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Finlindiyada dUn çok 
kanlı muharebeler oldu ithalat eşyası fiatleri 

normal bir hadde giriyor 
$ovyetler Mannerheim hattına ~irçok h~~umlarda bul~n- Alm~nya ile muvakkat bir ticşret 

.~ular. Bu hi1cumlar bi1yi1k zayıat verdırılerek tardedıldi anlaŞması yapılmak üzeredir 

·Markajervi' de göğüs göğüse hücumlar 
neticesinde Ruslar tardedildiler 

Fin tayyareler/ Cronstadt /imanındaki 
Rus gemilerini hasara uğrattllar 

Bayram münasebetile şehrlmize ge.. l ithalAtçılann akreditif için hükftme
len Ticaret Vekili Bay Nazmi Topçu- te müracaat etmelerine lüzum kal
otıu, dün öğleden evvel ve sonra ta- mıyarak eski zama.nlarda olduğu gtbl 
kas limited şirketinde meşgul olınU§- bu ı.,ıert doğrudan doğruya ba:nkalu
tur. Vekil, tedkiklerinden sonra 1a yapabileceklerini zannediyorum. 
dün ak§am üzeri bir muhanirimize Şimdiye .kadar bankalann akreditif 
şu beyanatta bulunmuştur: açmaması, mallar buraya muvasalA.t 

cc- İstanbula bu defa geli§lm, bay- ettikten sonra dövizlerini almakta 
ram tat1llnl geçirmek içindi. Vakit tesadüf etttklerl müşkül!ttandı. Bun-
buldukça Vekaleti alakadar eden ınev- dan sonra bfttün bu kredi müessesele-
zularla da meşgul oldum. Bugün Ta- ri böyle bir tehlikenin kalmamış oldu-
kas limited şirketindeki arkadaşlarla ğunu görecek ve kolaylıkla akreditif 

Almanya tekrar 
Balkanlara mı 

dönüyor? 

• temas ederek maHimat aldım. açacaklardır. Bu muamele kendileri 

Alman ordularının Rumanya hu
duduna yakın yerleri işgal ettikleri 
haber veriliyor. 
Polonyanın taksiminde Rumanya

nın şimaline düşen kısım Sovyetıere 

kalmıştı. Hatta bu sebeple, Almanya.
run, Balkanlara sarkmak politikasın
dan vazgeçtiği iddia edilmişti. Ger
men tehlikesi yerine bir Slav akını 
Rumanyayı tehdld ediyordu. Bu yüz
den İtalya t~Jaşa düştü, Tuna ve Bal· 
kanlann sulhu ile yakından alA.kadar 
olbıaya başladı. 

Acaba ne oldu? Vaziyet tekrar ter
sine mi döndü? 

Eğer haberler doğru ise, Alman 
askerlerinin Rumanya şimal hudut
larına yakın yerlere gelmeleri birkaç 
sebebe atfolunabilir. 

Almanya her şeyden fazla petrole 
muhtaçtır. Sovyetlerin de FinlAndiya,. 
daki müşkildt dolayıslle Almanların. 
yardımını istedikleri söyleniyor. Al
manya, bu yardıma karşılık Galiçya,. 
de.ki petrol kuyularını istemiş olabi
lir. Ayni zamanda Rumanyadan ala,. 
cağı petrol ve saireyi doğrudan doğ
ruya kendi vasıtalarlle Almanyaya 
nakletmek için Rumanya ile hududu
nu birleştirmek gibi bir fayda da te
min ctmiştt14 

Bu, iktisadi bir sebeptir. Akla gelen 
diğer amiller siyasidir. 

Sovyetlerin Rumanyaya taarruzlan 
ihtimali İtalyayı fazla ürkütüyor. Bu 
nıesele etrafında, İtalya Almanyadan 
izahat ve teminat istedi. İhtimal, Ber
lindeki teşebbüslerinde sert davrandı, 
Sovyetıerin Rumanyaya tecavüzlerine 
meydan verilmemesini A~manya ile it
tlf akının devnınına şart lrnydu, ve Al
ınanya petrol ihtiyacını da vesile ede
rek Sovyetıer!c Rumanyanın arasına 
girdi, bir taşla iki büyük kuş vurdu. 

Bu il...-inci ihtimal de harbi Balkan
lara sürüklcmiyecek bir vaziyettir. 

Fakat, bu iktisadi ve siyasi sebep
lerden !başka bir de lıarb hazırlığı ih
tiınalinl hatıra getirmek ıazımdır. 

Garb cephesinde sükunet var. İn
giltere ve Fı-ansanın muazzam hazır
lıklarına, harbi kazanmak hususunda 
lfor Göbels'te bile şüphe bırakmıyan 
~eskin azimlerine karşı Almanyada 
8?ğuk ve açlıkla beraber derin bir ses
sızUk hüküm sürüyor. Almanyadan 
gelenlerln getirdikleri haberler, dahi
U ahvalin hakikaten fa.şist renginde 
Olduğunu gösteriyor. Zaman geçiyor, 
çabuk hareket etmek, bir şeyler yap
?llak lazım. Bu sessizJik, fırtınadan 
6nceki sükftneti andırıyor. Bir hazır
lık olduğu muhakkak. Geçen hafta
lar Hollanda ve Belçika üzerine taar
l'Uzun bir gün. hatta saat meselesi ol
duğu zannedildi. Filhakika kitle hft
ltnde, kalabalık Alman kıtalarının 
bu iki memleket hududuna yığıldığı 

Necmeddin Sadak 
(De,·anu 10 uncu sahifede) 

Geçen ay memlekette haklı olarak için de kA.rlı bir iş olacak.~ır . .. mç bir 
asabiyet uyandırmış olan ihtika.r ve malımızın satışında muşkulatımıs 
fiat Yükseltme hareketleri artık bu- yoktur. Bilakis biz de istendiği kadar 
gün bir mesele olmaktan çıkmıştır. mal satamamak veyahut bu mıkdar-
Milli iktisadı koruma kanunundaki da mal elimiz~.e mevcut bulundura-
cemt hükümlerin tatbikına lüzum mamaktnn muztartbiz.» 
k8.ımıyacağı kanaatmdeYfm. Bir ay Türk - İngiliz - Fransız 
evveline nazaran işler ve bilhassa anlatması 
ithalAt e§ya.sı !iatleri normal bir had- Ticaret Vekili, bundan sonra söz{l 

de doğru yürümektedir. Çok yakın Türk - İngiliz - Fransız ticaret anlaş
?Amantarda ithalAt için g~terllecek malanndaki faiz ve amortisman he
g~ mlkyastaki kolaylıklar bütün iş- saplanna intikal ettirerek şunlan söy· 
l~rde tam bir tabllllği temin edeceği !emiştir. · 
kanaatindeyim. Hatt~ buru:lan sonra (Devamı 10 uncu sahifede) 
' 

.SoVyetler Romaılya hu
dudundan çekilmiyorlar 

Finlandiyaya giden İsveç gönüllüleri trenden iniyorlar 
~ Buraya gelen Alman kıtalan şimendifer hatlannda 

Londra 23 - Sovyet kuvvetleri bu
gün Karelide geniş bir cephede Man
nerheim hattına taarruz etmişlerdir. 
Sovyetıer insan zayiatına ehemmiyet 
vermiyerek bir çok hücumlarda bulun
muşlardır. Bu hücumların aepsi tar
dedilmiştir. Ruslar mühim zayiat ver
mişlerdir. 

Sovyetler Ladoga gölünün şimalin
de 170 kilometrelik bir cephede de ta-

arruzda bulunmuşlardır. Bu taarruz
lar da tardedilmiştir. 

· ueısinki 23 (A.A.) - Finlindiyah· 
lar, göğüs göğüse yaptıktan §iddetli 
bir muharebeden sonra Sovyetlerl 
Markajeni etrafındaki onna.nlardan 
atmağa muvaffak olmuşlardır. Sov
yet kıtaatı, bu kasabayı da alelAcele 
tahliye etmeğe mecbur ol.muşlardır. 

(Devamı 10 uncu sahifede}. 

ıranın vaziyeti 
Finlandiya harb(nin aldığı şekil 

üzerine endişeler zail oldu 
Beyrut 23 (A.A.) - Havas ajansın

dan: İrandan alınan haberlere göre, 
Sovyet Rusyanın hattı hareketi dola
yısile hissedilmiş olan endişeler, Fin
landiya harbinin aldığı şekil üzerine 
.zail olmuştur. Finlandiya harbi, Sov
vet ordulannın hakikl zaafını göster
mistir. Sovyetıerin İrak, İran ve Af· 
ga~istann karşı bir tarruzda bulun-

maları mümkün olmadığı intibaı vardır. 
İrı:m ricalinden biri, Havas ajansı 

muhabirine beyanatta bulunarak, 
irnnın şimal hududunda Sovyet veya 
İran kıtaatının tahşidi haberlerinin 
asılsız olduğ\ınu söylemiştir. 

İyi bir menbadan bildirildiğine göre 
Almanlar, Tahranı Orta Şark için bir 
propaganda merkezi haline getirme
ğe çalışmaktadırlar, fakat İran hükti· 
meti . tam bir bitaraflık muhafaza et
~eğe karar vermiş ol~p bir çok nazı 
aJ~mlarını memleketten çıkarmıştır. - ---
Cebclüttarık civarında top 

sesleri 
Madrid 23 (AA.) - Dün saat bire 

doğru Ceuta' da şiddetli bir topçu ateşi 
duyulmuştur. Ses Cebelüttarık istikame
tinden geliyordu. Biraz sonra boğazda 
bir deatrOı)'erle bir tayyare KöriiLnüıtür. 

Ia:l..kku.-.Iera 

Meğer kimmiş? 

Yenni \ 'C siyasi bir gazetenin birin
ci snhif esinde, çift sütun üzerine ka
lın kalın yazılar: 

«Cavit Yamaç'ın eskilerden en be
ğenmedikleri Etem izzetle Yahya Ke
mal, beğendiği ise Halide Edip'tin 

- Peki amma, bu Cavit Yamaç 
kim? 

- Romanyadan Türkiyeye dokwı 

ay evvel gelmiş: Lise onuncu sınıf ta
Iebesindenmi.5. Şair v~ romancı. 

- ! 

Edebiyatta yeniler 
mi, eskiler mi? 

Münekkid Nurullah Atacın 
gönderdiği mektup 

Buaiin 5 inci aabifemi.zde 

polis ve kontrol vazifesi yapacak 
Almanya, Romanyanın en büyük iki 

fabrikasında hissedar oldu 
silah 

Londra 2 3 - Romanya hududuna 
Alman kuvvetlerinin vasıl olduiu hak
kındaki haberlerin mahiyeti anlaplm~ 
tar. Bu havaliye gelen Alman kuvvetleri 
itae edildiii ııibi mot<irlü dört fırka de· 
iildir. Şimendifer hattında polüı Ye koft4 
trol vazifeaini ifa edecek Jutalardan 
mürekkeptir. Almanya bu suretle Ro· 
manyadan Almanyaya arızaaızca aeY• 
kiyat yapılmasını temin etmek istiyor. 

Almanyanm, Finlandiya harbine yar· 
dımına mukabil, Sovyet hükCirneti Al· 
manyaya bazı kolaylıklar göstermekle 
beraber, anla§ıldığına göre bu rruntaka· 
dan çekilmek niyetinde deiildir. 

Cernauti 2 3 (AA) - İyi mallımat 
alan bir menbadan bildirildiğine göre, 
Siesfried hattını Alman otomobil yoı. 
lannı inıa etmiş olan mühendis T odt. 
dün akıam Lvova gelmiştir. 

BUkret 23 (A.A) - (Reuter): Öi· 
renildi.iine ııöre, Almanya. Romanya• 
nın en büyük iki ıilllı fabrikasında his· 
sedar olmaya muvaffak olmuıtur. Bu· 
nu Rumen adliye encümeninin bir ka· 
ran mucibince elde etmiftir. Bu encÜ· 
men, mezkUı iki tir.kete ait olup düt' 
mantara ait emvalin idareeile muvazzaf 
Londradaki İn&iliz komiayonunca mll
aadere edilen 500 bin hisse senedini İp• 
tal etmek suretile buna imkan venniı· 
tir. 

Romanya - Almanya petrol 
müzekeresi 

Bülaet 23 (AA.) - (Reuter): Ro· 
manya tarafından Almanyaya petrol ve
rilmeei hakkında yeni müzakerelerin ee· 
rcyan etmesi bekleniyor. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 
...1111a11111111ıu11u111111111ıu1111111111111111111111111111uıw11111111ın11q11ıt1ın111ıııırnııııııınıııııııınıınııı--.uın1tı•ı•ı-.mnıt1ı1Nuı•,...._ 

- Avrupa.da böyle rozet Adeti yok baba! ..• 
- Vah vah!. .. Bayram nedir bilmlyen yerler de var desene! .•• 



24 KAnunusani 1940 

( __ n_-ı_:i_n_G_e_c_e_k_i_vllml!le __ n_a. __ s_a_b_a_h_k_i~B-a_b_e_r_ı_e_r_" __ ·_··~=::#) 
Son dakika 

Polonya mllli mecllsl --
P ariste toplandı 

Reis Paderef ski ''Polonya ölmiyecek, 
ebediyen yaşıyacaktır,, diye bağırdı 

, Paris 24 - Polonya milli meclisi, dün Pariste merasimle toplanmıştır. Bu 
merasimde Polonya ricali hazır bulunmuşlardır. Meclis riyasetine Paderefskt 
intihap edllmiştir. Paderefski söylediği nutukta ezcümle demiştir ki: «Polon· 
ya, ebediyen, asla ölmiyecektir. Onu eaaretten kurtaracağız ve bugünkü ba-

lrabeler enkazı üzerinde büyük ve müstakil bir Polonya kuracağız.» 

I ngilterenin harp pl8nz 
Eski bir ingiliz Nazın Almanlarrn hava taarruz
larına teşvik edilmesi lüzumundan bahsediyor 
Londnı 24 - E.ki Nazırlardan B. Emeri bir toplanbda beyanatta bulun .. 

mllf ve ez.cümle demiştir ki: 
- lngilterenln harp plinı Almanlan hava taarru.zlanna tctvik etmek olmalı

Clır. Hatta Alnı.an tayyarelerini faaliyete getirmek için birkaç İngiliz tayyaresi AJ .. 
ınanya Uzerinde uçarak bom'ba atmalıdır. Alman tayyarelerini müdafaadan zjya
Cle miltearriz vaziyete sokmak için ne llzımaa yapmalıdır. 

Bir lngiliz torpidosu daha battı 
Londra 24 - İngiliz amiralllğinin tebliğine göre Exmouth torpido muh

ribi, ya mayna çarpmak ve yalıud torpillenmek yüzünden batmıştır. Mürette-
1 batının ta.mamlle boğulmuş olmasından korkulmaktadır. Exmouthun müret
tebatı 175 kişi kil Bu, bir hafta zarfında. batan Ddnci İngiliz torpldosudur. 

Romanyanın Almanlara petrol vermesi meselesi 
Paris 24 - Reuter muhabirinin fp.ratına göre Romanyanın bir petrol n&

zareti ihdası tedbirinin gayesi henüz anlaşılamamıştır. Fakat eğer bu tedbir, 
Almanyaya fazla petrol vermeğe matuf ise, İngiltere ile Fransa, Romanyaya 
muhtaç olduğu iptidai maddeleri kendilerinden tedarik hususunda bahşettik
leri kolaylığı takyid edeceklerdir. 

1 Roma 24 - - Romanyada yağ çıkaran nebatat yetiştirmek maksadile bir 
Rumen - Alman şirketi kurulmuştur. Bu şirket, bütün istihsalatını kA.milen Al
manyaya gönderecektir. 

--------------------------------
S ov yet askerleri arasında hastalık 

Roma 24 - Helsinkiden alınan haberlere göre, Rus esirleri, Rus kıtaa. 
tında gripin salgın halde olduğunu, hatta. skorpid vakalan da zuhur ettiğini 

· söylemektedirler. 

Hollandada askeri manevralara baslandı 
Londra 24 - Hollandada ukeri manev?a1ara bqlandığı bildirilmektedir. Bu 

ınanevnlar kıt mevsiminde memleketi snüdafaayı istihdaf etmektedir. 

Mühendis Tot Moskovaya gitti 
Cemoutl 24 - Siegfried hattını moa etmif olan mühendis Tot yanında bir 

çok mühendisler ve mimarlar bulunduğu halde Mask.ovaya gitmiştir. 

Rus-Alman 
harekatı 

Stalin, harekabn birlikte ya
' pılamıyacağım kati olarak 

Hitlere bildirdi 
Londra 2' (A.A:.) - Umumi.yeti~ 

~ 
mal!iınat alan mahlillerdo bilcUrlldl~ 

o ıöre, Stalin, Rus ve Alman haro
tının muvazi olarak eevltedilebileec

lini vo fakat birlikte yapılamıyacaiını 
katt olarak Hitlere bildirmittlr. 

Bu haberi veren Y orkahire Post p· 
zeteainin uk.ert muharriri diyor ki: 

Moek.ova, iki memleket harokitı eaf .. 
halannda tetabuk ottiii takdirde millet.. 
1erin birbirine :yardım edebilecelr.leri ka
naatindedir. 

--------~-

Transilvanyada 

Almanya Belçikadan 
vagon istedi 

Belçika veremiyeceğini 
cevaben bildirdi 

Briik.sel 28 - Aima.nya h~etı Belof.
ka Det:ıııryollar firketınden bir m1kt.ar v.. 
gon 1atemiftlr, Qirtet verdlll cevapta, Be1• 
çtk&nın kendi mtbıakalltı ıoın bütün m•
fa.ddı mütehattıkesine 1htıyacı olduitflntı 
blld!rmlştlr. 

Belçikanın istila teblikeıi 
Lonclra 23 (A.A.) - Da.Uy Tclegraph ga

zete.ıntn hususl m.uhablrlne ıOre, Belolb 
makamlan, Belçikanm iatUA.sı ha.llınd& blr 
Alınan tayyaresinde bultman gtzIJ. pllnın 
tayyareye baden tonuldutu nuartyeairi} 
ka.tt ollU'IJt reddetmişlerdir. Bu Te81ka. pelr 
~bir ıatUAn. &ıt ook ieferrüatlı blr 
t>ılndı ft 1htln. etttlt maldmaı ara.smda 
Bel9fb tı\&atmm muhayyel vaslyetıeri gö
Btikmek\e ldt. 

iki ıehrin aıkeri mıntaka ilin 
edilmesi Macariıtanda 

heyecan uyandırdı 

Dosnda lbıüce b&tzya. Könderllmlf olan 
fırkaların menllertnden bqka Belçika 
müdafaa hatlannın en -.yıt noktalan hak
kında bir etöd de mevcuttur. 
Alınan bqkumancıaııııaı bilhassa Meu.se 

fehrln1 Liege tahklm.atı ile Namur ara.sm
dan K8Ç?Jletıin n1sbeten kolay olaealmı 
kaydetmektedir. Bern 23 (A.A.) - Basler Nach

richten gazetesinin Budapeşte muha
biri yazıyor: 

Transllvanyada. Oredomare ve 
Cluj şehirlerinln askert nııntaka ilAn 
edilmesi Macar mahatilinde heyecan 
uyandırmıştır. 

Diğer taraftan Sovyet ajanlan Mar 
car h ududunu geçmekte ve bilhassa 
Rutenya halkı arasında propaganda 

ı yapmakta.dır. 

Bolçlka resmi mahfilleri bu vesikala~ 
ehemm.lyetlnl artık 1nkAr etmemekte ,. 
hattA., ırazeteler Alman taıımı.zunun ha.ngi 
w.rthte bqlıyacatını bllcllrmlf olmama:kla 
beraber, 13 kAnunu.sani cumanest ıfuıt1 
Beloikanm lstilA. tehllkeslni pek }'akından 
atıattıaını blldimıektec11Jier. 

Dün gece elektrik kesildi 
Dan gece, saat 24,20 de bir anza yiı.. 

Elinden elektrik cereyanı k..tlmi§ ve Is· 
tanbul tarafı yarım aaat karanlıkta kal

' mt§br. 

Atılay denizaltısı 
Dün Marmarada dalma tee

riibeleri muvaffakıyetle 
yapıldi 

Haliç tenanelerindo inıası ikmal ed~· 
leo Abla;, denizalb aemisinlıı dün -.. 
balı Marmara denizinde dalma tecrU
beleri yapılmıttır. Bu tecrübeler mııvaf. 
fakf.yetle neticelenmiştir. Alılaym sürat 
YO dlier tecrübeleri bir iki gün daha .U... 
rocektfr. Bu tecrübelerde donanmamız:m 
•itam hazır bulunmUflardır. Yıldıray 
denizaltısının in§aatı da tamamlanmak 
üzeredir. --- -----
Felaketzedelere yardım 
Samsun, Amasya ve Şarki· 
karabiaarda yeniden zelze

leler oldu 
Beyoğlu Halkevlnln gösterdiği faaliyet 

neticesi olarak Erzlnca.n ve havallsi felA.· 
ketlldcleri için yenlden tople.nıın 16 çuval 
eşya Ue bir sandık küçük çocuk gıda31 
Kızılaya tesllm edilmiştir. 
Beyoğlu Halkevi şimdiye kadar 218 çuval 

eoya., bir sandık çocuk eşyası toplamıştır. 

Yeni zelzeleler 
Ankara 23 (A.A.) - Haber aldı~mıza 

göre, Bamsunda 21 ildnc.ikanun akşamı saat 
23 te, 22 1kinclklnun akşamı da saat 22,19 
da birer yer sarsıntısı olmuştur. 
A.ınasyada ve Şarkl Kara.hisarda da 22 

akşamı blrib1rinl müteakip hafif iki ve 
Ezine nahtyes1nde bir zelzele olmuştur. 

Çadır ve erzak ıevkiyab 
Ordu 23 (A.A.} - Son üç gün içinde felA.

ketten müteessir olan Gölköy ve Mesudlye 
kazalanna 300 at yükü eşya ve erzak gön
derUmiştır. Ayrıca Mesudlyeden Reşadlye
ye ernak, Koyullı1sarn 150 çadır ve erzak ye
t1§'tJ.rllm1ştır. Merkez kazasının be§ nahiye
sine ild§er kamyon giyecek, üç kamyon yi
yecek gönderllm1ş, Merkez nahiyesi için de 
bir tevz1 düklinı açılmıştır. Kamyonlar ha
riç olmak üzere bugüne kadar Gölköy ve 
Mesudlyeye 600 hayVanla altmış ton yar
dun yapılmı§tır. -----
Tırhan vapuru Alanyadan 

hareket etti 
Alanya 23 (Aqam) - Karaya otur· 

mut ve sonra kurtanlmıı olan Tırhan 
..-apuru bugün Alanyadan lstanbula 
hareket etti. Vapuru Kadq vapuru •Ü· 

varisi Hüsameddin kaptan götürmek· 
tedir. Alemdar kurtarma gemisi de Tır· 
hanı takip etmektedir. 

Garp cephesinde· 
Almanların yapbğı bir bas-. 
kın zayiatla püskürtüldü 
Paria 23 (A.A.) - 23 kanunusani 

sabah tebliği: Vosgesin garbinde dü§
man tarafından yapılan bir ha.akın za• 
yiatla püskürtülmüştür. 

Paria 23 (A.A.) - Salahiyetli Fran• 
sız deniz mnhfilleri, deniz kuvvetlerinin 
son ıtünlerde iki Alman denizaltısına 
hücum ettiklerini bildirmektedir. 

Ayni mahfillere göre, İngiltere Bah-
• riye Nezareti bu denizalbların muhak· 
kak olarak tahrip edilmiş olduğunu te
yid için tamamen müsbet delile malik 
bulunmamaktadır. 

Alman tebliği 
Alınan hududu 23 (A.A.) - •Havas a.jan

sındall• Büyük Alman umumi kararglhı 
tebliğ ediyor: Plrma.8ens'in cenubu garbl
&1nde hudud mıntakı:ıs:ında bir ke§Şllflar 
grupu, birçok esir almıştır. Grup, zayiata 
utramnmı.ştır. Düşman birçok maktul ver
miştir. 

Harp donanması, son haftalar içinde 
eiınal denizi ile Atıaa Okyallusunda ,.e 
Baltıkta. müsmir t.tcaret harbi yapmıştır. 

Mayn arayan gemUcrle ileri kanı.kollar 
da. evvelce 7apıla.n ta.hınlnler dahlllnle 
taaUyetlerlne devam etmektedir. 

Dün geceki cerh 
Fındıklıda Tulumba Çıkmazında otu

ran kazancı Ahmedle Tepebaıında Kü
çük Hendekte oturan kunduracı Yusuf 
isimlerinde iki arkadaş dün gece Beyoğ
lunda beraberce gezip eğlenmekteler 
iken bir para meselesinden aralannda 
kavga çıkmıt. Ahmed; üzerinde taııdığı 
büyilk bir bıçakla Yusufu müttaddid yer
lerinden aiır surette yaralamıştır. 

Y1.&1uf; ite el koyan zabıta mcmurlan 
tarafından · ümidsiz bir halde Beyoilu 
hastaneaine kaldm1mıııtır. Ahmed ya
kalanmıştır. 

ltalyamn askeri tedbirleri 
Roma 23 (A.A.) - Bu sabah Duçe

nin riyeseti altında yeniden toplan. 
mış olan nazırlar meclisi, askeri ka.d
rolann takviyesine müteallik bir çok 
kanun lA.yihalan kabul ve tasvib et,. 
mt.ştir. Meclis, ilk hat cilzütamlanna 
aid sınıflara mensup mezun zabitle
rin antrenmanlarını tekemmül et
tirmek ve kendllerlni ihtiyaç halinde 
hera.n hizmete ft.made kılabilmek mak
sadlle şimdiki müddetten hlssolunur 
derecede fazla bir müddet için mec
burl surette sfü\h altına çağnl.malar 
nna karar venniştir. 

Bulgar Başvekili B. 
Köseivanofun beyanatı 

Meçhul maceralara ahlmak elimizden 
gelmez, bitaraflıktan ayrılmıyacağız. Dostluk 

ve hiisnüniyetle her mesele halledilecek 
Bulgar Başvekili B. Köseivanof, 

Tan muharririne şu beyanatta bu
lunmuştur: 

cBulgar milletinin ve onu sükfuı 
ve refah içinde yaşatınağa çalışanla
nn dört şaşmaz ve sarsılmaz ideali 
vartiır: 

1 - Tam sulh, 2 - tam sulhü te
min eden kati bitaraflık:, 3 - Komşu 

devletlerle iyi münasebat, 4 - Ya.kın 
tarihin Bulgaristana reva gördüğü 
siyasi hatalann adllB.ne ve dostane 
ibir şekilde tashih olunması. 

