTiKA ____ , EdebiJatta yeniler mi, eskiler mi? 
Uzak Şarkta vaziyet M h d y . ,, M .. k I h 

Harbin AftQPIWla •'imi~ ""'"lxa• ............ - ... a mu esan: una aşacı ar oca 
ela Aayama u.- fjd tlntm 6a ı.aer IOll 4el'euı11 m.,a4'as. · 

Avrapaıma INafboa detWled mMd vaların4la :ı=:- .,. .ptp 4' e 1 d h:f ı·fı v 1 de ::.::==.1:::~~.:;=~~ ı e el;a, e ı e ugraşsın ar,, ıyor 
4iakf ~ mMemJI .. lm.pandmtü;IUI ,.......,.,.. --- ,.,...,.. • 
•esele" gaDe flbnnak Wc ıd;yodm. le•)•- 811111169 • ..,.,... .... . 
airaftıtı Wr mM& lapan,. • bir bllall I* .... ~ ~·· ' .... f 
eh. Bu ilç d~ baf1ra A~ JllpGDJa O. '*1 ~ 0 dt-' 1 
etmektedJr. tw,a da .._ctnht ~ aleJbtn481 1apoDJa • .... 
•kid lWfakmı ft!llhetm~ 

Be, devletten bif mtbnaıMM ı&ml)m Japon,.a. Çin lamtml lratl .,. .... 
bir surette haDetmefe bftr ~ Bil maJnecDa Japo~ pmtbıMtuo. 
h siyasi ve fkUsac11 ~ m.eıvkft W'lllımf olan Abe bblnelll deltfm* 
Yerine Çbı meseJeshıf ıdWı .,.. cUplomUt tstbnalln4e IOll dereoecle alnı ft '*'6-
clet göstermek Mrattaıı s-enl .,. amlraDan1an mtltefelddl .yml hl\ı\ .... 
reını1şt1r. 

Bu httkftmet, Japonyanm (ln4MI n alelilmum Vak fmlLUı " Bl)ıB 
Ulyanmtut emıellertM mttmar·at ._. lsUym J'9line bCVD 4ewW a... 
rfka ile de mttbanu etı:mll be&._ aJmt+ta. Bu aJlll Jhnd altwndıl mM
cletı bitecek Japcın • Amerfbn Ueuet maahedemdn teo6I ecllJnwııı.-' Dl 
~ blaımn DtUladl baıp. • ~ .. pfhwm te,lı:li edııa• 
Ur. . l'JL 

Nevyorkta hava rekl4mlar1 
Milyonluk tehirlerden ıtıık kubbeleı1ııde uzat olacaktır, Abt WJrd1rde r1Dılb bllrt· 

hava. retllmlan lll tJ1 yapılablleni Nrr- lert b1riblrlne b.nftı.rablJ1r. Banun için~ 
ktur. Londr&, Hamburı lfbl oehtrltl ıot, on harf!t btı keıun.,1 btr bafUk tslıı>-

s1.ali oldut;undan bava ret16.mlan metrellk bir m.esa..teye mtdırmaktadır. 
elffrl.IU deRlldirlor. Han.da yam YY.. Bu kelime)'l yazmak 1oin dumam. oovrıı.-

inak toın Nevyorkda heran 20 tayyare ha.- ~en 4 lltrellk mllretup aarfedilme~. 
JIU bulunınakta.dır. Bu tayyareler, muhtelli Mtırekkebln terkibi laJ'•i ııtsl1 wtııımata.-
~usuıd retı1m a.oe.nteıartne a.ıttır. PUot.. had· dır. Qünkü haY& nkllmı a.cen&alan btrBıl
taya baknrak tayyares1nl !da.re eder ve har rtne reltabei etmektedlrler. Oeee d11mualıa 
pcta. dumanla yazı J"AZILI'. Bu q Jtola7 dalll- havada yapılan bu yam rekllmlan ~ 
~. Qünktl harfleri soldan sata dotru 7a,,. on dakika bdu kalm&.ktad.ır. Ondan 80D3 
tacağı yerine sntdan sola dolru ak.si oı.... han coreyanlan, rtbPr t&rafmda.n dalıa-
ra.t sıralar. Her harf diğerinden 15 metn larak yok olmaktadırlu. 

üstü örtUIU caddeler 
Harp uzadıkça 1naanlal'd& muhtellt ort

Jlnaı tıklrter doturmaktadlr. Londrada u
brt makam, bu fehrln ticaret mahalle!~ 
t'lnde ana oaddelerln lizerlerlnin kap&bl
~sı hakkında ortaya atılan bir proJQt 
tasvip etmışttr. Bundan mall•d ıeeetert. 
tna~aza n dtlltkln tenTira.tmm dütman M.Y
r-reıert ta.ratınduı s&'1llmemeel ve poe. 
lert de \'ttrbı "' -.dde lfllmd& ~ 
devamı ~dlr. 

Bunun 101n Londrada buı ana caddeleı'la 
lk'a.fına kemerler dıtıleoelt Ye bunJana 
ara.sına gertJeoU telllerie IOkak ft cadde
lerin llzerlert koyu VtJa ll1&h renkte q.. 
mat ve 'beslorte örttlleoek1a Ba .ureQe 
Lcındra ca.ddelertnin 1f11ı dQfman ta.~ 
ıeri tarafından Cör1llınJyeoel1 ıtbl halk IMa 
~ kapalı 9&11llar Jalmur ve tardaıı da 
hnmmtıf o1acattır. 

lngllterede hava hücumlarına karşı h~y
vanları koruma talimatnamesi yapıldı 
lngUMıede Dahmye Nesaretinhı teeel>
~ ıı. t.ayyare l:tiMumlanD.a lta?1l bq
"9.nlan korumak için icap eden tedbtrled 
tai'arllfttnnak lbert mUl1 bir komite tef· 
'11 ed1lm1ttJr, Komi~ baJ"VUl sahlplerlA
Oen bu mabldklan koruma.it ~ d.ütüa-
dtikıert ta.fsllAtıı plO.nlan .sormU§tut. Tram· 
tay, stitçtilük, ytıt ara.baoılan ctbt cenU
retıer ellerindeki atııı.rı naa:U muhafa.a 
edeceklerini §imdiden btldl~erd1t. 

Tek bir köpek, kedi, kan&.rJa .,..,. ""° 
patan b&allyeıı evlerde ba ~JT&n)ua 
na.al korunaoa.:tıan hakkında blr t..Itm8'. 
name hazırlamnı.ttır. Btı mak•dla ı... 
drada bütan h&Tf'an&i Mııeal1 ecuım..~ 
dil'. Kom1'• her aokala blr mahafuı ..., 
mur tayin edecektlr. B1I memur ha.Tf'an ._ 
hlplerlno yaralanaoak h&JTanlann nuııl 
tedavi edllceeklertnl a6ltennat ve kafdolt.
oü ha.yvanlan bulmü w.reW. 'Yardua 
edecektir. 

Yeni beşlzler öldü 

''Genciz diye garip iddialarla ortaya çıkanların 
hepsi gazetelerde, mecmualarda çalıfıyorlar, 

neye şimdiye kadar kendilerini g6aterememifler?,, 
kik! ~ için btr ölfÖ cılanıll 
alınamu. Binaenaleyh daha. blall 
yaşıyan Te ne kendlleri, ne de -.1ed 
tarthbı malı olmamıt f8MS.~ "' 
şöhretler hakkında bua'fbıden Dil 

~ yeniler .mt. "*1lıeır mn. 
pıftna>r·,. •. ..,. ~ prmelDI 
MDntuJacat san.nedfl1rbD ftbemm,,.. 
ibd bOlbCltan arltamall: WJdad•m 
~. 
Baıramdan enıel SmfnönQ H&lkıt-r:: bu wlentıı flfabl titr mttn. 

J'&Plh:mf, t.oplaııtlda bUlr bQ. 
bm-.ı eenq edipler, artık m.anzume. 
lerim bir ~ vermestnl ı.tıednst. 
si 1 BaJid hhrtnbı enelce J&Ptıll 
ptdeat htıoumla.rdan bb'denbtre ft9ıı 
a.ı'* Jren4',Snl tutıyecllen ae•1m11 
p&ılrmılk ammıe lttfledllt .a.Ied 
c1tnleMtrUa IOm'&, edebiyata 119\'k ı.. 
ıı,.a sanıretlnde tekrar lSlV etmlt
lerd!r. 

Bundan ~ bayram gftnJeri ~ 
tında ... edlpleıin, bqlhkh yu
c!mı •yelinde t&nmDUf " b6yiea9 
aneBl1ert iflal etm1f o1m•ll:JA itham 
ettlldeıt ona JSfb edipl .. : cArtı11 
b1em1ertnhd tmakımsl. dNnelCM ımı. 
IDl,arak eeeı1erlnl blıw blıw tahJD 
... kıymetlerlni haldld RYk ölçQ.lttDıl 
wnnaya huırlandıldan da bildi~ 

maı1ctedır. 
Diler' taranan gençlerin Umini ıı. 

na. ~ tuftye u.temne 80Jcmarna
lanndan oeearet alan orta 18fh edip 
B. 8adrf Brt.em yudılt bir yazıda 
pnq edlpı.tn mOcl&tauma ~ ,. 
onları edebtyata meaela get:lım, da.. 
'fB.ll olan .-mtyetıer olanılc &mltlf
tQr. Buna mukabil genç nealln en 
kıymetll şati't sayılan. fa.ka.t bul gent 
ediplerin, lsm1n1 tastiye llstest.,ıe tlA"' 
etmekten çekinmedikleri şair Necip 
P'azll: cAaıl genç neatı bug1ln BO n. 
ff ya.ş ar&mıdad ... Bu n~ henGm 
BO!l sözün11 söylemem1şttr. diyet* 
tadlye ist1yenlerln e!erslz ve davam 
olduklarını aftYlettıiftb'. 

<Edebiyatta yeniler mi, eôil9r mlh 
mftnnkaşamu bayramı ta.kip eden 
günlere itte bu yeni satııaalle lnttbıl 
etm1f buluyoruz. TMf1ye}'9 tabl tuı.o. 
mü ~en w t.stenmtyen ed.tpledl 
bundan aoma yapacatım Jı:on~ 
1arda meselenin bu yeni MfhMı tı... 
rinde de m11tallalar te8btt ebnel• ttr 
~-

C8u llnelderb, cBabff""Cle lııtr gen 
... dtalbbntn ACJb, c(Hnftn ... 
..... cAJc açb ~ km, cQalh1b w 
~ mOeJHft )htu11a4 

Y..n tıe lııonUfllyonDIL 
- "1 edeW taftJ• m11l18"1 Delll 

ml'P dd. 

- Evet, dedim, bu htmUta llstıı Clıl 
mcrtnız1 almldc istlyonun. l'ak&t bir 
pir, bana baml bir COfkunluk içindi 
807\edtlt .oztert hemen erteli sftn ,.. 
Dl ayııt oaı,tunıuk1a tekzip etti. SoD
ra da ... 

Bu bahıa etrafında kendtafne derd 
yandım Ustad, sözlertmi ~ 
dhıJeytp netieede bana hak ~ 
eoma tekrar edebi taatıye mesteslm 

aeldtk! 
- Ben bunun blr meaelıt alufuna 

ha)'m edlyonun, dt,.e .. baf'adt. 
Beni aml nrlttees8ir eden pD9lertn 
bDandıkıan btra1 aygım Uıımd>r. 

8anatta yenilDt, elk1Uk dt,e tJtt "" 
yoktur. Sanat eserleri anUka etY& P. 
bt fllltldik9I para etmes, f&kai Jeııl 
.o1meıan da .kıymetat oldukla.nm P 
tenın bir deH1 değildir .Meaele bir ... 
rtn ruhunda Wfl~ tueıtıt muhata
- edebqme.sdir ki böyı. bir .san.M 
eeer1 için aaar1ann d&b1 hiHmıtt ,. 
tur. 

Btıtün ~ aana.tıarda oldulu gt.. 
11, edebiyatta da ancak r\:tnm .,. 
aanatın yeri ...ardır. Bu yet ldmll 
kfınaMen alamaıblJ g1bt. kimse dl 
idmBeye veremez. Edebi ~ 
eeer!erln edebiyata dahtt alç oım.. 
m.a.sma aıe11nce, bu çok eski mQnab
p Jne'VZU1anJıda. bhidtr. Ve bmı.unla 
!DefB'Ul olmak daha ziyade m1lnektd0-
lere d.ftfen bir vutted!P.ı. 

ttst&d btı geno ecıtplel'tn ortaya atta. 

B. Mahmud Yesari 

la bu edm>l tasfiye münak8fHını o 
kadar mlnMJ• buluyordu ki, Adeta 
can pkıntuzına düşmüştü: 

- BMikaten bunlar c8is ~Un. 
ta oturaıım.. diyorlar mı? 

- Kitnalraşamn mevzu.unu iba 
«tmle .ile hul&aa etmek de Dbtldla. 
ÇQnk1l flkl,.Uerin.in -·m: ~ 
DIJf edtpJarin nefir TUltalanm eıiı. 
rtnda bahmdurmala.n w bv anıM9 
pnç1min Pftnınelerint maıı1 oı.m... 
Jan tflfkll ediyor. 

ttltad! 
- 'I'uhall dedi, gencls diye garip 

iddialarla ortaya çıkanlarm btpl1 p. 
ze~ mecmualarda çallfl,orlu, 
Jfeye fimdiye kadar kendllerlni p 
~-

Bir mttddet d~ IOill'&a 

- Yum! dedi, eskiler denilen ... 
Ve tüdenbire pek m!nam bU' b0 

• girmek ibere oldutunu farkec» 
rek: 

- 8lltn canım, dedi. sllln... Yoll 
böyle fl71 81matm ve sanatinn,.. 
fi }'Oktur. Her eser ve her sanatkb 
deten ntabettndı yer tutar n lftı, .. 
man 1ftd1r. 00nl11k şöhretler bt1e h .. 

bir büküm vermek dofru detfidtr_. 
,, Mahmud Yesarlnin 8.Cl bir 1fad8 Da 

söyled1A1 bu sözleri not etııkten IODlll 
başımı kaldınp yüzüne b&ktım. ae. 
lüyordu. 

- Neye gülüyorsunust dedim. 
- Bu gülün9 müm.kafa bana ,. 
-ayı hatırlattı, dedi, haylu mtılt-
çocuğuna cHoca öldftb demifl• 
uk sevincinden sıc;nya mçnya 
~in yolunu tutmUf. Hoca mıel'9 
mıs. Çocuğa sormut: 
. otıum nedir bu 8"1noln? 
Hocayı karşısında görmekle lılrdeDo 

bire n~ kaybolan 90CUk ön.Om ı:.
ka.ra.k: 

- Hoca wdü dedilar del demtf. 
Hooa, haylazın kula.tıa.nnı elı.t 

arasına alarak: 
- OA'lum, demif, hoca öldü dl}'9 • 

Vinmel Sen elit! öldürmılJ'9 baki• 
Mahmud Yearl bu. t&krayı anJd. 

tutan IO!U'& gttıerek! 

- Jıf'Qmdrepcılara, blDiDı dl taft6. 
,.m budur, dedi, boca O. delil, ettftl ............ 

'ttnd>n, tasftfe iatiJm pDf edip.. 
lılr ve dllerlerl hattında ftkrtnt • 
nınmet tatec:Um. Baa tatmler l&)dıın. 

!ab.t bir ~ aöyiemek tatemedl. a.. 
dece: 

- Benden küçftkler da, benden tı6o 
yftkler dl, benim yaflmdalı::tler ~ 

bepsl benim arltad~mdır. ~ 
isim turlh etmiyorum. ÇQnktt ..... 
eeğ1m her hangi bir htıktbnde f8hll 
118nlpaU '" antıpatıler:lmin de temıt 
olablllr, demekte iktifa .tU.. 
~ edeme aynld.nn. ~ 

ılıııln: 

- VU&'nın gösl.ertnden öperim ,di
pord11. 

(GÜNÜN ANSIKLOPEDisl) 
Petrolün tarihçesi 

Jlt'lrftm• petrol •• beı:udıı lf*iD1 lılr 
.......... '9tn Ltmltet ttrUtt kurmal& 
a.ru-...-.. 

B 1 b3ıM '8.ribJnde petrole llıauil bir 
urı bil doldurmas. Maamatlh .MkDelta 
d&n'&lb ded1tlorl petrol yeni blr :t8'11 
del1ldll\. Ba.kftd&k1 kuyular .kad1m dnre
Jerdenbert mardttu. HattA Asuriler, Mlllll'
lılar, .-ı Yunanlılar ve Romalılar petrolt 
bir Wın'PSr vaaıtul olarak kullan.ıı1&rdlt 
pmeııt.on ha:rg diye katarlar, mWJ111.}an 
pPmak ~ :tna petrolden 1.stlfa.de ecı.. 
lerdl. Otma.11 Amerl:t& yerlllert cı., 't'Ocu4-
l&nm ollllamai içln petrol atırtln~ 
ba madde71 mU&yyen hastalıklann ted.&
'rillndıe kUDanırlardı. 

18H ...mele Hlld.reti 18imll bir Ameıt
bll tıı. ınaddentn daha ıttimuUtı b1r tenm 
naı&&a olarak 1st.tm.al edllebllecel1n1 U.t 
.tirdi. Oh7o'nwı müstıakbel köylerini bu-

Fransız gazetecileri 
ln~terede 

Loaıclra 22 (AA) - İnailtereyi zi. 
rreıt etmekt. olası Franıız ıazetec:U... 
harp muhabirleri. 21 klnunuaani ak..,. 
ma lncWz i.atihbarat nezaretinin miAA
Ji olrautlardır. Ziyafette ietihbanıt ~ 
retina pul&mento müstep.n Sir cEcl
vard Griar> ile lnıiltezedckJ Franaıa -. 
kert IMyetinln tefi bay Andre Mauroll 
n Fnnmz lnctıiz cemiyeti mtimceem..t 
w..n.....ı.rdıl'. 

Amerikada tütün ekimi 
azalblıyor 

W~ 22 (A.A.) - 'l'ötb 
lhracatmın azalması dolayıslle ve ~ 
glltere htıkfuneti.nin Amertkadaıı 40 
b1n punt satın alacalı suretindeld 
ftdine n.&mmı önftnıüzdeld sene zar
tmdald tftttın tstihsalltı yanra tncn. 
ttıee4t.ıa. 

nala qdmlatmat mimktiıı olduıtunu lle
d drdl. 

Amedkada blr a.- enel l:ıAr 90lt d~ 
lal ve dlllrme.nlv petrollıl ~ 
.. Pab.$ tasfiye ed11ınemif olan tnL ~ 
ıal fena :lloıltu neoNWtt 1- hen111ı .-.ı.
de kul.lanılamı7ord1L. 

!,te bunda.n dolayı petl'Oi, dı:ömüryalb 
mn lt&fflne kadar taamm1lm edemedi. 

18'0 da kömürden ta.ktlr edilen cJtOmftz.. 
JaA'ı•, piyasada .sa.t.ıhnakf.a olan cB&l!Da 
)'atı• yerln1 tutmap başladı. Tca.rl1beler
Je anl&fl}dı .ki pettoı11 tunJııe etmek ~ 
&Da kömQl')'atından daha ehertfll blr &v.
rette tenviratta kullanma.it mtlmkQndQr, 
'Bundan 10nra petrol sarflyat.ı arttı. ıae • 
.Penstıvanya'da bttyük bir petrol §inetıl 
kuruldu. Bir çok k:imaeler n )'i19den mil
yoner oluverdiler. Bu ta:Uııen OD sene 
aonra da Standa.rd on kumpanyası JN. 
nldu. 

İtalyanın harp tahıiaab 
Londra 22 {A.A.) - «Daily Tel~ 

raph11 gazetesinin Roma mu.babtd, 
ttaıyanm 1940 • 41 bOtçes1n1 tedk:SIE 
ettikten sonra, pyrl muharip oım.. 
ama ratmen İtalyanın kuvvet.ıerlnin 
.bir harp ibtimaltnt derpif etzxı9 maı. 
.Wf bulunduğunun A§lkir o1dQlam 
n milaellAh lnıneUe:rtnl m JObt11 
.derece,e çıkaı:mU ~ blo Pr ,.._ 
kArlıkt.an çekinmJyf'N"ltnt yumaıa... 
dır. 

u..a mGt.ııa..- Prol. Anpl 
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Alman donanması lngiltere sahillerine 
taarruz edebilir mi? 

,.. ~ donanması başkumandanbja 
tarafından Ora! Bpee cep DJ'bl•ının in
tikamını almak için İngiltereye kal'f1 
büyük mikyasta b1r taarnm hazırlm
makta olduğu hatıl bu plAnın mtııer 
tara.tından da ta.sv1p ecllld1l1 mevzuu 
bahsolmaktadır. 

Bu habere i'Öre mutasavver taarııu 
plfuıı şu 1ki maksadı istihdaf etmekt&
dir: 

ı - İngiliz donanmasını muhare
beyi kabule icbar etmek suretue onu 
denizlere hft.kimiyetini sarsacak dere
cede izrar etmek. 

2 - Mümkün olduğu kadar fazla 
İngiliz ticart gemisi tahrip etmek -re 
bunun için ayni zamanda llnıanlan 
bombardıman etmek. 

Filhakika imparatorluk devrinde 
Almanya l.ıu gayeye vusul için kuvvet
li bir donanmanın lüzumuna kani ol
muş ve bu kanaatle büyük bir donan
ma vücude getirmişti. Almanya 1914 
harbine girdiği zaman dü..-ıyanın ikin
ci derecde bir donanmasına .sahip bu
lunuyordu. Bu deniz kuvvetini yarat
mak için sanayiinin bliyük bir kısmını 
donanma inşaatına tahsis e~ ve bi
lfıfasıla otuz sene çalışmıştı. Donan
maya ehemmiyet veren Kayzerin §i<l
dctli iradelerine dayanarak malt kud
ı·et.inin en müsaid ve siyast gailelerden 
azade bulW1duğu bir devirde Alınan
yanın İngiltere ile dcniılerde boy öl
çecek mikyasta donanma yapması ol
dukça uzun bir zamana ihtiyaç göster
mişti. 

P.J.tlerin Almanyada iktidar mevkil
ne gelmcsindenberi geçen be§ yıl İn
giltereyi denizlerde Nazi eme}J.eıine 
ramedecek bir Alman donenmru;ı vü
cude get.inneğe elbette kiti gelemez
di. Gerçi Hitler Alman donanmasını 
orduya nisbetle yükseltmek lüzumuna 
amiral Reader'in 1.rşad.atile kani olmut
tu. Fakat ne çare ki bir donanma yap
mak ve onu harbe hazırlamak kara or
duları teşkil etmekten çok farklı ve 
müşkül bir ~ti. Çünkü denisin seyyru: 
kalelerini yapıp meydana çıkannak 
senelere vabestedir. Bir dritnotun in
şası lı1a.kal üç seneye ve mürettebatr 
nın teknik bilgilerle mücehhez olarak 
bu dritnotu kullanacak tarzda yetiftl
rilmesi en az iki seneye mütevakkıftır. 
Almanya 1914 harbine girdiği zaman 
elinde harp kudretini haiz 18 dritn.ot.
la İngiliz donanmasının üçte ikisi ni&
betinde bir kuvvete malik bulunuyor
du. Harp içinde buna üç drltnot daha 
ilave etmişti. Fakat dört yıl süren bü
tün bir harp müddeti zarfında İngill~ 
donnnmasile bir defa muharebeye tu
tuşnbi1di ve bu muharebede de akibe-

tin meşkfik olduğuna hükmederek harp 
sahasında fazla durmaktan içtinapla 
biran evvel sahne! harbi terketmeği 
tercih etti. Ondan sonra dalına çekin
gen davranınalarla mürettebatın ta
arruz ruhu körlendi. 

Umumt harpteki Alman donanma
sının harekatı tedk.1k edilecek olursa 
görülür ki, donanma kuvvayi külliye-
sile Ingiltere sahillerine hiç blr vakit 
taaıTuz edeme~ yalnız zırblı kruva
zör !ilosile bu sahlllere birkaç korsan 
rıkını yapabilmiştir. Skajerak muhare-

besinde Alman donanması tehlikeli 'YIP 

ziyetlcre düşmesine rağmen gösterdi.. 
ği harp kifayctinden bu don.anmanın 
yaralarını tamirden sonra lllk sık tn. 
giliz donanmasını harbe Jcbar edecek 
vaziyetler hazırlaması beklenmişti. 

Fakat abloka tazyiki altında bunalan 
Almanyanın son bir ümid.le b(itün do
nanmasını Britanya adasına karşı ta· 
arruza kaldırmak tqebbüsünün do
nanmada şiddetli bir isyan barekeW. 
reddedilmesi isbat etmişti ki, İngtlt&
reye herhangi bir taarruz hareketi mü
rettebat indlnde b1r macera ve bile 
bile ölüm telakki edildiğinden İngWz 
donanma.sile çarpı§.Jl>Ak için artık ma,. 
neviyat kalm~. Alman donanmar 
11 bu son taarruz emrine itaatle İngtl
tere .sahmerlne hü~ etseydi elbett. 
ki ka.rfı.sında İnif1h donamnasım bu
lacak ve onunla mUharebede ke~ 
ıı1n katı hez1me1e ~amna muka-

:...ı..ıu 

bil eaeU dÜ§m&nırun belki büyük b1r 
k:ısmmı hnha edecekti. 

İtiraf etmek !Azım.dır ki, uınum1 
harbin Almanlar üzerinde bıraktığı te
lir İngiliz donanmasının adeden tl.1-
tünlülü ve ona tefavvuk. imklrunzlıtı
dır, her iki rakip donanmanın umwnt 
harpteki kuvvet nisbeti mukayese edi
lerek denebilir ki; İngiliz donanma.smı 
muharebeyi kabul icbar ederek onwı 
deniz hAk.imyetlni sarsacak. derecede 
izrar edilmesini o zamanki muhteşem 
Alman donanması bile göze alamadığı 
halde bugünkü zayıf Alman donanma
sı bu maksa.d uğruna tahrik edllditi 
takdirde intihara sevkedilmiş olur. 
Çünkü Hitlerin donanması henüz 1.u
giliz donanmasının kar§lsına çıkarak 
açık deniz muharebesi yapacak bir 
mevcudiyet defl.ldir. Alman donanma
m için esas vazifelerden biri olan İn
rillz ticaret gemilerini tahrip ve bu
nW1 için limanlann bombardıman 

edilmesi keyfiyetine gelince bu hareket 
bir akın mahiyetinde ve Yurgun yap. 
tı:ktan sonra kaçmak auretile yap~ 
bilir. Fakat İngiliz kuvvetleri tarafın
dan yakalanmak ihtimalini hesaba 
katmak lAzırndır. Zira şimal denizin
de İngiliz keşif ve devriye tayyarelerlle 
karakol gemilerinin daimI tarassud
lan sayesinde Alınan fll~wı taar
ruz hareketi zamanında haber alına• 
caktır. Bombardımandan 10nra çeld
len filo gerisinde himaye kuvveti ola
rak bir ana kuvvet bulmalıdır. Aknr 

cı filonun ilci cep zırhlı kruvaz-Orile 10 
bin tonluk iki ağır kruvazör (Blucher, 

AdmJral Hipper) den mürekkep oldut
nu farzedersek geride bunlan himaye 
vazifesine Bismark ne Scharnhorst ve 
Oneisenau dritnotlarmdan mü~k
kil olan donanma gönderllebllecektir 
ki, yalnız üç gemiden ibaret bu ana 
kuvvetin himayesine günvenmek çü
rük bir tedbir olur. 

Urnumt harpte Alınan zırhlı kruva
zör filosunun İngiltereye akınlarında 

ana ruo hemen bütün mevcudile denize 
açılmış ve akından avdet eden filoyu 
denizde kaqılıyarak himaye e'tmişti. 
Almanlann henüz böyle bir taa:rru7..a 
kalkınamalannın yeglne sebebi ana 
kuvveti emniyetli bir himaye yapa
mıyacak vaziyette bulunmasıdır. İkin
ci bir sebep de İngiltere sahili boyun
ca birçok tedafüi mayn tarlalan vücu
d getirilmiş olmasıdır. 

Hüld.sa Almanya bu harbe donanml\ 
kuvveti bakımından hazırlıkaız gir
miştir. İnşaları günündenberi harp ld
fayetleri izam edlien cep zırhhlarında.
kt aav~ kabUiyetinJn noksaniyeti de 
cenubt Amerika sularındaki muhare
bede meydana çılonı§tır. 

Alman donanma kumandanı Graf 
Spee'nin inttk.amım almak için İngi
liz donanmasını harbe icbare teşebbüs 
ettiği takdirde akibett Graf Spee'nın 
encamından pek faikh olmıyaeaktır. 

A. B. 

Hayvanlar ve hissikablelvuku 

Erzincanda zelzelenin vukuundan az 
evvel hayvanlar sokaklara d&külmüştü 

Erzincan aerum müeasesesi memur ve 
müstahdemini ahırdaki danaların çıkardıkları 

gürültü sayeainde hayatlarını kurtardılar 
Geçen gün bu sütunlarda hiss1kah

lelvutu denilen chldi.selert olmadan 
farketmek., h1Wnin hayvanlarda pek 
kuvvetli oiduğundan, ıııelzcle ve yta 
kayması gibi insanlar için ekseriya 
felft.keUe ııcticelenen tabU lfet.ıerl 

hayvanların evvelden hfsR.derek tecı. 
bir aldıklc.rından bahsetmiş, bu mü,. 
nasebetıe z!krtttJğim vakala.r arasın
da aeneletdenheri hayvanlann p1siko
lojlk hallerllo meşgul olan Ankara 
Veteriner fakWtesi parazitoloji profe
sörü kıymetli dostum Dr. Nevzaddan 
dinlediğim iki müşahedeyt de hülAsa 
etmiştim. 

Bu yazımı okuyan Dr. Nevzad ba-. 
na göndermek lütfunda bulunduğu 

bir mektupta son zelzele dolayudle 
de hayvanlar ve hissikablelvuku bah
sile alAkadar şayanı dikkat hadiseler 
kaydettiğinj bildiriyor. 

Muhterem doktorun öğrendiğine 

göre Enine.anda dam altld.rında b~ 
boş duran bir çok .koyun, aığır ve k6-
pek seızcıe vulruundan enel aokak.Ja.. 
ra dökülmÜf n acı acı bağımı.ağa 

başlamışlardır. Gece yarw aok.a.klar
dan yükselen hayvan gttrrutillerlnden 
uyanan bir çok k.1mseler olmu.şaa da 
bu hal1 btıttabt izah ede:nemlşlerdlr. 

Doktor, bUhas.sa çot garip .fakat 
pek mesud netice veren fil hadiseJi 
kaydediyor: 

Endncanda Ziraat Vetiletıne ba1Jı 
baytart bir serum müenesesl ftl'dı. 
Bu müessese Şdrkın lel'Wll n a.p 
Uıtiya.cını karflllyordu. Vct m 11.yade 
sığır vebasile meşguld.tı. Mtieaseaode 
pek çok v1ru8 danalan mevcuttu. 

Hareketiarzm husule ıold111 gece, 
hadisenin vuk.uundan bir kaç ı.aat 
evvel nrus danalarının bulunduğu 
ahırda bir gürültüdür başlamış. Bu 
(Ür(lltüden uyanan mü~ genç 
müdürü baytar İlbamt merak ederek 
~ 1nnıit. bütün mQ.stahd~ 
kal~, danalann bulUndW\l dstre-
7e ptUkleri l&IDaD ~ ~ 

lAfla öteye beriye aaldırarak ballı 
oldu.klan halkalardan kurtulmağa 
çabaladıklarını, zincirlerini koparan 
danalardan birçoğunun kapıya hü· 
cum ederek dJ4an çıkmak istedikle
rini görmüf].er. 

Hayvanlardaki bu Ant huzunu.zlUi 
karşısında herke.s hayrete dQfmü.f. 
b1r kısmı mO.stahdemin fırsat bulup 
kaçan hayvanların arkasından fırla
Dllf ve diğerleri de tam ahırdan çık· 
tıklan sırada müth!f zelzele baflamış. 
Müessese müdürünün refikası n bef 
çocuğu uyanık oldu.klan için ken.dlle
rtni binadan dışarı a~ar ve biru 
aonra bina oldu~ gibi çökmOf. 

Erzincan baytarı ıeruın emtitü.sti 
binasının btr tek 1nsaiı ziyama sebep 
olmadan yıkılmasına mukabil, n~ 
hazindir Jd., çöken duvar ve damlar 
ahırda bağh kalan ve bütün gayret
lerine ratmen zincirlerini koparamı
yan danaları ölüme aürükl~. 
Katiyetıe denilebilir ki müessesenin 
20. • 26 uzvu hayatlarını zelzele ola-. 
cafmı hisseden danaıann çıkardık. 
lan ıürilltQye borçludur. 

Dr. Nevad bundan aonra iatan. 
bulda olmUf bir vakayı da hatırlata
rak dlyor Jd.: 

Bir kaç aene evvel Cilıanginle bir 
cece yarısı bilyük. b1r ev çölı:mtlftü. 
Uykuda olan bu ey haJJcmn hepstnhı 
ölmesi muhakkak iken bir tekinin 
bumu kanamamıştır. ÇQnkft mn :tlj. 
petı hadlsentn TI1kuundan yanın .W 
kadar enel muthtf havlama1arta fl'f 

baJJcm uy~, IOkak k.apunna 
htıcum etmıf, açılan kapının önünde 
eve doğru acı acı ulnmıla.n ey halJa.. 
nı da d~te dtı.,örm~ ve hepsi hay .. 
van peşinde aokal'a çıktıkları mada 
ev çökmüştOr. 

mç f(1phe yok Jd hayvantenfatf 
uabt cttmle bam ftChelerde buı hfa.. 
}ere mam o1mat be)nmmd8fl tn
aanlarmmttne fafktir. f. ıt 
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(aaftahk 
Mali ye iktisadi anlaşmanın akisleri -

ihracat ve ithalat maddelerinin vaziyeti 
Bu haftanın en bü:rük hldw.i. İngil

tere, Fransa ve Türkiye aruında imza· 
lanıın malt ve i.kmadi anlatmalardır. 
Bu anl&flllalar etrafında l(Ünlerden• 
beri iuhat verildiii için, ayni mev· 
zuu tekrar etmek iatemiyoru:ı. Yalnız 
anlatmaların piyasada büyük bir alaka 
uyandırdıiım kaydetmek lazundır. Her 
ıeyden evvel tütün pi;yuuı daha emin 
ve canlı bir hale ııirmi~tir. Şimdiye ka
dar lnııiltore piyuaunda tütünlcrimiz 
pek az miktarda earfedilmekteydi, hal· 
huki umumi harp senelerinden evvel, 
İııailtereye daha fazla tütün satıyor
duk. Umumt harp senelerinde, İngilte
re Türkiye tütünlerini alamadıiı için, 
Yirjinya tütünlerini kullanmaia başla
mıştı. lnııiliz piyasası bu tütünlere alış
bktan sonra tekrar wnumi harpten ev
velki, Türk tütünlerine bir türlü avdet 
edemem~ti. 
Şimdi lngili:.ı: piyasası, bu itiyadını de

iitıtirmek için, Türk tütünü satın almak
tadır. Türk tütiinleri lnsiltere piyasasın
da emin bir istihlak sahası bulduktan 
sonra tütün ticaretimiz için yeni bir sa
ha açılacaktır. 