Biz bu dört idealin de merhale 
merhale tahakkuk edeceğinden son 
derece eminiz. Bilhassa Balkanlarda 
tam sulhü istemiyen var mıdır? Kom
şulanmız da sulh ideali uğrunda 
A.zamt gayret sarfediyorlar. Birçok 
yaralar alan, müşkülA.tlar çeken Bul
gaıistanın harbi istemesinde ne men-

faatl olabllir ve niçin yıllardanberl 
kalkmmağa ve halkımızı sükfuı ve 
refaha erdirmeğe çalıştık? Ta.m bu 
yola g1rdiğimlz bir zamanda yeni baş
tan neticeleri meçhul maceralara 
atılmak elimizden gelmez. 

Bitaraflık idealine gelince bir cüm
le ne söyliyeyirn. Bulgarlstanın blta
raflıktan ayrılması için tek sebep gös-
terilemez. 
Şahsan kaniiz ki dostluk ve hüs

nüniyetle balledilemiyecek hiç bir 
mesele yoktur. Biz bu dostluklardan 
emin bulunuyoruz. Yugoslavya ile oı... 

duğu gibi Türkiye ile de günden gü
ne inkişaf eden ve temelleri gittikçe 
kuvvetıenmekte olan bir dostluk için
deyiz. Diğer komşularımızla da mü
nasebetlerimiz normaldir. Böyle bir 
vaziyette hallediemiyecek bir mesele 
var mıdır.?> 

Dahiliye ve Nafia Vekil
leri beyanatta bulundular 

Limanlann insası hep birden ihale edilecek 
Zonguldak; kömür havzası limanı olacak 

Şehrimizde bulunan Nafia Vekili ıe
neral Ali Fuad ıu beyanatta bulun-
muıtur: 

c- Hükumet Akdeniz ve Karadeniz 
aahillerinde yaptıracağı limanları tes· 
bit etmi§, bu hususta bir kanun l~ihası 
hazırlanmışbr. Bu layiha ile yalnız bir 
limanın değil, bütün limanların inşası 

ihale edilecektir. Riyasetimde toplanan 
komisyon Çatalağzı yerine limanın Zon
guldakta inşasına karar vermiştir. Zon· 
guldak kömür havzasının limanı ola
caktır. 

İstanbul limanı işi tedkik edilmekte
dir. Sulama iılerine çok ehemmiyet ve· 

lrlandall tedhişçiler 
lngiltete hükUmeti tiddetli 

tedbirler aldı 

Londra 23 (A.A.) - lrlandalı ted
hiııçilerin suikasdlerde bulunmalarına 
mani olmak makaadile evvelki gece 
Londrada ihtiyat tedbirleri alınmıııtır. 

MalGm olduğu vcçhile Birmingham 
mahkcmeai tarafından idama mahkfun 
edilmiş olan iki lrlandalının davası is
tinaf mahkemesindedir, lrlandalı tedhiı· 
çiler suikasd yapmak için bu gibi fırsat• 
lan kollamaktadırlar. 

Yüzlerce polia memuru ile polis ha· 
fiyeleri, bütün gece payitahtın dört yol 
ağızlarında, hükumete ait binalar, hapis· 
hane ve adliye dairesi tarafında husuat 
servis yapmışlardır. Kendilerinden fÜp· 
be edilmekte olan lrlandalılar, nezaret 
altında bulundurulmakta olup bazı ma
hallere bir iki metre fasıla ile polis b ... 
fiyeleri ikame edilmiıtir. 

lngiltere - Sovyetler 
Sovyetlerin Londra ıefirinin 

Moıkovaya çağınldığı 
doğru değil 

Londra 23 (AA.) - Havu ajan
sından: Londradaki Sovyetler mahafili. 
Sovyet sefiri _B. Maiakinin kendiaile İ9· 
titarede bulunulmak. maksadile veya. hor 
hangi bir sebepten dolayı Moskovaya 
çainlmı§ olduğu suretindeki haberlerin 
asılsız olduğunu beyan etmektedlr. 

İngiltere, Japon proteıtoaunu 
tedkik ediyor 

Londra 23 (A.A.) - Japon As.sama Maru 
vapurunun tevkifi ve içinde bulunan 21 Al
manın yaltala.nmll.8llla karşı Japonyanın 
verdi~i protesto İngiliz hükftmeti tarafın
dan tcdklk edilmektedir. 
8al~h1yettar İngiliz mahaflllnde kayde

diliyor kl, İngiliz kruvazörü Japon vapuru
nu açık denizde tcvJdf etmekte haklı idi. 
Yaknlıınan bUtün Almanlar mütehas&ıs ve 
tencı olduklarından düşmanın muharip 

riliyor. Bursa ovasında yaphğımız ıu1a
ma itleri, Bursayı aeylap felaketinden 
kurtıuml§Ur. 

Zelzele mıntakasında jeoloğlar ted· 
kikler yapacak ve zelzeleden müteessir 
olmıyacak İn§aat tipi ve yerlerini tes
bit edecektir. Yeni Erzincanın inşa 'Ye· 
rini de jeoloğlar tayin ve tesbit edecek
lerdir.> 

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak da ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

c- Zelzele mıntakasında, zayiatın 
kati bilançaosu tesbit eqilmi§ gibidir. in· 
sanca zayiat otuz bine yakındır. Şimdi 
açıkta kalanlann iskan ve iaııesile met· 
gul oluyoruz.> 

Postaları kontrol 
İngiltere ile Amerika arasın• 

da ihtilaf var 

Vaşington 23 (A.A.) - Amerika 
Hariciye Nazın B. Hull, Amerikadan 
gelen postanın İngilizler tarafından 
kontrol edilmesine müteallik olan İn
giliz notasına şiddetli bir cevap ha
zırlamıştır. Bu cevapta İngilterentn 
imza etmiş olduğu La. Haye mukavele
si ahkfi.mına riayet etmesi lüzumun. 
da israr edilmektedir. 

Bir çok Amerikan gazeteleri ve bil
hassa Nevyork Tim.es, §Öyle diyor: 
d:.-0ndranın itila!grizliği, İngilteren1n 
Amerikadaki bir çok sempatileri kay
betmesine sebebiyet verecektir. 

Karpatlarda 
Alman kıtalannın hareketleri 

görüldüğü bildiriliyor 
Slovakya hududu 23 (A.A.) -

(H.avas9 : Karpatıar ıstıkamethıde AJ.. 
man kıtaatının hareketleri görülmeki
tedir. 

20 kAnunusarüdenberl Slovakya t1'eni 
lerinin saatlerinde, yolcu münakaJ&
tmı asgariye indirecek ve aaker nak
liyatını arttıracak surette değJşfkUk 
yap~tır. Nihayet büttııı Slovak)'& 
alayları Alman albay Kann kuman· 
dası altına konulm~ur. 

Türk - Filistin ticaret 
anlaımaaı 

Kudüa 23 (AA) - Kanunuevvel 
ba§ında akdedilen Türk • Filistin ticaret 
anlqmaaı lizerino iki memleket araaında 
ilk mübadele karar altına alınmı~ bu
lunmaktadır. 

Anlagmalar Türkiyeden buğday ve 
filistinden ziraat makineleri sevki bak· 
kındadır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Evlerinin Tdrk lıaauai
yetine gQvenenlere 

bir lıemşerililr 
vazifesi düşdyor 

~ 

Bayan Bourke • White 

E~y Gı aebncr 

Vç dört gün· 
denberi fdırl· 
mizde Amerikalı 
iki mesJekdaş bu· 
lunuyor. Bun
lar, birkaç mil· 
yon satan «Life• 
ile cTimeıt isimli 
iki büyük mec· 
muanın muhar
riri bay Waltcr 
Gracbner'Je fo. 
toğraf~ısı bayan 
l\Iargarct Boul"
ke • White. 
Dünyanın muh

tem yerlerini dolaşmışlar, insanlann 
na~"II yaşadıklannı • tedkik ediyorlar. 
l\'lcseıa Lifc'in b!r nüshasında Hud· 
son nehri etraf md&ki tetebbülerinl 
gcrdiim. Genç hayan bu büyük akar 
suda bir ay müddetle gezmiş. Bera
berinde bir bagaj halinde gezdirdiği 
muhtelif beş apareyle çıkardığı re
simler, fotoğraf çıhğın bizde henüz 
meclml şaheserleridir. Kimini tayya
reyle tepeden, kimim pek detaylı ola
rak yakından almış. Tarifle olmas; 
göstermek de kabil değil. Çünkü ne
şir hakkı şimdiJik yalnu o gazete
lerin. ı 

Kuş bakışı olarak umumi manzara
yı, teferriiat halinde de milU tipi tem
sil eden simalan gösterdikten sonra, 
iki meslekdaş, memleketteki yaşaytt 
~klini tasvir ediyorlar: Evler nasıl-

. dır? İçlerinde nasıl oturuluyor, ne çe
şit hayat siirülüyor ve saire ... 

Beni kendilerine prezante eden 
muhterem başmuharrir Ahmed~ 
YaJman: 

- Meslekdaşlanmızı kimlerin eri· 
ni gösterelim? Her tabakadan ve 
türlü tiirlü tenev\'Ülerde yaşayıştan 
le)Tetmek ve bunlan bütün dünyaya 
:resim ve yazı halinde bildirmek isti· 
Jorlar! • dedi. 

l\JüşküJ vaziyet! Hakikaten hangi 
evlerimizi gösterecğiz? 

F..ski imzalarile «Rezan Arib ve 
«Rezan Emin» diye tamnan bayan 
llrzan Yalman, bu müşkülden sıynl
lnak için, ecnrbi meslekdaşlara: 

- Bizim hayatımızın Alemiııkinden 
b!r aynlığı yoktur! - diye kestirme 
~eımp vermek istemiş. 

F akat onlar Jd, IIudson nehrinin 
et:-sfmda bile hususiyet anyorlar; bu· 
rada bulamıvacaklanru söylemek 
olur mu? Bin küsur senelik tarihile 

(Vl - Nü) 
Cl>evanu 4 üncü EahHede) 

- Gripten sonra bana bir hal A.nz 
Oldu bay Amca ••• 

E&IR BA.BB 
Mekteplerin sıhhi ' 

vaziyetleri 
Sıhhiye müfettiıleri yerine 

diıpanıerler vtıcude 
getirilecek 

Maarif milfettlfleri arasında bulunan 
sıhhlye müfettlfleri muayyen ınıntakala
ra aynlınıflardır. Sıhhiye müfettişleri 
kendi mıntakalanndakl mekteplerin sıh
hi ahvallnln murakabe ve çocuklann sıhhi 
vaziyetlerlle allkadar olmaktadırlar. 

su sıhhi muayeneler, llboratuvarsız ve
satrestz olduğundan istenilen neticeyi 
vermemektedir. Hattl bazan yapılan mu
ayene gayet sathi olduğundan çocuklann 
hakikl sıhht vaziyetleri de anlaşılmamak
tadır. Mekteplerde riayet edilecek 81hhl ta.
ideler maltim olduğundan mekteplerin te
mizlik bakımından teftiş ve murakabesi 
11bhiye milfettişlerinden ziyade mektep ida
resinden mesul olan müdürlerle başmu
alllmlere verilecektir. Maarif sıhhiye mü
fettlflertnm faydalı bir rolleri olmadığı 

§lmdiye kadar yapılan tetkiklerle de te&
bit edllmlştir. 

Dilfünülen tetll sıhhiye müfettlf
leri yerine mektepleri muhtelif mıntaka
lara ayırarak her mıntakada bir dispan
ser vücude getlrınek suretlle taıebenbı 
sıhht vaziyettnl daha ciddi bir murakabe
ye tabi tutmaktır. 

Dispanserler M3.arlt VeklUetile mahaW 
1darei hususiyelertn bütçelerinden ayrıla
cak tahsisat tle tesis edllecektır. Bu dis
panserlere şimdi mütettlşllk eden doktor
lardan başka diğer mütehassıslar da me
mur edlleceklerdlr. 

Bostancıdaki kaza 
Yaralanan itfaiye neferle

rinden biri öldü 
Bostancıda Şaşkmbakkalda bir yangın 

dönüşünde motopompun devrllmeslle itf~ 
tye efradından 7 kişinin yaralandıiını diln 
yazmıştık. 

Bu yedi yaralı arasında Hasan, Se!A
haddin ve Mustatanın yaralan bllhaasa 
pek alilrdı. Seltı.haddlnln şuuruna halel 
gelmiş ve şimdiye kadar yapılan ihtima
ma raAmen hasta sükünet bulmamıştır. 
Mustafanın çenesi kırılmış ve dudaklan 
parçalanmış, bir gözü alınmıştır. Üçüncü 
ağır yaralı Hasan, yapılan tedaviye rağ
men dün maalesef vefat etm~tir. 

Zavallı Basanın cenazesi bu sabah mo
törle Sirkeciye getlrllerek aaker, polla Te 
itfaiye efradının ışt.iraktle Şehidllte gö
türülerek detnedllecektlr. 

Turıular hakkında. 
talimatname 

Turşu l.mal eden ve satanlar hakkında 
umumi meclis tarafından kabul edilen bir 
talimatname vardır. Bu talimatnameye 
muhallt olarak bazı turşuculann t\ll"fUlan 
el tle tuttuk.lan ve turşu suyuna da par
maklarını soktuktan görülmilftür. 

Belediye, turşulara el lle dokunulmam&
sı için allkadarlara tebllga.t yapmıştır 
Bundan başka eldeki talimatname de kln 
derecede bugünkü ihtiyacı karşılayamadı
ğından yeniden tadil edilerek umumt mec
lise sevkedllecektir. -----
Oıküdar ve Kadıköyün taf. 

ailat planları bazırlamyor 
Üsküdar ve Kadıköyünün nlzım plln

lannı hazırlıyan B. Prost, bugünlerde bu 
pUl.nlan lle tzahnamestnl belediye relsllğt
ne verecekt.ir. Ayni zamanda Kadıköy is
kele meydanının da tevsii ve tanzimlne aid 
tafsUlt pIAnı da. hazırlanmaktadır. Bele
diye, evvelce Kadıköy kumluğunu kısmen 
tanzim et.ınlş ve burada küçük bir park da 
vücude getirmişti. Şehircilik mütehassısı 
fimdi ha.7.ırlııdığı tafsllat projesinde iskele 
ile Mühürdar ıırasındakl yolun 1stlkametl
ni değiştirecek, tramvay hatlannı da yent 
ihtiyaca göre ~~tir. 

Ticaret Vekaleti Teıkilit
landırma müdürlüğü 

Ticaret Veklleti teşkilA.tlandırma 
müdürlüğüne İstanbul mıntakası ti
caret müdürü bay Avni Sakman tayiıi 
edilmiştir. Bay Avni, şehrimizdeki va
zifesine vekA.leten devam etmektedir. 

Karilerim izin 
mektupları 

Çamur içinde, kaldırimıız 
bir aokak 

Şehzadebaşında Onseklzsekbanl.ar 
mahallesi Oençtürk caddesinde yenl 
evler ve apartımanlar yapıldığı halde 
maalesef belediye tarafından kaldı
nm taşı döşenme~e başlanm.amlftır; 
unutulmuftur. Son yağan kar ve yaıt
mur bu caddeyi çamura çevirmiştir. 
Mıntaka belediyesinin ehemmlyetle 
nazan dikkatini celbetınenlzl rica 
ederim. 

Şehu.debqında Gençtiirk eaclde
slnde No. 51 Büsntl 

Otobüı iataayonlarına 
livha koymak l&zım 

Cihangir otobüsleri Dolmabahçeden 
afatı lnmekteydller. Dün tamam ya
nın saat bu yol üzerinde :vatmur al
tında bekledikten aonra nihayet 1lat
tın dettştitlni ()ğrendlm. Meğer bu 
sefer de arabalar Tarlabaşından geçi
yormUf, 

Bütün otobüs istasyonlarına o is
tasyondan hangi otobüsün kaç daki
kada bir geçtltlni bildiren levhalar 
koymalıdır. 

••• 
Aksaraylıların nakliyat 

sıkıntısı 
Aksaray tstıkametlle Beyoğlu ara

sında otobüs ~ememeslnden ve tnm
vaylann da seyrek olmasından bura 
ahallsi şiklyet etmektedir. Hakikaten 
bu koca semtle Beyoğlu arasında mü
nakalat müşkülatı vardır. Dilrkatı celb
edertz. 

KÜÇÜK HABERLER: 

* Samatyada oturan Suad adında bir 
seno evvelki gece fıızla sarhoş vaziyette 
evine gidip yatmış, ertesi sabah kalkma
mıttır. Bunu merak eden annesi odaya gi
rince Suad, yatakta ölü olarak bulmuştur. 

Vaka zabıtaya haber verilmiş, yapılan 
muayenede Heroin ve rakı tesirile öldüğll 
anlaşılarak cesedin gömülmesine izin veril
miştir. * Sütlücede oturan Hasan adiıida blrl 
dün evinin avlusunda balta ile odun kırar
ken kazaen baltayı eline vurarak parmak
lannı kesmlştir. Hasan hutaneye kaldınl
mıştır. * Kasunpaşada oturan Hakkı adında bi
ri dün zehirlenme alliml gö.nemlf, lçt.111 
tıradan zehirlendiğini iddia etmlotlr. Hak
kı hastanede tedavi altına alınarak tahki
kata ba§lanmıştır. 

* Beyotlunda Kalyoncu clvannda Karo- · 
lln1n evinin alt katında kiracı kırk yaşla
nnda Anastasya dün mutfakta guocatm
da :vat eritirken ocak birdenbire parlamıt 
ve yağlar da tutuşmuştur. Ateşi söndürme
te uğraşan Anastasyanın sat k<J!u yana.
rak ağır yaralanmıştır. Evdeki diler kl.r&
cılar yetişerek büyümesine meydan verme
den ateşi söndürmüşlerdir. Yaralı kadın 
hastaneye kaldırılmıştır. 
* Mezbahada soğuk hava deposunda lf-

91 Mustafa dün sabah kamyonlara et yük
letirken tavanda asılı olan büyük bir et çen
geli yerinden çıkarak Mustafanm kafasına 
düşüp tehllkell surette yaralamıştır. Mus
tafa hastaneye kaldırılmıştır. 

* Fındıklıda Cafer, Tahsin ve Refet ad
lannda üç klşi bir alacak meselesinden 
kavga etmişler, Rıfat bıçakla Caferln ytl
zünü parçalamJ.Jtır. Cafer hastaneye kal
dınlmı~. Rıfat yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

* Bohor adında 17 yaşlannda blr çocuk 
Edlrnekapıda blr tramvayın arkasına aaı
larak giderken yolun kenannda benzin al
makta olan bir kamyona çarparak .düşüp 
başından tehlikeli surette yaralanmıştır. 
Yaralı çocuk hastaneye kaldırılmı4, ka7.a
da tımsenln ilişiği olmadığı anlaşılmıştır. 

Bugün 'J ncl sahifemJzcle 

Haftanın m·izahı 

aat 
Vali Bursadan .. 

döndü 
Dün Dahiliye Vekili ile 

göriiftü 
Bayramı geçirmek üzere Bursa)'& giden 

vall ve belediye relsl doktor B. LQtfi Kır
dar, Bursa valisi B. Refik Koraltan'ın mt
aaflrl olarak Çellkpalasta kalmış, bayra
mın üçüncü günü de Uludağ& çıkmıştır. 

B. LQtft Kırdara operatör B. Burhaned
din, belediye sıhhiye müdürü B. Osman 
Said, operatör B. Kbım İsmail refabt 
etmıflerdlr. 

Doktor Ldtft Kırkar, dün öğleden SOT'ra 
Tokatllyan oteline giderek şehrtmlzde bu
lunan Dahlliye Vekili B. Falk öztrakla gö
rütmüftür. 

Dahiliye ve Nafia Vekilleri 
Ankaraya gittiler 

Kurban bayramını şehrimizde geçiren 
Dahillye Vekili B. Faik öztraıı: ve Nafta Ve
Jdll general Ali Fuad Cebesoy dün aqam 
Haydarpaşadan kalkan trenle Ankara.ya 
gttmlflerdir. 

Beyoğlu Halkevi Kitap aer
giıi ayın aonuna kadar 

devam edecek 
939 senesl içinde neşredilen k.ttaplardan 

mürekkep Beyoğlu Halkevi kitap ırergtal 
30 kAnunusani akşamına kadar devam ede
cektir. Sergiyi bilhassa bayram günlerin
de binlerce kişi ziyaret etmiştir. Bergt, 
939 senesindeki neşriyat hareketimizi pek 
canlı bir şekilde göstermektedir. 

Acemi şoför 
Bir otobüse, sonra elektrik 

direğine çarpb 

Samatyada Kemal adında birine aid 
kamyonda. ehliyetsiz olarak totörlük ya.
pa.n İstavrt dün kamyonla Etyemez tram
'fl.'I duratından geçerken önünde duran 
otobüse çarpmıştır. Şoför istavri bu teJA.ş
la kamyonunu kenara almak isterken bu 
defa da. yolun yanındakl elektrik direğine 
çarpmıştır. 

Direk devrllerek elektrik kablolan parça
lanmış, kamyonun ön kısmı da hasara u~
ramıştır. Nufw;ca zayiat olmamıştır. Şoför 
İstavri ile, bunu ehliyetsiz olarak kamyo
nunda çalıştıran Kemal yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

Taksiler için bu hafta yeni 
hatlar kararlatacak 

On k\ll'Uf mukabllinde Eminönü ile Talc
slm arasında l§llyen otomobiller faaliyet
lerine devam ediyor. Ancak belediyenin 
Bm.lnönü lle Tat.sim arasında tesbit ettiği 
on kurut ttat yerine bazı otomobillerin 
yolqı balına on bet k\ll'Uf aldık.lan görül
milf ve fiklyetıeri celbetıniftlr. Bu flklyc~. 
belediyenin de nazan dikkatlnl celbetmJş
ttr. Belediyenin koyduğu flat katı mahi
yette olduğundan bundan fazla ücret lsU· 
yenler hakkında ceza verllecrlcttr. Belediye, 
Eminönü ile Taksim arasında tatbik edi
len bu tanda yolcu taşımanın çok rağbet 
kazandığını düşünerek şehrin diğer hatıa
nna da bu usulün tntbiklni tedkik etmek
tedir. Bu hafta içinde bu yeni hatılann 
ıealsl için bir karar verilecektir. 

Fıatık kabuğu yağile sabun 
yapılması yasak edildi 

Siird (Alqam) - Şehrimizde eaki
denberi buttum denilen fıstık kabuğun• 
dan çıkanlmıı bir nevi yağla yapılmak.
ta olan sabunlann iatimalinin sıhhate 
muzır olduğu teabit edilmesi üzerine ve
rilen bir kararla bu yağla sabun jmaU 
menedilmiıtir. 

Sabuncuların itirazı üzerine keyfiyet 
Sthhat ve İçtimai Muavenet V ckiletinco 
de tetkik edilerek sabunculann itirazı 
reddedilmit ve vilayetin karan uygun 
1ıörillmüıtiir. 

Zabıta ve belediyece alman sakı tcd· 
birlere rağmen geçen gün bir ıahauı 
evini sabun imalathanesi haline getlr
diii anlqalmaaı üzerine ant olarak arat· 
tırma ~apılmıı ve yüzlerce kilo nbun 
al&t ve edevat müsadere edilmiftir. 

Bay Amca ve bayram! •• 

Piyango çılan.ıf gibi arkada,fıa
nmın adını hatırlıyamıyorumı ••• JQl'UJDI ••• 

••• Genç edipler glbl yaşımı unutu-1 Otınlerl bllm.lyonıml... Hatt& 
bayram b1tt1 m1, bitmedi m1 farkında 
delJllml ... 
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IST ANBUL HAYA Ti 

Bayram nasıl geçti? 

Sürekli kar fırtmalan gösümüd 
korkutmUf, Kurban baynunınm da 
tat.m ıeçeeeğlııi sanmıştık. Fakat 
bayram yakıaştüça bava yumuıpadı. 
Arife JÜDÜ ılık lodos ri1sgArl1e boşa
nan yaimur sağııalı tepemizdeki 
bulut yığınlarını temhledl 

Bayram sabahı latif bir bahar gü
neşi etrafa neşe saçtı. Sokaklara hrh
yan bayram ziyaretçileri kapı kapı 
dolaştılar. 

Herkes, havanın tekrar bozulmasa 
korkuslle ilk gün tırsat bulmuşken 
bütün dostlan ziyaret etmek gayreti
ne kapıldı. Bu yüzden birçok gayret. 
ler hop gfttL Bayram görüşmeleri 
evlerden ziyade sokaklarda, tramvay
larda, vapurlarda yapıldı: 

- A a, biz de bayram tebriki için 
size ge?fyorduk. , 

- Vah, vah ... Güzel havayı bulmut-
ken dosttan ziyaret edelim diye er
kenden çıktık. Size uğradık, evde bu
lamadık. Teyzem de soknğa çıkmış. 

- Eh, neyse. Bayramınız mübarek 
olsun. 

Sokak ortasında karşılaşan ıdy~ 

retçi grupları bir araya toplanıyor

lar. m sıkışanlar, birbirlerine san
lanlar, boyun boyuna kucaklaşıp öpO
şenler ... 
Bayramlaşma şekilleri de, yaşlara, 

semtlere göre değişiyor. Fatih, Top
kapı, Yedikule taraflarında bayram 
tebriki eski şekilde devam ediyor. 
Yaşlılar evveıa ikişer ellerini birden 
uzatıp sıkıyorlar: 

- Iydiniz sald olsun. Allnh cemi 
cümlemizi nice bugünlere kavuştur
sun. 

- Sizin de ıydi adlıanız snid, ömrfl· 
nüz mezld olsun. Cenabı vacibülvtl· 
cud emsalJ keslresile müşerref kılsın. 

Ve, ellerini bırakıp kucaklaşıyorlar. 
Gençler daha kestirmeden gidiyor

lar. Köşebaşında karşılaşınca el sıkı· 
şıyorlar: 

- Bayıamınız mübarek olsun. 
- Teşekkür ederim. Sizin de ... 
Beyazıddan beri geçince, clydi, teb

rik, mübarek» kelimeleri ortadan kal
kıyor. 

- Bılyramuım kutlanm. 

- Sisin de bayrammıı kutlu olsun. 

Köprünün öte tarafında şekil defi· 
şiyor. (Bayram) kelimesi de hazfedl
liyor. 