Bu haftanın mühim hadiselerinden 
biri de, muhtelif ithalat ve ihracat tu
belerinde tegkilat yapılmasıdır. Ticaret 
Vekilimiz Nazmi T opı;uoğlu bayram ta
tilinden istifade ederek şehrimize gcl
mi§, bu müddet zarhnda Vekalet erka
nı ile birlikte, istanbul piyasaııında yeni 
teşekkül eden şirket ve biriiklerle meş
gul olmuıtur. 

Şimdiye kadar 200 bin lira sermaye 
ile bir demir limited şirketi kurulmuştur. 
Bu şirket, dışarıdan demir ithal edecek
tir. Şirkete demir kullanan fabrikaiarla 
demir ithalatçıları dahil olmuttur. !kin
ci bir şirket de petrol limited şirketidir. 
Belediyenin de hissedar olduğu bu şir
ket, Sovyetlerin idare etti~i Neft Sen· 
dikatın tesaatını sntın almaktadır. 

Çay ithal eden tacirler arasında bir 
limited oirket kurulmuştur. Bundan baş
ka çuval ithalat tacirleri de bir araya 
gelerek yine ayni şekilde bir şirket ku
racaklardır. 

ihracat işlerine gelince, tiftik ihracat
çıları da bir birlik kurmuşlardır. Yumur
tacılar birliği iki gün evvel kurulmuştur. 

Bu şirketlerden başka, otuz Jtirket dil
ha t~e.kkül edecektir ki bunlnnn bir 
kısmı ithalat, diğer bir kısmı da ihracat 
lflerile meşgul olacaklardır. Bütün bu 
otuzu mütecaviz tirket için, Galatada 
Ömer Ahid hanında daireler ayrılmıştır. 

İhracat maddelerimizin 
vaziy~ti 

Tütün - Baş larafta da yazdığımız 
sibi. tütiln piyasası aiin geçtikçe eağlam 
bir hale celmek.tedir. Son aiinlerde Ma; 
caristan ve ltalyaya tütün ıevkiyab art
maktadır. 

Deri - İtalyadan kw.u derisi talep
leri artmaktadır. Son hafta içinde en 
ziyade ltalyaya sevkiyat yapı]mıştır. 
DerilerimİJ:e karşı her tarafta talepler 
vardır. Bunların arasında Macaristan 
da birinci derecede mevki i§gal etmek
tedir. Halbuki deri ihracatı lisansa ta
bidir. Son günlerde Macari.atana deri 
ihracı için mü.aa~ verilmemektedir. 

Alakadarların izahlarına aöre, bu 
Hne kuzu ve oğlak deriai için elde ıtok 
kalmıyacakbr. 

K\D'U meyvalar - Son günlerde kuru 
meyva, en ziyade Macaristan ve Ro· 
manyaya sevkedilmokt•dir. Limanımıza 
.. len Macar vapurları, ekseriyetle Tuna 
Clzerinden ihracat mallarnmzı la§ırnakta
dırlar. Macaristana gönderilen kuru 
meyvalar aruında futık da bulunmak
tadır. 

Kuru üzüm ve incire ıelince, lznıir tica
ret oduı tarafından ne,redilen maluma-

ta göre, bu eene üzüm ve incir piya .. • 
iyi bir devre ıreÇirmi§tir. Son hafta için· 
de, İngiltere hükılmeti kendi hesabına 
külliyetli mik.tard& üzüm almııtır. Fın
dık ihracatı ıon bir hafta İçinde yine bir 
az artmı,tır. ihracat daha ziyade f ran• 
ıaya ve ln~iltereye yapılmaktadır. Bun
lardan başka Romanya, Yugoslavya. 
ikinci derecede alıcılar arasında bulun· 
maktadır. 

Dokuma bam maddeleri - Pamuk 
ihracatı durgundur. Esasen pamuklu do· 
kuma fabrikaları pamuk ihracatının doğ
ru olmadığına kanidirler, maamafih el
deki hesaplara göre, ihraç edilecek de
recede pamuğumuz da vardır. 

Dokuma ham maddelerinden tiftik 
ve yapnğıya gelince, son birkaç gün 
içinde en ziyade İngiltereye scvkiyat ya
pılmıştır. Sovyetlerin de pi;1nsayla olan 
alakaları kesilmemiştir. 

İthalat maddelerinin vaziyeti 
İthalatı artırmak için, bankaların ak

reditif muamelesini genişletmeleri 1,.
zımdır. Geçen gün de yazdığımız gıbi, 
Osmanlı bankası tarafından açılan 70 
bin İngiliz liralık akreditif ihtıyaca kafi 
gclmemi~tir. Bu miktarın daha ziyade, 
artırılacağı ümid edilmektedir. 

Manifatura ithalatını artırmak için 
bankaların manifatura tacirlerine a\ un~ 
vermesi icap ediyordu. Son günlt.'Tde 
Ticaret Vekaleti bu ciheti temin c:tmi~
t!r. 

Demiıe gelince, evvelce de ya.ldığı
mız gibi, piyasanın en büyük ihti:ı: acı da 
demir ve madeni eşyadan ibarellir. it
halat tacirleri, Jngiltere ve Frnntıadan 
demir getirtmeğe muvaffak olamamış
lardır. Diğer taraftan Amerika, ~erbca 
dövizle demir vermeği kabul etmiştir. 

Amerikadan, buradaki ticarethanele
re gelen mektuplarda, Amerikan demir 
fabrikalarının, Jngiltere ve Fransa he· 
ıabına çalıştıkları bildiıilmektedir. Ma· 
amafih bu mektuplarda, Amerikan fab· 
riknlan, Türkiyeden vaki olacak ~ıpa
ri~leri de kabul edeceklerini ilavt! et
mektedirler. 

.Şubat ve mart ortalarııın doğru, Ame· 
rikadan yapılan ilk denıir 1!.İparişıcrı pi· 
yasaya teslim edilecektir. 

Bundan başka, Belçikndnn da demir 
ithal etmek için teşebbüslere girişilmış-
tir. 

Hüseyin A v:ni 

Gümrük muhafaza memur
larının Tasarruf ve karagün 

sandığı 
Gümrük muhafaza memurlnn arP.smda 

teşkil edilen tasarruf ve karngün sandığı 
heyeti umumiye içtimaı, muhafaza ba.'imu
dürlilğü binasında yapılmıştır. 'I'oplanuda. 
Sandığın yardım imkt\nlarının genişletil
mesi, gelirin artırılması hususları ~orü
şülmüş, sandığın 6 senelik fnaliycti gözcltn 
geçlrllmiştlr. 

Muhafaza memurlarının aidatı ile yaşa.
yan sandı~ın bugünkü para mevcudu yet
miş bin lirayı geçmlftlr. Karagün sandığı
nın geçen sene zarfında olen memurların 
ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere 
500 er Ura nakdi yardımda bulunduğu, sene
lik yardım tuto.nnın ise 4, 5 bin liraya baliQ' 
olduğu tesbıt edilmiştir. Toplanbdn, bun
dan böyle, tekaüde sevkedllecek memur
lara da 500 er liralık yardımda bulunulma.
aı, ancak her nakdi yardım vukuunda .me-

murla.r ta.rafından aynca 60 ar kuruş vtrilme
sı de karnrlaştınlnıı..ştır. İçtimada idare h&
yetl raporu okunmuş, heyet 1bka tdilmlo
tır. 

Eminönü Kalkevlnden: 25 lkinclki'ınun 
19~0 pervembe ııünü saat 17,30 da, evimhı 
ıa.lonunda. lıtanbul belediye rel3 muavini 
bay Rifat Yenal tarafından .KöycülOJt. 
hakkında blr konferans verllecektır. Dave
tiye yak.tur, herkes geleblllr. 

Felaketzedeler için kavurma yapıldı 

Kurban bayramı hava niııbeten mü
eait geçmi~tir. Rüzgar hafifce lodostan 
atiğindcu hararet mutedildi. T ermo
ınetre 8 derece ile 1 4 derece araııında 
tahavvül etmiştir. Yalnız dün hava ka
panrnıı ve yağmur bll§l.nmıştır. 

Bayram &ünleri kcııilen kurbanlann 

derileri Türk hava kurumu ile Kızılay 
ve Çocuk esirgeme kurumlarına teberrÜ 
edilmiştir. Birçok kimseler kurbnnlarını 
E.minönii Halkevine göndermişlerdir. 

Kurbanlar burada kesilerek zelzele f ela· 
kctzedeleri için kavurma yapılmıştır. 
;y uknrıdnki resimde kavurma yapılması 

ı:örüniiyor. 
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Shirley artık filim çevirmiyecek 
Şimdi mektebe girecek, dört sene 

kollej tahsili görecek 

Hollivuttan gelen haberlere göre 
Shiı:ley Temple sinema. hayatmdan 
çekilmiştir. Şimdi bir mektebe gire
cek ve tahsil ile meşgul olacaktır. 

Küçük artisti sinema meraklıları 

arasında tammıyan yoktur. Shiı'ley 

933 senesinde, henüz beş yaşında 

iken !ilim çevirmeğe b~larnış, yedi 
sene dunnac!an çalışarak birçok fillnı
ler çevirmiştir. Bu !ilimlerin hepsi 
çok rağbet gcirmüştür. Shirley bir ta.
raftan filim çevirirken diğer taraftm 
husust hocalardan ders almış. ilk 
tahsilini bitirmiştir. Fakat ailesi bu
nun kfifi gelmediğini ve y~ının da 
artık çocuk rolieıi yapmasına müsna.
de edemediğini görerek geçen sene 
filim faallyetlle al~kasını kesmek is.
temlşlerdir. Filim ş1rketlerl buna bir 
türlü razı olmamışlardır. Bunun üze
rine !?40 senesi iptidasına kadar ça
lışması şartile muka.ve!c yapılmıştır. 
Mukavele müddeti dolduğundan 
Shirley şimdi stüdyodan aynlacaktır. 

Shirley bir kolleje verilecek ve 
dört sene orad:ı tahsil ile meşgul ola
caktır. Dört sene sonra mektepten 
bir genç kız olarak çıktığı zaman 
belki yeniden filim çevirmeğe başlı

yacnktır. Bu nokta ancak o zaman 
düşünülecektir. Ailesi, çocukken mu
vaffak olan Shirley'in genç kız olarak 

ınuvaffakıyetsizli~e uğramasını isteme
mektedir. Esasen küçük artistin bir 
milyon dolardan fazla birikmiş para
sı vardır. Kazanmak için çalışması
na lüzum yoktur. Döıt sene sonra ye
ni tecrübeler yapılacak ve muvaffa
kıyet ihtimali yüzde yüz göıiilürse 
Shirley tekrar filim çedrmeğe başlı
yacnktır. 

Küçük artist, birçok büyük sine~a 
artistleri gibi sahneden stüdyoya gel· 
miştir. Shlr1ey beş yaşında iken Los 
Anceleste çocukların oynadıklan bir 
piyeste baş rolü yapmıştır. Piyesi 
seyreden meshur Amerika bestekarı 
Tay Gomey, ·küçük artistin zekasına 
ve oynayış tarzına J1ayran olmuş, 

Fox filim şirketinin nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Fox şirketi küçük bir 
tecrübe yapmış ve bu tecrübe muvaf
fakıyetle neticelendiğindcn artlste bir 
fllimde baş rol verilmiştir. 

Shirley ilk olarak cKilçük Shiı-ley> 
filmini çevirmiştir. Bu film o kadar 
rağbet görmüştür ki, film şirketi der
hal üç senelik bir mukavele teklif et
tnlştir. Bu mukavele mucibince kü
çük artist senede 40 hafta çalışacak 
ve haftada 2500 dolardan senede ıoo 
bin dolar ürret alacPktı Mukaveleyi 
artist namına babası imzalrunış'll". 

Baba, bunun üzerine işini b!rakıruş 
Ve 100 dolar haftalıkla lozınm mena. 
ceri olmuştur. Alle bu para ile gec:n
tniş, mütebaki kazanç Shirley 11"%
bına banlmya yatırı!mıştır. I~üçiık 
arstistin ikinci filimi cShlrley ·.:-::ı-,"'~ 

reeı. cUr. nunu müteakip cKüçüt{ 
M ıflry. filimini çevJrmistır. 

:l. 
Shirley 8, 9 ve 11 yaşında 

Shirlcy iki sene cwcl çevirdiği 
bir filimde 

Uç sene sonra Shirleı .. m kazancı 
artmış, en büyük yıldızlar dErecesine 

çıkmıştır. Arnerikada en çok rağbet 
gören onun filimleri idi. Shirley bir
birini müteakip birçok !ilimler çevil"
ıniştir. 

Küçük artist bütün muvafakıyetl
ni tabiillğine medyundur. Daima ro
lünü çok iyi anlıyarak pek tabit bir 
surette oynamıştu·. Bunun bir misali 
şudur: Ktiçük Shirley filimi çevrilir
ken çocnklann bir eğlence sahnesi 
vardı. Bunun için birçok çocuklar 

toplanmıştı. Fakat ilk gün bu sahne 
tamamlanamamıştır. 

Ertesi gün stüdyoya gelen memur
lar yirmi kadar yeni çocuğun geldi
ğini görmüşlerdir. Bunlara niçin gel
dikleri sorulduğu zaman: cShlrley 
davet etti. Eğlence varmış, onun için 
geldik» cevabını vermişlerdir. Meğer 

Shirley cevrllcn filimdekl eğlence sah
nesini ciddt zannetmiş ve hakikaten 
bu sahnede eğlenm!ş... Stüdyo me
murları hunu anlayınca art.istin he
vesi kmlmaması için asıl filim çevril
dikten snnra yeni gelenlere bir sofra 
hazırlamışlar. Shirley bunlarla birlik
te çay içmiş ve eğlenmiştir. 

Shlrley'in en parlak devri bir sene 

evveline kadardı. On yaşmdan son
ra artık çocukluktan kurtulmağa 

başlamıştır. Bu sebeple o da yaşın
dan küçük görünmek i,Çin stüdyonun 
makiyaj mütehassıslarına müracaat 
etmek lüzwnunu hissediyordu. 

Shi:·kv ve hnhnsı 

lahlf e T 

Milli iktisadı koruma 
Kanunun tatbikine aiJ kararnameler 
hazırlandı, buaünl.,de teblil edilecek 

Kanunun başlıca ahkamı 
Büyük Millet Meolili tanfından ..._. MUeıa Milli ildiladı koruma kanu

lllUlun tatbikatına alt kararnameler ~. Jlue'llDleırd• alü;adarlan 
tıelııUf edileoektfr . .Kanun 1anbf Mıflıll edOmemllldlr. Bu kanunun pyf.91 
memlebUe her banp bir flüet rejimi tem.._ .ıettJcllr. HükbıeUn ve 
Meclisin maksadı, lçbıde bulundufuma feykaIUI unl içhıde memleket mö
dalatiı b•kımmdan her an llmn olülleoek feda!Me tedbirleri alabilmek n 
Wlbaaa hOkhıetla muhtıellf fU)Mlllin4eki faallydi ahenkli bir vuiyete 
bymak, Dibaya lhUkArla mücadele etmektir. lfllJabnffe ver'.len saWılyno 

lerin mAnuı bunan ibareWr. Kala11DDD bafl1C8 ahkimı tudur: 

Milli korunma kanununa CÖJ'e, lc.ra Bu llü.kmü.n tatbik edileceği 7eıler, hU-
Vekilleri Heyeti, uınuml veya klsml ... kGrnetçe U&n olunacaktır. 
ferberlik. dwletin harbe ırirJnmi lhtima- HükO.met, her nevi maddelerin aza· 
lL Turk.iyqi alakaJanchran yabanc.a dn- mt fiatlerini tmbit edebilecek faturala· 
leder aruuıdaki harp hali takdirlerinde rlD muanren bir müdet için muhafaza 
bu kanunu tatbik etmek ..ı&.biyetine edilm•i mccburi;rc:tini koyabilecektir. 
maliktir. HllkUmet. kanunu tatbik edol"- Yüz kun&1tan fazla alı~ veriflerde müea 
ken ve tatbikından faraga.t .ylerkoıı terinin talebi lizerine satıcı fatura ver• 
bunu ilin ve Millet Meclisini de haber- meğe mecbur ola.cakur. 
dar edecektir. Suni fiat yükseltilmesi, mallann sak· 

Kanunun hükünllerine teyfikan İcra lanmuı, muvazaa ıuretile devri. zincir-
:Vekilleri Heyetince ittihaa edilecek ka- leme aatıtlar, fiat birliği gibi müstehlik 
ran hazırlamak üzere V ek.iller aruından aleyhine olan pyri meşru ticari muame-
bir k.oordlnuyon b07eti tetkil edilecek• leler yuaktır. 
tir. İcra Vekilleri Heyetine ·nri1mekte Hük<lınot. her türlü hususi nakil vası· 
olan aal~etlerin baflıcalan fUD)ardır: talamun HıyriiMtferiııi tanzim, tahdit 

İstihsali artırmak bakımından, ıana,i edebileceii cibi. bu vuıtalann nııılze· 
ve maadin müeue1elori hükGmetçe kon· melerini Te mutad lleretlerini vererek.. 
trol edilebilecek ve bunlara Jdlldlmıetçe devletçe lüzum ,.arlikcek yerlerde ve 
proııram Terilcbilocektir. Gerek bunla· hizmetlerde çalıpnalannı mecburi yapa-
nn ve 1rerek diier .. yerlerinhı itçi •• pilecek bunlan deler pahasile sntın da 
ihtisas olemanlannı da hükO.met temin alabilecektir. 
edecektir. Ziraatte oalı,abilir her vatanda§, ken• 

Bu maksadla vatandatlara ücretli İl dl ziraat ili yüxn.tü kalmamak ıartilo. 
mükellefiyeti tahmil olunabiloc:ektir. Bil· lkameta&handan eıı çok 15 kilometre 
tiln buralardaki memurlar, mütehu11.. mesafe dalıilinde bulunan r.iraat ielet· 
lar, ve müatahdemler, kabule f&Y&J\ bir melerinde rnUnulp ücretle çalı~tırılabi-
mazeretleri olmadan Ye hah• venno- lecektir. Bu hüküm· kadınlar hakkında 
den iılerini terketmiyeoelJerdir. Fakat kendi köy, k.uaba ve ıehirleri hudutla· 
çalışmaya mecbur tutulanlara ~erine nna münhuırdır. ,Zenyabn nevi hnk-
mukabil emsaline eöre normal ücret v• kında da hükumetin vereceii emirler 
rilecektir. muta olacaktır. Ekilen her dört hektar 

Hükumet. sanayi •• maadin müeaae- arui için bir çih ökiiz, milli müdafaa 
aelerinin mamuHerinl Te ihti..ı&tını, nor- mükellefiyetinden i.tİlna olunacaktır. 
mal maliyetine yüzde muayyea bir k&r Bu kanunun derpiş ettiği itlere lnzım 
il&veııile satın alabilecektir. Bu mallann olan todlyoler içln hükumet emrine 25 
hükumete teslimi mecburi olacaktır. Hü· milyon liraya kadar bir sermaye temin 
kG.met de nakit ve bam madde bakımla· olunacaktır. 
rından kredi temin edecektir. Kanunun ihtiva edeceği cezalara gelin· 

Maddelerin veya yardıma mal:ı.eme- co, hükümlerini dinlemiyenler için 25 
nin bir elde toplanarak halk ve millt liradan bet bin liraya kadar nal.:di co-
müdafaa ihtiyacının tazyika dlltilıülm.. u, 7 aünden aiti aya kadar hapis ceza-
aine meydan vermemek için bük<ımet. ıı, 2 ıeneden bq seneye kadar muvak.~ 
değer fiatile bunlan ahp ihtiyacı olan kat ılirsfiıı ve maI1arın m\isadere!i co· 
müesscselere kauız verebilecektir. zaları konulmuştur Te bu oezalar tecU 

HükG.mot. metr<kk Yeya natamam kal- olunm~tır. 
rnıt it yerlerini tayin edilecek bir taviz Bu kanunun hükümleri dairesinde it-
mukabilinde işler hale 1ıetirebilec4tir. tibaz edilecek karar ve muameleler hak· 

Sahiplerine kati lii%umu olmayan m"" kında kuat mercilerden tehiri icra ve 
kine, allt. edevat, teaiaat ve her nni tedbiri ihtö'ati kararlan verilemiyecek· 
.istihsal vaeıtalaruu. aahiplerinin iflerinJ tir. 
sekteye uğratmam.alt prtile ve ihtiyacı 
olan müeeaeselere vermek üzere, değer 
pahasile satın alabilecektir. 

Hükfunetin istilua.I bakımından emir
lerini yerine getirm'1'•n sanayi ve ma· 
adin mücueseleri, sahiplerine münuip 
tazminat verilecek. hükfunetçe işletile
cektir. Bütün i~ yerlerinde ihtö'aca gÖ• 
re günlük İf saatk:ri her ııün için üç ..,. 
ate kadar artırılabilecektir. Yine ica
bında, iı kanununun 5 O nci maddesin
deki kadınlara ve küçüklere ait hüküm· 
leri tatbik edilmiyecek.tir. Fakat iKinin 
haftada bir ııün tatil hakkı mahfu.l kala.
caktır. 

Hükumet, hariçten 1ıeleceık maddele
rin miktar, cins vo nevilerini tayin veya 
menedebilecck, bütün madde1orin iıtih· 
ilk miktarlarını da tahdit eyliyebilecek.
tir. Tenıip ettiği tic:.aret mıüeu.clerini 
veya ticaret birliklerini. ithalitta bulun
mak üzere kredi. d&viz ve akreditif ile 
techiz ve bu müesseseleri memlekette 
stok yapmağa mecbur edebilecektir. 
Ancrık bu müesseseler, hükôm.etin mü· 
raknbeııine tabi olacaktır. Dahilt ihtiyaç
tan fa::la olan imal ve istihsal maddel~ 
rinin ihracı için yapılacak satışların te
kil ve şartları, hükGmetçe, imil Ye müs
tahsillerin hak ve menfaatlerine zarar 
vermiyecek surette tanzim olunacak
tır. HükUmet, dahilde ıtoklar yapılmuı· 
ru mcnedebilecek, memleket mahsuJlo
rini satın alabilecek, hariçten de mal 
mübayaa edebilecektir. 

ihracatın tahdit veya menolunmasın
dan dolayı memleket rnahtullerinden 
birinin fiati düşerse, hükumet bu mah
aulii değer pahasile aatın alacak veya 
bunun terbini mukabilinde müstahsillo
re para ikrazı temin eyliyecektir. Hiikü
metin tedbirlerinden dolayı bir malın 
dahili ve harici satıt fiatleri arasında 
fa:zla kar basıl olursa, hükumet, bu faz
la kardan Ziraat bankasında bir fon te· 
sis edebilecektir. Fakat harici pİy<\:ıada 
fozln karı miinhasıran sayine medyun 
olanlar, bundan yine mür.hasıran ken~ 
dileri istifade edeceklerdir. 

Bir hnfta znı fınrln gümrükten çt kil· 
miycn mallar, aliıkolıları::ı nam ve hes"'l• 
bmn hükuml'tçe, giimrükten çıknrılabi· 
lec• ktir. Trnnsit mallar bun<lnn ınüsteıs· 
nadır. 

Bu kanunun mevkii t.,ıbiktn bulıınchı· 
ğu mü.ldet içinde, şehir, kasnba. ish~lr, 
limnn V<" i••nayonlnrda gayri menkı q ... 
frı kiıl\ bedelleri, bu konunun tath.k•rı'l 
tckrı~cliim C'dl'n senf'nİn muAY,·t-n < l ın 
kim t ,.c'e-!lcr·nc1cn fn.zla ola:nı·. r •• ı tır. 

KOÇOK HABERLER: 
* Gala&& nht.unında Karadeniz vapuruna 

)1.ik vermekte olan blr mavnada bulunan 
Mehmed, bqına düşen bir balye ııe aQu 
aurette yarala.ı:ım.ıf, polis t:ıratmdan bc.>rP.
yt tedavi Boyotıu ha.ata.nesine ya.tınlmı~tır. 

Kuruoqmede Da.lka.ya ı~mlnde btr mo
töre kOmOr yüklemekte olan Hil.seyln de, 
başına da.ten büy11.k bir maden ltönıfiru üe 
ı.ehllk.ell surette ya.nı.landığından o da ay
nı haatane,e k.aldınlmıştır. * Muıt&ta ve Halil lsinılerinde ik.i şofö
rün ldareler1nd8 bulunan 1lt1 otobüs isttn
:ye sırtıanncla blib1rlerlle ç.&rplfIIllŞ, her ıt:ı · 
il de huan. utramı§tır. !çerUerlndekl yol
cular bu müsademe unasında blr hayli 
heyecan pç1rm1;l.erse de totörler bir birle
rinden dancı olmadıklan cihetle takibat 
yapılm.İ.ııma lüzum cörfilme~Ur. * FaWıte H03eytnala mahallesinde bir 
medresede oturan .elds yaolannda Em.in ı..
mJndekl oocuk, manpJ 11l'ier1nde kayna.
makta olan et tenceresi.le oyna.rken ı.enc&
te devrllmJ4 ve vücudünün muhtelit yerle
rinden yanıklar &ldıtı cihetle polis tnr&
tınd.an Huekl ııute.nestne ya.tınlnuşt.tr. * Fertktsyünde oturan B. Yusufun dört 
yaşlarındaki kızı Nimet de odada oyna.
makta iken plfmekte olan et tenceresi üs.e
rine ka.pa.tl&na.rak devrilm1f ve bir taç 
:ye~nden tehlikeli surette ya.nmışJır. 

I.şe el koyan zabıta. bu yavruyu da Etfal 
b.a..stanes1n.e k.a.ldırmıft.ır. * Eyüpte Halll ismlnde blrl, evvelk.1 rece 
son derece a.rhof bir halde evine re~. 
ana ve babumuı Drufüdne kapıyı açma.
malann& kıarak ellıer1le eam1arı kıl'DUf 
bu sırad& bllek dam.arlan lte&Udltlnden po
lis tan.tından butaneye ltaldınl.mıştır. * ı eylal 1939 t&rlh1nden e"eı Marma
ra.ya rtrtp M bir daha .Alt:dexme çıkamıyan 
Alman bandıralı bir 1k1 vapurun İstanbul 
- Burııu - vama Umanları arasında serer
ler yapm&lan hukuku düvel abt.lmına mu
halif oldutundan fiklyetlert d&vot etmiftl. 
Keyfiyet Ankarad.a allka.dar mak&mlar ta
rafından tetkik edll.lyor. 

*Uzun samandan beri ha.mlanmalı:t& 
olan m&ranıozıar ltoopera.titl nb:amname
sl Ticaret Vet.ft.letinC4t ta..~k edllmfltlr. Ko
opc,ratıı k~lfttına ~lanm,lftır. Koope
ratif, ağaç sana;11 Ue meşgul olanlara a
zım gelen malzemeyi ve krediyi temin ede
cektir. 

Apartıman sahip!e~i 
Boş daire!eıinize hemen iyi 

kiracı bulmak iÇL'l <<Ak~amıı ın 

1 
ı~tlÇGli iLA..~LARI'ndan ..:Jsti
facte ediniz. 
~~; w 



lstanbul muhteli i Ankara ı 2-1 ye di 

Hariciye Vek:IH B. Sttırrll Sarncoğiu maçı takip ediyor 

8'ı 'KOi Ankara m"1ıtrılirini c:anlandu· 
At. Bütün hatlarının sayreti adanı ak&l.
la 1'3zük{b'ordu. Bu sırada l.tanbul .ka· 

ni 11kı bir çenıbot .içine alan Ankara 
.forlan Fanıjun fevkellde mUclahal..ı 
~ maçla beraberlik ~ 
rapmakta ~ ç~ o. 

yunun son dakiklll n geldiği zamaa 
mütemadiyen Ankıualılann hücum • 
tilc.leri görülüyordu. Buna latanbul muh
telltf de iyi bir müdafaa ile muhbele 
ederek ıol yapmalarına imkln bırakm.
dı ve bu suretle rcvllQI maçı da 2- 1 J.. 
ta.a.bul ımıhtelitinin plebeaile bitti. 

Hılkemı Şazi Tuoan. 

OTUN 
Saat u. ı o da Anbn. mubhiıllli

dn ortadan Y&J>blı bir hhımlııt ~ 
bakıı.ya ba§landı. Sol ~ ........ 

garya dün eşı 
5-2 kazandı 

mtidafauma kadu aıqama "haa.. 
felindikı.ı sonra CIJ"UD .a:ratlendL A.,. 
kara takımının bG;y(lk bir enedl de • 
oadığı görlilüyordu. BUha.a ~ 
Muzafferin fevkatlde aUratJi olllfQ 1.. 
tanbul mUdafauınm sai tM'ahm ~ 
akıllı yoruyordu. Bwıa mıakabO bt..
bul takımı evvell •I tarafile hOcwaa 
lftlışıyor ve F"ıkrrıd ihmal ed.i;rorcla. 

Macarlar yUksek bir oyun gösterdiler 

ANKARANlN GOLO 
yedinci dwkada Rızanın ortadlıo 

7apbğı phat bir akın l.tanbul kal..W 
kanıtırdı. İstanbal mildafil•dnln top9 
"8k1Cl§tıramaınaaından Dtifade ed.a 
Celal gU:z:ol 'bir ,Utle Ankaranın a~ 
oO Cihadın mOdab&k.ine nPıaı ,.
makta sccikmedL Mu..bab ·tab. 
baıladıiı zaman Ankara bilhuaa aa.nt!'
ba:f Huanm kontrollU oywUle dalıııa 
~erjik ve daha mllc:uir bOcımıılu ,._,. 
yordu. Buna latanbul muhteliti :reni• 
,.. kışn paslarla mak.abelc:re val11ıyordL 
Fakat !::.§lakla GOndüzlin topu .a~ 
1Jhdo. çok bCklctmel.t lat&ob\al muı.e.. 
ıthıin Ankara bl..m. yaptıla akı.U-

Betikt .. • Hun~arya maçmdan bir enıtuıtane 

bıhlikesiz bir hale eok~rd.a. · Seyranı ~ünlerinde y~tıiı ik.i maçın 
()yunao 2, inal claldk.wndaa idb.r.. J,irineisinde galip, ikincisinde maalup 

:f.tanbal tak.ama da ..,...ıo. .o-.l et4 olan Macaristan ikincisi Hungarya taka-
li. ikret tarafından itMmei• baf)ach. S-, mı üçüncü ve son mnçmı dün Be§iktaı 
bal Ankara için b• azı bir tıeıhlike -.kil U. yaptı ve tamamen hakim bir oyundan 
edeceit ri\>i m6dllfauım da hayD .... eonra 2-5 gibi açık bir eayı farkile ga· 
•ordu. Nitekim knrtihkh htıcumluia 1ip geldi. 
aavanı .eden O)'UDUD 39 :uncu dakJla.. Takaim stadında büyük maçtan evvel 
asıda yeni bir pu Ak.rote bi Wr m..ı. yapılan bu karoılo.şmayıı Macarlar yat-
bıazıriadı. ruz sol haflanndan mahrum olarak bir 

GOLO cün evvelki kadrolanru muhafaza edo-
lSTANBULUN rck çaktılıır. Buna mukabil Beşiktaş fU 

39 wıcu dakikada eoHıaltan Fia.e. tekilde oynuyordu: 
feÇCn bir 'PUi Flluot koqtandaki b.tı M. Ali - Fanlk. Hüsnü - H~yin. Be-
Eavul yapmasına raimcn atlatarak topll dii, Feyzi • Salim, Hakkı, 1brahim. Se-
ıwut lıattı üzerindcıın ~ ortalad.. ref, Etref. 
Ortalanan bu topu ceza Mhuı lc;tnde .Hakem Halid Galıbin idare ettiği ma-
,.:kalayan Sallhaddin vole olarak kal. ça B~iktaşın merkezden ynptıf:ı seri bir 
d Hilmlnin bile ~ kaldılı bir ,00. hücumla bll§lıındı. ilk anlarda Siyah bc-
ltaleyc sohr k .l.tanbuhı borabenı ~ yaz takımın lehine devam eden ınüsa.-
ıiyeto getirdi. baka onuncu do1dkadan itibaren Macar· 

Bu golle berahee vaziyete giren ~ lcaın lehine inki§afa bnıladı. Bilhaua 
kara • İstanbul takım.lan blrlnd d~ solaçıklıın vasıtnsile yııptıklan akınlar 
den ı .. ı berabere olarak .,-:nldıla.r. Bcşiktnı için dai.ınt bir tehlike tcıldl 

tK1Nd DEVRE ediyordu. Bu sırada Mchmed AJiniıı 
nefu birkaç kurtan~ına ıahit oluyoruz. 

ikinci devreye latanbuhuı hGmamlıa Macarlann lılk.imb'eti 25 inci dakika-
baf{andı. Daha ilk ani rda &.tan~ dan itibaren ezici bir ıckll aldı. ()yua 
maçı kuımmalt için çalJ;ftı!l C~ tamamen Bc:ikt~ nısıf ahasında de-
&.. Buna mukabil Ankara muhtelid de Tam ediyor ve gol olmak ihtimali her 
f(>k çahfkan ıM'al1l Te enerjili bir 07.a an artıyordu. 
çlk.nrurordu. &:a d.vronba U 1nd dlıiıo Nihayet beklenen s:ol 40 mcı dakika· 
klk.nııtD& kadar ild taraf da btıtiln k'Yf'" da oldu. Merkezden yapılan biı Maur 
vetlcrile birbirlr:rlne karpldll bUcumlısı hücumunda top aola ıcçti. Solaçığın 
nı>tılu. ortasını aai\çleri yave.; bir vuruflll gole 

20 inci dakikadan itibara l.taobtıt çcvirdL Ve birincl devre M car ihlki-
muh eoldan n aa§'dan Ankara b. miyeti altında 1..() nihayetlendi. 
hino mOtcaddit .kınlar ~ ... iKİNCi DEVRE 
92cn bir ttirlil gol çık.araml1'ordu. Buna Jkinci devreye S~iktaılılar ttlk.mıda 
'Ankaralılar bllhaua a ntrforian Rızama ufnk bir tadil&t yaparak çıktılar. HilanO 
-ıiyretile mukabelede gecikmediler ft çık.mıo, yerine Taci girm~tL Oyuna Ma--
wun da 28 inci dakikaya kadu ıntlt;enıı. cerlann hücumu Ue ba,landı. Mu.aba.-

ke:.ı; muh cimi iki dakika sonra müdafl· 
lc:ri de çalımla ~eçerek yapbğı üçüncl 
golle pennlbyı tclôfi etti. 

25 inci d:ıldkada Beşiktafın yaptıla 
:ani bir akını Macarlar kornerle durdur· 
dular. Kornerden gelen top kalen.ia 
önünü karıştırdığı sırndo Hüscyinin ıkı 
bir ~ütii Be~il.:ta,a birinci ıgolU ka.zaa
dırdı . Bu sayı Beşikte.ılılan ~ayrcte s., 
tirdi ise de yaptıkları hücumlarda nw
hacimlerinin aıkı!Jık oyn mlllan yüziia.. 
dem nı-tice olamıyorlardı . 