- Kutlu olsun. 
- Sizin de kutlu olsun . 
Beyoğluna doğru çıktıkça tebrik 

usulü büsbütün başkalaşıyor. Birçok 
yerlerde tebrikler tamamlle frenkçe 
oluyor. söylerken kelimeler uzayıp 

yayvanlaşıyor, seslerde garip Wr 
ahenk peyda oluyor: 

- Bonfet monşer ... 
- l\lersi, şer aml. Bonf ettt ... 
Vapur, tramvay gibi her semt hal

kının karıştığı yerlerde tebrildn her 
şekline raslamyordu. 
Bayramın ikinci günü de bahar ha. 

vası ltlnde neşeli geçti. İhtiyarlar; 
cKurban bayramında mutlaka yağ· 
mur yağar, kurban kanlannı temtz. 
Jer.• diye havada bulut ~keta 
gençler, çocuklar neşe içinde gez~ 
eğlendiler.Fakat üçüncil gün, ihtiyar
Jann sözleri yerine geldi. Sabahtan 
akşama kadar de\·am eden yağmur 
herkesi sinemalara, kapalı yerlere 
tıktı. Dördüncü gün hava sisli geçtl 
«Kış baba tekrar uyaruyol'» diye epey
ce korku geçirdik. 

Cemal RefUıı: 

B. A. - Elbette bitti ~bat
ana zabıta vakalan azaldı!. •• 
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Ebedi hayatın anahtarı 
henüz bulunamadı 

Camdan bir tüp içinde 28 sene 
y~şıyan kalb durdu 

Nevyorktan ln
transiseant gaze
tesine yazılıyor: 

Rokf eller enati
tüsüniln tebli4inc 
söre doktor Car
relin yirmi ıekiz 
aenedenberi fizi. 
yolojik bir muhit· 
te canlı olarak ya

tatmakta bulun
duğu bir piliç kal
binin daraban& dur· 
muştur. Bütün &lim 
•e mütofenninle
rin hayranlığını 
eelbetmekte olan Doktor Can-el 
bu piliç kalbinin durmuı, camdan blr 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Evlerinin Türk hususi
)'etine güvenenlere 

bir hemşerilik 
vazif eai düşüyor 

(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

Bians ve Osmanlı payıtahtı, Türk 
Cümhurlyetinln anlı~ şehri ... Ve 
nihayet gezecekleri Küçük Asya. .. 
Bususiyetsiz olabilir mi? 

Diğer cihetten czengin smıf, mil· 
nevver sınıf, orta tabaka, fakir taba
ka evleri>, cbun1ann mobilyelerb, 
cbunların şirin ev hayatlaru diye göğ
sü.müzii gere gere nerelerini göstere
bllhiz? .•. 

Bir iki isim kekeledim. Fakat umu
mi neticenin yüs ağartıcı olacağın

dan şüphelenerek. .• 
Ben şahsan işin içinden hayırlısile 

çıkmanın pek zor olduğuna kaniiın. 
Çünkü birçok milli hasletlerimize, 
meziyetlerimize rağmen, emsalimlz 1 

milletlere kıyasla ev hayatımız çok 
aşağıdır. Halbuki Nevyork sergisinde 
mimari kıymet bakımından en beğe· 
nllcn ve artistik değer atf edilcn pavi· 
yon bizimki imiş. Amerikalılar kim 
bilir öyle şaheser binalarda, şadır· 

vanlı havuzlar, mermer kumalar ba
~da ne şairane ev hayatı yaşadığı· 
mızı ıa~avvur edeceklerdir! Hakikat 
ise, heyhat, nasıldır! · 

Resimlerini 'koyduğum ve isimlerini 
de yazdığım iki zat birkaç gün daha 
Park Otel'dedirlcr Fransızca ve al
mnnca da biliyorlar. Evinin ve haya
tmın nisbeten intizanuna, vclevld 
miitevazı giizellii;'İne, Türk hususi
yetine (çardağına, kuyu başısına, 

minderli odasına, yüzü gözü temiz 
hizmetçisine, ilh) güvenen hemşerl

lerimiz varsa, lutfen onlan iyi uğul
nıuş mangal başında kahve içmeğe 
çağırsın. Bu, millet namına bir farzı 
kifayedir. 

Diğer cihetten de: Evlerimize bir 
çelddüzen, bir güzellik, bir hususiyet 
venneği ehemmiyetli bir milli mesele 
olarak düşünelim! 

(Va • Ntl) 

tüpün içine konulduğu yirmi aekizincl 
yıldanümü ııününde vulcubulmuıtur. Blr 
pilicin tröğsünden çıkanlan bu kalb 912 
ıeneei kinunuaanisinde camdan tGp 
içfne .konulmtıftu. 

Bu kalbin ilelebed çarpabileceği Te 
bu auretle doktor Carrelin ebedi haya
tın anahtarını· bulduğu zannedilmişti. 

Y aptlan tetkikler neticesinde anlapl
DUftır ki, camdan tilp içine konulan 
bu kalbin yirmi ıekiz sene sonra dur
muı, bunun çarpmasına nezarete m~ 
mur olanların ihmali yüzünden olmuı
tur. Binaenaleyh egedt hıwyat meseleai 
muall&k duruyor. Organik höcrelerln 
ebedi bir hayata malik olup olmadık.
lan 1Ualine, ne evet ve ne hayır dzye ce· 
vap verilemez. 

Batan vapurlar 
1 Yunan, 1 Danimarka, 1 İn
giliz, 1 Norveç vapuru battı 

Londra 23 (A.A.) - Ywıan bandıralı 
6329 tonluk Drakul1s vapuru Porteldz1n 160 
mil açılında bir Alman denlmltw tara.
tından torplllenml.§tir. 6 bahriyeli ~lmQf
ııır. 

Yunan baflr;oD80losu, İtalyan bandıralı 
Nl.nopa.dro filebi tarafından toplanan 12 
ki.ol.n1n cebeıütta.nka ~ıkanldığını blldlr
ml.ft.ır. Diler 10 bahriyeli İspanyol bandı
ralı Antonlo §llebl tarafından kurla.nltnl.IJ
tır. 

Londra 23 (A.A.) - Pazar günü batan 
Yunan bandıralı Drakulls ve Danimarka 
bandıralı Telko vapurlan Alman denJzal
tılan tarafından ve 1htarsız olarak batırıl
nuştır. Bu denizaltılar mürettebatı kurtar
mata blle tqebbüs etmemişlerdir. 

Loıı.dn 23 CA.A.) - 15~8 tonluk Noneç 
.Pluto. ve. 1523 tonluk lngillz Baltanglla 
vapurta.rı Ingllterenln şlmall şarki sahlllo
rlnde maynlere çarparak bugün batlil.1.§lar
dır. 
İnsanca zayiat yoktur. Pluto'nun 22 ve 

Baltanglla'nın 27 kişilik mürettebatı kurta
nlmıftu'. 

Çung - King 23 (A.A.) - Dün Yangtae 
üzerinde 1ki vapur çarpışmış, bunlardan bi
ri birkaç da.Jdka 1çlnde batmıştır. Aralann
da 30 kadar talebe olmak üzere 100 klşl bo
ğulmuştur. 

Almanların zayiatı 
Londra 23 !A.A.) - 13 kl\nunusanlden 21 

kAnunusaniye kadar 23800 tonluk dört !n
gllis ve 35 bin tonluk da 11 bitaraf vapur 
dflşma.n tarafından. batırılmıştır. 

17 tAnunus:ınlde Ingillz harp gemllerlnln 
hlmaye&inde 6782 müttefik ve bitaraf gemi 
.seyrüsefer ediyordu ve ancak 14 vapur za
yi olmuştur ki blnde ikl eder. 

13 kAnunusanlden 21 klınunusnniye ka· 
~ar Almnnya üç vapur kaybe~tir: Bir 
Inglllz harp gemlsl tamfından yakalanır
ken kendi kendini batıran Alber Janus, 
Stokholm nçıklanndn bir ınayne ç.a.rpa.ralı: 
bat.an Auguste Thlssen ve bir İngUlz harp 
gcmLsi tarafından müsadere edilen Phedra 
vapurları. 

Polonya milli meclisi reisi 
Paris 2 3 (AA.) - Polonya cümhu

riyeti milli meclisinin elçilikte yaptığı 
toplanhda Padcrcv,dd muvakkat milli 
me<:lia reisliğine intihap olunmu§tur. 

--=== 
Teşekkür 

Bursada vefat eden babnm Hacı 
Safvet Erişin cenaze töreninde bulunan 
ve lutufkar telgraf ve mektuplıırile Aile
mizi teedli eden dostlanmıza ayrı ayn 
tükranJarımızın arzına muhterem gaze
tenizin delaletini rica eylerim. 

Hacı Safvet .&q ailesi namına 
Muammer Eri$ 

Rakipsiz Sinema ve Dıın.ıı Kralı ve Kraliçesi 

FREO ASTAIRE ve GINGER ROGERS 
en ıon ve en güzel temsilleri 

BÜYÜK DANS 
Lüh, danslı ve musikili filminin gördüğü feTkalide ns.ibet ve vaki umumi 

talep ve .. rar üzerine 

SÜMER SiNEMASI 
Bir hafta daha göstermeğe 

karar vermiştir 
Bütün Modern Danslan, Dans etmek ietiyenler için aon hrıat. Jı&veten: EKLER 

JURNAL en aon en iyi dünya ve Harp havadisleri 

D l AKlrAT SİNEMASINDA r anga tı ı Y Büyük Proaram , 

Kadın ve şeytan 11 Tehdit mektuplan 
VİCTOR Mag LAGLEN Heyecan YJimı 

Ayrıca EN SON DÜNYA HABEıR.IJ:.1U 
Gündüz ve gece S.-45 de 2 Film birden 

AKŞAM 24 KAnunusanl 1940 

Sinemasmda: Tel: 21359 

ÇEMBERLiTAS 
Sinemasında: Tel: 22513 

İıtanbulun ea büyük 2 ainemumda birden ve QDi zamanda senenin emNıla;,. 
Süı>• Filmi • Y atamm1 Hakiki Atk ve Macera Romanı 

MO G CELERi 
(ALBERT PREJAN) (ANNIE VER NA Y) (LINE NORO) 

Puisin kadınlan ... Atk ve Paranın facialan .•. Metres bayab... Kadm rekabeti. Gece aelahat alemleri. .. 8afta.nbeıa merak 
.... •e helecanla takip olunacak kuvvetli bir menu. 

Akordeon Kralı lakabını kazanan ALBERT PREJAN'ın en yeni şarkıları 
0= :=kati Bu filmi bir şaheser olduğunu ~~=~e 

Ba büyük ve müstesna filme ilave olarak aynca: 

Çemlb~rontaş'ta F E R A H 'TA 
t.tanbalcla ilk defa olarak ansalıüı: Te 

pyet meraklı büyük bir eııer. 

TEHLİKELİ KADIN 

$nemamıula 30.000 kiti tarafmdan takdirle 
~ Sen'atm. lmdretin büyük saferi. 

ÇALINAN TAÇ (türkçe) 
Seyredenleri benliğinden aeçirecek yiik Bir 1rönınin tekrar 1rördüiü emaalaiz 

sek ve esnaalaiz A~k ve Macera Romanı eser. 

Bu mubtetem proarama ek olarak her 2 sinemada. a~: Erzincan • Amasya Tufan felaketi (11.lRKÇE) 

ALEMDAR ve Milli sinemalannda 
Beyoğlu sinemalarında herbiri ayn ayn birer programla gösterilen 2 büyük ve zengin film birden: 

1-KOVBOYUN AŞKI 
Baş Rolde: Bu ıene yegane filmini göreceğimiz ıevimli jön prömiyer 

GARV COO iPE R' Dn 
kendi hftyatına .ve aıklanna dair MERLE OBERON ile beraber çevirdiği Fransızca sözlü büyük film. 

POLiS HAFiYESİ 2 - 3 PALAVRACI 
3 PAlAVRACllAR ve DEV MAYMUNLARI tarafından yarablan TÜRKÇE SÖZLÜ Büyük zabıta m_!lceralan ve gijldürücü 

sahnelerile dolu fevkal&de bir film. İlaveten: Büyük Erzincan Zelzele Felaketi TÜRKÇE 

YRIN AKŞAM 

U lP>E:K 
SİNEMASINDA 

ES i R 

• 

.. 
Harikulade zenain aalınelerile Mütbit ve 

Heyecanlı mevzuu ile herkesi .....-tacak 

muazzam bir film 

TUCCARLARI 
Amerikada hakiki ~ttan almmıt CANU - HAREKETLi • iNSANİ Te Fevkalade müeuir bir filin. Bat Rollerde: 

ROBERT TAYLOR FLORENCE RICE 
W A L L .A C E B E E R Y 

DİKKAT: Haftanın bijyük muvaffakiyeti 

CEBELÜTTARIK CASUSU 
Türkçe sözlü nüshası 1 P E K S t N E fJI A S 1 N D A 

~mmmmnl!ll!J••m••!D81 Yarın Alqam Son matinelere kadar ıröaterilecektir. _________ ._ __ , 

Bugün Yalnız MELEK Sinemasının değil 

M~lb.~K 
Sinemasında 

bütün latanbul ainema ileminlıı yapılmlJ rekorlarmı kıran bir filmin 

Yeni ve Fransızca sözlü nüshası 
(Şarkılar Orijinal ve İngilizce) 

ODVAY GÜLÜ 
Baş rollerde: TYRONE POWER • ALİCE FAYE • AL JOLSON 

llive olarnk: Y esü METRO GOLDWYN • MA YER Dünya havadisleri 
DİK.KAT: Nwnaralı koltukların erkenden aldınhnuı rica olunur. Tel: 40868 

BUGÜN 

AL KAZAR 
Sinemasında 

Yıldırım 
Gençlik 

FRANKI DARO 
Altm kaçakçılıiı yapan gansgterler 
ile Radyolu polialer arasında geçen 
ve tizndiye kadar sr&terilen ıerı:U
~t ve heyecan filimlerinin en deh· 
telli ve en Kiizeli. 

ŞEHiR TİYATROSU 
Tepebafa Dram lwnu 
Gece saat 20,30 da 

O KADIN 
İstiklil cad. Komedi kımu 

Gündüz nal 14 de 
Çocuk oyunu 

Gece saat 20,30 da 
AMCALAR E~LENIYOR 

••• 
Şehir tiyatrosunun bütün haaılabnı fe· 

llkctzedelere tahaia ettiği büyük mfi.aa.. 
mereai 5 ıubat pazartesi akfAIW ilk defa 
olarak: 

PEMBE SOKAK 46 No. 
Yasanı M. Faidun 

Kadın terzisi 
CEMAL BÜRÜN 

Pertembe gününden itibaren kışlık mo
dellerin tenzllAtlı sat}fına. bqlan~..ru 
mft§tcrllerine blldlrlr. 

Bütün latanbullulann hayranıma Zevk ... Günlerine neş'e... Saatlerine heyecan 
katan leneDDı biricik Sark Filini 

TÜRKÇE 

Hurmalar Altında 
CEMiLE 

H~ir filme nasip olma.yan bir munffakiyetle devam ediyor. Türkiyenin 
en namlı musiki üstadlanm dinlemek. en pel bir film aeyrebnek İltiyenlel' 

LALEYE Koşsun 

8ul(ünden ib*baren iki biiyük film birden 

tartıkapı Şelızadebqı 

AZAK TURAN 
·~~--L--1 h:-• • :LJ b=-..::L • d .UUUIUU& mu_!!mm ... ..,,_ UDelDAllll • 

1- Yeniçeri HASAN 
TÜRKÇE SOZLO •• TÜRK MUStKlıJ 

Bestekar Maki. Okuyanlar: Maalli, Numan ldDes. Hamiyet Dunula. 
Mmm: Kemani Sadi. Kemani Demir Ali, Kiamet Sükrü. Cümbüt Zeki Duy
aulu. Rakkueıler: A3te ve Sükran. Saray eğlenceleri ilihiler, lft!>ailer, pzeller 

2 - ALTIN ARAYAN KIZLAR 
DICK POWELL - JAAN BLONDEL 

1939 lelleSİDİn en büyük zengin de korlar ile ve 3000 kız ve erkek De ~ril
mit mnazzem Revü filmi. Matineler 11 den ~ bqlar 

8R -



Edebiyatta eskiler mi, yenller mi ? 
Manekkid Nurullah Ataç yeniler ve 

eskiler hakkındaki fikirlerini söyl'/1 
''Yahya Kemalin kıymetini inkAr etmek düpedüz 

gevezelikten baıka bir ıey defildir-. Genç 
sanatkArlar listealne gelince .•. ,, 

&iebiyatta tMftje J1W1elell on.,. 
atıldıktan btr mü~ .anra. imal 
bu bable. ilk ilk kanpn .,.. kendilıl 
bkara4a bnhmu ~ 4wkaa 
:Nuru.Dah Ata9'a bir mektup yaurall, 
bıemleketbnizde JegiDe bitaraf ma. 
Dekldd SlfaW.. ba mtin• ...... eirafm. 
laki fiklrlerhd. yeniler .,.. eakfler h• 
landaJd mtltalAalanm blJcUrmflldnt 
rica etm1f, ba arada Dndtsfnden .,.. 
a sualler de 110nnuştum. Ricamı ka
bul eden kıymetli dostumun bu edebi 
bahis üzerine gönderdifl pyam dlı. 
bt mektubu apğıda olnıyacakmnm.. 
t!stad verdiği cevaplarda benim keıı.-
41.isine ne sormUf oldufu.mu da belli 
etmek lfttfunu esirgemedlğt için ar. 
ya girip karileri rahate11; etmty~ 

ibn: 
Ankara 18/1/1940 

İki gözüm Şevket, 

Mektubunu dün aldım. O kara ll8te . 
meselesini İstanbul gazetelerinde ta.
kip etmemiştim; ne olduğunu iyice 
bilmiyorum. Maamafih sorduğun s~ 
allere cevap vermeğe çalışayım: 

I - Edebiyatta tasfiyenin ne d&o 
mek olduğunu anl~adım. Kims~ 

nin kimseye: cBen senin yazılanıu 

beğenmiyorum sen artık yazrnB.» de
rneğe hakkı vardır. Beğenmediti
miz yazılan okumayız, olur biter. 
Zaten bu tasfiye fikrinde blr gürillttı 
kopaıınak, bu suretle dikkati celbe'
mek arzusu var. Böyle şeylerden 
gençliğimde bile hoşlanmadım; bu 
yaştan sonra nu hoşlanacağım. • 
- n - Gençler arasında klmlerin ya,. 
zılaıını beğendiğimi soruyorsun. İti
raf edeyim son zamanlarda çok bir 
•ey okuduğum yok. Belki ço'k kıy
metli yazılar gözümden kaçıyor. 

cGenç> denince ne anlaşlmğını da 
pek bilmlyorum. Bizde insanlan pek 
çabuk eskltiveriyorlar. Cahid sıtıa 
Tarancı ile Ahmed Muhip Dranu 
şimdi gençlerden sayılıyor mu? Sa.
yılmıyor mu? Farkında değ111m. On
lardan sonra1d nesilde de iyi sanat
kilrlar var. Orhan Veli ile Oktay 
Rıfa:t'ın şiirlerine ne kadar hayran 
olduğumu kaç defa söyledim. Görü· 
yoıum ki bu memlekette edebiyatı, 
şiiıi gerçekten seven, anlıyan herke. 
de benimle beraber onlara hayran. 
Nazım Hikmet'ten sonra o ilrl geno 
kadar kuvvetli şair gelmemişti. Yazı
lan günden güne olgunlaşıyor. Oktay 
Rıf at'ın cŞehltllk> ini okuyup da an
lamamış, beğenmemiş olanlara 8.Cl

nm. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu ... Ondan 

niçin bahsetmiyorlar? Türkiyede o 
.kaclar iyi şair çok mu görillmüştür? 
Vaktile Ses'te çıkancUyumalo şUrinl 
bilmem hatırlar mısın? Sadece blr 
ınüptedl, lbir genç eseri değildi. Onu 
Türk edebiyatının en temiz, en güzel 
fiiı lerinden biri diye saymamak gü
naıı olur. Bltıta.bi yalnız .cUyuınalo 

değil: Hepsinin islmlerlni bilmiyo
rum, fakat hepsini de hatırladıkça 

içimde saadete benzer bir his duyu
yorum. 

Hasan İzzeddin Dinamo var, Mil"a.9 
leatırcıoğlu var, Rifat Dgaz var ... 
Gençler listelerine bunlan katmamıt
lar. Acaba arkadaşları olmadıklan 
için mi? 
nı - Kara Uste'deki muharrirler •e şairler hakkında dÜfündüklertml · 

llOruyorum. Yirmi iki k1f1 hakkınc!a 
ayıı ayn kanaattrnl söylemeğe lmkln 
ını var? 

O listeyi vttcude getirenler ne yap. 
1118.k iatedlklerlni süpbesls bilmiy<>l'
lar. Akılle.nna gelen istmlerl yazıvel'o 
inişler. İçlerinde artık ldm!enln oku
Dıaclığı, demek Jd böyie kara llatelere 
)'azıimalan için btçbtT sebep olmıyan 
linıseıer de var. 

o ytnnJ. iki ismin bilhassa 11d.sin.. 
den ba.hsedeceğtın. Bilirsin ki Neclp 
~nzıı ile yıllardanberl dargınım. Faı
kat Necip Fazıl'ın tyt bir şair oldup 
nu inkAr etmek ikab11 değildir. Geçen 
sene çıkan cSenfonb adlı şlirlndmı 
J>ek hoşlandım demiyecetim. onda 
aahfh olmıyan bir ha..a n.rdı. l'8lcd 

B. NunıDah Ata9 

Gençler onu bir dikkatle okusunlar, 
üzerinde durmak llzım geldiğini aır 
la.rnazlarsa yeniUk, modernlik gtbl 
şeylerden bahsetmekten vazgeçsinler. 

Yalıya Kemal bizde yalnız en güzel 
mısrağlan söyle~ o1an şair değll, 
bu memlekete yeni şiir telAkklslnl ge. 
tfrmiş olan adamdır. Bugün yazanlaz 
içhıde az çok kıymeti olan herk811 
onun tesirinde kalmıştır, ona bo~ 
ludur. Yahya Kemal'in kıymetlni ~ 
kir etmek düpedüz gevezelikten 
ba.şka birşey değildir. 

Kara listede isimleri geçenlerden 
sevdiklerim yalnız bunlardan ibaret 
değildir; fakat hepsinden ayn ayn 
bahsetmeğe vaktim yok. 

iV - Genç sanatkArlar listesiı» 
gelince: 

ı - Salt Faik, ba.zılanrun iddia 
ettikleri gibi pek büyük bir hlklyecıl 
değildir ama kıymetine ben de inam.. 
11m. Daha üzenerek çalışırsa kendi
sinden çok şeyler ümld edileblleo&
ğine kanlğim. 

2 - Cavid Yamaç'ı tanımıyorum, 

şimdiye .kade.r hiç bir yazısını oku
madım. 

3 - Abidin Dino bilhassa ressam-
dır; ben resimden pek anlamam. 

4 - .. Reşad En\s arkadaşımdır, ~ 
disini çok severim, yazılannın da hlt 
ftlphesiz de,ğerl vardır; :takat onu 
yeni sanatki.r saymağa lmkAn yolı;. 
tur. 

5 - Melih Cevdet'in .şiirlerlnl Or
han Veli ve Oktay Rifat'ınktlerle oku.. 
duk. Şüphesiz o da değerli şair; fa.kat 
arkadaşları kadar kuvvetll olduğunu 
sanmıyorum. Bana öyle geliyor ld 
Orhe.n Veli ile' Oktay Rifat, bugünldl 
tarı:lanne. gerçek1tn inanCfı.klan 

halde Melih Cevdet gerçekten inan
mıyor, onu geçilme.si lüzumlu, belld 
de faydalı bir merhale sayıyor. Melih 
Cevdet günden güne uslanacak, yola 
girecek ve şimdiki şiirlerini inkA.r e~ 
mese bile onlardan tebessümle ba~ 
decektir. Fikirleri için ise: cNe yapa.
hm? O zamanlııt gençtik, böyle ltra.
ta, mübalA.ğayn., inkAra hakkımız var
dı> diyecek. inşallah bu düşündük
kınm vanhş çıkar ... 

6 - ~İlhan Berk'in ve Cahit Saffet'ln 
fiirleri hoşuma gidiyor. 

'1 - İlhami Bekir'l gençlerden mi 
sayıyorlar? o, Cahit Sıtkı'dan Ahmed 
Muhip'ten hayli eskidir. 

8 ~ Nan V'nin bazı şiirlerini beğe
nlrlm. Fakat mutedil bir derecede. 

Gele1im benim hakkımda şunun 

bunun söylediklerine. Orhan Seytıı 
40na kalsa ne bizi, ne de bizden fK>Ir 

rakileri yaşatır; gençlere olan mu
habbeti bize ka.rşı duyduğu kinden 
aellyon gibi sözler etmif. Bun&.mlf 
mı ne? O kadar yqlı da değildir, ben 
akran! ... Benim ona ne diye kinim ol
aun.? Şiirlerinden hiç hazzetmem ama 
pekAIA bh' adamcağızdır. Sözüne ~ 
med Haşim'i de kanştınll.14: S~ 
lında Haşim'i severmişim., öldükten 
soma da.ı «Yalancı dolmadan gitti!> 
demişim Haşim'i ölümünden evvel de 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
NunıDah Atllf 

iLK ADIM RE F / K 
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Çocukken 
cağımdan 

n• oluraa 

gezip dolaıtıtım yerlere bir daha ayak basamıya
dolayı memleket dışında nekadar iJ.zülmüştüm. Ya, 
olaan grır6et inaana çocuk hialilili ve içliliği verir 

ö..ci.aa araba~~ LAMI 
• N segd. Vaid. .... iini de ..W. 
~. -ı.. aala dlDcllı ... lam• 
,_. dolna Pi- eadcl.d..,Sı .. ~ 
..,.._ TOi al:o-onaa '" arabeN1N• ~ 
~d-. kaçırmaktan, ~ 
ad ._ lı:orkt-iwnuz ön arabqa ... 
..._ birbirimizden dikkatli, ıı- ..... 
h-.s •tlanmmn ayaklarile, ilıl ..... 
takip edi.;rorua. 