35 inci dakikadan itibnrcn Macnrl• 
tekrar üstünlüğü aldJnr. Derin ve depo 
lumunlı bir eekildo Seşiktllf kalcaine 
yaptıkları hücumlnr çok zevkli oluyor
du. Bu akınl rın birisinde yine saiit 
lc.ri vn ıtnsilc dördüncü ve biraz sonra 
da aolaçı.klımnm bom'ba gibi bir ıütdıe 
bqincı gollerini >' apmaktn müşkullta 
uğramadılar. ()yunun aon dakiko.lannda 
BCfiktnılılo.r da bir ~ol kazandılar ,.. 
müsabaka 2-5 gihi açık bir sayı fark.Jle 
Macarların galebesi ile nihayetlendi. 

Güreı müsabakaları 
Ankara ve lstanbul temsili Ktlrct taı

lr:mılan araamda tertip edilen cfirq .ml-
1abakalıınnn bayram giinlcrinde Daiat
lık klübü salonlarında devam cdilın~ 
ve l?Tekoromcn tarzında yapılan Ok k~ 
tılaJmnyı lstanbul güretÇileri 3-A k:az.., 
mıılardır. -~ 

Dün geceki ziyafet 
Şehrimizde bulunan Mncnr takınu n 

Ankaralı ııporcular oerwne diln ak,aa 
İstanbul b6)ı:eşi tarafından Parkotelde 
150 ki§ilik mükellef bir ziyafet Terilmif
tfr. Çok samirnt bir bava içinde 109ta 
bu ziyafette Mac r konıoloıluiıı crk&m 
ve tanınmıe sporcular bulunmııolardır. 

& b ıckilde ocrilY ottl. ka kısa süren bir tevazUndcn sonra ~ 
tsTANBUUJN aAlJBtYET GOLO rar Maearlann hAkinüycti albna alrdt Eskt.. Kayzer hasta değil 

Servetı bir milyarı aşan 
elmas arayıcısı 

Sir Cullinan, kendi ismini taşıyan 
meşhur elması 
nasıl buldu ? 

Cutlinan, elmasının bulunduğu zamanki lı:ıli, buguni ü ikı J>.·J ~~ 

ve İngiltere knüının tncmdnki yeri 

Meşhur Cullinan elmı:ı.s ~ını bul
muş olan sır Thomas Culllnan Tran
suvalda Johanneaburg şehrlnde 84 ya.
fmda vefat etmiştir. Kend1sl 1865 se
ııe.a1nde Cnp kolonisinde küçük bir 
köyde dor;tnuş ve daha ~ı>nç yaşında 
bütün memleket halkı gıbi elmas ara.
JlCllığına başlamıştır. ~lJatlt ve azim. 
1l çalıştığı cihetle, s.z E8.JI1anda küçük 
b!r sermaye toplamış ve ötcdenberi 
dfl4ündüğü Uk elmas r..rayıcı şirketi
ni teşkil etmiştir. 

Cullananın, Prinsloodakl çifhğinde 
kendisine hem şöhret ve hem de bü
J{lk bir servet teşkil eden meşhur 

CUlllnrin elmasını bulmuştur. Bu el
maa taşı, 3,025 kırat ağırlığında idi. 
Büyüklük ve ağırlık itibarile 1893 de 
bulunan meşhur Excelslor elmasını, 
parlaklık itibarile de Orlov ve Re
ıent ve Etoile du Sud elmruılannı ge-
çtyordu. 

Transuval hükO.meti, İnglltere kra
lı yedinci Edvarda vermek için Cul
ltnan elmasını satın aldı, Amsterda
mın meşhur elmasçılan, bu taştan 
dokuı aded büyük ve blr çok küçük 
elmas t~ yaptılar. 13u tn.şlarda.n en 
eüze1 ve en kıymetll iki tanesi bugün 
İngiltere hazlneslnln II19lıdır. Bir 
numaralı Cullinan İngiliz kralı altın
cı Jorjün tacını sUslenıekte, iki nu
maralı CUllinaıı da kral MMmın tize.. 
rinde bulunmaktadır. 1905 senesinde 
m Thomruı Culllnanın 200 milyon 

E. ve bayan Cullinan 

trank tahmin ~en serveti, bugün idam cdı!nıi',itır. Foorie sehpanın 
bir milyan çoktan e.şm.ı.ştır. önünde iken: 

Culllnan bir facia seri81ne sebebi
yet vermiştir. Mütehassıalar, bu kıy
metli taşın bir tarafı yamyaMı oldu.. 
lunu gördüklerinden bunun, lkiz ol
ması IAzmı gelen bir elma.mı bir ta.
nesi olduğu neticesine varmışlar

dır. 
Elmas şirketi, bu rivayeti tela1b 

etmiş, fakat sersertler, Ba.lmaduko 
kabilesi tarafından aşınldJ.tı söylenen 
bu eunasın eşini aremağa koyulmuş
lardır. Foorle namında btr io.giliz bu 
kabllenln relslnl zebirlt!iil!i cihet.le 
tdama mııhkQm ~ v 88.lben 

- Culliııanın eşi vard..r. Bunu 
gördüm ve onun uğruna ölüyorum 
diye buğırnuştır. 

O tarihtenberi Cullinan elmasının 
eşinden bahsedildiği lşitilnı~. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Ak§nm'ın KCÇ'OK tLANLa.. 

RI'm dikkatle okursanız kendi
nize en elverişll yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. 

Erzincan Maarif Müdürlüğünden: 
'Yerıııı.nsıntı11 dolayıslle EıT.tneandruı ..,ruaıı ErWıcan llkokul ~et.menlerinin yanld• 

ftZtfeye bn.olııyıncrcya kadar !fQ'a bıı.Qka. vtıt.Jetlere tay1n edilinceye kndn.r meırun sayıl~ 
lan Vek11llktlın btlel~. Emnoa.n lltokul öğretmenleri bulwıduklıı.n Y11Ayct1n en ~ 
sek Maar\f fun~iııe mtıre.caaıln., o.çıt adrealertnı ve m~annı muntazaman ala.btlmelell 
ioin de Vlllyet merk~de bir matem.et göstermeleri ve acık o.dreslertnı da1re.ı:nlU bDdiıl'-
melart ricn olunur. Cfi6S) 

26 g,q dakikada Ankaıa kaledne J ino1 dakikada yapılan yeni bi? Macar Aımterdam 22 (A;A.) - Eski Kq- F k l d 
en b!r .lıtanbıd hllcumunda BudurlntQ akınında topu kapan a:ığiçleri kaleciyi aoı Vilhelmin awr surette hasta oldnla Tıp akülteai De an ığın an 

ı-.cc LL ,._..Jum A-'---8 mUdafil--1-ı - d aldatarak takımının ikinci golünQ haberi Amıtcrdamda tekzip edilmdc.t• 1 1 -"~- tll w uu- ..- ""1UUU" oruu ...... k1 K Almanya vesaır yabancı momleketletde münte§ir ubb mecmua ar u.uu.uC sure e .,. 
'"rtb ve Ankara kalesinin bu kan--'-"- vapta. Bu aeyıd n sonra Macar hWml- dlr. Diğer taraftan es ayaerln bu cu-
r ~ ' 1 . .. 8 l tn · ld'" u ü ü ... _ alınncakttr. Bir sene zarlında takriben 4600 llnı kıymetinde olnn mocmualnn Ye~ imden btifııde eden E.ı,fak k&,c bh ,,_. yeti büsbtıtün artb. Tek kale ha indıt rnartcsi gtinu cı yı on m 11 • t.- .....,, 
fuşla lstanbulun lltlnci ve galibiyet 80o dcvo.m eden müsabakanın 20 inci dak.l- aid edecei\l ve sıhhatinin pek iyi .&- Re talip olanl&rın taıtıannı bildirmek w.ez. TIP takült.cal kalemine münı.caa.Uan llAA ola-

lilnü yopmokta~g~ccikrn~·~e~d~L:__~~~~~~k.a~s~ın~d~a~b~u~pen~~a~lt:ı~k~a~çı~ran~~M~a~ca~r ~m~v~·_!_~d~uğu~~s~ö~yi~cnm~:e:l:te:dh:~.~~~~~~~~Dı&r~~·~C5~1:i>~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~~_:J .. llll .. 



23 KA.nunusanl 1940 

YANLIŞ ADRES l 
O KÜnü Vedadla beraber bir aürü 

~makarı§ık sokaklara giriyor, çıkıyor, 
bır türlü aradığımız adresi bulamıyor· 
d~. IJcimiz de sinirden çıldıracak.tık. 
~ıhayet o derece yorulduk ki araştınna-
nmıza on be§ yirmi dakika kadar bir 

fasıla verip bir kahveye oturduk. 
Arkadaşım: 
- Galiba ... dedi, bize verilen bu ad

~cs Yanlış ... Yoksa şimdiye kadar çoktan 
uulurduk •.. 

Ben: 
- Herhalde öyle olacak .• diye cevap 

•erdim. 
Vedad güldü: 
- Baz.an yanlış bir adres insanın ha

tabnda ne mühim bir ·rol oynuyor bi
Yor musun~ Bak kahvelerimizi için

ceye kadar sana bir hikaye anlatayım 
da diııle ... 

Kahveci birer bardak su ile beraber, 
köpüklü kahvelerimizi önümüze getirip 
jasaya koymuştu. V edad hikayesini an
atmnğa başladı: 

- Bundan üç sene evveline ko.dar 
benim katiyen evlenmek niyetinde ol
ınadığımı hepiniz bilirdiniz değil mi) 
L,. Hakikaten tam manasile inatçı bir be
~rdım. Eğlenceye, sefahate, son dere
cede düşkündüm. O zamanlar benim 
için hayatın mnnası kadın maceraları 
l>C§inde koşmaktan ibaretti. 

Hiç unutmam, 9 3 7 senesinin son gü
nü idi. Sene başı gecesini mümkün ol
duğu kndar coşgun geçirmek için bir ta
kım programlar tasarlıyordum. 

Bir aralık kendi kendime: cBu gece 
leylnyn gitsem Ne kadar şaşırır ..• 
~i~ bilir ne kadar çılgıncasına da eğle
nırız. .. > dedim. 

Leyla tanıdığım kadınların en zirzo
Pu, en delibaş olanı idi. Son derece eğ
lence düşkünü idi. Kendisi hakkında ya
pılan dedikodulara aldırış bile etmezdi. 

lakin birkaç zamandanberi kendisini 
RÖrınemiştim. En son, ona Tünelde ras
lar.uştım. O zaman bana yeni bir apar
brnana taşındığını söylemiı, adreaini 
'\'erdikten sonra: 

- Muhakkak beklerim. Hainlik et
rnc... Gel... Yapayalnızım. Ne güzel ei· 
leniriz... diye sıkı sıkı tenbih etmiıti. 

lıte o yılbaşı gecesi Leylaya gitme
ie karar verince onun yeni evinin ad
resini nereye koyduğumu düşünmeğe 
başladım. Birdenbire aklıma geldi. Ad
resi yazıhanemin alt gözünde olacaktı. 
Hemen kalktım. Yazıhanenin alt gözünü 
•r11ttırmağa başladım, Buradaki bir sü
rü kağıt içinde bir türlü Leylanın adre
•ini bulmak kabil olamıyordu. Nihayet 
elime küçük bir kağıt geçti. Bu kağıtta 
bir adres vardı. Uı.kin kimin adresi ol
duğunu yazmıyordu. 

Kağıda bir kere daha göz gezdirdik
ten sonra kendi kendime: 

- Bu adres mutlaka Leylanındır. Za
ten Leyla da habrladığıma göre yeni 
apartımanını bana kağıtta yazılan semt
te tarif etmişti. diyordum. 

O gece saat sekize doğru evden çık
tım. Herhalde Leyla beni görünce pek 
faşıracaktı. Bir aralık aklıma bir takım 
ihtimaller geldi. Belki de Leyla bu ge
ceyi benim tanımadığım arkadaşlarile 
Keçirmcğe karar vermişti. Benim ansı
~n gidişim onlann programJannı altüst 
edebilirdi. 

Fakat bunlan düşündükten sonra ken
di kendime: 

«Adam sende •.. dedim, Leyli yaban
cı değil ki... Hem eminim ki o herkes
!en ziyade senebaşını benimle geçirmek 
later ... > 

Elirndeki kağıtta adresi yazılı olan 
~ere gelmiştim. 

Bu K\izel, yemi, tık bir çartuoandıl. 
Kapısını çaldım. •çeriden bir .artl kadın 
kahkahuı itftilj;yordu. Jçimdea: cQa)I. 
ha Leyllnın mi.afirleri var.• d.dJm. 
Kapı açılınca hayretler içinde kald ... · 
Kiminle karıılatmıttım bili.Yor mman > ••• 
Halamın kız.ile 1... 

O da dehıetli bir ıa,kmlıkla bana b ... 
kıyordu. Nihayet büy(ik bir eevinçle: 

- Hangi daida kurt öldü Vedad ~ ... 
Aman ne iyi ettin de aenebqını bizim
le beraber geçirmeie geldin ..• 

Bunu ıöyledikten aonra içeriye ann• 
sine seslendi: 

- Anne .. Anne ... Bak kim gelmitl. •• 
Koı.. Halam odadalardan birinden çık• 
tı. Beni görünce boynuma sanldı: 

- Vay vefastz çocuk vay ... Demeli 
nihayet bizi hatırladın ha.. Peki bu 
apartımanı nasıl butdun ..• Sen burayı bi
liyor mu idin? 

,Halamın kızı hemen ilave etti: 
- Anne.. Köprü üstünde rasgelmit 

de adresi vermiştik ya 
O zaman işi anladım. Ben yaz:ıhan&

nin gözünde Leylanın adresini ararken 
halamın adresini hulmuıtum. Bana: 

- Nasıl oldu böyle) Sen yılh&§ı ge
cesinde bizi nasıl hatırladın?. diyorlar
dı. 

Tabii iıin doğrusunu söyliyemezdim. 
Güldüm cevap verdim: 

- Bu sene başını da halamda geçire
yim.. dedim. Buraya geldim ..• 

Lakin yaptığım hu yanll§lık için ken
di kendime kızmııtım. Kim bilir ne ber
bad, ne sıkıntılı bir yılbaıı gecesi geçi
recektim. Salona girdim. Halamın kızı 
Necla beni arkadaşlarına takdim etti. 
Onlarda gayet neşeli, bir gençlik hava
sı vardı. Neclayı çoktanberi görmemiş
tim. O da fevkalade değiımiş güze]]eş
mişti. 

Vakıa Necla halama «Anne> derdi. 
Fakat halam onun hakiki annesi değildi. 
Necla halamın çok sevdiği. ölen bir ar
kadaşınnı kızı idi. Annesinin ölümün
den ıonra halam Neclayı büyük bir tef
kat içinde büyütmüştü. Herkes onlarm 
hakiki anne kız olmadlklannı unutmu.
tu bile .• 

O gece gayet masumane eilenceler 
arasında tatlı, ncteli saatler geçirerek 
yeni seneye girdik. 

Çocukluğumdanberi bu kadar temiz 
bir yılbaşı gecesi geçirdiğimi bilmiyor
dum. Ne iyi olmuştu da yanlış bir adres 
bu gece beni buarya getirmişti. Birer 
çocuk neşesile büyük bir masanın etra
fına toplanmıf. üzerinde cbir koy>. ciki 
al>, cbirer koyunun, chepsini ab gibi 
kelimeler yazılı san küçük bir demiri 
çevirerek topu topu yirmİ§Cr parasına 
oyun oynamıştık. Masanın üzerinde yir
mişer paralnr çokça toplandığı bir za· 
manda birisine «hepsini al> gelince kah
kahadan ev sarsılıyordu. 

Bundan ıonra hepimize tombala ka
ğıtları dağıtıldı. Hararetli bir tombala 
oyunu başladı. Necla yanımda oturmut
tu. Bir taraftan oyun oynarken bir taraf
tan da dikkatle ona bakıyordum. Ne ka
dar güzelleşmiıti. Canlı, neşe, hayat do
lu bir kız olmuştu. 

Halam beni o geceden sonra üç gün 
evinden bırakmadı. 

Necla bana büyük bir alaka gösteri
yor, sabahları kahvaltımı bile husuat 
bir itina ile hazırlıyordu. 

İtte yanlıı bir adres yüzünden yılbaşı 
gecesi halamın evine gelmem hayabmda 
mühim bir deii§ikliğe sebep oldu. Ben, 
inatçı bekar diye tanılan adam bir ay 
sonra Necla ile evleniyordum. 

Hilanet Feridun F.a 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 43 Nakleden : (V4 • N1l), 

~~------------------------------
lıın- Haydi... Gayret... Anlat baka

··· Ne oldu? ... - diye sordu. 
l1nı - Öyle bir facia ki, söylemeğe dl· 

varmıyor... Fakat Madem ki söz 
°'erd.inı, anlatayım ... Evet, tahminl
:ı gibi izdivacımızın ilk devresine 
be lü.k eden bit macera. o zamandan 
~ bu sır, beni boğuyor, öldürüyor!. 
tır VacımızdJın evvelki devirleri ha.-

lar mısınız? 
- Aşağı yukarı. 
~ NikAha zorlukla razı olduğumu 

hatırlatayım. 
- Evet ... HattA bu yüzden hayli 

lneraka düşmüştüm. 
- Bunun esaslı sebebleri vardı, h~ 

llıın efendi. 
- Başka birini mi seviyordun? 

kaı - liayir, fakat seviliyorduın. Bana 
bed: ben bu derece bağlanan bir erkeği 

baht etmek istıemlyordum ........ . 
................................................. 
Ve, blldiğlınlz macerayı, başından 

&onuna kadar intizamla anlattıktan 
sonra, kolu kanadı kınlmış bir şe
kilde sustu. iztırap ifade eden yü-

doıü~ü avuçlan ile sakladı. Derken 
gru}du: 
- Ah bu mülevves şeyleri abe ~ 

ç in anlattım? ... Israrlannıza rağmen 
söylememeliydim... - dedi. - Zira be
nim derdimin devası yoktur. 

- İhiimal, kızım ... 
Halide Vildan hanımefendi ba.şını 

düşünceli düşünceli iki yana sallar
ken, ansızın .boğuk bir feryadını ror
la zaptetti. 
Korsanoğlu Burhan, eşikte duru

yordu. 
Hidayet: 
- O ... - diye haykırdı ve elini ih

tiyar kadının avucundan kurtararak 
fırladı. 

KAbua ile karşılBŞIDlf gibi: 

- Onu görmek istemiyorum ... - di
yordu. - Onunla komıf1DA)c istemiyo
rum ... Aallaha ısmarladık. 

Kadın bir taraftan çıkarken, ko
cası. öte yandan Halide Vildan ha
nımefendinin yanına yakla.ıp:yordu. 

• •• 
Kaptan ihtiyarlamıştı. 

Kısa keslJmlt saçla.n hemea he
men tamamtıe beyazl.afmıftı. Güzel 
bıyıklı yüzünde hazin bir yorgunluk 
vardı. Yalnıs gözleri canlıydı. ZekA 
lle pırıl pml parıldıyorlardı. Bunlu 

Soldan sata: 
1- İddlhar. 

AKŞAM 

1 - Alafranga delil. 
8 - Tavstyesiıı. 
4 - Y1.9 - Tersi hububt.ttan blrldll'. 
& - Tam1l'I eden - Ukraynanın bqlan-

gıeı. 

6 - Sonuna. cA> gellnıe taa.mhane oltıl. 
7 - Nota. - Blra.nm ly1sl. 
8 - Talik et - Tuzak - Eşe~ papuça. 
9 - Tenavül et - Ba~ama - Tersi 

a.rkadaftır. 
10 - Nota. - Sizden bizden bqk& herkes. 

Yukarıdan aşatıya: 

1- Sebep olmak. 
2 - Birleşik Amerika cümhuriyetlertn-

den blri. 
3 - Tersi blr vezin Aletidir - Nida. 
f - İtlra.fın ba.şlangıcı - Bir kadın 1mıl. 
5 - Şirket. 
8 - Tersi artmaktan eml.rdl.r - Bqına 

et.. teUrse miras kalmaktır. 
7 - Oeydlrme - Nota.. 
8 - Rus Çarlı~m son devirlerinde 

mefhur blr papas. 
9 - İnsan cinsi - Titreme. 
10 - Alemin bakışlan. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan ııata: 
1 - Adese, Ka.ya, 2 - Binaltıyüs, 8 -

Ayaklar • • - Lam, İrlllta.. 5 - İrlanda. Al, 
6 - Aba, Cesare, 7 - Dar, İtimat, 8 - Ak, 
Ey, Aal, 9 - Mızmız, Dıl 10 - Ra, Leke. 

Yakandan aşatıya: 
1 - Abalıadam, 2 - Diyarbakır, 3 - Enam

lar, Za, f - Sak, Em, 5 - EWneiyıl, 8 - Tar
det, ze, '1 - Kırt.asi, 8 - Ay, Amade, 9 - Yöz
karuı, 10 - Az. AleWe. 

CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

YENi HARFLERLE 
Sava! ve Polie köpeji 
Tavuk hutalıklan 
Tavuklan çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli) 
Ne za.maıı civciv çıkarmalı) 
Tavukçuiukta muvaffakiyetin 

Kal'llf -
IO 
21 

25 
a 

•ırn) 2S 
Tavukçuluktan nuıJ para 
kazanılır) 25 
Nuıl tavukçuluk yapılmalıdır) 25 

ESKi HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Iv.çi bealemek usulü 25 
Av ve ıalon köpekleri 25 

Sab, yeri: iKBAL kitabevi 

gençliklerini muhafaza edebilmiş
lerdi, 

Karısının şeytandan kaçar gibi 
uzaklaşmasını görmüştü. Iztıraplı bir 
nazarla genç kadını te.şyi etti. Kuş, 

uçmuştu. 

İhtiyar kadın bu kötü vaziyeti ön
lemek için: 

- Safagelcllniz ... - dedi. - İstan· 
bula yeni mi geldiniz? 

- Şimdi. 
Kaptan, Halide Vildanın elini hür

metle öptü. 
- Bir şey soracağım amma doğru 

söyleyin, Burhan beyi Hidayetin bu
rada bulunduğunu !biliyor muydu
nuz? 

- Evet. 
- Demek onu görmek için koş. 

tun uz? 
- Ne yalan söyllyeyim?... Fakat 

gördünüz: Kendisini ben Jrolmuş de
lfilm... Kendlllğinden kaçtı. - diye 
kaptan bir ,eyler söylemif olmak ~in 
kekeledi 

Halide VUdan: 

-- Bidayet eaaen nadir çıkar. 
BöJ1e kalabalıklara .ise aaıa 10kuJ.. 
mu ... Alemi etlendlren, dans, mu.si
ki ona tJotuntuiar TerlJOı'. Kendlafnt 
KD1onbeylere bu &kfflm mrta geUren 
benim .•. 

• .., •• ..,., ___ ----•••AA 
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lSLAM T AR/HiNDE 

Türk kahramanları 
,-efrlka No. 82 Yazan: lskender Fahreddin 

ltfaryana fena bir tuzağa dütmüıtü, o Haccacın ne kadar. 
zalim ve gadar bir adam o1ıduğunu henüz öğrenınemiıti 

- Evet. Çok aeml,fiti. •. Fakat, elini elline 
filrmemfftl. Qolı: 1y1 b.lbll bil Ara.p zabitıy
dt o. 

- Ellnl eline sürmemesinin sebebini uı
Jııamadm mı? 

- Ha.yır •.. 
- Belltn burada. evlidir. Lübnanın eıı 

Jli7.el kadml, onun karısıdır. Selim bura
dan giderken, karı.sına: (Başka blr kadına 
ıbakarsam, Allah gözlerlml kör etsin.) de
mifti. Demek kl, s&zftnde durdu ... Yeminlnl 
unutmadı. 

Maryana, Seliinin yakında Şama döne
cel'lnl duymuştu. 

- Ben Sclimln bek:Ar olduğunu sanıyor
dum. Meğer o da evli ~ ... 

Diye mınldandı. Haccac: 
- Şam delikanlıları yirmi ya.şma gelme

den evlenirler. Dedi, hattA, yaşlan biraz 
ilerleyince birkaç kadın alırlar. Bir kadın 
onlan ta.tmln edemez. 

Maryana gülmete ba§ladı: 
- O halde sizin de blrkaç zevceniz var 

demek?! 
- Şüphesiz, dördü nlkAhlı, otuzu nlkMı-

sız olmak üzere otuz dört kanm var. 
Ve 1rl uzun dlflerlnl göstererek sınttı: 
- Sen otuz beşinci karım olacaksın. 
Maryana birdenbire tltredl: 
- Beni halifeye iade etmlyecelı: misiniz? 
- Hayır. 
- Hallfe gücenmez ml? 
- Haberi olmaz ki gücensin .. 
Maryana vazıyet! anlayınca sustu. 
Haccac eğlenmek tştlyordu. 
Ellerin! blrlbirine vurdu. 
Cüce salondan içeri glrdi. 
Haccac: 
- Zarayı getir .. 
Diye bağırdı. 
Biraz sonra uzun boylu, genç ve gfu;el bir 

kadın salona. girdi ... Haccacı selAmlıyaralt 
ayakta. durdu. 

Zara, vezirin rakkaselerindendl, çok gü
zeldl Çok süslüydü ... Göğsü incllr ve el
ma.alarla. donaruruttı. Kollarında Te ayale 
bilelı:lerlnde altın bllezikler vardı. İlltOnoe 
manalı bir bakı§la Ma.ryanayı süzdü ... Son
ra birden Hacca.ca dönerek gillümsedl: 

- EmredlnJs._ 
Haccac: 
- Benim türküm.il aöyle, dedi, eonra oy

narsın!._ 

Zara hatır bir boyun 1ı:ırara1ı: manııın 
başında durdu. 

Haccac güldü: 
- Neden beklediğini anladım. 
Ve eliyle bir kadeh taraP doldurup raklı:&

seye uzattı: 
- Haydi, iç bakalım! 
Zara şarap içerken, Haccac Maryanaya. 

döndü: 
- Ben çok yer dola§tım. Bunun kadar gü

zel oynayan lı:adın görmedim. Kendisi Bağ
dadlıdır. Onu Ba.ğdad seferinde valinin koy
nundan çıkanp almıttım. 

Maryana kendini tutamadı .. 
Sordu: 
- Bu kadın da zevceleriniz arasında mı

dır? 
- Hayır. Bu, .sayısı yüz elliyi geçen ca

ıiyelerlmden birtdlr. 
Maryana vücudunda hafif bir ürperme 

duydu. 
Fazla blrşey söyliyemedi. 
Zara şarp kadehini masanın üstüne bı

raktıktan sonra, ortaya çıktı. Haccacın çok 
sevdiği (Lübnan şarkısı)nı okumağa başla
dı: 

<Ben şarabı çok severim. 
Bütün ömrüm şarap içmekle geçer. 
Şarap lçUğlm zaman, herkesi kendim gi-

bi n*ll görürüm. 
Şarap içince, damarlanm tutuşur .. Odam

da. yalnız kaldığım zaman bile, omuzlan
ma binblr güzel kadın kolunun dolandığı
nı hissederim. 
İçtiğim şarabı Lübnanın en güzel kızlan, 

bağlardan üzüm toplıyarak ve onlan ken-

- Tabii, hanımefendi. 
- Zavallı Hidayetcik, çok garip ... 

Fevkalade iztırab çekiyor ... Siz tam 
gireceğiniz sırada o da gitmeğe har 
zırlanıyordu. Sanının geldiğinizi gör
memiştir. Döneceğlnizden de haberi 
yoktu ... Malumat ver:miş miydiniz? 

- Hayır ... 
- Öyleyse nereden öğrensin? 
Kaptan sussu. 
Bir müddet sonra: 
.- Buralarda ne var ne yok, ha-

nımefendi? - diye sordu. 
- Bin bir şey. 
- Ne meselA? 
-i Evveld şu ... Bakınız. 
Burhanla Halide Vildan, kışlık bah· 

çenin içinde birkaç adım yürümüşler
di. Az ötelerinde, geniş yapraklı bir 
atacın albnda Bellds ile Mısırlı, Pol 
't'e Virjini tavrtle duruyorlardı. Tam 
mA.nasUe sevişen insanlar olduklan
nı anlamak için fazla dikkate de ~ 
cet ,oktu. 

Kıs, heyecanından sapsarıydı. Son 
derece mesud görilnüJOIÜU. Adeta 

aıtıoftu. 
8üh1 coşkun ~ bir feyler an

latıyordu. Sevgillsinin saçlanna ne
fesi detiyordu. Kız şefkat, muhabbetı ı 
dolu gözlerle ona bakıyordu. 

Brkek: 
- Beni İstanbula bağlıyan bu 

febdn ca-1111r1erı delil, emin olu-

dl ellerlle sıkarak yaparlar. 
Bu varabın her katresindo, blnblr Lüb-o 

nan dllberinin neşesi ve sıcak nefesi var
dır.) 

Vezirin rakkasesl birdenbire sustu.. Ve 
k0f9,ralc Haccacm dlzinin dibinde eğildi: 

- Haydi, s1z de içiniz seyyid! 
Zara §al'aP kadehnl ellle doldurarak Hac

eaca uzattı. 
Vezirin ra.kkasr.sl çok §ehvetli bir kadın

dı. Maryana;-ı Haccacm yanında görünce 
kıakanmıştı. 

Haccac prap kadehini aldı.. 
Maryanaya uzattı. 
Zara birdenbire yerinden kalkarak rak

setmeğe başladı. Zara, Haccacdnn çok kor
kardı.~ Haccac onu iki kere kamçı ile döv
müştü. 

Vezlrln rakkascsl kıskançlığını sezdlrme
meğc çalışıyordu ve bu maksatla -efendisi
ni kızdırmamak için- raksetmeyi tercih et
mifti. 

Haccac, rakkasenin gözleri döndüğünü 
hissetfneınlş değildi, fakat o, kadınların 
blrlblrtnl kıskanmalanndnn da hoşlanır

dı. 
Zara.ya: 
- Nasıl ..• İspanyol dllberlnl beğendin nü? 
Diye sormaktan bile çeklnmemşiti. 
Baccacm klmseaen korkusu yoktu. 
O, Emeviye hükümetinin en debdebeli, en 

parlak günleri içlnde, hususi hayatını hiç 
kimsenin hattA hallfenin blle müdahalesi
ne tahammül edemlyecek kadar hl\r ya§l
yordu. 

Zara sadece: 
- Çok g117.e1-. 
Demekle iktifa et.mlş, dönmeğe ba§la

Dllftı. 
Haccac, Zaranın raksından çok zevk ~11-

yar: 
- Beni yalnız senin oyunların hıza ge

Urlyor. 
Derdi. 
Marya.na. fena bir tuzağa düştüğünü an

lamıftL O, Haccacm ne kadar zalim ve gad
dar bir ada.m olduğunu henüz ôğrenmeml§
U. 

Maryanaya, halifenin sarayındaki car1-
1eıerden birt: 

- Hallleye aad.alcat gösterirsen sarayda 
rahat edersin ı 

Demlftl. 
Marya.na, Haccacın dizinin dibinde otu

rurken, bu aözlerl hatırladı. Fakat, Haccaca, 
baflı:uma karşı saadet göstermekten da
ha tehlikell blrşey yoktu... Maryana bunu 
düşünemeın1ştl. 

- Ben halifenin gözdesiyim_. Bana el 
uzatmayın! 

Dedi. Haccac, kolunu İspanyol dilberinln 
omuzuna dolamak istedi.- Maryana vezi
rin kolunu itti ve yanından çekilmek iste
di. 

- Beni bıraloiıız ... Beni saraya hallfenl.n 
yanma göndertnızı 

Diye yalvardı. 
Haccacın birdenbire ~!eri gıcırdama~ 

ba§lamıştı. O, bir kere suratını astığı za
man, artık onun yüzünü kimse güldüremes
di. 

Zara, vezirin hlddetıendlğinl sezdi... Bir 
kadeh şarap doldurarak Haccaca uzattı: 

- Acemi güvercinler, avcıların eline tiüı
tüklerl zaman, fazla çırpınmakla avcmın 
elinden kolayca kurtulacağını sanırlar. 

Ii>lye mınldandı. 
Haccac, Zaranın uzattığı şarap kadeNnl 

yere fırlattı. Ve hiddetle ellcrtnı birlblrlne 
vurarak bağırdı: 

- Kamçıyı getirin benim ... 
Vezirin cücesi süratıe koşarak, yan oda

nın duvarında asılı duran kamçıyı getiıill. 
Zara bir kenara. sin.mlşti. 
Vezir ona: - Çık. glt- demeden, gldemc"d1. 

Belll ki, dayak sahnesini ona da göstermek 
istiyordu. 

(Arkası var) 

nuzl - diyordu. - Beni güzel Bosforda, 
güzel Marmarada alıkoyan sizsiniz. 

-Sühi bey ... 
- Bunlan sizden niçin saklam~ 

lı?... Uzun zamandanberi her şeyi 
biliyorsunuz. 

- Rica ederim. 
- Pekfila, pekfila... itiraf edilecek 

öyle şeyler var ki, insan susamıyor ... 
Sussam boğulacağım. ... 

Gillümsiyerek: 
- Benim ölümümü istemezsinis 

sanırım. 

- Allah esirgesin! 
- Mesud bir tesadüf oldu ... Tes~ 

düfe inanır mısınız, Belkis hanım? ... 
Evet, mesud bir tesadüften sonra 
birbirimize yaklaştık ... O andan itt
baren sizi her yerde arıyorum: Bah
çede, sokakta, Beyoğlu caddestnde, 
denizde, aosyete topııantııannda ..• 
MeaelA işte burada da p.yet ahı ~ 
Junma.saydınız benim ne iflm ohırdut 

- Rica ederim ... 8nsunu.z .•• 
BeJJdscfk sapsan tesflmlftl Yb6-

ni1 muz apcmm gen1' yaprallle. Jl.. 
tu bir fekllde gizledi. 

On aeklz Y8flanndaydı. Bu ,.,ta 
bakir kalbler bütün &fk tes1r1er1ne 
açıktırlar. Bahusus Kolonbeyzadentıı 
kızı şimdiye kadar hiç kimseyi sev
memişti. Cesaretle karşısına çıkan 

bu güzel delikanlının cazibesinde ka-
lıyordu. ~Arkası var) 
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Romanya, T ransilvanyaya 
muhtariyet verecekmiş 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tıkta ve Balkanlardaki harb hedefle
ri hakkında tenvir edilmesini istemiş
tir. İtalya, Flnl~ndiya. meselesinde ta
mamen Sovyet aleyhdan vaziyet al
dığını ve Rus emperyalizmi Balkan
larda inkişaf etmek cereyanıru göste
rirse İtalyanın bütün harici siyaseti
ni yeni baştan gözden geçireceğini de 
bildirmiştir. 

Almanya verdiği cevapta Fin işine 
kanşmıyacağını, harbin Balkanlara 
yayılmasıru katiyen arzu etmediğini 
bildirmiştir. Filhakika Almanya, İn
giliz ve Fransız ablokası üzerine an
cak buradan yiyecek tedarik edebil
mektedir. 