Uleb oamii. •• Üç. d6rt yqmda .... 
~ q sflnleri CÜDet Ve b...-a al.m .. 
7• beni a'riuauna a&nderdikled, ~ 
tıUu ,.hrin ortuuıda keneli haline b.ra
lalnut, cemaati kat. kwıvuau-. ~ 
aımıu n büdhı bunlardan dolqı nh. 
DIT•tab çıplak cam11 Kırk Mk1a .... 
ftTelki aeıı:intilerimden bende kaJaa 
t..ir budur. Mermer bir avlu, merms 
merdivenler, sonra, demir pannaklakla 
nefealikleri, bacalarile bütün avhm• 
akmı kaplayan bir bodrum TJl7A Jun. 
9UJUÇ... Tat bulup verirlerdi, nef..ı&. 
lerden içeri;re atar, cüınbürdn.Oall el-. 
lerdim. Baz.an da eiilir, bak.ardam. C.. 
la ltık parçalan ahetmlt karanlık 4'.1.
Jlzl.den sözilmU ayınnca mermer n>eF· 
dan, mermer merclivenler Ö)'le lr...ldın 
Ye fazla hayalt aelircli ki etrafıma a-8t' .. 
mez olurdum ve bir müddet. bembey .. 
1>ir dünyaya simai.yah bir kar tipiaU. 
HWnılduiunu hayretle seyrederdim, aca.
ip bir zevk duyardım. Sonralan. ilk ok• 
dulum cinai romanlarda ne zaman bir 
zindan, bir yeraltı yolu, bir tato bod-
rumu bahai ~eçee hep Uleli aanuçlan 
sözümün önüne aelirdi; pvaa tarifi• 
hayalbnde o sarnıçların üzerimde hu-• 
bjı teairle tamamlar, daha korkunç '" 
ır-if ieklı aokardun. 

Orkütücll ve eararL çocukluk batıra
lanmdan biri de Salkımaöiüt caddesiD
de. ..... ,. duvarlan aruuıa c6millmüt 
ayazmalardı; loı bir rutubet orta.aında 
yanan zeytinyaiı kandilleri ve kara .ı. 
biaeler ııİymİf yaılı Rurn kadınlan ile ... 
Merkezefendi türbesinin Niyet kuY'I" 
ıunu da bu korkunç listeye ilave etm .. 
lidir. Senede bir. okunmak için, oraya 
ciderdik; t•bihtea geçmek meraaiml 
bittikten aonra bahçeye çıkar. it.mele 
kırmızı balaklann dolaıtıiı bir ba'kunmm 
havuzun yanından dolanır, duvarlana
dan w aızan bir kovuk önünde dW'Ul'o 
duk.. Aramızdaki hanunlardan biri ~ 
riye girer, kll()'i:>olur; neden eonra den. 
den boiuk aeai gelir. cAldun> der w · 
bir ıalak tat parçaaile dönerdi. Y arua 
kanatlı, timsah batL cinlerle dolu • 
duiuna hlilanettiiim bu tünele tıirenia. 
airdiği ıekild-. tam ve •ilam çakm&JIDo 
dan ümid keatiiim için yiizGae dikıt. 
le bakıırdam: Onu büabütün deiifmll, 
meseli bir karsa auratı al11111 bir hald, 
bat\a bir çehre ile mi döndü diye. .. H.. 
71r, bildijjm yüzle tekrar aramıza k&rlf'" 
Dllfbr. Amma ben, fena tesiri üzerimd• 
abncaya, uoubmcaya kadar kendisiae 
uzak durur, yabancılık duyar, vücad .. 
na bir mezar kokuau ainmit farzed~ 

Çocukken cezip dola,t:ıiun. teairi .&
tanda ltaldıiam yerlere bir daha ayak baoo 
eamayacaiundan dolaya memleılr.et ~ 
da ne kadar üzülmüıtüm ... Y., ne ohu
• olaun gurbet insana çocuk 'hialiliii w 
1-1.:1!.l!..r • 
ıoı;-...- 'Yeni' • 

... Arabalar bili ~diyorlar; ne r-1-. 
ne eokaklar. ne harabe ve ne ba,ka lıaJW 
Nb-etimiz bozuk olduiu için 7olumua
daki ahali bize, hemen birl.,ip üzerim'
ze atılacak, ii8tümüzü D&flDllZI parata.. 
7acak. kafaımza ,gözümüzü yaracak ~ 
hİyette, fiddetle milteauıp tıörünüyoe. 
Oii§man hududuna girınif ~biyiz. fiip
he ve endite içindeyiz; bir .il&lı fabri
kasına bomba koymak. bir aama köpr6-
yij atmak maksadile harekete geçmif 
casus ve fedai kafilesi. gizli teokilit aza
aa da ancak bizim kadar içten bcryecanll. 
•örüniifte sakin, fakat yine bizim d .... 
cerniıı:de azimli, kararlı olabilir. cÖIU. 
'Tal, dönüm ıyok> diye and içmecl• "'9 

besa vermedik amma halimizden belli. 
Uçümüz de, tehlikeli hatta trirditimm
denberi, daha metanetli. daha erkeiimı 
baıladıiımızı bquacaiaz. 

Nihnyet öndeki araba durdu. hem 
cadde Üzerinde, birdenbire, haber• 
itaretaiı: durdu; biz de durduk. Kad .. 
lar indi, biz de indik. F aht inenlen 
dikkatle bak.anca hayretten ıokalc orta
anda mılılanap kaklık. Zira arabadan. 
ekeeriya 8fÇ1 kadanlann, zonci bacıl• 
nn, taırah yabancıların giyindiği kıy• 
fette. biri bağdad, öbürü çözme çar§af
lı iki biçimsiz tekil çıkmııh. 41k düfiin
cemiz şu oldu: 

- Yanlıt araba takip ctmi§iz, kaçır
mışız! 
Meğene değilmi~... Bunu yan açılan 

peçe arasından gördüğümüz mütebe.
aıim bir yüzden anladık. Kadınlar onlar
da. kıyafet tebdil etmişlerdi; demde: ki 
it bö;:. 1 bir külfeti yaptırac~ dC'rcccde 
ehenın,iyetli ve muhatarolı idi. Fena ... 
Fena nmma fa:ı:la dütilnN ek ~ıra dt"ğil, 
koıtulc; evvela ön arabacının eline bir 
ınecı •Ye aıkqurdak. Küçük laelllf&re b. 
ou çok bulduı 

- Mil -.... puarbk ....... . 
0-ılllıa l...fiai alwadı. q,.. 

rolr. ~ .... hele .. cadded
kıkwtııraıillh're-... Arkadaki ~ da. 
lkW •nmnda lmkançlık çabp bir --. 
le OLııas- cibre rine mecidiye Yerildi. 
Arab.. ema& nıilnuebetsidiii. kuaa
mbia. llrndiii ile meflnud u, bir anda 
~ bütün mahalleyi toplqrv .. 
mdL GWl itlerde murafa bablmaaı 
L.telijm1e ..rYİJten örnek almalı l 

Kira arabua deninde yqayıp da ba
fllldan TW geçirmemif, arabaca ile ya
kalı J>-cab olmamıt adama az raqolı. 
Dİr. Bea bile Kadıköyünde bir arabaaa
~ miti.it bir yumruk atmak meCburi-
yetincle kalmıttım; ak•i gibi yumruk 
tam o IU&da al'tlya giren bir arkad8.flll 
'91lnİDe indi: kanamadt bile... Ukin. 
bir difinjıı kökü ölüvermit: bir a>' geo
medl. .. puailam dit saJlana aaJlana. 
nib.,.et elinde kaldı. 

Ab. hu kira arabaları. bilha ... kupa 
oenil. her taralı kapalı olanlart ... Eeaa-
)a hi;bir temizlik. belediye kontrolü, sıh
W tedbir görmedikleri için aeyyar mik
rop mahfazaları halini almıtlardı; bina 
but-. llledni oraya 11var, airen eatlam. 
hutabiı oradan kapardı. lalak. ekti. 
pnia )'aku n söıı: aulatan .Ubro ko
kulu baTuuu, burnwn. l:nasü\ bile, h• 
brladıkta. duymaktan kurtulamadı. A7-
nca bir de gece arabuı denen ve ita. 
ranlık butaktan aonra iıletilmeie çıka
rılan daha murdarlan. daha harap Ye 

berbatJan vardı: Beoroilu dönütll Emin
ISnündea binerdilıt Ye kadid atlar Rıza.. 
Pata yoluıfUDu çoiu defa çıkamadıldan 
için yan yolda da inerdik. Bir gece. 
eve bu arabalardan birile haflfu keyif 
dönerlı:en aeaip bir oey olmuttu: Hem 
arabama ~inde idim. hem de yü~ 
dum. EYet, ayaklarım yerde idi. acele 
acole adam abyordum; ayni zaman<I. 
kendimi arabanın çerçevesi aruında bq.. 
luyordum •• oturmadıiımı da farked'
"°rdum. Neden ıonra anladtm ki ayak 
butıiım tahta. yolda. kopup dliftnüt. 
minderden k~ Ye yan belime k .. 
dar, arabanan orta .k.mına pçmit, .. 
Mlratile ~ brmlUQJ'OnlDl ! 

Bir d.ı..nda da daha pribina naı ... 
m11bm: Atlar. kamçı. tekme. 13rip _,... 
ma, ~ .. ;ekip eilrlime, h• ne 
yapıla l:air tilrll yok.uta tarmanamıayııa• 
• ara!Mu. bana dhdtl: 

- Eı..11. dedi. yanmda lüzwmu8 
pzete YV ma) 

.V ani.. verdim; aece yana ve yol °""' 
... bunu ne yapacak dtve de meral. 
düıtüm. Kaiıdı ocak tuqturmak iıı;la 
yap.ılaa ,.ek.ilde büktü, hazuladı; aonra 
kıôritini çıkardı, atct verdi Ye alevini _.. 
Tallı hart"anlann arka baca.klan araana 
uzatb. Birden, can havlile yerimizd• 
i:arladık Te o hu:Ja, )'arı at arabUI, yan 
motöı-, Beyazıt maydaoına ulattık 1 

Halbuki konak arabalara ve atlan ı:ııe 
aüzd, ne temiz, ne hoı ıeylerdi... Bun
lardan. y.ri geline ayrıca behsedeceiim. 

... ÇCSzme çarpfb, dilli dillzer k.adm. 
arabacılar ıerefli aurette aavulur •vuJ.. 
maz ehemmiyetli bir tavır Lakmarak Ü9 
gence ıu talimatı verdi: 

- Bb önden gideceğiz, aiz, ara bıra
karak arkadan ~yecebinlı:. So~ra 
biz sok.alt içinde bir evin k.apl.IUU ...,.. 
lacaiız. aiz, bu •ırada ne aldınw:laa 
ııiJan koyup soldaki sokağa sapacak.a
nız; biraz ııideceksiniz, dönecebiniı. 
Şayet o evin kapısı yan açık bıra1ulm11 
:i9e hemen içeriye gireceksiniz; deiilM 
durmayıp yürüyecek. caddeye çıkacak
sınız. Biz arkaruzdao yetifiriı:I 

MaaaDanmızdaki cGidersin, gideraiD, 
ltaflına bir saray çıkar, kaptsında duru 
kurdun &nilndeki otu alır, kuzuya verir, 
kuzunun önündeki eti kurda götiirör
süıı> yahut <Bir çetmeye raalaram, açık 
mualuiımu kapar, kapalwnı açaraın> 
kabilinden bu esrarlı tarif karıısında lig 
bön, çelimsiz ve tecrübesiz genç şapra 
kalmııtık. Tehlike gittikçe büyi.17or. 
aüçlük artıyordu. Dar sokata fl)yle bir 
söıı: attılu Bize yalnııt çamurlu, ıo,. 
kuvctli deiil, aynca çıkmaz göründilı 
birbirimize bakııtık ve durakıadık. 

Bez Ç&l'f&fb iki kadın ıaıkınlığımıza 
aJchrm.dan peçeleri!ıi indirmioler, bu 
.ok.aia •pm11lardı; kaz titkinliğile. b.. 
di badi, yürüyor, uzalr.lqayorlardı; b6r 
az sonra gözden nihao olacaklardı. Ne 
:rapacaiız> Vazgeçelim, dC>nelim mn 

Bir kahveci çırağı, yolun ortaamda 
durmuo. alaycı tavırla bize bakıyor; k&
,.de'ki manavın baklfl iae sert; eokaıa 
köpeklerine gelince, fimdllik U)'UfUk " 
miakiA... Fakat ilk ifarette, mahalleye 
söre fada alafranp bya.fetli olan !,. 
üç züppe teldi, belli ki. yadırgayacak
lar. Karar vermekte acele etmeib'iL 
Verdik.; yürüdn.lı. Amma ne tarafa 
Cioiru) 

Y ank ki çıkmaz .okaja doiru 1 

RefiE HalW 

yerine WtUn. 
'6zı dola Te &tefl ~ balUDUl b9 .... 
po1arduı lll78t .. ,,.,,. para n. bir m !*il 
t*m* blillCllr. 

Qlnl1 ifil bJslm para ile ... ,..... -
pala " ...... wum1 plpodaa ta 11r1 ..... 
teker. Arbalndan bafkelan ela ba ~ 
ı*ra Terenk çeUrler. 'Ba ....... ııtPaıla .. 
doldurufta bet on t1tl çeker. 

ÇSnll -' .ımct. 1alıı:1a para olwa Ullila 
almal& büar. Pipo atın aımu. buna DD
d.lll balgıkt.aıı yapu. Pak1r QlnlDa ..,... 

"kaba olan 'bu ptpolardan ttWbı 1çmM be 
dar dünyada zevkli bll"f97 obnMılJna lılP 
a1d1ri81. 

Bu hale ratmen tütün içmekLen de ıat 
duramıyorlar. Bunun için ameli blr çare 
bulunmtlftar. Sdkaklarda ?e pazu mahal
lerinde huır plpo verenl• vardır. ~ tel-

-~...-.--------~~~ 

Fazla tifüs aşısı hazırlanıyor 
Amerika Müttehld hükftmetlerinden Mu

sachusetts dnhWndeki CKembrlg)den Loo
dra pzetelerlne blldirildiğJne göre biltQn 
cihana yetlşec k mtKto.rdo. tırns n§ısını ıa
tlhs:ı.I etmek için blr usul bulunmuştur. 
Amcr1ka fı.limlert bunu çoktan dütilnü.Y~ 
ıardı. Çünkü Avrupa llcı.rb1n1n umum1 se
fnl ·t ve teIO.ktıt doğuracağından netlcedı9 
bütüıı dünyayı ti!ils \e dığ r s:ırl hastalık
ların ı.still edocc~inl m11bakk.ak addedlyoı-
1ardı. 

Yeni usulü bulan Banard tıp mektebi ~ 
terloloJi dalrea1 tet1 .doktor Hau zıo.er'• 
Kendlaln• y&rdım eden Partsteki ~ 
en.stltftBG sabık ba.kterloloJl&tlerlnden 4o-.,. 
tor Han'7 Plotz il• Hana.rd On1vers1tell Uf 
fakültesi protesörlerlnden Enders'dlr. TlfQe 
qısınm çok nılkta.rda 1stth.sall bu haatallla 
doğuran ınlkroplann ço~ 1.atthaaltne b+ 
lıdır. Yeni uaul 1le bu m1krop1ar azım mı. 
tarda tö.retJllyor. Bu 1enı uaaı btıttbı ~ 
1'17et lOkı P btlJ'Qk bQ h1znıft olualdl& 
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KAD 
PORTAKAL 
Kabuklarından marmelat ve 

likör naııl yapılır? 

Portakal kabuklarından marnıel1t 
ve birkaç türlü likör de yapmak 
mümkündür. 

l\1armclat: Kabuklan su ile ateşte 
hafifçe haşlamalı, suyunu döküp tek
rar su doldurmalı ve yumuşayıncaya 
kadar haşlamalı. Suyunu dökmeli, et 
makinesinden geçirmeli, tartarak ay· 
ni mlkdar şeker almalı. 

Şekeri su ile kaynatarak koyuca 
ş0rbet kestirmeli, içine makinede çe
kilen portakal kabuklarını atarak 
kaynatmalı. Reçel koyuluğunda olun. 
ca ateşten indirmeli. Bu mannelfttın 
daha nefis olması için arzu edllirse, 
kullanılan kabuk mikdanna göre 
beş, on küçük portakalın sıkılan su· 
yunu il!ve ederek tekrar koyula.pn· 
şıncaya kadar kaynatmalı. 

Portakal esansı: Portakal kabukla.
rını gayet ince zar gibi traş etmeıt, 
bir kavanoza koyarak üzerini 90 de
recelik ispirto ile örtmelJ. ttç hafta 
bırakmalı, sonra filtre ederek süz.. 
meli, bir şişeye doldurarak saklamalı. 
Yapılan pasta, krema, blsküi gibl 
şeylere birkaç damla atılınca mis gibi 
portakal koI·usu verir. 

Dört günde yapılan likör: Beş por
takalla bir limonu ince rende ile ren
dclemeli. Yarım litre ispirto içerisine 
koymalı, iki bardak su ve 100 gram 
şeker ilave ederek dört gün bırakmalı. 
Kavanozun ağzı sıkı knpalı olmalı

dır. Dört gün sonra filtre etmeli ve 
şişelere taksim etmeli. 

Küraso: Üç portakal ve yanın tu· 
runcun kabul:lannı almalı. Gayet 
keskin bir çakı yahut bıçakla yalnız 
sarı .kısmım ince zar gibi traş etmeli 
ve bu zan bir çorba kfısesi içine koy
maıl. Uzeıine 750 gram 90 derecelik 
ispirto dökmeli. KAse üzerine bir pe
çete, peçetenin üzerine de kAsenln 
kapağını kapa..'11alı. Sekiz gün kapağı 
hiç açmadan öylece bırakmalı. Doku
zuncu günü yanın kilo şekeri iki bar
dak soğuk su ile ezerek şurup haline 
getirmeli. Kasedeki ispirto içinden 
kabuklan çıkarmalı, şurubu ispirtoya 
karıştırmalı. Sonra (asıl likörün ya.
ni kürasonun nefasetinin hikmeti 
budur) kfıse içerisine yarını bardak 
kaynar sıcak süt dökerek karıştır

malı. 'Üzerini örterek iki gün daha 
bırakmalı. Likörün üzerinde sanm
trak bir köpük hasıl olur. Bu likörün 
olduğuna alamettir. 

Eczaneden alınan filtre kağıdım 

huni içerisine koyarak likörü süz
meli. (Berrak olması için bir iki defa 
süzmek de icap eder), Şişelerin ağzı
nı kapayarak muhafaza etmeli. Bu 
tertipten bir buçuk şişe likör çıkar ve 
eskidikçe bu kürasonun lezzeti artar. 

Hafif kurabiye 
Misafire ikram edilebilen ve yen,. 

mcsi gayet hafif olan bu kurabiyeleri 
yapmak için yumurtaların yalnız 

aklan kullanılır. 
Altı yumurtanın akı, 250 gram pud

ra şekeri ve altı kalem çikolata al· 
malı. 

Çikolatayı makinede çekmeli veya 
rendelemeli, pudra şekerine karıştır
malı. Yumurta aklarını telle vurarak 
scrtıe.ştirmeli \7e köpürtmeli, sonra 
hafifçe karıştırarak şekerli çikolata,.. 
yı ilbe etmeli. 

(Arzuya göre rendelenmiş limon 
kabuğu yahut t.oz vanilya konula. 
bilir.) 

İyice karışınca bu hamurdan tatlı 
kaşığı ile alarak temiz beyaz k!ğıd 
üzerine, aralarında mesafe bıraka. 

rak dizmeli. 
Hafif fınnda pişirmeli. Daha soğu· 

madan, ~ıcak iken kı\ğıddan çıkar
malıdır. 

Göz yaşarmasına karşi 
Rüzgdra çıkınca gözleri yaşaran 

çok kimseler vardır. Bu rahatsızlıktan 
kurtulma.k için 200 gram gülsuyunu 
20 gram gliserinle karıştırarak bir 
pamuk üzerine birkaç damla akıt
malı ve bununla gözleı1 sllmell. 

Eski elbiseleri yenileştirmek 

Kumaşlann bu pahalılık zamanın

da eski elbiselerden dalıa fazla isti
fade etmek çareleri aranılmaktadır. 
Bu da yıpranmış iki elbiseyi birleşti

rerek yeni bir elbise meydana çıkar
mak, yahut yeni alınan az bir ku
maşla biçimini değiştirmek suretlle 
olur. 

Resimde göıiilen modellerin hepsi 
zarif Ye yapılması kolay elbiselerdir: 

ı - Kahverengi ile bej, yahut la
civert ile mavi renklerden yapılan bu 
elbise insanı daha ince gösterir. 

2 - Siyah üzerine istenilen renk
ten bu jileyi yapmak mümkündür. 

3 ~ Ayni renkte benekli bir ku-

} t~ 
~1'J3 
't>-

maşla kanştmlarak zarif bir elbise 
yapılnuştır. 

4 - Her hangi renk blr elb;seye 
ekose kol ve yaka konmuşutr. 

5 - Sihay veya lücivert bir elbise
ye açık renk üzerine siyah veya laci
vert çizgili kumaştan kol ve yaka 
konmuştur. 

• 

Cephedekiler ve geride bıraktıkları 

J 

Fransada bulunan İnailiz ordusu efra Jmm en mühim meşguliyetlerinden biri de postayı beklemektir.· Cephedeki efrad 
İnl[ilterede bıraktıkları ii.:eleri erraiJınu \11 sık sık mektuplar alıyorlar ve bunlara cevaplar yazıyorlar. 

Bir İngiliz aazetecisi neferlerin b!l mı:ktuplan nasal yazdıklarını ve lnailtereden ceJen mektupların nasıl okwıuui(unu tecl
kik ~. bir çok resimler çıkmutır. Yulı:anda bunlardan ikisi aörünüyor. Solda genç bir asker annesine mektup yazarken ve 
annesi. oilundan gelen mektubu dinlerken, saida bir nefer kanama mektup yazarken ve kansı aldı.it mektubu küçük kızma 
okurken Röriinüyor. 

• 

Edebiyatta eskiler mi, yeniler mi? 
ce.. tarafı 5 inci sahifede) 

severdim, şimdi de severlm; o Orhan 
Seyfi gibi değildi, iyi şiirler yazardı. 
Öldükten sonra bazı kimseler: cBu 
memlekette şaire, sanatkAra bakıl· 

mıyor, Ahmed Haşim de acından 
öldü> diyenler oldu; bu söz doğru de
~fld{, Haşim devletten himaye, yar-; 
dım görmüştü, ölümü de açlıktan 

değil, böbrek iltihabından old~ Son 
günü, doktorlann katiyen yasak et
miş olmalaıına rağmen, yalancı dol
ma da yemiş. Ben bunu söyledim. İyi 
şairln muhakkak açlıktan ölmesi 
!Azım geldiğine kaııtğ değilim, fazla 
yemekten de ölebllir. Btr şairi :med-

hederken yalan söylemeeğ de lüzum 
görmüyorum ... Bu işi kaç defa anlat
tını; fakat bazı kimseler anlayanıı· 

yor ... Benim sözümü bile anlı yamı yan 
iyi şiiri nasıl anlar? 

Halid Fahri Ozansoy da benim 
gençleri himaye etmek anumdan 
bahsetmiş ... Ben kimseyi himaye et
mem, bir yazıyı beğenince beğendiği
mi söyleıim. Bu Halid Fahri Ozansoy, 
Orhan Veli gibi, Bedri Rahmi gibi, 
Oktay Rlfat gfbl kudretli şairlerin hi
mayeye muhtaç olduklannı mı sanı
yor. Zayıfların himayeye ihttyaçıan 
vardır. Ben, sanatlerlne 1nanc1ığım 
kudretli pirlere kaı"fl hayranlık va-

zif emi ifaya çalışıyorum. Kimseyi ıii
maye etmek istesem, HalJd Fahri'yi 
himaye ederdim. 

Bırak Allah aşkına şu adamları! 

Yalnız şllr söylerken değil, şöyle dü
pedüz konuşurken bile ne dediklerini 
bilmiyorlar. Bir de onlaıı kara listeye 
koymağa kalkmışlar. Listeyi Gav
si'nin yaptığı ne kadar belli! Baba
sını şair sayıp da kara listeye koymak 
ondan başka kimsenin aklına gele
mezdi. 

İşte bu kadar dostum. G?zlerindcn 
öperim. 

Nurullah Ataç 

1 MÜŞKÜLLERE CEVAP l 
Saçların rencini nasıl açmalı! 

Bo~azlçl M. R. G. - Saçların renglııl 11.ç· 
mak sarıya yakınlaştırmak tçln şu basit 
tertibi tecrübe ediniz. 

100 gram gül suyunu ateşe koyarak l'.:ay
natınız. İçerisine bir tutnm çn.y ıre 20 ta· 
ne Alman papatyası atarak on dakika ka.v.
natınız, sonra temiz bir tülbentten .suzu
nüz. 

Ecza.neden 60 gram (telnture de rhub:ır· 
be a 1/ 5) alarak süzülen gtil suyu içine ka
rıştırınız. Evvelce yıkanıp kurulanmış olan 
saçlannızı yol yol ayırınız, üzerine temiz 
pamuk sarılı bir çubuğu bu llll.ç içerisine 
batırarak saçlarınızın koklerine ve amin· 
nna sürünüz. (Her saçın rengi ayni mud
dette açılmaz. Bunun için bir tutam saçın 
ucunn llıi.cı sürerek arzu ettiğiniz renk el
de edlllnceye kadar beklcyınız. Sonre bü
tiın ba§ınızn Uiiç sürerek ayni mudctet 
beklersiniz, istediğiniz renk olur>. Bu .ı.ıı; 
7.arnrsızdır. 

S:ırmısaklı sucuk 
Ankara Mesude Oômil: Sannısaklı »1·cuk 

şöyle yapılır: Etln but t:ırnfını nhnıı Ke
miklerinden ~yırmız Ayıklanmış diş sar
mısakla beraber et makJnesindcn iki hat tA 
tiç defa geçirdikten sonra içerisine tuı. ka
rabiber, ve arzu ederseniz kimyon ve bir tu• 
t:ım karanfil karıştırıp guzelcc yoğun:ıı ıız. 
Bu hamuru 24 s..-ınt bırakınız. Çarşıdnn alın• 
ınış temiz barsakları iki karış uzunlu~unda 
kesip bir tarafını sicimle bağladıktan sonra 
diğer tarafına ağzı geniş huniyi koyarak 
evvelce hazırlanan etle doldurunuz. 

Barsak dolarken b:ızı taraflarına ll~wa. 
dolar. Bu boş yerleri toplu iğne ucuyla del
meli ve eti sıkıştıra sıkıştıra hiç boş j ı ı bı
rakmıye-rak doldurunuz. Sonra bu tnrı.tı 
da ba~lıyar:ık gölge ve serin bır yerde asıp 
kurutunuz. 

Knlodennn kremi 
TeşvlkJye N:ı.dide T. c. - (Kalodl'ı ma> 

kreminin tertlbl şudur: 80 gram sn! glisc. 
rJn, 20 gram bal, 5 gram Jelli.tin, 2 gram 
born'ks, ı gram bergamot esasnsı, 100 gırun 
gül suyu, hafi! ateşte gül suyunun ve g!ıse
rinin içerisinde jelatin, bal ve bornksı erit· 
meli. Hepsi hallolunca küçük kaplam bo
şaltıp soğumağa bırakmnlı. 

2 - Göz kapaklarınıza tatlı bndemy:ıgı 
siirmenlz daha doğrudur. 