Maruf İtalyan muharriri Gayda, 
Londrada çıkan Sunday; Dispatch gaı
zetesine yazdığı bir makalede İtalya-

nın, komünizmin orta Avrupa ve Bal
kanlara yayılmasına karşı vaziyet al
mağa karar verdiğini bildiınıekte ve 
böyle bir tehlike baş gösterirse İtal
yanın müdahalede bulunacağını söy
lemektedir. 

Gafenko • Markoviç mülakatı 
BeJgrad 22 - Yugoslav ve Roman

ya Hariciye Nazırları Markovlç ve 
Gafenko dün hududda birleşmişler 

ve Balkan Antantı daimi konseyinin 
2 şubatta yapacağı toplantı ile alAka
dar meseleler hakkında görüşmüşler
dir. 

Bükr~te çıkan Üniversuı gazetesi 
yazdığı bir makalede: «Balkan devlet
leri arasındaki menfaat birliği çabuk 
ve tedafüi bir fikirle teşkilMlandırılır
sa çok iyi neticeler verebilir.> diyor. 

ELLiYE KARŞI BiR 
(Baştarafı 1 nri sahifede) 

gitmesine imkan verdiler. Şimdi, çar
pışmak müstesna.. bütün erkeklerin 
işlerini görüyorlar. Ellife karşı bir kişi 
lıarb edildiği zaman bir erkeğin kıy
metini daha iyi takdir edersiniz.» 

Fin tayyareleri Sovyet üsle-
rini bombardıman etti 

Helsinki 22 - Resmen bildirildiğine 
göre Finlandiya tayyareleri Sovyetıe
rin Kronştad harb limanı ve Estonya
daki Baltıskl Sovyet hava üssünü 
bombardıman etmişlerdir. 

Riga 22 - Fin tayyarelerinin bom
bardımanı Kronştadda mühim hasara 
sebep olmuştur. Yaltıskidekl hasar da 
mühimdir. 

Fin tebliği 
Helsinki 22 (A.A.) - 22 kanunusa· 

ni tarihli Finlandiya tebliği: 

Karada: Kareli berzahında, Fin top· 
çusu muhtelif Sovyct bataryalarını sü
kuta mecbur etmişlerdir. Dün akşam 
üzeri düşman Taipale nehrine k:ırşı bir 
hücum yapmışsa da bu hücum dahcl 
başlangıcında püskürtülmüştür. Bugün, 
Finler iki Sovyet hücum arabasını tah
rip etmişlerdir. Ruslar son gün!erd~ 
Taipale" deki muharebelerde 120 kadar 
ölü ve yüzlerce yaralı bırakmışlardır. 

Ladoganın doğu şimalinde Fin kıta· 
lan muvaffakiyetli bir hücumda bulun· 
muşlardır. Kitela'da düşman hücumlan 
püskürtülmüştür. Düşman üç zabit ve 
120 asker kaybetmiştir. Finler beş hü· 
cum arabası iki zırhlı otomobil 100 tÜ· 
fek, mitralyöz ve beş otomatik tüf ek 
ele geçirmiıılerdir. 

Loimola istikametinde düşman Kol· 
laanjoki'ye taarruz etmişse de püskür
tülmüııtür. 

Denizde: Kayda değer bir hadise ol· 
mamıştır. 

Havada: Dün gündüz. Sovyet tayya· 
relerinin yalnız harekat sahası üzerin· 
deki faaliyeti mühim olmuştur. Dahild::: 
Uleaborg bombardıman edilmiş, bazı 
yerlerde yangın çıkmıştır. 4 yaralı var· 
dır. 

Beyaz Ruslardan bir ordu 
teıkili teklif edildi 

Nevyork 22 (AA) - Meşhur Rus 
tayyareci.si Vicsky, Finlandiyada Sov~ 
yetlere karşı harp etmek üzere komünist 
aleyhtarı Beyaz Ruslardan mürekkep 
bir ordu teşkilini teklif etmiştir. 

Mevcut kanaate göre, Amerikada 
bulunan 60,000 Beyaz Rus için bolşe· 
vikliğe karşı harp hususunda bu, çok gü· 
zcl bir fırsathr. 

Gönüllüler cepheye 
gidiyorlar 

Londra 22 - Helsinkiden bildiril
diğine göre Estonya, Litvanya, Fran
sız, Alınan ve İtalyan gonüllülerl ya
kında cepheye gideceklerdir. İsveç 
amelesi Finl~diyaya 3,5 milyon İn
giliz liralık teberrüde bulunmuştur. 

Londra 22 (AA.) - (Havas): Lon· 
dradaki Fin mahfilleri ilci İsveç tayya· 
recisinin Finlandiya ordusunda muhare
beye iştirak ettiğini teyid etmektedir. 
Bunların idare ettiği iki tayyare muvaf
fakiyetle başarılan bir baskın esnasında 
birbirile çarpıfmıotır. 

lıveçin cenubunda kar 
fırtınaları 

Stoldıobn 22 (A.A.) - lsveçin ce· 
nubunda kar fırtınaları ıiddetlenmiştir. 
İsveç sahili etrafında deniz buzlarla 
örtülmüştür. Bazı vapurlar ve bu ara· 
da Alman vapurları mahsur kalmışbr. 

Nevyork 22 (A.A) - Finlandiyaya 
yardım komitesinin reisi Hoover, Fin
landiya,ya 400, 000 dolarlık yeni bir 
yardım gönderileceğini bildirmiştir. Bu 
para evvelce gönderilen 600,000 dola
ra inzimam edecektir, 

Craigie mücssesesının Avrupadaki 
mümessilleri, Columbia üniversitesinin 
reisine gönderdikleri bir raporda, Ame· 
rikanın Skandinav milletlerini kurtar
mak için Finlan diyaya yardım etmesini 
icap ettiğini bildirmişlerdir. 

Helıinki 22 (A.A.) - Helsinkide 
cepheye gönderilmek Üzere bir yabancı 
lejyonu hazırlanmıştır. Şimdilik hazırla· 
nan bir taburdur. Yakında Üç yeni ta· 
bur daha kurulacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Dün de Tokat ve Erbaada zelzele oldu 
(Baştarafı 1 nri sahifede) 

ki sempatisini bir kere daha kendisine 
bild.rmi:, ve Elen kralının felaketzede· 
lerc yeni bir yardımı olmak üzere bcıı 
yüz lirnlık bir çek tevdi eyliyerek bunun 
Türk hükumetine gönderilmesini büyük 
elçiden ı ica etmiştir. 

İngilterede eşya toplanıyor 
Londra 22 (A.A.) - İngiliz - Türk 

yardım cemiyetinin Anadolu zelzele 
kurbanları için göndermiıı olduğu eşya
nın tc .. ·ziinc yardım etmek üzere Türk 
hükumetinin muvafakatile Sir Deeded 
ve profesör Garstnng Türkiyeye hareket 
etmişlerdir. 

Felaketzedelere elbise vesair eşyanın 
toplanmasına İngiliz - Türk kornite!Iİ de· 
'Vam etmektedir. 

Times'in bir makalesi 
Times gazetesi (lfarekettarzdan sonra) 

serlevhası altında neşrettiği bir başmaka
lede Erzincan zelzelesinin fecaatini yazdık
tan sonra diyor ki: 

•Bu felfıketin uyandırdığı cihanşümul 
sempati şimdi hareket ve filllyat sahasına. 1 
girmiş bulunuyor. Inglltere hükUmetl 25000 
ingUlz lirası vermişti. Şimdi de 20.000 1ngl
llz liralık ll{ıç ve diğer levıızım tahsis etmlş
tır . 
Fransız hiıkumetl de mütteflğlmlze lı.U

cenAbane yardımda bulunmuştur. insaniye
tin lstimdad sedasına Avustralya ittihadı 
ve Mısır ile diğer hüküınetler dahi icabet 
ettiler. 

Londrada bir İngiliz - Türk yardım ko
mitesi teşkil edildi. Komite beyannamesln-

de uacı blr ihtiyaçta bulunan dost bir mil
lete yardım edilmesını. istedi. Bu beyanna
meyi teyiden lord Loyd radyo ile bir be
liğ hitabede bulundu. Bu müracao.tıerin 
ulüvvilcennpla karşılanacağını ümid ederiz. 
Çünkü Türk hükfuneti ve milletinin karşı
laşmış bulunduğu vaziyet müdhlş bir su
rette müşkül ve ihtiyaç mübrem ve müsta
celdlr.» 

Uzun kış gecelerinde hoş vak:U 
geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz? 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cllddlr. 
Beher cildin flati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için fiati: 4 liradır. 
revzi yeri: AKŞAM matbaası Tel: 20681 

Yüzde yirmi Iskonto kuponu 

Bu kuponu lı:eslp cAkşam matbaası 
kitap servisine. getirir veya. gönderir
seniz fiat üzerinden size yüzde 20 ıs
konto yapılacaktır. 

AKŞAM 

Balkan Birliği 
toplantısı 

münasebetile 
• (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

bı. bu ittifakın daima aleyhinde bu
lunmuştur. İtalya, Balkan Birliğinin 
en azılı düşmanı idi ve ı:Iaima bunu 
yıkmaya çalışmıştır. Eğer bugün, es
ki politikasının zıddına olarak, Bal
kanlarda 'birleşik bir cephe arzu edi
yorsa, bu, Balkan devletlerinin istik
HU ve temamiyetıerine hürmeti oldu
ğu için değil, kendinden başka yar 
bancı kuvvetlerin Balkanlara daha 
önce yerleşmesi ihtimalinden endişe 
ettiği içindir. 

iiç emperiyalist devletin Balkan 
Antantına muhalif olmaları bu te
şekkülün, Balkanlar istikran bakı

mından ne kadar müe5sir olduğunu 
isbata kAfidir. 

Balkan Birliğinin daha şümullü bir 
şekil alması için ilk şart Bulgarista
run da, istekle ve samimi olarak bu 
ittifaka girmesidir. Bugün ise buna 
imkft.n yoktur. Bulgaristanın bugün
kü vaziyeti, Ti.irkiyeye verdiği bitaraf
lık teminatından sonra sulhun içeri
den muhafazasına Balkan antantının 
mevcud şeklinde dahi kafidir. Hariç
ten gelecek tehlikelere karşı da Bal
kanlnn birlikte müdafaa, vaktile Ata
türk'ün bir Balkan federasyonu kur
mak şeklinde özlediği yüksek bir ga
ye idi. Fakat, o zamanlar, bu günleri 
göremiyen bazı Balkan devlet adam
ları, bu büyük basireti imkansız, ya
hut lüzumsuz buldulardı. Şimdi bu 
gayeye sarılmış görünüyorlar. Artık 

vakit gecikmiştir. Bu ideal, ileride, sa
kin devirde, Avrupa sulhu ile beraber 
tahakkuk edebilir. 

Esasen, şimdiki tehlikeler karşısında 
buna ncele lüzum var mı? Bir taraf
.tan Balkan antantı, diğer taraftan 
İngiltere ile Fransanın Romanya ve 
Yunanlstana verdikleri yardım ga
ran tisi, ve nihayet Türkiyenin bu hu
BUSta İrıgiltere ve Fransaya verdiği 
teahhüdler, Balkanlarda sıkı bir müş
terek müdafaa sistemi yaratmış bulu
nuyor. 

Her halde Türkiye Cümuhriyeti, İn
giltere ve Fransa ile ittifakı, Bulgaris
tanla karşılıklı bitaraflık teminatı sa
yesinde Balkanların sulhuna tızamı 

hizmet etmiştir. Bundan ötesi Bal
kanlı müttefiklerimizin, vaziyeti artık 
iyice idrak ederek elbirliğine olanca. 
kuvvet ve samimiyetıerile sarılmala
nna bağlıdır. 

Bu lçtimaın en büyük manası, dün
yanın karışık vaziyetinde Balkan Bir
liğinin sürekliliği kadar sağlamlığı

nı da ftleme göstermek olacaktır. Her 
türlü harici tesir ve tazyiJderden !za
de, cBalkan Balkanlılanndır> düstu
runa her zamandan fazla sadık bir 
Balkan Birliği, sulha bel bağlıyanla
nn ümidini arttıracak güzel bir man
zara teşkil edecektir. Bu da az bir ka
zanç değildir. 

Her halde Türkiye, daima olduğu 
gibi, bilhassa bu harp ortasında, açık 
ve dürüst sulh politikasile, Balkanla
nn birliğini teyid etmek azmile tçtl
maa gidecektir. 

Necmeddin Sadak 

lngilterenin Amerikan pro
testosuna verdiği cevap 

V atington 22 (AA.) - Amerikıı· 
dan gönderilen mektupların kont~olil• 
nü protesto eden A:ınerika notasınıı İn· 
gilterenin verdiği cevap henüz malum ol
mamakla beraber, Amerika Hariciye 
Nezaretinin §U noktada mu.air olduğu 
haber alınıyor ki. bitarafların muharip 
devletlerle olan muhaberab açık deniz. 
lerde kontrol edilemez. 

Keza bu muhaberat, İngiliz hat"p ge· 
mileri tarafından kontrol için İngiliz li· 
manlarına sevkedilen vapurlarda da 
ihlal edilemez. 

İsveç tarihçisi öldü 
Bern 22 (A.A.)- Dr. Gazliardi vefat 

etmiştir. Gazliardi dünyaca tanınmış 
olan İsveç tarihini ve diğer bazı eser
leri yazmıştır. 
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İLANLAR rKÜÇÜK 
'--====:------·====---------!------" 

KÜÇV K İLANLA R 
FevkalA1e ahvalin devamı müdde· 

tince gayrı muayyen günlerde hafta
da iki veya üç defa neşredllecektlr. ____________________ ...) 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

İNGİLİZCE VE FRANSIZCAYI - Gayet 
Jyi bilen uzun seneler Avrupada staj gör
müş c!adi ve iş bilir birisi otel. bahusus has
tane müdürlüğü ve yahut hususi emlO.k 
Jeransliğl için taliptir. İdarehanemlzde S. M. : 
rümuzuna yazılması. 

12 SENEDF.l'lı'BERİ - Bankalarda çalış
makta olan genç bir memur Türkiye dahi
linde iş aramaktadır. Akşam gazetesinde 
U. N. M. rümuzuna mektupla müracaat. 

-3 
Mt!TERCİl\I ve MUHABERE MEMUR.U -

Büyük bir şirkette bulunmuş, fevkalade 
Almanca, türkçe, ve iyi fransızca bilen tec
rübeli mütercim ve muhabere memuru öğ
leden sonralan çalışmak üzere iş arıyor. 
Akşam gazetesine Eti rümuzu altında mü
racaat. - 3 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
İSTANBULDA BİR İNŞAAT MUTEAllHİ

Dİ - Hesap işleri için bir bayan aramak
.tadır. Tico.rl defter tutabilecek kablllyette 
bir bayana ihtiyaç vardır. Daktilo bilen
ler tercih edillr. Göstereceği kabll!yete gö
re Ucret verilecektir. Isteklllerln birer ro
toğruflarını, tahsil derecelerini gösterir 
kendi el yazılnrile yazacakları mektuba 
bağlıyarak Akşam'da İ. Z. T. adresine mü
racaatları. 

YAZIJIANE İŞi.ERİNDE ·- Çalışacak bit" 
kız çocuk ll1zımdır. 

Karaköy Krediliyone yanında Ömer efen
di Han No: 7-8 

3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK PİYA:SO -· Stüdgart markalı 
meşhur Alman piyanosu içi demir ve çap
raz telli olarak satılıktır. Taksim Tarlaba
şı Yağhane sokak No. 50. 

AZ KULLA.VIUUŞ - 38 veya 39 modell 
küçük tip spor bir otomobll almak istiyo
rum. Kumkapı Lll.tl! sokak 9 adresine mek
tupla müracaat. - 1 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK ve KİRALIK APAltTl;\lı\N -

Maçka Teşv1klye caddesi 29-31 numaralı 3 
katlı 25 odalı gayet manzaralı milceddet 
apartıman hem satılık ve hem klralıktır 
taliplerin 3 üncü kata müracaatları. - 7 

KİRALIK APARTLllAN - Lfılellde Val
de apartımanında 2 numara kiralıktır. 
İçlndeldlerc müracaat. - ı 

SATILIK ARSA - N1şantaşında. Teşvikl
ye mahalle.sinde Bostan ve mektep sokak
larına nazır iki cepheU ve Vali kona~ı cad
desine (25) metre mesafede, apartıman, 
garaj ve evler inşasına elver1şll bir arsa. 
toptan veya ırrazen satılıktır. (Galatade. 
Çanakçılı hanında 3 No. ya müracaat.> 

-1 

MOBİLYALI ODA - Temiz bir aile ya
nında mobilyalı bir oda kiraya venlecektlr, 
To.kslm Talimhane Topçular caddP.Sl 4/1 
No. Berber Kirkora. müracaat. - ı 

ntJYVKADADA - İskeleye 15 dakikadan 
uzak olmıyan. deniz kenarında a.rsa veya 
bahçeli ev satın alınacaktır. Ankara cadde
si • (BabıA.11) 50 numaraya müracaat. - S 

SATILIK - Kadıköyünde Caferata ma
hallesinde Leylek sokağında 11 ve 13 nu
maralı evler. Altışar oda, bahçe, terkos. 
elektrik, havagazı. Müracaat Şişli Osman
bey Klmğı sokak 14 numaraya. 

ACELE KAHVEHANE VEYA GAZİNO
SUNU İCARLA VERMEK İSTİYENLERB 
-Mevkll iyi bir yerde müşterisi bol Jlan 
kahvehane veye. gozino veyahut tütün ra
kı buna mümasil satış yapan dültkA.n da. 
almak istiyoruz. Akşamda tafsilatı mek· 
tuple. Gazino rümuzuna müracaat. 