Vanilya çubuklarından fazla 
istifade etmek usulü 

Evde yapılan bir reçel veya tatlıya 
çubuk halinde vanilya konulacağı 

zaman bütün çubuğu tatlı ltçine ata
rak kaynatmak, sonra yıkayıp kuru
lamak ve lazım olunca tekrar kullan
mak eskiden takip edilen bir usuldü. 
Birkaç defa kaynayıp kurulanan va
nllyanın kokusu hafiftir ve nihayet 
hiç kokusu kalmaz. 

Bir çubuktan fazla müddet istifa
de etmek için çubuğu uzunluğuna 

ortadan yarmalı, içindeki çekirdek!~ 
ri ayıklamalı, bir parmak eninde 
parçalara taksim ederek cam kava
noz veya teneke kutu içinde muhafa
za etmeli. 

Tatlı yapılırken vanilya kokusunun 
az veya çok olması için arzuya göre 
bunlardan bir, iki, üç, hatta dört beş 
parça koyup kaynatmalı. 

Çubult yarılmış olduğu için koku
sunu kolayca verir. 

Toz şekeri iıraf etmemek 
için kolay bir uıul 

Evlerde toz kristalize şeker kulla
nırken iki suretle zarar edilir. Birin
cisi şekeri kftğiddan şekerliğe koyar
ken, diğeri de şekerlikten fincana alır
ken. Bunlar yapılırken daima biraz 
şeker yere dökülür ve zayi olur. İkin· 
elsi, soğuk sütte, limon ve portakal 
şerbeUerinde. hatta çay ve ıhlamur
da bile şeker zor erir ve bardağın ve
ya fincanın dibinde erimemiş şeker 

~alır. Bu istemiyerek israf olunan 
şekerdir. 

Buna mani olmak için gayet basit 
bir çare vardır. Şeker ile suyu kayn~ 
tarak koyu bir şeker şurubu hazırla· 
malı. Her gün çay kaşığı içine bu 
şuruptan dökerek kahve veya çay, ıh
lamur için kullanmalı, arzu edilen 
tatlılıkta yapmalıdır. ----

lapanak yerine ... 
Kış sebzeleri arasında, içinde bu-

lunan demir yüzünden en faydalı ola
nı ıspanaktır. Fakat bu sebze kum 
ve romatizma hastalıklan olanlara 
verilmez. Bunun yerini tutacak (ay· 
ni surette pişirilme!( şartiylc) ba.~ka 

zararsız sebzeler vardır: Ebegümeci, 
pancarın ve havucun yeşil yaprakları 
ayni vazifeyi görür. 

Paslanmış iğneler 
Paslanan dikiş veya toplu iğnelerin 

pasını çıkartmak için iğneleri 24 saat 
!birkaç damla prtrol kaı ıştmımış 

Z"ytinynğı içerisine bırakmak kafidir• 



- Alman ~alibaf ... Nazi lllİİktai :rapbf •• 

Kar makinesinden mektup! •• 

İstanbul Belediyesi ta
rafından Bursa vilayetine 
atılan meşhur kar maki
nesinden bir mektup al
dık, birkaç satınru neşre
diyoruz: 

«... Hani bazı insanlar 
vardır, manav, yahut ara
bacı olacaklarına meseli 
bir çalgıcı, bir doktor ol· 
muşlardır. Za\·allılar bü· 
tün ömürlerince bu zora
kiliğin işkencesini bir dar 
ayakkabı iztırabı çeker 
fibi çeker dururlar!.. işte 
ben de bunlardan biriyim. 

Eminim ki yaratan be· 
ni ya bir traş makinesi, 
ya bir dikiş makinesi yap
mak için ele almış. Fa· 
kat ne olmuş, nasıl ol
muş bilmiyorum kar ma· 
kinesi olmuşum!.. Mor 
kadifeli mahfazalar için· 
de, ılık, kadın kokulu ter
llhane köşelerinde ömrü
mü geçireceğime ya Bele
diye hangarlannda, ya
hut böyle dağ tepelerin· 
de siirünüyorum. Bu ilk 
yanhşlık! ... Ya sonrakile
re ne buyunılur'..' .. 

amma senelerce küflü g&• 

rajlarda turası burası tu
tulmuş, hamlam.ış bir 
nesneyi günün birinde 
kaldınp iki bin beş yüz 
metre rilwna çıkarmağa 
ne diyelim? .• 

tşte sillndirleıim çatla
dı, kazanım patladı, oldu· 
ğum yerde mıhlanıp kal· 
dun, kurda kuşa kepaze 
oldum • laf aramızda. 

kırkından sonra kayak 
sporuna heveslenenlerden 
farkım kalmadı!.. • 

Bu kadar yükseklere çı· 
kıp çatlamak da u tuhaf 
değil hani!.. Halbuki sis 
dalına: cYükseldere Çl· 

kanlar değil. aşağıda ka
lanlar çatlar!" der ve Ba
bıali erkinı arasından ör· 
nekler gösterirdiniz!.. İşte 
ben size bunun aksini is
bat ettim. 
Yalnız bir şey yüreğime 

su serpiyor: Gelecek ne
sillere ibret dersi olmak! .•• 

İstanbulun müstakbel 
Belediyeleri hiç bir gün 
şehre bir kar makinesi sa
tın almayı düşünmiyecek· 

ler. benim hatıram onla
n böyle bir gafletten kur. 
taracak! ... 

Eh benim gibi bir kötü
rümün bu iyiliği de yaba
na atılmaz sanınm! .. 

Süs!.. 
Biıl merala Ye rislenme lptilisı ...ıwır. 
VakJa Ü.Stad Arif Dino rtbi baraba.U ın

mekten bay ı..t Mellh rlbi • ...._ek 
yektir n katluı kıyafeUerlnin m Ula 
plmedlk teldller aidatı ita devrlcle .e.tln 
hiç lılr nevine prtp denemes amma IJle 
•ÜSier söriiliiyor ki. lflltma.mak elde 4etUI •.• 

He.eli •Kend.lsbıe doktor süsü ftnlD bir 
u.t.... ;rabud duıındisine memur dd .,. ... 
ren bir delik.anla • 

Baül •Kendisine Eninoan. felü-.ı•I 
süt nren bir bdın ..•• 

Gerçi kazancma bakıp doktor siidü ta
kmmaJı:, eınııf7e&lne kapıbp memur ddni 
benlmwm.ek ftJa dünyanuı dört u.-ın
den relen yardım)ara imrenip fel&k*ede 
ririne bürünmek bayll cadptir. FUa& so
nunda suçlu sandalyesine oturmak makad· 
der!." 

lt1n prabetl lfte bu neticeyi bile bile bu 
süsleri talunmakta ! .. 

llalhuki bu llemde daha nice faydalı SÜS· 
Jer n.r. Meseli birkaç mllll'& yazıp edip su
ıü takınmak!- Birkaç ıstılah belleyip alli
me ııiıdine tiirilnınek! ... 

Enelkilerln suçlu sandalyesine makabil 
bunlarda hio olmaz.sa deha tahtına oıar
ma)., fÖhret .erlrlne kurulmalı: var!-

Amma diyeceblnls ki, J"&lancmm mama 
yatsıya kadar yanar. Ne beis var. Bhlm 
antaJo.JUertn sabJfeslne pçi't'e.rmek ._.. de 
basen yatsıya bclar yanan mumu ifil• 
Wl ıellyor!-

- Fellketwlllrim -.,_. ..... et!... 
- l°Aldlad• mi. ,.. ..... mi?-

Yaratılışımda bir yan· 
hşhktır olmuş. fakat İs
tanbul gibi pudralanma 
kabilinden kar yüzü gören 
bir Şf'hir Belediyesinin 
heni satın alıp getirme
sinde bir mina ,·ar mı? .. 

llavdi buna da eyvallah. 
Bayramınız kutlu olsun 

havlar ... » Edeb"yıt kurbanı - Gıdıklanıyorum be e e e e e e e e e e 1 
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Tasııyecı ediplerin blr mecmuada çtk<ın Geçenlerde pazarlıksız satış 
restmıertnt seyrediyorlardı. İçlerlnde dağı- tertışlne çıkan memurlar 
ıut, Itır saçlı gençler, ter bıyıklı delikanlı- Yiık.sekkaldınmın bir bafın-
lar, tek gödQ üstadlar vardı. 

Altında Cavid Yamaç ya?.ılı mütebessim ğa etiket kontrolu y"lparken 
•e lyı çekilmlf bir ream1n önünde durdular. obür başına rlden glzll bir 
Meralr.lılardan biri parmağını reamtn üs- haberle etiket.mı esnaf faall-
tibıe yap!ftuvak: yete ıeçmlş ve memurlar ter-
ha- Hah, lfte bunda bir ıenle n.rl diye tışe p1d1k.lert zaman malla-

Ytırdı. nn ilaerl.nde bentlz mürekltc-
l!tratındatller: •İmh et!a der Clbl yüzü- bl tuııımamış etllı:et 1önn64-

lle battılar. O Dl.ve etti: 
Çot f toJ lt b 1 ler! ... .., - o en 1r ırençl.. dedJ. ____ _ 

TA VŞA LA KAPLUMBAGA! .. 
Bu bize Utontenin meşhur ı 

hltAyeslnl hatırlattı: 
Tav§allla kaplumbağa hlı gün 

yanşa karar vermişler. Koıu
culutuna pek ıüvenen tav
oan: cBen bu bacaklarla na
sıl ola seni ıeçertm kaph:m
bata kardeş, haydi sen nt
tlle 701a çık!• diye raltıblnl 
sellmet.ıeml.ş, kendlal de Wıa
na tarlalanna cttmtş. Ta't'-
11.D. hem dola.fır, hem de ara-

sıra kaplumbataya bakar ve 
onu daha yan yolda gönln
ce zevkine dalUmış. Fakat bir 
&ra bakmıt lc1 taplumbaAa 
menzili mabuda ulqmak 
üzere 1... Amanı... Hemen ta
banları kaldırmıf, ok ctbt fır
lamıf amma naille 1... Rakip 
hedefe vannı.t bile ı ... Malrur 
tavpn ıater ı.temez tofUyu 
kaybetml.f ve bir daba bö7le 
yapmamata and tçmllr_ 

Yaman blr emaf bUellle 
taqıia.şan memurlar da bir 
dalla aefere batta taıtl ba· 
retet etmete aııd lomlf olsa
lar ıerettlrl-

J'akat esnatın da buna kar
ii ~ bir plln hazırlamıJ&
caeı ne maltın ... 

ı.ter m1alnls tı, onlar da bu 
ııefer et.lketlerl oturup mlret
keple 7nacatl•nna •&ba
lanla • b.uJ.rluımlart"" 

Bw b11fb mesele! .. 

:uu.rtı IUl9le&ln1 12 makalede kapatan 
PeJamı ll&fa MJTUDlll ilk l11n ft :razdılı 
bir fıkrada ~ mueleıdnin bayram ı.. 
Ultnden bmlıClfade artık kapablmn sını taY• 
llp ed!ıeatu. 

:mınese bmls MINdllmem11 aueı sto
n bu111Da11 ~ Bado bu t&YllJe:rt on. 
duttan ICım"a atlft: 

- Naal ._... /fÜU. dedi. bıı mudi 
,.,..,. dıllll ......,. msnhlll-

Akademideki talebe resim aergisinde: 

Moderniat - iyi teY1er deii1 f ••• Fakat 1 Eski ressam - Sannyii nefise ıslala 
...._ taheeer di.Yeceiim kadar da kölü edildi diyorlardıL .• Demt:k ki dedikod• 
lleillf... imiş t .. 
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1 - Eraziyl k~nş karış bilmeleri, 
Kumanda heyetinin mükemm liyeti 
Mareşal MaMerhelm'ln kumandası albnda 

çalışan 3 Olar nasıl yetiştiler ? 
BMtiin d~ i:"mledn .._. ==•• 

fakiyetlerint oımchak;a ta~~ 
1>tt ,..lant.k d~taa k .. dW !~ 

EM. NuJ oJv:r- da tlg ~ ~ 
kQçijk btr memlek~ eQ ~ 

arp TU&ta Ve AJetı.ile rııııffoebha 18Q 
iııilyonluk bir ID"V'leketm .mvnzaaıı 
ordula.rm.. hem de~ bqi 
koyabilb'wl Hio ,oph..a 1'Uıtt o~ 
caianmn da ha:rret ve morabm tabriJi 
eden Fin mu.-.Jfakı:retlorbaba muamnı• 
anı kısaca aydınlatmak iate:da. 

Her Fın.U do4ufuwla a.k.tır olarak,..., 
ratılmı§t:u. Finler D&erleriru:le 1 J S&JıthQ 
-.zunluğunda bir bıçak ~orlar G.&ial 
ıöğüac muharebolm:de ,.Jz ve J'&mAll 
ıı:auharlplerdir. Hopel de teeriibeli a?Qlo 
dırlar. 

ıf'inler. ayni zamanda mitrab-6s ..,.. 
ecıri atcşU top kullanmakta da çok ma.
!lirdirler, Denebilir ki düaTada OrınaAıo 
Jar İçinde modem harp tekniiini FiD
lindiyalılıır kadar muiaffak.l;yetle •• uo 
talıkla tatbik od.bilecek hJç bir on:Lıt 
Yoktur. 

!ote auf bu sebepten dolayıdır ki 300 
bin neferi geçm.fy.n Fin ordusu. ıerek 
efrad ve gerek top, tank. tq)'arcı, ail&la 
itibarile kendilerinden bet altı mi.ali U.. 
tün ohuı .Kızıl.ordulara §imdi olduiu ~ 
aylarca daha mukavemet edebilecek 
bir kllVVettedir. 

Fin askerlerinin ferdi kabilfywt.l.d 
hakkında lnanılmıyacak b..iki;rcıl. anı.. 
tılmaktadır. Geeele:Yin, düşmaıun ~ 
•etini anlamak için iatik§afa sönderil°" 
t>ir Fin neferi. nöbetçileri kutkulandar
rnadan ve uyuyan neferleri uyandınn .. 
dan Rus ça.dırlanm birer bher 1&J'ID.Jlr 
eonra da Fin hatlanna sapa •ilam d3n
mü~tür. Beyaz setresini Prınif bir r:.:. 
askerini Skyaile, binlerce aiacın arum
da ormanlar içinde dolu dizaia kay..., 
kcn ı:örilnce, bu muvaffnkiyeto p~ 
mak liızmıdır. 

Ruslar, ormanlardan korkduklan içaa 
aatıhlan buz tutmut göller üzorind .. 
)'Ürümeği tercih ediyorlar. Son zaman
larda bir Rus bölüğü, donmUf bir ııQ 
üzerinden Fin mevzilerine doiru yilrG
meğe başlamııı. N~ancılık. ıampiyona 
olan bir Fin Çl.\VU§U Rualrırı ıil&hı elinde 
peklemiotir. Ruslar, geri dönemiyeeek 
bir mesafeye kadar ilerleyince Fin p
vuşu kendilerine alet obn.eie bqlallUIJ 
attığı 4~ kurşunla 41 Rua vurmuştur. 

Uzun senelerdcnberi. Finllndiyada 
halk arasında en çok rağbette olu 
•por, izcilik yanılandır. Bütün genç Fin
landiyalılar, bu spor sayesinde. kar&D
lık gecelerde en kesif ormanlarda bile 
rollnrını aa§ırmamaktaclır. Ormanlar. 
Fınlcrin adeta evi gibidir. Her ldSıcsiaL 
~r bucağını kıınt k1U1J bilirler. kama 
.kışa. ıoğuğa karp kendilerini korum.ala 
da mükemmelen bilirler. 

Kareli cephesindc)ti muharebeler. açdı 
bavalıuda talim .Ye terb~enin Fınlere 
temin ettiği büyük avantajları meydana 
pkarmıştır. Finlm, buzlar altında aıia
nakhın 25 santimetre kalınlığından çam 
gövdelerilc inoa ediyor. Bu sıiınaklar. 
12 metr uzaktan bile görlinm.cmckteo 
dir. Uzun kıllı ve kalın adaleli yüx}orce 
Finlandiya beygiri.eri tarafından çekil
mekte olan kızaldar, karanlık basar bu
pııız dar pati~alardan geçerek ilk ha"' 
larda bulunan aalterlere yiyecek ve ml
himmat götürüyorlar. 

Bütün hayatlarında balta kullanmap 
ve kocaman ağaçlan bir daıbcdo k~ 
meğe alıom~ olan Finler. ormanların 
içinde ve buzların albnda ~na.klanm 
Ve siperlerini ıüratle İJll8 od.iyorlar. 

HalbUki Ruslar, Ufi rnikdarda çadıra 
malik olmadıktan 110~ Avrupanm en "'° 
malinde bulunan Finl!nd~ın giddetl 
eoğuğuna kaI'fl da kendilerln.l korumais 
bilmiyorlar. 

Kumanda heyeti 
f inlerin bu ,.,..nı hayut n muvaffa. 

~etli mukavemetlerinin diler bir &mm 
Te unsuru, kumanda heyetinin. a.1u n.. 
zife ve mesuliyctinJn ehli olmuıdu. Fla 
ordusu, erleri :gib4 mükemmel bir zaba 
kadrosuna maliktir. Evnl emirde Flııa 
askerleri. bq kumandanlan mareo 
ıal Mannerheim' a .kalF büyUk bir id
mad bcalcrler, taimlcrinin ilk ıharfi O ile 
başlıywı general Oesterman. ııoo~ral 
Oesch ve general Obquist Fuılerin kaJ.. 
tamnnca mukavemetinde bOy1Ik bJr rol 
oynuyorlar • .Bu generallerin ~ do eead 
Alman ordusunun r.ıeslcktesı y~ 
Ruslara karşı muzafferane harp etmft 
nbitlerldir, 

General Oesterman. Flnl!ndiyıı k~ 
vetlerln.iıı bıı.§ ltumnndllI1ld1r. General 
O csch büyük erk.Anı harbiye Tcisl .-e 
umumt karargah kumandanıdır. General 
Ohquiat ise Finluncliya cephesinin en 
hassas ve en hayati noktası olo.n KareB 
ve Ladoga. gölü mıntakalarına kwn~ 
du ediyor. 

Harbi umumi btı.§ladıiı zaman bu üç 
cencral de Almanyada talebe idi. Bun
lar mektebi ve !Utaplannı bıra%aralıt 
Şark cephesinde Ruslara karşı harp et• 
mek şartile A lman ordll5una gönüllü ya
zılmışlard.u. Bu üç general üç sene Al.
man ordusu saflarında harp e tmq,ler ve 
bütün rütbelerini harp meydanlarında 
kazanmı§br. 

Rusyada Bolıevik ihtiliıli baılayınca 
ilç O lnr memleketleri olan Finlandiyay4 
dönmüoler ve Şark cephesinde Çarlık 
ordulan ıaflannda, kendilerine karp 
harp etmit olan mareşal Mannerheim'm 
kumandansı altında Finlandiyanın iatik· 
lal muharebesine iştirak eylemişlerdir. 
Manncrheim, aslen Fin olmasına rağmen 
Çarlık ordusunun en ~üzide gcncra!lerin· 
den biri idi. Nüfuzu o kdnra büyük idi 
ki. Bolıevi.k ihtilili patlak verdiği halde 
Rusyayı general üniformasile hususi va· 
aonu içinde baştan ba~ katetmiş ve bü
tün generallerin k.urvuna dizildiii bu 
sırada hiç bir Bolşevik kendisine el kal
dırmnğa teşebbüa etmemiştir. 

Bu ÜÇ general ve Almanyada tahail 
etmiş diğer Fin zabitleri. büyük vat&D· 
ıcverliğinden dolrıyı, MannerJıeim'ln 
kwnnnda.aı albna girrneği kabul etmi.t
ledir. Mannerheim'in askeri meziyetleri 
8 ay zarfında Finlandiyayı esaretten 
kurtarmııur. 

Bugün marqal Mannerheim yetmif 
yaııınd dır. Fakat bu yaşlılığına rağmen 
bütün kuvvet ve gayretlerini, Huslan 
ikinci defa yenmek için sarfediyodu. Fm
l&ndiya ordusunda en mühim üç mevkJi 
İ§gal eden bu üı; gencrala t m bir emnl
:ret ve itimad beslemektedir. Fin orduıu 
bat kumandanı €cneral Oeaterman h .. 
nüz 4 7 yaşında olup Fin ordusunun en 
çok Prusya talim ve terbiyesi gÖrmÜf 
eencra1ıdır .• Uzun seneler bir Fin nümu
ne alyına kumanda etmiıtir. Alayınm 
efra{lı, yapılan müaabakalarda atıcılıkta 
Ye Sky kullanmalcta daima birinciliif 
kamnnuılardır. General Oeatremanuı 
organizatörlük hususunda bi.iyük btr 
töhreti ve disipline taassup denilec4k 
derecede merbutiyeti vardır. 

Büyüle ekim harbiye reisi general 
Oeııch 4 7 .)'8fındadır. tabiyede beyne&.. 
milel bir töhreti vardır. Kumandan • 
fatilc do mareoal Mannerhcim' den sonra 
•eliyor. Dokuz senedcnbcri bUyilk erk.&.
m harbiye reisliği vazifeaini görlty'or. 
Şunu da kaydedelim ki. Flnl&ndiya 

orduau yirmi scınedenberi Rusya.ya k.aıp 
ikinci bir harbe girİJme.k. ihtima.Un. meb
ni bazırlanmı§tır. ıBu sebepten dola~ 
dır ki Fin zabitlcrinhı mUkemmel.ıı ~ 
CBJ'l bilmeleri mecbw1dh. 

Kareli cephesi kumandam ecneral 

Ohquiat 45 :yqındadır. Fakat Finl~ 
71U1m en haya.d mıntahaı olan Karell 
:yo Udoga c:.ephelerinl müdafaa cdiyoı\ 
Motörlil SOvyct ordulan, bQ oepb.olcn!. 
tD.arruz 6.zcrino taarnur ynp17orlu. O. 
neral Ohqulat. 7-8 aonec:lcnberi ha ~ 
baka kumnndanlıiuıda bulunduiu cA-

hetlc, burasını karıı kant biliyor. Ma.-
nerheim mUdafaa hattını t~h,rao .

inp.sına nezaret eden de kendisidir. 

Mannerheim hattı, dart ~tihk.Am ., 
bndan mürekkeptir. Generalin kı~ 
araeında bllyük bir tlShretl Ya.rehr. A.
.kedor, kendisini çok severler. 
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BULMA CAMIZ 
12 345 678 

. 
Soldan sata: 

1 - Daha faıüa.. 
2 - Klııılıynn. 

3 - Sonu yok. 
4 - Dilslzin başı - Gemilerin mtın&IL 
5 - Bir cln.s knba kumaş - 8ıdJk n -. 

mım.tyet. 

5 - Nlyaz - Mn&S6't - Talik ei. 
7 - Yilz yıl - Son una .z. gel1ree bırt.16-

)'&nlann orıu:udur. 

8 - Dedenin yarısı. - İti kere btl - Jlbl. 
9 - Ters! pederdir - Kazanaıt.. 

ıo - Kıra - Sevkulcc:n. 

Yakandan. &p.Jı: 

ı - Dlnlne sadık ttmM. 
ı - Dünyanın yedi aclbesl 
1 - &r&y JcayikÇ.IJll - ıtırm.uıL 
4ı - Terst lftrahlntn başıdır - 'l'lınıt fDta.. 

Dadır. 

1 - KIP. 
1 - İran §ehinşahmm IOyadı ,. l'end ... 

J'U(lır. 
'f - Malltı> ol.mam.U. • 
ı - Taharrl - Alaturb mwa:ldl bll ..,.. 

tam. 
t - Dahi. 
10 - Feryad - SIUnmft. 

Geçen bulmac•mmn bam 

8ol4an sata: 

1 - B1rlk.tlrme, 1 - Alatur.lı:a. • - ~ 
nıa.ssuı, 4 - sın, Apm. 1 - Onaran. t1Jıı. 

• - Lolmnı. 'i - M1. İy1bim, 8 - Aa. 
CI - Ye, At, Şe. 10 - La, EIAlıem. 

ı - Balsolmak, i -.İlllno1&. • - Ra:tmill. 
'.'ft. 4ı - İt1, Ralle, 1 - K~ 1 -
!'n., Nt1kaJ.. T - Ikaa. Fa, 8 -~ 
•-Irt.R..-,10-~ 

:K KAnunusani l940 

yn ve to p·ı esinde 
kurtuluyorl mı ? 

Bir Fransız mO:hendisi ucuza mal 
olan kolay bir usul buldu 

Pa.ıiate çı.bn lntraıaia'cant ııueteain9 
göre Krl.t.of Kolomb' un yumurtayı otu.rt
muı kadar kolay n buit blr ke,if d• 
nJz harbinde muauıım. bir lnkıllp yap
mak üzeredir. 

Yurlteviç namında bir Fraıı.az deniz U.. 
eaatı milhendisi, ınayne çarpacak vey.,. 
hud tahtelbahirlor tarafından torpillen• 
ede gemilerin batmamasını temin et

m'iftir. Yurkevio, m .. hur Fransız Tran.
atlantiği Normandie'nin planlannı ya· 
pan milhendistir. Dünya deniz tez.gih
lannda yapılmakta olan on aıüzel gemi
lerin pllnlan da 'ha milhendiain vaz ve 
tcabit etmit olduiu esaslara göre tuı· 
zim olunuyOI'. 

Mühcndia Yurkeviç. bü)'il.k gemilerin 
ıeyrini ve inıuı kararlll§tırılan harp ee· 
milerinin küçük milcyuta yapılan mo
dellerinin pervanelerinin haV1WMda İf· 
leme tarzlarını tedkilt ederken. dört bin 
senedenberi, inp edilmif olan bütün 
gemilerde ayni kUMırun mevcud oldu
iunu gÖrmÜ§tür. Bu ltuaur da ıudur: 

Gemiler seyrederlerken, ön k.ıaunlan 
iki taraftan da~alar kaldırmakta ve bq 
dalgalar, vücude getirdikleri mukav• 
met sebebile, geminin ıüratini azaltmak
tadır. Binaenaleyh milhendia Yurkevig, 
ıU,yun bu mukavemetini ortadan kaldır· 
mak için yapılacak gemilerin ön kısım
larını, dalga kaldırmıyacak bir tekilde 
tadil etmif •• bunda da f8if"llnl hayret 
neticeler elde etmiıtir. Milhendia YUl'
keviç. geminin den.izi yaran ön lı:umı
na verdiği tekil ile, gemi süratinin yüz
de on bet nisbetinde artbğını ~nnO, 
ve bundan aldıiı deni Normnndia 
transatlantiğinin pl&nında tatbik et
miıtir. Bu ııayede Normandio vapuruna 
makineei 180,000 beyııir kuvvetinde 
iken 85,000 tonluk bu muazzam ıemiy9 
saatte 33 küaur mil bh sürat temin ... 
mittir. Franınzlanıı yeni inta edil• 
Paateur tranıatlant:iiinde de maldnelod
nin kuvnd küçük iken buna yakın bir 
sürat ekle edilmifdr. Almanlar, :Yr.ırk ... 
viçten ba k .. flni 1&tuı alarak cep zırı.. 
lannda tatbik otmitler Ye ayni notic.,.t 
temin ctmitlerdJr. 