5 -- MÜTEFERRiK 
DANS DERSLERİ - Büyük rağbet bu

lan en son danslardan hakiki (Sµink) 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her gün 
ders veriliyor. Müracaat saatleri 12 - 13, 
17 - 21 e kadar Büyükparmakkapı tramvay 
durağı 117 No. profesör Panosyan - 9 

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. rümuılle. 

AYDA 300 DE.S 400 I.İRA KAZANDI
RAN - Türklyede bir tek olup, hiç rakibi 
olmayan bir imalat işi, sahibinin harice 
gitmesi dolayısiyle acele satılıktır. Tekmil 
eşya ve teslsatlyle birlikte 4000 liraya dev
redilecektir. Eminönıi, Tramvay caddesi, 
Selamet han 7 numaraya müracaat. 

iNGİLİZCE ve AL:UA~CA DEHSLERİ -
<Bahusus ticaret şubeleri ve bakalorya) -
İngiliz Oxford ve Berlin üniversitesinden 
mezun bir profesör tarafından en seri ,_.e 
asri metodla verilir. - Fransızcayı mükem· 
mel konuşur. - Esaslı ve en serl usul. -
Ücret mutedil - (Prof. H.) rümuzuna mek-
tupla mümcat. - 12 

DANS DERSLERİ - Hususi ve münferld 
dersler asri dansları son 7enlliklerlle Sulng 
ve Poleglayt öğrenmek için en iyi en ça
buk ve akademik roetodlarla öğreten pro
fesör Hanımyan'a. müracaat. Ders saatleri 
14 21. Beyo~lu Parmakkapı Mis sokak 13 
numaraye. - -i 

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

MEK'IUPLABINIZI ALDIRINIZ 
Gazettmız ida.rehanestnl adre3 ola

rak göstermIJ olan karllerimlzden 
Ö K - R. S. K. - F. Tuna -
Teşebbüs - İ. Z. T. - F. S. S. - S. S. 
namlarına gelen mektuplan fdareha-

nemlzden aldırmalan mercudur. 

~ ........................................... .. 
Ttlrkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlh1: 1888 

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

Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

·~:~""""" .... ~ ...................... ,., 
1'.1,;:~!fl, 

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

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

4 Adet 1 ,000 Liralık 4,000 Lira 
2,000 » 
1,000 lt 

4,000 lt 

5,000 » 
4,000 » 

4 lt 500 lt 

4 lt 250 lt 

.. 40 J) 100 » 
100 » 50 » 
120 » 40 » 
160 » 20 » 3,200 » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl(U, 1 · Birincikanun, 1 ıuart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecekt ir. 
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Güzel 
Olmak 

için 
Her ıeyden evvel llh· 

hatll ve parlak bir te
ne, lekesiz n düzgün 
bir cllde nıallk olmak 
JAzımdır. 

KREM 
PERTEV 

skin de cildinizi güzel
Ieştfrir, guddelerlnl bes
Uyerek canlandmr. 

40 senelik bir tecrübe mahlıulU olan KREM PERTEV 
tertip ve yapıhf tarmıdakl incelik dola)'lSlle, tenJn fazla 
yafJanmasma mAnf oltD'. Yajms olarak hususi tttp ve 
vazolarda 1atılır. 

ingilizce mütercim alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik müessesesinden: 

İhtisas mevkii olup münhal bulunan 170. 210 lira ayhk ücretli mü· 
tercbn.ukıere müsabaka imtihanı ile (5) kişi alınacaktır. 

İmtihan: An.karada Sümer Bank Umumi müdürlüğü, istanbulda Sü
lale:r Bank İstanbul şubesi ve İzmirde Yerli Mallar Pazan şubesinde 
BO~l/940 tarihinde yapılacaktır. 

Taliplerin Ankarada Sümer Bank Umumi müdürlüğü Personel servisi 
l'(I Sümer Bank İstanbul fUbesinden tedarik edebilecekleri iş taıepnam.e
lertne aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en geç 26/1/940 tarihine kadar 
ltarabükteltl Müessese müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri, 
2 - Hizmet vesikalannın asıl nya suretleri, 

3 - Sıhhat raporu, 
4 - Nüfus 't'e askerlik vesikası. 
5 - Hüsnühal vesikası, 

Nafna Vcek4Detnn<dlen 
<le Artfiye - Adapazarı hattının blr noktasından baf}amak :ve Hendek, Dü7.ce, Bolu, 
et1tl'ededen geçmek ve Ismetpaşa istasyonunda nihayet bulmak ttzere ya.pılacalc demiryol 

'1i1 k.a.pa.lı zart usuıue etslltmeye kanulm~. 
\re~ - Eksiltme 15 Şubat 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat on b~te 
· etınwı demiryo1lar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 -... Bu işin muhammen bedeli yttz on 1Jt1 bin liradır. 
a-; Muvakkat. teminatı altı bin sek:iıı: yüz elli liradır. 

~ t - Mukavele projesi, eksiltme §altnamesl, Bayındırlık iflerl genel şartnameai. umu
~ıını vartname. istikşaf harita.n, S/V münharu.1 A2 numa.ralı tipten mürekkep bir 
den nıünaka.sa. evrakı be§ yüz altmış kuru§ mukabilinde demJ.ryollall lnp.at da.irestn-

tedarik OlWlabllir. 
hk .. ~ - Bu eblltmeye girmek lateyenler her türlü referans ve dil~ ves1kalann.l ve bir 
~ ba~Inyarak ek.."1ltme gününden en az seklz "gün evvel VetAletımıze vermek au
e~ bu ite g1rebllmek, 1Qin bir ehllyet vesikaaı isteyecekler ve bu ve.s1kayı münakasa 
ti.t-~ içine koyncatıardır. Eksiltme tarihlnden llakal sek:iıı: gün evvel vertımeınif ıs
·~ ve mtıracaııtlar nezan dikkate alınmı1acaktır. 
bil:ı. a - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, ek.slltme ve ihale kanunu muci
eıı:; ibrazına mecbur oldukla.rı evrak ve veslka.ıaruu ve beşinci maddede izah olunan 
ta.wı~~- VeaikaJarile muvakkat temlna~annı ve flat teklıtinl havi kapalı ve mtı.hürlü 
r ~~ Y1ne mezkur 2490 numaralı onunun ve ekslltme tartnamesin.tn tarlfatı da.1-
b~de haırlayarak 15/2/940 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz muka.
e~e denıtryolları ınşaıı.t arttırma, eksiltme ve ihale komisyonu b~kanlığına teal1m 

--..::.. olmalan lAzımciır. c228> c399» 

Marmara Maden Türk Limited Şirketi 
Birinci ilan 

l\tarınara l\1aden Türk Limited Şirketi, İstanbul İkinci Ticaret mahke::esi 12/4/39 tarih ,,e 37/704 numaralı karnrile fesh.~miş olduğundan Şir
buı:::_n alacağı olanların bir sene zarfında. Galatada U~yon hanında 64 • 65 
~'utrada mukim Tasfiye memuru Henrı Kadlccc muracaatla alacaklarını 

nt etmeleri ilan olunur. 

ol 

Hll 

Sahife l1 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı , 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Çocuk hekimi ----~ 

Or. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas 4 numara. 
Pazardan maada her gün sa.at 15 den 

sonra 

Şark Merkez Ecza 
Türk Anonim sosyetesin

den davet ilanı . 
Ticaret kanununun 361 inci maddeııile 

dahili nizamnamesinin hüküınlerine tevfi• 
kan Şark Merkez Ecza Türk Anonim ıir
keti hissedarlar heyeti umumiyesi a.pğı
da yazılı rüzname mucibince müzakerede 
bulunmak üzere 29 ıuhat 1940 perıem• 
be günü sa.at 14 te Sirkecide Horaaancı
yan hanında ıirketin idare merkezinde 
adi ıurette içtima edeceğinden 25 hieae 
ıenedine sahip olanlann hamil olduklan 
hisse senetlerini yahut mali müesseseler 
taraflndan bu husueta verilmiı vesikalan 
ticaret kanununun 3 71 inci maddesi mu
cibince içtima gününden en az bir hafta 
evvel şirketin idare merkezine tevdi et-
meleri rica olunur. 

İdare Meclisi 

RUZNAME 
1 - İdare meclisinin ve murakıbın 

1939 senesine ait raporları okunarak 
müzakere ve karara bağlanması. 

2 - 9 39 senesi 31 birincikanun tari
hinde kapanan yıllık hesapların (bilan
ço, kar ve zarar ve mevcudat hesapla
rının tasdikile idare meclisinin ibrası. 

3 - İdare meclisi azalığından istifa 
eden bay Ahmed Karanın yerine idare 
meclisi azalığına intihap edilen şirket 
müdürü bay Kemal Atabaya ait muame
lenin tasdiki. 

4 - Nizami müddetlerini bitirmiş 
olan idare meclisinden iki azanın yerle
rine yenilerinin seçilmesi. 

5 - 940 senesi için murakıp seçilmesi 
ve buna verilecek ücretin tayini. 

6 - İdare meclisine verilecek huzur 
ücretinin tayini. 

7 - Şirket müdürüne verilecek ücre
tin tayini hususunda idare meclisine sa
lahiyet verilmesi. 

8 - İdare meclisi azalarının ıirketle 
ticari muamelede bulunmalarına salahi
yet verilmesi. 

! PSALTi T 
~ K 

!En G<ız.ı mobilyalara 
ı En N.ı .. mobilyalar ~ 
A Daima eski PSALTl bina· U 
D aında Beyoğlu Müellif cad- L 
1 desi. Kabristan ıokak No. 8 O 

.. 1111!1- KİRALIK DEPO·---
Emmönünde Bal>kha.ne ittisalinde ! 

sahilde Antalya ambannm tahliye 
edeceği büyük depo kiralık.tır. Ta-
lip olanlar Behçekapı Anadolu han 
No. 28 e nfüracaat. 

Telefon: 20220 - 60537 

Za.yi - Senedi resmlmi za.yl ettim Ye
n1.sin1 çıkaracatıında.n eaklstntn hükmü 
yoktur. Emeltll ylizb&fl 

Setrak otlu A.rmen.ak 

Dr. İllSAN SAMİ 

Gonokok aşısı 
Belsotuklutu ve ihtllAtlanna brfı pek 
tesirli ve taze a.fldır. Dlvanyolu Sultan 

Mahmud türbesi No. 113. 

Dr. A. Asım Onur -• 

Ortaköy 
ŞiFA YUROU 
istanbulun en ıtızeı Jerinde, ren1f 

blr park 1ç1nde, ltonfonı mükemmel, 
beJomı 111. kadın ve erkek her ıarıtl 
hastalıklara o.çıt ha.rtane. 

Dotum ve kadın amellyatıarUe_ tı
bk. &J;l!Uld.1.s1t, basuil ve diğer ameu;,... 
le)l 1ç1n çok 'llCUS h'lllUS1 fiatler. Oıia
kö7, tramvay yolu, Muallim Nacı cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Sahibı: Necmeddln Sadak 
Umum neşriyat müdürü: Şevkd ita-do 

A.qam Matbaa.u 

T. i Ş B A N K A. S 1 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1Şubat,1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkincit~rin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasıı hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil bulunacaktır. 

f-U_ ~ 1940 iKRAMiYELERi - ---, 
1 Adet 2000 liralık - 2000. Lira 
3 ,, 1000 

" 
3000. 

" 
6 ,, 500 

" 
3000. 

" 12 
" 

250 
" 

3000. 
" 40 ,,. 100 

" 
4000. 

" 75 
" 

50 ,, 3750. 
" 210 

" 
25 

" 
5250. - ,, 
- ~· "' Türkiye lş Bankasına para yatU'makla yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynl zamanda taltinizl de denemiş olursunuz. 

Kefi! bedeli 
İ.§tn nev'i Lira K'.r. 

Likör Fabr1kaın Dam t.am1r1 3737 80 
Ha.ydaıpafa Bira İmalAthanesl 2466 67 
lMıele tahkimi ve su deposu 

% 7..5 teminatı 
Lira Kr. 
289 33 
184 25 

Eksiltme 
Şekli Sa.atı 

Pazarlık lft 
Açık Ek. 15 

~l.§1. 
ı - Şartname ve k~amelerl muclbinoe yuka.n:la mahiyeti hulü.saten yazılı her 11d 

1ş hlzalannda. gösterilen usulleri& yaptırılacaktu'. 
II - Ketlf bedelleri, muvakkat t.emına.tıan, eksiltme saatleri, hizalannda yazılıdır. 
ID - Eblltme 26, 1/940 c;uma günü Kabatqta Levazım. ve Mübayaat şube&nde!U 

Alım .Komisyonunda. yapılacaktır. 
r:v - Likör J'&b. dac.l tamırine ald p.rtnameler c9• ve diğer ~ ald şartnameler de 

c6> kuru§ mnkalıDlnde Levazım 4ubesl nızneslnden alınabilir. 
v - İsteltlllerin eltslltme -re pazarlık için ta.ytn edilen gün ve saatlerde % '1.5 gü-

venme paralaı111e blrllkte mHldlr komisyona ııelmeleri. cıl88• 

Operatör alınacak 
Anadoluda tiren güzerglhında kAfn büyük bir fabrika hastanesi için 

operatörlüğü münhalcllr. Talip olanların mevcud evrak ve vesaik suretleri

ni raptedecekleri bir istida ile Galata Posta kutusu 1267 ye müracaattan. 

C 
Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ::J 
Hakkı Katran pastilleri de vardır 

Istanbul sıhhi Müesseseler arthrma ve eksiltme 
komisyonundan 

Antakyr. hastanesinin 302 kalem llft.ç ve B1hh1 malzemesi açık ek.slltnıeye konulmuştur. 
Eksi.ltme 24/1/940 çarşamba günü saat 15 de Cağ"aloğlund.ll. sihhat ve fçtımai muave-

net mtldürlüRü binasında kurulu komisyondn yapılacaktır. 
Muhammen :tın.t: 8029 l1rn 60 kuru§tur. 
Muvakkat teminat: 227 lira 22 kuruştur. . 
İstekliler ıart:ınme ve listelerini hergiln komisyondan aln.blllrler. Isteklllcr 1940 yılı 

ticaret odası veslkas!le 2490 sayılı kanunda. yazılı vesikalar ve bu işe yeter: muvakkat te
mlııat makbuzve:rn lianka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona. gelmeleri. 
(267) 
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BALTIC 

19Lt·O 
MODELLERi 

PERAKENDE satış yeri: Beyoğlu İstiklal ·caddesi No. 4811 ODEO!v Mağazası 
TOPTAN SATIŞ YERİ: İstanbul Sultan Hamam Hamdi bey geçidi No, 48/56 

NAŞiD GiŞESi 
Piyangodan kazanama
maktan şikayet . eden
ler, bir kere de talihinizi 

ŞiD 6iŞESiNDEI 
Tecrübe · ediniz. 

Sevimli san'atkir bay N A Ş t D 'in 
uğurlu elinden alacağınız bir bilet 

Mutlaka sizi 
Sevindirecektir. 

ADRES: 
Beyazıt Meydanı Mahallebici yanı 

NAŞiD GiŞESİ 

• 
Bahçekapı Salih Necatı 

GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SO(iUK ALGINLIKURI 
VE A(iRILARI TESKiN EDER. 

MAJiK SAC EKSiRi 

Saçlarınızı dökülmekten, kepeklenmek
ten korumak için muhakkak MaJik saç 
eksirini kullanınız. Derhal teslrlni görür
sünüz. saçları büyütür. köklere yeni ha
yat verir. Bir tecrübeden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

Kadastro mahkemesinden: 
Büyükderede Ispanya sefarethanesi ar

ka.ııında rınn sokak 3 No. Iı hanede sakin 
Mlhal Mcıhla. Kaloverevlç'e: 

Despina Soko veklll avukat. Vasilakl oıı., 
rip o~lu tarafmdan Boğaziçinde Büyükdc:
rede Fırın sokak 3 No. lı hanenin tashlhi 
kaydına dalr aleyhinize açılmış olan dava
nın muııyyen gününde lliı.nen tebligata. 
rağmen gelmediğinizden muhakemenin gı
yabında terası kararlaşnu~ ve bu gayri
menkulün tapu kaydının sicil muhafızlı
ğından sorulmasına karar verilmiş olmak· 
la muayyen olan 26/ 2/940 pazartesi saat 
(10) da Sultanahmedde tapu kadastro bi
nasında kadastro mahkemesinde hazır bu
lunmanız aksi takdirde muhakemenize gı
yaben devam oıunacnğı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (2361>4> 

--•Göz Mütehassısı 

1 <C~~;la~!!!!~~nı!~~~o. 5 

1
1 1 doktor Osman Şerafeddin apartımanı) 

• Teletoıı: ~ 

YENİ p ,LJDRA 
RENKLERi 

önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

*--Sihramiz kolorimetrik 
bir makina vasıtasile 

ıstihzar edilmektedir 

*---__.. 
Pudraya tanı tenimize en uygun 

rengi veren Kolorimetrik yeni bir 
makine icad edilmiştir. 

Bu mnkine sayesinde şimdiye ka
dltr göıülmemlş emsalsiz bir güzellik
te yeni pudra renkleri icad etmekte
dir. Bu yeni pudra csu geçmez• cin
sindendir ve yağmurlu ve rüzgarlı bir 

TENİN GÜZELLiötNt 

İKİ IUİSLİ ARTl'mIR 

havada bile sabit durur. Burnunu.O 
parlamasına mfınl olur. En mcak bit 
salonda dans ederken bile teninlzlJl 
tazeliğini ve sevimliliğini muha.fas9 
eder. Hemen bu günden bu yeni 'l'O'" 
kalon pudrasını tecrübe ediniz ve bet 
gün biraz daha genç görününüz. 