İngilizl• i-. mübendia Yurkeviç'lııa 
bu keşfine. ehemmiyet vermemitf er n 
Kuin Mert transatlantiifn• Nonnand»
den yanın millik fula bir .un.t Terobl
mck için makineırine ~000 ~lila 
bir kuvvet vermefe mecbur blmıılu
dır. Halbakf l~ K• Meride 
Yurkeviçiu pllnııu tatb!k tıtudi 01-
lardı 8~ hem daha 7ilk.eek hır .onıe 
temin edoceklar TO hem ele b.w eofcı:rd. 

yarnn mllron muut franill taaamııf 
edecU!erdL 
Şimdi milhendk Y urbrit Lıciliz Te 

F rlllllJZ Bahri,y. Nezaretlerine müracaat 
ederek mayne çarpan veyahud torpın.. 
n~ gemilerin batmaın~ iç.in buldujwa 
bır usulün tatbikini teklif etmİft.İr. S. 
mühendise göre kendisinin bulduğu usul. 
cemilerin emniyetini yüzde 90 nbbetin
de arttmıcak ve mayn tehlikesini de or
tadan kaldıracakbr. 

Mühendis Yurkeviçin teklif e ttiii usul. 
eemilerin bölmelerini su geçirmiyecek 
bir oekle .ifrai etmektir. Zira, mayno 
çarpan veyahud torpilenen gemileri.D. 
yüzde dokaaru su kesimlerinde vuku 
b~lnn yırbklardan batıyorlar. Patlayan, 
veyahud isabet eden bir torpil, gemi
nin yanlarım parçalıyore.k muazzam bir 
rahne açıyor. Yeni gemilerin ::ı.ltmda 
ve yan taraflnnndn bö lmeler varsa oa 
üstleri ıu geçinniyecek bir şekilde böl· 
meli ve tıkalı değildir. Bimıenaleyh ge
minin yanından açılan rahnelerdcn içeri
ye sızan sular, bu noksan yüzünden yu
karıya hücum ediyor ve gemiyi batın• 
yor. Geminin İçinde, nnbarl rın damlnn 
iakaralı bir kauçuk tabakasile 'ıkı bir 
tekilde kapablacak olursa, cemilerin 
mayne çarpmıık veyahud torpillenmek 
yüzünden batmaları tehlikeleri ortadaıı 
kaldınlmlf olacakur. Çünkü bu kauçuk· 
lanmış bölmelere doldurulacak havn, 
ıulann yukanya nüfuz etmesine ve ge
minin her tarafını kaplamnsına manl 
olacaktır. 

Bu usul, geminin su kesiminin altında 
açılan rahnclerde çok müessirdir. Ma· 
yinlerin ve torpillerin gemilerde açukla• 
n rahneler, ekseriyetle au kesiminin al· 
bnda ha.al olduiu cihetle, bu usulden 
elde edilecek faydalar, yüzde doban 
bet niabetinde olacakbr. 

Gene Fransu: mnhcndisine göre ııemi
lerin içinde teklif ettiii tadili.tın yapıl· 
ma.sı, pek az bir paraya mal olacaktu. 
İsltaralı bir kauçuk tabakası gerilmes&o 
ve bölmelere h\k:um edebilecek sularuı 
botalblmuı içhı bir tulumbanın kulla• 
nılmuı ltlfidir. Milhendis Yurkev:iç, bq 
k.eşfutl .İngiliz ve F.ran11z Bahriye Neza.. 
retlerinden b..,lta Amerikaya da tcldil 
etmiftir, Aınerihdan bitaraf Avrupa li
manlarına mal eötUrecek Amerikan 
fileplmnde mayn tehlikesine karyı },,. 
tertibat vilcude eetirilecektir. Jqi!tere, 
ile Fransa denizlere hrı.kim oldukları ci
hetle. milhendJa Yurkoviçtn bu lı:.,n... 
den ancak müttefik harp ecmilcrl ı.tl
fade edob.ilecekludh. 

Babıill cadde inde 
bir kızak eğlencesi 
Sadrdzam Re,id pQfCUlın bir a6zü: 

cEfencll hazretleri aenln vadyetin o kadar hoıuma gitti ld 
bu makamda bulunmamıı obaydım gençliğimi habrlıyarak 

ben de bir lazap binlpaana iftirak ederdim» 

• Gazetenizde Çlltan cısld sünl.r baalıkh 
razılan zeyltle okuyorum. Bu miinu. 
betle bb hatıramı naklodecciimı 

latanbulda bir zamanlar a&rll(J Te vü
kela ıırabıılanndan batka an.balua na· 
diren tesadüf olunurken Y edikul, Edtr
nekapı, Topkapı Mevlcvibanuapw P. 
bi uzıık ıemtlerdo oturan mcmurln n 
ketebe yollarııu twlatmak Uxere evlod
ne besledikleri midilli veya merkeplor(.. 
ne binerek Beyll2ltta tim<lild tramvq 
duraiı civarında olan Karakul.ak hanıma 
ahırlarına. hatlarına ~cm torbalarını ır-
çirerek bırakırlar Te kapalı çaıııdaıı 
geçerek Babıili;yo ıelirlordi. 

Çok tiddetli bir kıt ıfuıQ ortalıiı kar
lar kaplllllUf TO f.tanbuluıı yoku, oı..a 
sokakları.na ak,.mıdan eu dölt..eık ..... 
&ün kızakla kaymak için mahalle 90cuk
lan tarafındaıı ubalar hazırlanırdı. 
B~ Babılli ~ddeıel Hocap• 

yangınından evnıl o kadar dar kll ld 
yokU§WI CaiaJoibıı cilıotiııd• eeki Raı
ufpap konaiı U. (eb-evm Maarif ft 

Nafia idarel.-i olan) luupsmdalci lraa 
sefarethane.& bizaauıda iki araba teAdlll 
ettili zaman, arabanm biri konaim ...., 
lusuna almarak. diğerine yol açılırdı. ı,.. 
o tarihlerde mahalle çocukları Uxun~ 
11dan ıatuı aldıklan pannak.lıJr.larla su.il 
veya adi kızaklarla lwWt k.o-ulardı. 

Babı611 Sadaret evrak rnUdllril çocuJa,. 
luiunu habrlıyarak onları aoyrede~ 
bazı kuaurlanm e6rerok ihtaratta buh> 
nur. & ihtarat 90Cuklanıı canla..rmı aı)t.. 
tığ-ındıuu «Efcodi baba. ha aih4 foyW 
genç ve çocuk i§idir, bunak ili dcifb 
demeleri üzerine; mlldilr cıBen har ne 
kadar ihtiyar iacm do kızak bymakta 
ustayım> der Ye çocuklarm birinden b!r 
kızak alıp otcklerinl toplayarak kızaim 
üzerine oturur ve yoku, atalı kendhıt 
kapıp aalındr. 

NallımeKid hizeana aeldikto ktzaiı 

bir türiO zaptedemiy~rck Hoeap&fll.Yll 
dotnı kaymağa bqlar. O esnada kır bJr 
at Uzerinde ala,J'I valil De Babı&Üye gel
mekte olan srıdrazam Koca RC§id pa§a
ya tesadüf cdor. Uçarcasına ulu orta 
&itmckto olan ofoodi kızaiiyle alaynı or
tasından geçer. Kızağın aahibi olaa 
çocuk arkadaılanna: ~onık kıuğı .ı. 
dı kaçıyor koıun> demesi üzerine hcPlll 
birden kızağın arkasından kogmap bat<' 
ladılar. 

Bu hcngiimeyi :gören R~id pllfa y .. 
nından geçen efcndiyo cUğurlar olsun• 
demesi zavallı efendiyi bu.abütün prtmJt 
ve ancak kızağını durdurabilmiıtir. 

Efendi kızaktan inerek kanter içinde 
Babıiijye gider ve makamına otu~ 
otunna.z, sadaret hademesinden p&Jaruıı 
kendisini latediibıi haber alır ve aetreai• 
nin önUnil düfmeliyerck kemali mahr,u• 
biyetle pqanın odUlna alıal morum09 
girer. 

Sadruam pqa. efendiye elile iıar• 
ederek karıısındaki aa.ndaliyeye otu ... 
moamı ve bugünlcil halin ltondiaine b• 
tafaU aıllatılmasmı rica eder. Efon<li de 
vakayı ananealle anlattıktan ıonra pa,. 
kahkaha Ue gülerek: et.fendi hUT'etleit 
ıenin bu vaziyetin benim o kadar h<>fU" 
ma ırfttl ki eğer bu makamda buluru:naı.o 
mıı olaa,Ydam fençliiimi hatırlayarak: 
ben de bir luzata blntp aana i.,tlnık 
ederdim> diym-ok efendinin mahçubly .. 
tini bertaraf ettiifnl aınodl hillefuınd• 
olan pederim merbumdo.n ifitmlftim. 

Ahmed İsf endl:rlır 

Siirdde yeni hükUınet konaği 
Siircl (Akşam) - Yeni Sürd tehrtı.. 

de 1.50,000 lira aarfilo lnp.sma kar.., 
:verilen bükQmet kon~ inp ili mG
tenhhidlne ihale edilmlt ..,.. geçenlerdll 
ternelatm'a reaml yapılmlfbl', 
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(a:~~ l BKI GENÇ KUZ J 
Gözlerinizin önüne İatanbulun bazı semt

lerinde görtilen eğlence içln nişan atmap 
ttıahsus klübelerden birlnl getırtnts... Usun 
bir tezgih_. Bunun üzerinde ya.nyana. du
ran ÇOcuk oyunc$ kab!Unden birka.ç ta
ne eski ıilldh.- Küçük küçük .saçma.larla 
ağularına. kadar dolu iki teneke kutu ... 

Tczg:lhın önünde bir kuru§ mukabilinde 
silfıhları dolduran, eli yüzü düzgünce lkl 
renç kız vardır. Bunlıınn ekserya saçları 
&ayet ufak ufak ondülelenm1ştir, ıfildült
leri zaman ağızlnrındakl altuı dişler görü
nür. 

Kulubenin arka duvarında garip garip 
ıeklllerde nişangahlar n.rdır. 'MeselA boya
lı tenekelerden yapılmış bir demlrci... Ke
nardaki hedefe saçmayı yerleştirdiniz mi? 
Denıirel elindeki çekici. önündeki örae vur
lllağa başlar... Bunun yanında, hc:deflne 
~urulduğu zaman mütemadiyen çan çalan 
bır adam ... Onun solunda torunu yaşındaki 
küçuk bir çocuğu habire döven cadaloz kı
lıklı bir llitiyar kadın ... Yanındaki nl§angah 
Vazifesini gören toparlak. tenekeye saçına 
ile vurdunu:t: mu? Ihtiyar kadının eli ha
vaya ka.licıp çocuğun kaba eUerine 1nmeğe 
başlar ... lşte Eleni ile Sofi böyle nişan at
:ınaga mamus kulübelerden birinde çalı~ı
yor.lardı. Bunlardan Sofi uzunca boyu, ın
cecık beli, konuşurken do.iına süzdüğü ıri 1 

slyah gözleri, uçları kıvrık uzun kirpikleri 
ile ha.kiltatcn güzeldi. Sonra dnmarlannda
ki kan aa.nki yüz dexece hararette kaynı
yormuş glbl yerinde duramazdı. Çok çapkın 
ICYdl. 

Eleni de aksine, güzellikten yana pek ya
ya kalmış bir kızdı. Çok kısa. boylu idi. 
Yüzünde derin derin çlçek bozuğu yerleri 
vardı. 

Güzellikten hiç nasibi olmıya.n Elen! çok 
zeki blr kızdı. Küçük nişancı kulübesini 
parmağının ucunda çevire..'1. o idi, Zaten 
dilian ~i de o kadar çirkinliğine rağ
men Eleniyi bunun için tutuyordu ya ... La.
kin nişan atmağ:ı. meraklı çocuklardan baş
ka, mil§t.erllerln hepsl dükkana Sofi'nin ılık 
bakışları, ç:ıpkın hareketleri için geliyorlar4 
dı. 

Müşterilerin arasında ona aşık olanlar az 
mı idi? ... 

.. K~yıkçı Ahmed kıskançlığından onun yü" ı 
zunu jilet bıçağı ile kesmek istemiş, hapis
haneye d~üştü. Elektrikçi ~ak ne za
mandanberi ııe,?inden ayrılmıyordu. 
Daigıç Nuri uç gündcnberi onu .sinema

ya, «Aşkın gen yaşlanı> filmine götürmek 
!Çin az mı dil dökmüştü? Nihayet bu filine 
gitmişlerdi ... Sofı arkaaa~ Eienlye çcr.ıclll 
vivesile filmi anlata aıılata biteremiyordu: 

- Ah, diyordu, A.s.kin goz rasıari ah vıre 
Abdulvahap .. , 

Balıkçı Sıdkı sağ bileğinin üzerine dövme 
denilen nsulle •Ah Sofi» diye yamınnıı, or
tasındc.n okla. dellnmış ucundan kanlar 
daınlıyan bir de kalb resmi yaptırmıştı. 

Balıkçı Sıdkı ı.'1valı koi.larla dilk.kAna gi
rer, üzeıindc cAh Sotiı> yazan sağ blleğini 
renç kıza göstererek: 

- Doldur bakalım Soti ıu silahlan ... 
derdi. 

son sillhlan doldurduktan sonra Sıdkı: 
- Bunları nl.şangflha değil, gönlüme .sı

kayını .. 
Aşık w.lıkçı bir taraftan Sofi ile vaka

laş ı a. .. r tamftan <la karşısındaki acaip 
hede!tu,; nişan alır, onları birer birer vu
rurdu. Bütün müşterilerin Sofi ile meşgul 
olmasına rağmen Eleniye aldırış eden pek 
azdı. 

L:ikin blr bayram günü Eleninin haya
tında çok mühim bir vaka oldu. 
Bayramın üçüncü günü akşamı idi. Nl

;angah kulübesi epeyce kalabalıktı. 

Meraklılar ellerindeki s!lahlarla hedere 
nişan alıırak kah demirciye çekiç sallatı
JOrlar, k:\h uzun boylu adama çan çnldın
:rorlnr, kfth istasyondaki treni hareket ettı-
11.yorlıırd.ı. Aras.ıra tenekeden ördekleri de 
T\lrma{;'l ihmal etmiyorlardı. 

~te bu sırada dükkM.na bisiklet tamirci- ı 
.ı Ahmed girdi. Genç adamın halinden son 
derecede sarhoş olduğu anla,oılıyordu. Etra· 
fına bakındı. Sofi'nin önü kalabalıktı. Ha.l· 
bukt ıı:ıen1 bir t.ara.fta tek ba.§Ula dUl'U)'oı:
d.u. Ahmed hemen Elenlnln yanına. yak
~- Yayvan b~ seaıe: 

- Ah Elenicitim. .. Ne zamanda.nbert 191-
mln ne..sıl yanıp tut~upnu sa.na eöyle
mek laUyorum. Artık daj'a.namıyacaaım. ae.. 
nln için ölüyorum. Bttıyorum. Mahvoluyo-
rum ... 

Bö1Je söyledikten sonra elini koluna tut
tu. Genç kızın ellerini öperek: 

- Kıyma bana Eleni... Kıyma bana... 
diye yalvarma.p iba§ladı. Elen! sonsuz bir 
hayret, sonsuz bir heyecan içinde :talml§
tı. İnanamıyortiu. Bütün bunlar kendiaine 
mi idi? Şimdi genç adam aarhoşluğun ver
diği coşkunluk.la büsbütün I.şi cmtlll.lftL 
Eğer Eleni merhamet etmeı.se kendisine ya
zık olacağım söylüyordu. 
Sarhoş o gece Elentyi sözleri ile göklere 

çıkardıktan, onun ellerini sık sık öpddlcıen 
sonra çıl..-tı, gitti. 

o geceden sonra artık Eleni mesuddu. De
mek kendisi içln de yanıp tutlJ98.D erkekler 
vardı. Ahmed herkesin içinde: 

- Kıyma bana ıı:ıenl ! ... diye na.sıı yal
v~tı. 
Şimdiye .kadar Sofiye b1le bu derece k&

labalıkta böyle «kıyma bana11 diye yalva
ran bir erkek çıkmamıştı. 

o günden sonra Eleni kıyafetine son de
recede itina ediyordu. Kulübeye ördek b~ı 
rengindeki yeni elbiseslle geliyordu. U.kln 
o geceden sonra Ahmedln göründUğü yok
tu. 
Halbuki Eleni onu ne büyük bir sabırsızlık. 

ne büyük bir heyecanla bekliyordu. Günden 
güne büyük bir itina gösterdiği tuvaletini 
Ahnıedin de görmesi lazımdı. Hem üstelik 
.saçlarına da yeniden altı aylık ondülA.syon 
yaptırmıotı. 

Nihayet bir akşam üstü Ahmed kulübe
ye geldi. Halinde büyük blr mahcubiyet var .. 
dl. Sild · dökmü§ kediye benziyordu. 

Alım.edi görünce Eleninln kalbi ortasın
dan ikiye bölünecekmiş gibi §iddetll ça.rp
mağa başlamıştı. I.Ak1n Ahmed dotru So
fiye yakla.ştı. Elenlyt hiç görmemezllkten 
gelmişti. 

Genç adam Sofinin karşısına dikildi. So
fi ona: 

- Nerelerdesin? Görünmüyorsun? diye 
sorunca Ahmed: 

- Görünmek için yüz surat lazım, dedi, 
o bayram geceal yaptığım sululuk 9.2 §ey 
mi idi? Amma nllahi çok sarhoştum Sofl
clğim... Affedersin... sarhoşlukla dayana
madun. İçimdekileri döktüm ... Ne yapa
yım? Artık he.rşey elimden gitmişti ... O ka
dar sa.rhoşt.um ki, kendime h!i.kim olamadım 
So~i. .. Sarholiluğuma, §.şı.klığıma batl§la ... 

Otek! köşede Eleninln boğazına birşey
ler diiğümleniyor gibi olmuştu. Demek Ah
med dehfetıı 81U'hoşlukla, Sofi zannile ken
disine ilanı a.5k e~ti ha ... ÖIIU"Ünde bir 
kere böyle şey başına gelmişti... Onca da 
kendini bilmez bir sarhoşun ba.kı.şlan Onüu
de Sofi rolünü oynamıştı ... 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

SENELİK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
l AYLIK 

1400 cuzıı:. 
150 • 
400 , 
ıeo , 

Ecnebl 

2'700 lrunıt 
1460 • 
eoo • 

• 
Posta tt!.thadına dnhll olmıyan ecnebı 
memleketler: Seneliği 3600, e"ıtı aylılJ 

!900, 1lç ay~ı 1000 kuru~tur. 

Ad.nı8 te!xUll f.çln ytnnı bet Jmruşluk pul 
ıöndermek IA.zımdır. 

Zilhicce H - Kuım 78 
B. İm.sak Güne;ı Ö!le İklndl Akş:ı.m Yatsı 
Va 5,45 7,19 12,26 15,00 17,15 18,49 
E. 12,21 2,~ 7,11 9,45 12,00 1,35 

tı\arehane: B~bılli elvan Acımualuk 
.akak No. 1J 

Tuzak içinde Tuzak 
'l'etrika No. 44 

Annesi, bir köşede kızını uzaktan 
\lıağa tedk1k ederek Kudrete dedi ki: 

- Belkis bu gece şiir hayatı yaşı
l'or ... Bulutlarda uçuyor ... 

Bizzat o da evlldını bahtiyar gör
düğü için sevinç içindeydi. Hasis h&
lapla.ra, güçl tiklere, hodbinllklere, 
kocasının gururuna kendini kaptıra
Ca.k bir tiynette değildi. Mevcudiyeti
llin biri.cilt hikmeti ev1Muıa karşı 
beslediği şefkat ve muhabbetti! 
. Belkisi gülümser, cıvıldar görmek! 
lştc onun hayattan beklediği saa
det.·. Uzaktan bakıyordu da, güzel 
:Mısırlı ÇOcuğu evlftdının yanına pek 
Yakıştınyordu. Seven annelerin hi.g,. 
&iyatile anlıyordu ki kızı bu delikan
lıya epeyce alü:a gösteriyor; arala
llnda büyük bir aşk başlıyor. . . Gü
zeııııı, cazibllği derecesinde iyi ve 
astı telAkki ettiği Sühi beye karşı bü
tün kalblle meylediyordu. Öyle ya: 
Bu genç adam şayet fena olsaydı ken
di nezih muhitlerine nasıl sokulabi
lirdi? Kocası bu gibi. meselelerde pek 
titizdir. Maide hanım ona körü körü
ne ba~lıydı. 
Uyuşma tam demek kl... Mısır eş

rafından Sühi bey... Böyle bir da-

o 

Nakleden : (V4 • NfJ.) 

mad ismi kulağına da hoş geliyor ... 
Hem de servetinin. büyüklüğünü duy
m~. Oğlanın tavır ve hareketi, ko
ım~a.sı, tahsili mükemmel... 

Bu mrada, kaptan, öteyanda, Ha
lide Vildan hanıma sordu: 

--. Bu zat kim? 
- Kızla.mı başını döndürmeğe 

mahsus yaman bir çocuk ... Pek be
ğeniyorum . . . Mısırlı imiş. 
~Zengin mi? 
İhtiyar kadın muhatabına baktı: 
- Bu suali sorarken pek dalgınsı-

mz sanınm. 
- Niçin? 
- Dostunuz Kudret beyi tarursı -

ruz ... Şayet bu delikanlı zengin olma,.. 
saydı kızına yaklaştırır mıydı? 

- Evet, ha..'lckınız var ... Ya.kla.ştır
saydı böyle bir şeye şaşılırdı. 

- Mademki Belkisi bu Sühl beyle 
ıba.şbaşa :bırakıyor, demek oğlan pek 
zengin... Bunu anlamak üsere de 
başka tahkikata ihtiyaç yok! 

- Doğııı! 
Bir sükt\t hüküm sürdü. Burhan 

içini yakıp kavuran mevzua. yalda~ 
mak cesaretini gösteremiyordu. Gu
ruru buna mAnidJ. İhtiyar kadın onu 

AKŞAM 

Türkiye RadyodH6z7on Postalan 

TÜRKİYE SAATİLE 
Ankara radyosu 31.'7 metre kısa dalra 

po«tasile her ıün yapılmakta olan ecnebi 
dWerde haberler neşriyatı propamı: 

Blrincl servis !k.lncl Bervis 
lranca Saat H.00 Sa.at 17,SO 
Arapça :t 1%.15 • 17.U 
Elence • ıs.t5 > 18.45 
Fransızca • H.00 • tı.00 
Bulgarca • 14.SO 18.30 

ÇARŞAMBA 24/1/ 940 

12,30 Program ve memleket saat ayarı, 
12,SS Ajans ve mete<ırolojl haberleri, 12,50 
Türk müz1~ (Pl.), lS,30-U Müzik Küçük 
orkestra (Şef: Necip Atkın), 1- Rudolf Nütz
la.der: Haydi bana bir han. daha. çal, 2 -
Keler Bela: Ren nehri Jtıyılannda, 3- Zleh
rer: Vlyanalı kllçftk kız. 

18 Program ve memleket saat ayan, 18,05 
Türk müzi~ çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersa.n, Cevdet Çağla, İzzettin öırt.e, 
1 - Okuyan: Azize Tözem, 1- Şükrü Şen
ozan - Suzinak şarkı: (Gel inan gel), 2- LA.
tif ağa - H1cazıı:a.r şarkı: (Gönlümü bir tıt
lı dilbaz), 3- Şükrü Şenozan - Suzinak şar
kı: (Müptellyı derd olan diller), 2- Oku
yan: Sa.dl Hoşse:ı, 1- Cevdet Çağla: Keman 
taksimi, 2- Nurt H. Poyraz - Suzidil §arkı: 
(Sevda ellnin bülbülü uçmuş), 3- Şerif iç-
11 - Suzinak farkı: (Hasretim çok ea!ddlr). 
4- Ha.şlm bey - Suzidll şarkı: (Mesken ol
du bize daA'lar), 5- Suzidil şarkı: (Cana ga
mı aşkınla perişan gezer oldum), 6- Tan
burl Ali Ef. - <Herblr ba.1tı9mda neşe bul
dum), 2- Okuyan: Melek Tokgöz, 1- Ka
zım Us - Kürdili H. f&l'kı: {Kani değilim), 
2- Arta.ki - Kürdlll H. şarkı: (Yetmez mi 
tükenmez ml), 3- Bimen Şen - Kürdili H. 
tarkoı: (Gün t.avuotu>, 4- Nezahat - Mu
hayyer §arkı: (Yol verin dağlar), 18,55 Ser
bes saat, 19,10 Memleket saat ayan, Ajans 
ve meteoroloji haberleri, 19,SO Türk mlizl
ltl: Fasıl heyeti, 20,15 Konuşma (Dış politi
ka Md1seleri). 20,30 Temsil: Kızlar ağnsın
da.n istimdat, (Yazan: Nahid Sırn), Un ut
ıan: <Yazan: Ekrem Reşid), 21 Serbes sa
at, 21,10 Konuşma CHaftalıJt posta. kutusu), 
21,30 Müzik: Rlyaseticümhur bandosu (Şef: 
İhsan Künçer), 1- Silver: Marş, 2- M. Zleh
rer: Vals, 3- Leo Dellbes: Kral söyledi oye
rasının uvertürü, 4- J. Mouquet: Rapsodi 
(Alto saksa.ton lçlıı), 5- Paul Pierne: Dans 
ve baka.nal, 22,15 Memleket saat ,yarı, 

Ajans haberleri, ziraat. esham - tahvUA.t, 
kambiyo - nukut bor.sası <tlai.), 22,35 Mü
zik: Koro eserleri (Pl.J, 23 M~k: Cazband 
CPL>, 23,25-23,30 Yarınki program ve ka
panış. 

kış gecelerinde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

ARSE 
LUP N 

Büyük ve heyecan1ı roman 
serisini okuyunuz! 

• Bu sı?ri 6 büyük ve resimli cilddlr . 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için fiati: 4 lfradır. 

revzi yerl: AKŞAl\I matb::ıası Tel: 20.31:1 

Yüzde yirmi iskonto kupona 

Bu kuponu kesip •Akş:ım matb:uı.sı 
k!tap servlslııc& getirir veya gönderır
senlz fi.at üzerinden size yüzde 20 1s
konto yapılacaktır. 

elinden tutup küçük bir odaya sü
rükledi. Kapıyı da içinden kilitledi. 
Korsanoğlu: 

Buna niçin lüzwn gördü
nüz? - diye sordu. 

- Şimdi artık bizi kimse rahatsız 
etmez. 

Gözlerini kaptanın yüzüne çevire
rek birdenbire sordu: 

- Sizde vicdandan eser var mıdır? 
K.orsanoğlu, mevzuun ne mecra 

alacağını bilemediği için gülümsedi. 
- Ne garip sual but hanımefendi. 
- Eminim vicdanınız vardır. 

Şüphe t'tmenize sebep ne? 
- Biraz garip bir hikaye dinledim. 

Size taalluku var. Şayet bu muhave
remle sizi sıkıyorsam bana kızmayı
nız, oğlum ... Ben, şu anda bir yarayı 
deşmek istiyen cerraha benziyorum ... 
Belld iztırab vereceğim; fakat mak
sadım iyilik yapmaktır ... Bir hatı:ra
ruzı canlandırmak istiyorum ... 

Kaptan zihnini ooplamak için bir 
a.n durdu. Kaşla.nnı çatıp sordu: 

- Zevcem size her şeyi anlatmışa 
benziyor. 

- Sizi aldatmak teşebbüsünde bu
lunmıyaca.ğım. Evet! Hlday~t bana 
her şeyi anlattı. 

- Ne zaman? 
- Biraz evvel. 
-Ya? ... 
Bahriyelinin gözlerinden Adeta 

rı 
Tefrika No. 33 Yazan: lakender Fahreddin 

Bu fikrinizde ısrar ederseniz sizi korkunç bir akibetin 
beklemekte olduğunu aöylemeğe mecbur olacağım 

Haccac kamçmnı aldı ve birden oturdu
tu yerden fırlayarak: 

- Ben itiraza iahaınmüI edemem, !iodl, 
karımın bir sözü üzerine Bağdadı yaktım. 
Bana. boyun eğmlyenln vay hal.ine ... 

Ve ellnde salladığı kamçıyı Mo.ryannnm 
omuz1a.nna. 1nd.1rdl. 
Maryan.anın canı yanmıştı ... l"nkat o, çok 

sa.hırlı, çok tahemmWlti. bir kızdı. Başını 
önttne ~-·· Vücudü titredi. Ceyap verme
di. 

Haccac kendi kendine söyleniyordu: 
- O da, ötekiler ~ı. şlm& ayalıma 

dttfecek.-
Bekledi... 
Maryana hiill susuyor ve yerinden 1::

mılda.mıyordu. 
:Haccac: . 
- P~ oJacaksın! - diye bağırdı - se

n! aslanların koynuna attınnm. O zaman 
8,Jaltlanma kapansan da affetmem ... 

Maryana gene sustu ... 
Başını bllı: kaldırmadı. 
İspanyol dilberinin bu sükütundan fena. 

halde hiddetlenen Ha.ceae, flmdi kudurmuı 
bir aslan gilb genç kadının üzerinde sal
dırıyor, onu saçlarından çekip yerden ye-
re vuruyordu. · 

- Benim ka.mçıma -~mdlye kadar- hiç
bir kadın tahammül gOOteremedL Ben na
sıl su.su10nnın? canın acımıyor mu? Ölüm
den, ~kcnceden korkmuyor musun? Muka
vemet etmekle, halifeye döneceğini mi sa.
ıuyorsun? 

Maryana tekrar cevap vermeyince, Hac
cac çileden çı.kmıŞ"b .. 

- Al bir daha.. .• Bir daha... Ayaklanma 
kapanıncaya kadar dcneceğtm seni! 

Diye bağırdı ve kamçısını Maryananm m .. 
tında dolaştırmağa başlıı.dı. H:ı.ccac o ka
dar hlddetıenın1şti ve o kadar §lddetll vuru
yordu ld ... Marya.na nihayet -vezirin ayak
larına değil, fakat- yere d~üp bayılmıftı,. 

Zara, sindiği köşeden kıs kıs gülüyordu. 
Bir aralık vezirin yanına sokulmak istedi: 

- Üzülmeyin hazret! O da ötekiler gibl 
ayağınıza düşecek ve sizden al, merhamet 
dileyecektir. 

Ded.id. Haccac, rakka.senin g(jğsünden it
ti: 

- Haydi de!ol_ 
Zara ya\"a.şça ı~ııerck, bir yılan gibi süzü

lüp g1ttL Şimdi salonda cüceden ve Hr.ceac
dan ba.§ka kimse yoktu. Maryana baygın 
bir halde yerde yatıyoı·du. 

Haccac, Maryanayı ne yapıp yapacak yo
la getirecek, onu dayakla, işkence lle kendi 
Qj'ağına düşürecekti. Cüceye döndü: 

- Ba.şında bekle... K:lpıdan nöbetçller 
ayrJlın:ı.sınlar. Eğer ayıldığı zaman, yaptığı, 
na p~man olmuşsa bana lınber getir·- Es
kl 1.nad.ı.nda seb3.t ederse, aslanların .koynu
na at ... Korkut, belki o zaman ııklı başına 
gelir. 

Maryana aslanlarla haşhaşa 
Haccac o gece dairesine çektldl ve Zarayı 

koynuna alıp yattı. 
Vezirin cücesi, Marya.nanın ayılmasını 

bekliyordu. 
İspanyol dilberi biraz sonra gözlerini nç-

tı ... Etrafımı bakındı : 

- Efendin nerede? 
Diye sordu. 
Cüce koşarak: 
- İ.stırnhatc çekildi, bir şeye ihtiyacınız 

varsa söyleyin 
Maryanıı.nm vücudü pestile dönmüştü. 

Kımıldanıağa mecali yoktu. 
- Hayır, dedl, birşeye lhtıyacım yok. İs

tlrahat etmek istiyorum. 
Cüce yavaşça fısılda.dl: 
- Sizi odanıza götüreceğim ... Fakat her

şeydcn önce bana söz veriniz: Hazıetı se
vecekslntz... Ona blr dnha karşı gelmiye
ceksinlz değil mi 

Maryana lmşlannı çattı: 
- l!ay.ır, ben o zallm vezire blr parnuığı

mı bUe teslim edemem. Ne isterse yapsın ... 
Yalnız unutmasın ki ha.llfe beni aratacak-

vahşi bir ifade belirdi. 
Kadın, devamla: 
- Bilirsiniz ki, gerilen ip, guııun 

birinde kopar. Şaşılacak şey odur ki, 
bu zavallı kadııı iztırablannı sükun 
içinde, dervişlerin çile doldurması 

kabilinden çehıniştir. Onu itirafa sevk 
eden benim. Allah şalıiddir; bunun 
için ne kadar uğraşmam lazım geldi! 
Gene bile söylemlyecekti; amma öyle 
iztırab çekiyordu ki, dayanamadım, 
ağzından cümleleri birer birer kopar
dım ... Hakikat cidden pek fecimiş! 

Gözlerlni dehşetle açan kaptan, 
onu bir el hareketile susturdu. 
Kadın: 

- Merak etmeyjn.. . Hem siz beni 
iyi tanırsınız... Sımnız gayet emin 
bir insandadır. (Ba.5ını göstererek:) 
Bu sır küpünden harice hiç sızıntı 
olmıyacaktır. İstemlyeceğiniz bir şeyi 
yaprruyacağım. 

- Kanın ne fikirde? 

- Hidayet bu itirafattan sonra 
ruban biraz hafifler gibi oldu ... ~ 
kat ... 

Hailde Vildan tereddtid ediyordu. 
Bahriyeli: 
- Devam ediniz ... cFakat> ... ·dedi. 
- Şlmdi zavallı kızın ümidsizllği-

ni, hiddetini anlıyor ve hissiyatına 

hak veriyorum. 
. - Nasıl hissiyat? 
- Zavallıcık sizi son derece sevi-

tlr. Bn rezalet meydana çıkarsa o zaman 
halltenln yüzüne nasıl bakacak? 

- Efcidlmlz llerlslni fazla düşünmez. Ve 
hallfe ondan bir kadının hesabını sormaz. 
Sen kaybedersin! Burası İspanya değU yav
rum! Şamda kndınlann düdüğü ötmez. 

Maryana bağırdı: 
- . :Ben, Şamlı değilim... Arap değilim._ 

Blr lspanyol kadını &ı\'lll.edlğl, ho§lanmndı
~ bir erkeğin koynuna giremez ... Anladın 
mı? 

- Bu fikrinlzde Israr ederseniz, sizi kor
kunç bir akıbetin beklemekte olduğunu sö1· 
lemeğe mecbur olnc:ığun. 

- Sen de ml beni tehdld ediyorsun blr 
kan.ş bac~la? 

- Tehdld d.eğll. E!endimden emir al
dım ..• Eğer muvafakat etmez.seniz, sizi as
lanların ağzına atacağım! 

Maryana cücenin mana.sız ve ltunı teh
ditlerle kendisini kandırmağa çalıştığım 
sanıyordu. Bu sözlere kulak vermedi. 

- Ben aslanlardan da korkmam. Haydi 
ne istersen yap! 

Diyerek yerinden kalktı .•. 
Kapıdakl nöbetçiler bu konuşmaları du

yuyorlardı. 
Cüce ellerlni vurarak seslendi: 
- Buraya geliniz .. efendimiz emretti ... .BQ 

tadını aslanların yanına götürünüz! 
Nöbetçiler içeriye girdiler. 
Maryananın kollarından yakalayıp silrük

lem.eA"e başladılar. 
- Maryananın inadı tutmuştu. 
- Ölmeğe hıızıntn. Ölüm, benim 1ç1n, 

bir kurtuluş yoludur. 
Diye söylen~ordu. 
Haccacm sarayının zemin katına inmiş. 

lenU. 
Cüce arkadan onlan takip ediyordu. 
Nöbetçiler aslan ağzına kadın atın.ağa 

alı~mL5lardı. Hatta vezirin sevgili rakk:ııse
sl Zara bile -Vezirin emrtle- bir gece as
lanların koynuna ntılııuftı. Fakat, Zara 
kw"Ilaz bir kadındı._ .Aslanla.nn arasına gi
rince korkudan tltriyerek: 

- Hazrete yalvarırım, beni af!etsln_ 
Onun kapısında ölünceye kadar bir cariye 
olarak kalmaya razıyım ... 

Demi§ ve bu suretle lgkenceden kurtul· 
mU§tu. 

Nöbetçiler o iece demir bir tapı açarak 
Marya.nayı bir mahzene attılar. Mahzenin 
içlnde demir parmaklıklar vardı. Aslanlar 
bu parmaklığın öte tarafında korkunç ses
lerile kükreyip duruyorlardı. 

"1iaryana bunları görünce titredi. Fakat 
o, vezirin rakkasesı gibi derha.l yalvannay~ 
başlamamıştı. Nöbetçiler ke.pıyı kapayıp 
çekildiler. 

Maryana ölümü göze aldığı için blrşey .. 
den korkmuyordu. 

O zaten aslanı ömründe Uk defa görmü
yordu. İspanyadcı. rahip Fernandonun ya
nında da böyle b1rçot tüyler ürpertıcı iş
kenceler görmüştü. Blrdenbhe itidalini toP
lıyıırak bir duvarın dibine sindi. Fakat. as
lanlar mahzene bir insan ntıldı.ğım çok ça
buk hissetmişlerdi. Parnınklığııı önünde iki 
aslan blrlblrlle oynaşarak acı ncı bağınşı
yordu. 

M:ı.:ryruıa bu sırada, demir p:ırmddıklnrın 
ru}ağı yuknn in!p çıkmağa başladığını hay
retle gördü. Parmaklıkları dışardan çeken 
-...e oynatan bir el vaı dı. Aslımlar aralunnn 
yere hücum eder~k mahzene girmek istl
yorlaı·dı. 

Maryana. buııu görünce, korku ve heye
canını g1zllycmedl. 

Bağırdı: 

- Alçaklar ... beni aslanların ağzında öl
dürmekle elinize ne geçecek? Ben, Arap 
devletine büyük yararlıklar göstermeğe 
muktedir bir kD.dınıın ... Benden ned0 n lsii
f~do etmek istemiyorsunuz? Benim ölü
mümle. Ispanynnın bütün esrarı mezara 
gidecek. Beni yaşatuıızl Size Ispanya gibi 
birkaç ülkenin daha nasıl elde edilebileceği. 
nl göstereyim! 

(Arkası var) 

yor... Ona yaptığınız bütün fenalık
lara rağmen ... 

- Hayır, o benden nefret eder. 
- Nefret bile etse buna şaşarmısı-

nız? 

Kaptan, ellerini arkasına kavuştu. 
rarak, güvertede geziyormuş gibi, 
odanın içinde aşağı yukaıı birkaç kere 
yüıi'ldü. Dudaklıı.ıını kemirerek dü
şünüyordu. Nihayet Halide Vildan 
hanımefendinin önünde durdu. 

- Hidayetin çektiği iztırablardan 
bahsediyorsunuz... Benimkiler h19 
hesaba alınmaz mı? - dedi. 

- Alınmaz olur mu? ... Fakat, dü
şününüz, azizim! Bir anlık zaaftan 
dolayı zavallıcık ne iztırablar, ne iş
kenceler çekmiş ... 

- Hatasını mubah mı görüyorsu-
nuz? 

- Hayır. 

- Öyleyse? 
- Hatası ne kadar ağır olursa ol-

sun cezayı pek vahlın :buluyorum. 
- Böyle bir hatayı ka.rşılıyacak 

ceza bu hayatta yoktur blle ... Ne cll
yorsunuz siz, kuzum hanımefendi? 

- Erkeklerin gururu vahşidir. Bu 
aözlerl söyliyen de sizin gururunuz
dur. Lftkin itiraf ediniz: Yalnız kal. 
dığıruz geceler, kamaranızda düşün. 
düğünüz esı1ada affetmek arzusuna 
kapılmaz mıydınız? 

(Arkası var) 



Sahife 10 AKŞAM 

Finlandiyada dün çok 
kanlı muharebeler oldu 

Almanya tekrar 
Balkanlara mı 

dönüyor? 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Finlandiyalılar, bir çok esir ve mü· 
him mıktarda harp malzemesi alımf
lardır. Ruslar, şimale doğru çekilmlf
lerdir. 

Finlandiya Reisicümhuru
nun bir mesajı 

Helsinki 23 (A.A.) Reisicümhur B. 
K.allio, mareşal Mannerheim'a bir me
saj göndererek Finlandiya ordusunun 
muvaff akiyetlerinden dolayı tebrikte 
bulunmuştur. Reisicümhur, bu mesa
jına şu sözleri ilave etmiştir: 

ccSuomosalmi muzafferiyeti, tarihi
mizde parlak bir ziya olarak kalacak
tır.11 

Fin tayyarelerinin faaliyeti 
Helsınki 23 (A.A.) - Cronstadt'ı 

bombardıman etmiş olan Finlandiya 
tayyarelerinin 30 tane olduğu öğrenil
miştir. Finlandiya tayyaı·elerinden mü
teşekldl diğer bir grup, Estonyadaki 
Rus. üssülharekelerlni bombardıman 

etmiştir. 

Cronstadtc'.akl Rus harp gemileri, 
buzlardan dolayı oldukları yerde kal
mışlardır. Bu gemilerden bir çoğunun 
ciddi surette hasara uğradı zannedil-
ınektedır. • 

Finlandiya tebliği 
Helsinki 23 (AA.) - 23 kanunu

ıııni Finlandiya akşam tebliği: 
Kareli berzahında müh;m bir şey ol· 

mnmışar. 

Lndoga gölünün şimnli şarkisinde 
düşman nğır zayiat vermiştir. Rus kıta· 
ııtının uğradığı zayiata bir misal olmak 
üzere şunu kaydetmek gerektir ki, yalnız 
Rollanjalki muharebelerinde Ruslar iki 
gi.in içinde bin nsker kaybetmişlerdir. 

Aittojokide Ruslnrın müteaddit ta· 
arruzları kırılmıştır. Diğer mıntakalarda 
yeni bir şey olmnmıştır. 

.Finlandiya sahillerinde buz üzerinde 
devriye foaliyetleri vukubulmuştur. 

Sovyet tayyareleri müteaddit şehir ve 
mevkileri bombardıman etmiştir. Fakat 
şimdiye kadar ancak iki kişinin ağır ya
ralandığı haber alınmıııtır. Altı Sovyet 
tuyyarcsi muhakkak olnnık düşürülmüı
tür. Diğer üç Sovyet tayyaresinin de 
düşürülmüş olması muhtemeldir. 

Sovyet tebliği 
l\Ioskova 23 (A.A.) - Leningrad as

keri mıntakası crkruıı harbiyesinin 
tebliğ'l: 22 kanunusanide her nokta
da keşif kolları arasında müsademe
ler olmuştur. Bir çok mıntakalarda 
topçu ateşi teati edilmiştir. Sovyet 
tayyareleri, k<;şlf uçuşları yapmışlar
dır. 

İngiltere 30 tayyare gönderdi 
n.oma 23 (A.A.) - Torino'da mün

te~ ı.r Stampa gazetesinin Helsinki 
mtıi"~biri, İngiltereden Finlô.ndiyaya 
otuz tayyare gelmiş olduğunu bildir
mektedir. 

Helsinkl 23 - Son günler zarfında 
Helsinkiye bir çok gönüllü tayyareci
ler gelmiştir. Bunların arasında, İtal
yanlar da dahil olmak üzeı·e, her mll
lete mensup insanlar vardır. 

İtalyan tayyarecinin cevabı 
Helsinki 23 (AA.) - Reuter bildi· 

r!yor: Dün Helsinkiyc İtalyan tayyoro-

~,arp vaziyeti 
Cenubi Afrika parlamento· 

sunda cereyan eden 
müze kere 

Knı>ett1wn - Cenubi A!rlkn- 28 (A.A.) -
Reutcr biUiliyor: Cenubi A!rlko. parlAmen
tosu hugli l a~ınn kaclnr dolu idi. Parli
meııto harp vaziyetini müzakere etmiştir. 

llertzog dn takriri vcrml§tlr. Bu takrirde 
ezcilmle dcnlyor ki: 

«Almanya ile harp haline nihayet ver
mek ve sulhu tesls eylemek zamanı gel
mlştir.ı 

Hertzog, bu ilk fırsntt.nn istifade ederek 
yeniden ihtarda bulunmak ve sulh yapıl
ması hususunda ısrar etmezse vazJ!esinde 
bfiyük bir ihmal yapmış olacağı kamı.atin
de bulunduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

ııMcsuller anlnmalıdıl'lıır ki, bu şerefsls 
enternasyonal vaziyet artık nihayet bul
malıdır.• 

Cnpdown 23 (A.A.) - Parlllmentoda ge
neral Hertzoga ccv:ı.p veren Başvekil Smuta 
demiştir ki: 
ııHertzogun nutku bugüne kadar işittiğim 

nutukların en hayret vericisidir. 
Cenubi Afrika hnrp halinde bulundu~ 

bir sırada muhalefet ltdert eski Başvekil 
memleketi lehine söyllyecek tek bir söz bu~ 
lamnmıştır. Fnko.t d~manın davaaım mü
dntaa etmeyi tercih eylemiştir. Bu, emsall 
görülmedik bir şeydir. Kendlmlzl H!Uertn 
kitabı cıMeln Knmptı. ın bir faslını dinliyor 
zannettik. (Gül~~r)ıı._ 

Dük dö Vindaor 
Roma 23 - Londradnn bildirildiii

nc göre, Dük dö Vindsor bugün general 
İroneidc ile bir mülakat yapmııtır. 

cileri ve bazı iÖnüllüler srelmiıtir. İtal· 
yan tayyarecilerinden biri bir gazetec~ 
yo: • 

cFinlandiyanın nihai zaferine kanaa
tim var> demiıtlr. 

Pilot, Finlandiyaya Almanya tarikile 
gelmiı ve Alman makamları tarafından 
seyahat maksadı hakkında sorulan su.
allere gülerek cKıı ıporu yapacağım.> 
cevabını vermiıtir. 

Finlandiyaya teberrüler 
Londra 23 - İsveç halkı şimdiye 

kadar Finlandiyaya 600 bin İngiliz li
rası teberrü etmiştir. Amele tatil gün
lerinde FinlAndlyaya yardım hesabına 
çalışmaktadır. Norveçte 3 gün taksi
ler Finlandiyaya yardım için çalışa
caklardır. 

Kanada 25 bin ingiliz liralık malze
me teberrü etmiş, 100 bin dolarlık kre
di açmıştır. Amerikanın teberrüü 250 
bin İngiliz lirasını bulmuştur. Gazete
ler bwm kAfi görmemekte, daha geni§ 
yardım istemektedirler. Vaşington 

Post gazetesi diyor ki: cFinlandiyaya 
yardım yalnız insani bir iş değil, ayni 
zamanda menfaatimiz icabıdır. Fin
landiyaya yardım ettikçe kendi mas .. 
rafımızı azaltmış olacaı,Tız. Demok
rasinin zaferi askeri bütçelerin indi
rilmesini temin edecektir.» 

Uruguvay hükfuneti 100 bin penzu 
yardım için meclise bir layiha vermiş
tir. Hariciye Nazm B. Guani bu mü
nasebetle bir nutuk söyliyerek küçük 
bir demokrat devlet olan Finlandiya
dan takdirle bahsetmiştir. Lfi.yiha ka.. 
bul edilmiştir. 

Finlandiya geniı yardım 
istiyor 

Roma 23 (A.A.) - Mcssageronun 
Helsinki muhabiri, yazıyor: Finlandi
ya davasına karşı bütün dünyanın 

göstermekte olduğu tesanüd, şimdiye 
kadar ameli bakımdan büyük ve ehem
miyetli neticler vermemiştir. 
Finlandiyanın büyük düşmanına 

karşı mukavemet edebilmesi için bu 
küçük memlekete ikrazatta bulunmak 
ve sıhht mevad göndermek kUi değil
dir. Harbin ikinci aynının sonunda 
bulunuyoruz. Buna rağmen doğrudan 
doğruya alakadar devletler, yani İs
veç ile Norveç, henüz müsbet mesai 
sarfına karar vermiş değildirler. 

İsveç ile Norveçin Finlô.ndiyaya ia
şe maddeleri ve sair malzeme gönder. 
mekte oldukları, Finlfuıdiyaya iane ta.
rlkile mall yardımda bulunduklan 
doğrudur. Bu lk1 memleket Finlfi.ndi
yaya bir kaç bin gönüllünün gitmele
rine de müsaade etmiştir. Fakat bu, 
kafi değildir. Finlandiya zimamdarla
rı Skandinav memleketlerinin şimdi
ye kadar sarfetmiş oldukları mesaiden 
fazla mesai sarfctmeleri lüzumıınu id
dia etmektedirler. Hem de Finlandi
ya milletinin kurtarılması matlup ise 
va.kit kaybetmemek icap eder. 

Finıa..11diyaya karşı Sovyet Rusya ta,. 
rafından yapılan taarruz doğrudan 

doğruya Ska.ndinavyayı da al!kadar 
eder, zira Moskovanın ihtirasları Fin
lfmdiyaya münhasır değildir. 

Arazio yangını 
Alman propagandası, Fransız 
bahriyesine iftiralı imalarda 

bulunuyor 
- - --

Patis 23 (A.A.) - dlavas•: Alınan pro
pagandası, İtıılyan yolcu vapuru Arazlo'nun 
maruz kaldığı feci hll.diseden lsttfnde ede
rek Fransız bahr1yestne iftiralı imalarda 
bulunmaktadır. D. N. B. aJa.nsı. yangınuı 
Fransız kontrol heyeti tarafından vapurd& 
yapılan muayeneyi müteakJp zuhur ettıQ'i
nl blldlrlyor. 

Bu imalar Pariste nefret uyandırmıttır. 
Hakikatte vapur yangından 24 saat evvel 
muayene edllmlt bulunuyordu ve imdada 
ilk ko11anlar da 1"ransız tayyare ve gemileri 
olmuştur. 

Esasen İtalyan gazetecilerinin yazılan ve 
bu husustaki İtalyan resml tebliği Fransıs 
bahriyesinin insani hareketini olduğu gibi 
göstermektedir. 

Lond:ra 23 (A.A.) - Arazlo vapuru yolcu
larını kurtaran Italyan vapurları m!lrette
batına İt.a.lyıı.n vapur ve sigorta kumpan
yaları 200,000 llret milkd!at dağıttru§lardır. 

Çin • Japon sulhu 
Çinatao 2 3 ( A.A.) - V ang Şiq V ei 

ile muvakkat Pekin, Nanltin ve Moao· 
listan hükfunetleri arasında müzakor .. 
ler bugün baolamı§tır. 

(Baş tarafı 1 tnct sahifede) 
bir hakikattir. Netekim Belçika ve 
Hollanda, telAş içinde fevkal!de ted
birler almaya mecbur kaldılar. Fakat 
telAş boşa çıktı. Bunun bir aldatma 
hareketi olduğu söylendi. 

Hollanda ve Belçikaya taarruzun, 
Alınanyanın istediği büyük zaferi te
min etmiyeceği kanaati var. Alman
yanın, İngiliz sahilleri karşısına tay
yare merkezleıi tesis etmesi İngilte
reyi korkutmuyor, çünkü bir hava ta
arruzuna, İngiltere ve Fransa derhal, 
fazlasile mukabele edeceklerdir. Hal
kının ruhi ahvali zaten pek yerinde 
olmayan Almanyanın, bir de müthiş 
bir tayyare hücuınuna uğramak, pek 
işine gelmiyor. 
Şu halde bir Balkan cephesi mi ka

lıyor? 

Böyle bir tecavüz hareketinin Sov· 
yetıerle birlikte yapılması, hem işin 
kolaylığı, hem de harb!n daha fazla 
dal budak salması bakımından Al
ınanyanın ekmeğine yağ sürerdi. Al
manya, bu itibarla, Sovyetleri epeyce 
zorlamıştır. Ne çare ki Finlandiya se
feıi. çetin çıktı. Uzunca zaman için 
Sovyetıerin başka bir maceraya atıl
ınalan güç olacaktır. Esasen, Alman
yanın Sovyetıerle birlikte Balkanlara 
taanı.ızu, Sovyct kelimesinden sinlrle
şcn İtalyayı tamamen gücendirecek. 
sabık Roma - Berlin mihverini bağlı
yan pamuk ipliği de kopacaktır. Nlha.
yet, İtalya Rumanyanın istiklal ve 
tamamiyetine aşık değil, sadec~ Sov
yetlerin gelme.cine muanzdır. Italya
nın ne beklediği, ne istediği, Almanya 
ile ne tarzda ve ne zaman için anlaş· 
tığı da hAlil ınnlüm değildir. 

Bu düşüncelerle Almanyanın Sov
yet yardımıngan vazgeçerek, ve bi1Aki$ 
Sovyetıere yardım ederek, bu fiyatla 
Rumanya lmduduna yerleşmek iste
mesi, ve Balkanlara doğru, İtalyanın 
mahmisi Macaristanın tamamiyetin! 
bozmadan, akın etmeye hazırlanması 
da akla gelebilir. 

Her halde mart ayına kadar harb 
bir yerden patlak verecektir. Nereden 
olacağını kimse kestiremiyor. Belki 
her taraftan olacaktır. 

Necmeddin Sadak 

Gayri menkul s:ı.tış IU'mı 
940/ 483 Biga icra memurluğundan· Ka

ro.bigada Huriye Orman•a. 190 llro. lçln bi
rinci derecede ipotekli olup paraya çevril
mesine knrnr verilen Karablga'da Medlha 
Orman'a ait Biga tapusunun ağustos 
1335 T. ve 18 No. sında kayıtlı Karabiga 
nahiyesi Iskele mevkiinde tnraflan sağı 
Mehmed Müfrez arsası, solu Mehmed. Müf
rez hanesi arka ciheti Mchmed ve Isr:ıail 
arsaları, c~phesi yol Ue çevrili ve tnpu kay
dına göre 400 zir!\ mesahada bulunan 
m:ı.a mü.ştcmlln.t bir hane. Muhammen kıy
meti: 1500 lira. Evsafı: Üst katı tamir& 
muhtaç olup ahşap imal edilmiştir. Çift 
knnatlı tahta bir knpıdan eve girilince blr. 
ta.'jlık bir kUer ve mut!ak mevcut olup 
ikinci katta iki sora, lki oda ve ikJ he:ft.sı 
ve üst katt::ı. bli." salon ve üç od:ı.sı vardır. 
Aynca yarım donum kadar bahçesi bulu
nan ev üzeri kiremit ile örtülüdür. Sa.tı§ 
peşln para Ue yapılacaktır. Açık nrttınna
yıı. iştirak edeceklerin muhammen kıyme
tin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
mılli bir bankadan teminat mektubu ge
tirmeleri icap eder. Gayri menkule alt mü
terakim. vergllerle vakıf borçları ve ';nnzl
fıı.t - tenvlriye borçluya a1t olup s:ı.tış b!'
dellndcn cdenlr. Birinci arttırma: 19/ :l IHO 
tarihine rastlayan pazartesi günü. saat 
9 dan ıı c kndar Biga icra dairesinde •cra 
kılmacak açık arttırma sonundc. ,;ıvri 
menkul muhemmen kıymetin % 75 ini 
bulduğu takdirde üstte bırnkılncok ak:>l 
halde s:ı.tış iklnci arttırmaya talllmn 15 
gün tehir edilecel:t!r. Ik!ncl arttırma: 
513/ 940 tarihine rastlayan salı gtlnü yine 
Blg:ı. icra dairesinde y:ıpılacak ikinci art
tırma. sonunda gayri menkul en fazla art
tıran ü:.:e!"lne bırakılacaktır. 2004 savııı 
icra. Ve iflas kanununun 126 11Cl madde
sine tevfikan haklan t.npu slclllile sabit ol
mayan 1potekJl alacaklılarla diğer alAka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
hak.lannı, fa!z veya masrafa dair itlraz ve 
iddialarının llan tıuihinden itibaren 20 
gtin zarfında evrakı mü.;bitelerlle Biga icra 
dairesine müracaat etmeleri lazımdır. Akı.1 
takdirde satış bedeli paylaşmasından ha.
riç bırakılır. Daha tazla izahat almak is
teyenlerin 10/ 1/940 tarlhlnden itibaren 
Blğa icra. dalreslnde asılı bulunacak :ıçılt 
arttırma şartnamesile 940/ 483 sayılı dos
yadaki sair evrakı görüp anla.yacaklan lll1n 
olunur. 

Zayi - 1321 - 322 yılında Salıpazarında
kl Mektebi rüştiyeden aldığım şehadetna
mem Cihangir yangınında yanmış oldu
IW1dan yenisini çıkaro.cağundr:ın eskisinin 
hükmü olmadığını lllin ederim. 

Mehmet Bilil 

Vang Sing Vei dün gelmiı ve beya
natında hedefinin Çin ile Japonya ara· 
ıında muvakkat bir mütareke deii}, d .. 
vamlı bir sulh a.kdetm~k olduğunu IÖ)"

lemiıtir. 
r i~~· yo!~~?ı!~!e:'a~h~!, -Beyoğlu Yıldız sineması karşısı t.ııun

I vı.ı v ~urağı Lekler Apt. Tel: 43924 

-

24 KAnunusani 1940 

Sovyetler Romanya hu
. dudundan çekilmiyorlar 
· (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Cenubu ıarki Avrupası ile Alman ti• 
caretinin inkişafına memur olan Viyana 
bürosu ıefi Neubacher, Bükrcııe gelmit
tir. Bu ziyaret, doktor Clodiusun birkaç 
gün evvel Bükreşo muvasalat etmiş ol· 
maaile alakadardır. • 

Gafenko - Markoviç 
mülakatı 

Bü.kret 23 (A.A.) - B. Gafenko. B. 
Markoviç ile görüştükten sonra dün pa
yitahta dönmüştür. Resmi hiçbir teblii 
neşredilmemiştir. 

Diğer taraftan Bükreşteki pasif mü-

dafaa işleri ıüratle ilerlemektedir. Ha• 
vayiei zaruriyeden olan İa§e maddeleri 
tevziinin bir takım tahdidata tabi tutul· 
mut olduğu ve gıda maddeleri ıatıı ve 
tevziinin kontrola tabi tutulacağı haber 
verilmektedir. 

Balkan antantı konseyi 
Bükret 23 (A.A.) - Journalul'uıı 

diplomasi muharriri, yazıyor: Belgradda. 
inikad edecek olan Balkan antantı kon• 
feransı, büyük. bir ehemmiyeti haiz ola
caktır. Zira bu antantı teşkil eden dev• 
!etlerin muslihane ve bitarafane bir hattı 
hareket takibi arzusunda oldukları bir 
kere daha teyid edilmi§ olacaktır. 

Ticaret Vekilinin beyanatı 
(Baştarafı 1 nri sahifede) 

cl938 senesinde münhasıran mal 
kredisi olarak alınan 16 milyon İngiliz 
liralık kredi de dahil olduğu halde 
son akdedilmiş olan 43,5 milyon İngi
liz liralık kredilerin faiz ve amortis
manları burada Türk lirası olarak te
diye edilecek ve bunlar Türk malı mü
bayaa edilmek sureti ile transfer edi
lecektir. Bu kredilerden 15 milyon İn
giliz liralık altın kredisi ile 3,5 milyon 
İngiliz liralık döviz kredisinin faiz ve 
amortismalannın münhasıran tütün 
mübayaası ile transferi temin oluna
cak, mütebaki istikrazın faiz ve 
amortisınalan hükumetimizle muta,. 
bık kalmacak Türk malı ile transfer 
edilecektir. • 

Almanya ile muvakkat 
anlaşma 

Almanya ile muvakkat bir ticaret 
anlaşması yapılmak üzeredir. Anlaş
ma 7,5 milyon Türk liralık olacaktır. 
Ankarada imza edilecek muahede 

Irak Maliye Nazırının . . 
cenaze merasımı 

Bağdad 23 (A.A.) - Suikasd neti
cesinde ölen Irak Maliye Nazırı Rüstem 
Haydarın cenaze merasimi hiikumet er
kanının ve müteellim bir halk kütlesinin 
iştirakile bugün yapılmıştır. 

İngiltere İsviçre ile bir tica· 
ret anlaşması imza ediyor 
Londra 23 - Reuter ajansının ha

ber aldığına göre, İngiltere ile İsviç
re harp zamanına mahsus olmak üze. 
re 15 güne kadar bir ticaret anlaş
ması imza edeceklerdir. 

İsviçreye yapılan İngiliz kömür ih-
racatının bu anlaşma muclblnce 
ehemmiyetli surette artacağı zanne
dilmektedir. 

Amerika komünist partisi lİ· 
deri iki sene hapse ınahkum 

edildi j 
Nevyork 23 (A.A.> - Amerika komünist 

partisi lideri Knrl Browder, sahte pasaport 
kullanmak suçundan iki sene hapis ve 1000 1 
dolar para cezasına mah!{İJm edll:niştlr. 

Göz l\1ütehassısı a sa r 

Dr. ŞükrU Ertan I' 
(Ca~alol!lu Nuruosm:ınlyc c:ıd. No. 5 I 

'L doktor O&man Şerafeddin epartımanı) ~ 
aL:mc•Bl1'111'J Telefon: 22566 MWWS#il 

Devlet limanları işletme 

gayri muayyen bir zaman içindir. An· 
!aşna mucibince biz mallarımızı Al
manyaya fob olarak teslim edece
ğimizden, Alınanlar da bize slf olarak 
teslim edeceklerinden nakliye mese· 
lesi tamamen Almanlara aiddir. 

İtalyadaki müzakerelere gelince 
bu, yeni bir ticaret anlaşması müzake
resi değildir. Eski anlaşmadan müte
vellid bazı tediye şekillerinin hallini 
görüşmek için toplanılmaktadır. Esa· 
sen İtalyanın ınemleketmizdeki bloke 
parası gittikçe erimektedir. Bir mii
vazene tesls edildJği takdirde vaziyet
ten ithalat piyasamız da istifade ede

cektir. 

T nkas takdiri kıymet komis
yo:ıları lağvedildi 

Takas takdiri kıymet kumi..yonları 
lağvedilmiştir. Ayni teşkilat, ellerin
deki işleri bir sene zarfında tasfiye c
edccektir. Bu husustaki kararname 
bayram ertesi intişar edecektir.> 

Gayri menkul satış llfım 
940/ 544 
Biga icra memurluğundan: İsto.nbulda 

Hulfıslye borçlu Kaı:ablga nahiyesinde He
caii ve Tahlreye ait gayri menkullerin bi
rinci açık artiırmnsıııın 22/ 1/ 940 ve ik!ncl 
arttırmasının da 6 l"'.!/940 to.rihlerınde 
Biga icra dairesinde icra kılınacağı 15 ka· 
nunuevvel 1939 tarihi! Akşam gnzetestnln 
son sahifesinln 3 cü sütununda ll:ln cdlı
miş ise de birinci arttırmanın icra edile
ceği güm.in bayrnma rastlaması dolayısUe 
birinci arttırmanın tatllln ertesi gün olan 
24/ 1/040 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü saat 9 dan 12 ye kadar ve ikinci artta·
ınanın da 8/2/ 940 perşembe günü yine s:ı.at 
9 dan 12 ye kadar yapılacağı tavzlhen iH'm 
olwlUr. ,. 

940/ 167 Biga icra memurluğundan: Biga 
İnhisarlar idaresine borcundan dolayı ıyo
tekll olup paraya çevrilmesine karar ve
rilen gayri menkullerin birinci arttırılma
sı 2Ul/940 ve ikinci arttırılması da 
6/ 21940 tarihlerinde ynpılac:ığı 11 Kanu
nuevvel 931l tarihli A}r..şam gazetesinin son 
sahifesinfn s. cü sütununds ilan edilmiş
se de birinci arttırmanın icra kılınacağı 
günlin bayrama rastlnması dolayıslle satıı 
tatlllıı ertesi gün olan 24/1/ 940 tarihin& 
rastlayan çarşamba günü saat 10 dan 12 ye 
kadar birinci ve 8/ 21940 t:ı.rlhine rastlaynn 
perşembe günü saat 10 drı.n 12 ye kadar 
ynpılacaktır. Tavzıhcn ilfin olunur. 

Zayi - Seyrüseferden aldığım arabacılık 
ehllyetnamem ile nüfus cüzdanımı zayi et
tim ycnllcrlnf alacağımdan eskUerlnl• 
hükmü yoktur. Tahir 

Arabacı Kemsell 

umum müdürlüğünden: 
AtcJyelerlmlz ihtiyacı için muktezi u28ı ton zift müteahhidi nam ve hesabına açıt 

eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen tedeU o:l232» lira ve muvakkat tcnıino.t c92» lira «40o kuruştur. 
!halesi 26/ 1/ 940 tarihine rnslayan cuma günü snat on beşdc Galata nhtımındnkl 

umum müctürltik binasında t-0plannca.k olan satm nlm:ı. komisyonunda ynpılacaktır. 
Şnrtn:ımcsi her gun sözil geçen komisyonda goriileblllr. (251) 

inhisarlar müfettiş muavinliği 
müsabaka imtihanı 

İnhisarlar ıdareslnde mimhnl 100 lira ücretli müfettiş muavinllklerl için 15/ Mart/ 
940 cuma günü saat ond~ Slrkeclciekl teftiş şubesi binasında Hukuk, Mülkiye, Yüksek 
Ticaret ve İkt!s:ıd mekteplerinden mezun talipler arasında blr mtisı:.baka imtihanı ya
pılacak ve mm·n.rrak olanlardan lüzumu kadnrı derece sır:ıslle münhallere tayin ed!l•
cektlr. 

Taliplerin iki Mart/ il40 cumartesi s~nt 13 e kadar bir istida ile umum müdilrlüı\'o 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Aranılan şartlar, ve milracao.t istidasına ba~ıano.cak vesikalarla imtihan programı 
tafsllatı müracnat müddeti zaı·fmda :.ımum müdürHi.klen şifahen ve posta ile tnhrlren 
istenebilir. (560} 

Beden terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 
Genel Dlrcktörlük Türk gençliğinin isti tadcs!nc arı:edllmek üzere beden terbiyesi ve 

sporun muhtelif şubelerine alt öğretici filimler satın almak_ knranndadır. Bu flUmlert 
topln olarak temin ve genel direktörlüğe satmuk isteyenlenn bu hususta hnzırlııy:ı.cak
l&n teklif mc!üupl:ırmı verecekleri. 

F'll:mıe.- ho.kk.nd9. mufassal malumatı ihtiva eden k:ı.taloklarile birlikte 1 Mart 9t0 
tarihine kadar Ankar:ı.da Ne.şrlyat ve propaganda. müdlirUiğüınüze tevdi etmeleri llA.n 

olunur. 099) (400) 

Maarif matbaası müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı Tahmin tutarı %7,5 Muvakknt pey akçesi 

Renkli cilt bez! 3000 metl'3 1500 lira. 112,50 L . 
Mntbaamız ~çln şnrtnaınesinln esaslan dairesinde satın alınacak olan 3000 metre 

renkli cılt 'Jezinln açık eksiltmesi l/2ı 940 ı>er~eınbe saat 15 te matbaamızda yapıl.ıcak-

~ - tl İsteklllerin pey akçnlarlylc birlikte o gün matbaamıza muracaa an. 
Şartname pa.ras~ olarnk. müdiırlükten tedarik cdllcbllir. ( 444) 
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T. i Ş B A N K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 
. 1 K R A M 1 Y E P LA N · ı 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, ı Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil bulunacaktır. 

... 1940 iKRAMiYELERi ' 

1 Adet 2000 liralık - 2000. -. Lira -
3 1000 - 3000. -" 

,, - ,, 
6 500 - 3000. -" " - " 12 250 - 3000. -" " - " 40 100 - 4000. -" " - " 75 50 - 3750. -" 

,, - " 1 

210 25 - 5250. -" " - " 
~-----~--.---;;-~""- ~~-

l'GrJdı/e lf Ba.nkamuı para yatırmakla yalnız para birlkttrmiş ol11U12, 

a.vnJ zamanda taliinizi cıe denemiş olursunuz. 

l04ı6 '10 

181'1 il 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Pey panuıı 

L1r& Kr. 
19 20 l"a.tihte Defterdar Ahmet Çelebi mahallesinde Beydi bey aoka

lmda eski 8 Yt' yeni 12 No. lu 1615,29 metre murabbaındakl arsa
nın tamamı. 9666,,.-

'18 61 Şebzadebaşında Kalenderhane mahallesinde Şehzadebaşı caa
deslnde eski f6 'Ye )'\l'nl 38 No. lu kAg1r dtikklnın tamaan 1981.-

2&e 82 Sirkecide Demirkapı mahalleslnJn Dartuhadia .->kalmda ilki -1 
ve yeni ıs No. lu olup 763,50 metre murabbaında bulunan Ceza
ytrll Ahmet pap. camll arsası ve t.aş duvarlan. 

23 13 Yerebatan maballee.tnln Muhterem efendi aotatmda 21 No. lu 
arsanın tamamı, 

337 50 Kumkapıda Jradlrga 1lmaru caddeslnde eski 7'l Ye yeni 53 No. 
lu KahvehaDt binulle 2047,6 metre murabbaındaki ananın ta-
mamı. 

IO 26 6 77 Bayeqt Baye&t mahalleslnln Eakicller .->katında 3 No. lu dQk-
kinın tamamı. . 

188 68 H 15 Bayezit Bayedt m.aballes1 Hacı MemJf aokalmda 16 •o. Ju 
dükkAn tamamı. 

teo 78 49 66 Bayl\Zit Tavşan ıqı mahallesinin Cumhuriyet caddesinde 95 No. 
lu havasız di.ılrtlnm tanıamı 

866 84 26 76 Bayezit Çarşıda Terllkç1ler eokalmda 17 No. lu dfitkAnın ta.-
mamı. 70~.-

Z'ltı 40 203 81 Mahmut J>BJjada Mahmut PQ.ID. mahallesinde Çuhacı hanı alt 
katta 41, il Mo. ıu yekdlğerlne makHip 135 metre murabbauıda 
bulunan 1.kl odanın tamamı. 1355.-

10. 28 '1 82 Bayezit Bayezit mahalle.slnln Hacı M~mlş sokağında 11 No. lu 
kAg1r dWtkAııın tamamı. 

Yukarıda. yazılı emlAk aat.ılmak Qure 15 ıttn müddetle açık arttırma.Ya çıkarılmıştır . 
bıaı;.ı 6/21940 paza.rteı.l ıtına aat 15 de icra edllecelinden tallPlerln Çemberlltafta Va-
kıflar BqmQdtu1Ql11 MahlaJJ.t kalemine miraca.atlan. (161) 

· * 
Mtidtiriy8'lmlz odacı ve mfüıt&hdemlni ıoın lüzumu olan 33 takım elbl8e müteahhit 

lla.tn Ye heeabına açık elWltmeye konulmuttm. Mnhıunmen bedeli 59' llradır. İlk temıııaı 
ff Ura 56 :turuttur. tbalea1 25/1/940 perşembe ırfllıU saat on bette İ.stanbul Va.kıfiar Bo.f-
11164°"* blnuında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartname ye ntlmunesl berıttn 
~· taıe:nlnde ıörWeblllr. (165) 

Bahlte ıı 

MiLLI PiYANCO 

80,000 
L 1 R A 

•-- Dr. Ihsan Sami --
BAKTERiYOLOJi 

L!BoRATUARI 
Umumi kan tablllA.tı, Frengi noktal 
nazarından (Wasserman ve Kahn te
amfillerl) kan küreyvatı sayılmam, tifo 
ve sıtma hastalıklan teşhlsi, idrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahlt
lA.tı, Ültra mlkroskopl, hususi aşılar 
istlhzarı, kanda üre, şeker, klorür, kol
lesterln mlkc!arlarının taylnl. Dlvan-

yolu No. 113. Tel: 20981 

Şark Merkez Ecza 
Türk Anonim sosyetesin

den davet ilanı 
Ticaret kanununun 361 inci maddeaile 

dahili nizamnamesinin hükümlerine tevfi· 
kan Şark Merkez Ecza Türk Anonim ıir· 
keti hiasedarlar heyeti wnumiyeai apğı
da yazılı rüzname mucibince müzakerede 

bulunmak Ü!ere 29 şubat 1940 peroem

be günü saat 14 te Sirkecide HoTa~ncı--yan hanında ıirketin idare merkeı:İDde 
adi surette içtima edeceğinden 25 hi-.e 
senedine aahip olanlann hamil olduktan 
hisse senetlerini yahut mali müesaeseler 
tarafından bu hususta verilmiş vesikalan 
ticaret kanununun 3 71 inci maddesi mu· 
cibince içtima gününden en az bir hafta 
evvel ıirketin idare merkezine tevdi et· 

melcri rica olunur. 
İdare MecliA 

RUZNAME 
1 - idare meclisinin ve murakıbın 

1939 senesine ait raporları okunarak 
müzakere ve karara bağlanması. 

2 - 9 39 senesi 31 birincikanun tari
hinde kapanan yıllık hesapların (bilin
ço, kar ve zarar ve mevcudat heaapla
ruıın tasdikile idare meclisinin ibraaı. 

3 - İdare meclisi azalığından istifa 
eden bay Ahmed Karanın yerine idare 
meclisi azalığına intihap edilen ıirket 

müdürü bay Kemal Atabaya ait muame
lenin tasdiki. 

4 - Nizami müddetlerini bitinnit 
olan idare meclisinden iki azanın yerle
rine yenilerinin ıeçilmeai. 

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 aa
llhiyet verilmesi. 

8 - İdare meclisi azalarının fİrketle 
ticarl muamelede bulunmalarına ..WU
yet verilmeai. 

-· Dr. A. Asım Onur -• 

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
fatanbulllll - lbel Jlll'ind9. llldl 

lılr put IOllMlet tcıaıora m...,..., 
be.tımı 111. lıadm ve ertelt ber '8rll 
buWJılE1an afak ........ 

Dalam " bdla ...U,.tıartle fi· 
ilk. apandlll\ bl.aa " d!ler amea,e. 
111 IGlD tc* .. b__. aauer. arta-
-· Vunft.J J'OIW. lıl1la!Um KMl iMi. 111 • 111. T91eba: tmı. 

---- (locıu hekimi ----

Dr. Ahmet Ak koyunlu 
~ - 'J'attmbane ..... ' ~111DA(L 
Puardan maada her ıtbı ..at Si dm 

fllllDl't. 

~~-''" · 9""' iKRAM\ YE 

lstanbul Belediyesi ilanları * 
İlk Tahmln 

teminat bedeli 
82,50 1100,00 Belediye hesap ışlerl müdürlüğüne ba~lı daire ve şubeler için lüzumu 

olan 11 adet şef ve 40 adet memur masasının yaptınlması. 
64,00 720,00 İtfaiye müdürlyetı için lüzumu olan 450 adet yatak yüzü ile 450 adnt 

yastık yüzfı ınümuncsi veçhlle) 
İlk teminat miktarları llc tahmin bedelleri yukarda yazılı işler ayn ayrı açık eksllt.

meye konulmuştur. Şarl-nameleri zabı t ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. 
İhale 31/1/ 940 çarşamba. güni.i saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin hi
zalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılı Ticaret odası vesike.sıru 
ve yalnız masalar için ntolye sahibi olduklarına dair alacakları vesikayı hamllen !hale 
günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (434) 

* Keşif bedeli 4917 lira olan Zeyrıep Kamu Doğumevlnde yaptırılacak çamaşırlık bi-
nası inşaatı açık eksiltme;çe konulmuştur. İlk teminatı 368 lira 78 kuruştur . . Şartname 
zabıt ve muamelflt müdürlü~ü kaleminde görülecektir. İhale 2/2/940 tarihine rastınyan 
cumn günü sa.nt 14 de dalın1 enciımende yapılacaktır. Tallplerin llk teminat makbuz 
veya mektuplarını ve ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacak
ları fenni ehliyet vesikalarını \ 'C 910 yılına ait Ticaret odası veslkalannı hAmllen ihale 
günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (503) 

• Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastahanelerllc Zeynep Kl\mll 
dotumevinln yıllık ihtiyacı iciıı it.zumu olan saae ve tereya~ı 2490 numaralı kanunun 40 
ıncı maddeslnln son fıkrasma göre pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 12699 
lira 20 kuruş ve Uk teminat mlttan 952 lira 44 kuruştur. İhale 29/ 1/940 pazarteaı gün(l 

· saat 14 de daimi encümendıa yapılacaktır. Şartname zabıt ve muamclftt müdürlüğü ka
leminde görülecektir. Taliple-rin Uk teminat makbuz veya mektupları ve. 940 yılına alt 
Ticaret odası ves\kal:mnı hii.mUen ihale günü muayyen saatte daimi encümende bu!un-
malan. (372) 

( lnlıisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Cincl Mile. Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme şek. Gaat 

IJra Kr. Lira Kr. 
Sinek kağıdı 200.000 Adet 2100.- 157.50 Açık eksiltme 8/II/940 H 
zıvana kft.ğıdı 40 top 776.- 58.20 PllZ!lrlık 8/II/940 15 
Düz beyan .Alemlnyum 300 Kg. Sif 351.75 26.38 Açık eksiltme 13/ll/ 94!) US 

I - Şartname ve nıiı:nunesı mucib:.nce düz beyan alemlnyum ve zıvana kAğıdı ile 
miktarı yukarda yazılı slnek khğıc1ı hlznlannda gösterilen usullerle satm alınacaktır. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan, eksiltme gün ve saatleri hlzı!?.
rında yazılıdır. 

III - :Zksiltme Kabata§Q levazım \'e mübaynat şubesindeki alım komlsyonuııdıı 
yapılacak.t.ır. 

r.v - Sinek kl'ığıdı eksıltmesınc gırccc.klcr nümunelerinln ihale gününden 3 güıı ev
veline kadar idarece kabul et tiı mclcrl lAzıındır. 

v - Alem.lnyum zıvana kftğıdı şartname ve nümunelerl hergün sözü geçen oubeden 
parasız alınabileceği gibı istck!Uerln cksillme için tayin olunan gün ve saatlerde '"'o 7,5 
güvenme patalarile birlikte mczkiır kcımstyona gelmeleri. (546) 

* Cinsi l\tik. Eksiltme şekli 
Toz paket kolası 52.000 Kg. Pazarlık 
Beyaz çul 150.000 metre • 
Kalibre çeliği 434.15 Kg. • > 
Karbon çeliği 2335.- Kg. ıt ) 

Krome spesiyal çelili 102i.- Kg. » > 

Saati 
14 
15 

16 

I - Şartname, nti.mune ve çellk ebat 1181.esl mucibince yukarda clns ve mikdarı ya
sılı (5) kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır 

n - Pazarlık l/II/940 Perşembe gilnü Kabatqta levazım ve mübayaat ıubeslndek1 
alım kom.Ltyonunda yr,.pılcıcaktır. 

m - Şartname ve kola nümunesl her gün sözü geçen ıubeden parasız alınabllir. 
IV - İsteklllerin ı>azarlık 19in tayin edllen gün ve saaUerde % 7 .5 güvenme para.la-

t'Ue bl.rllkte mezkür komisyona gelmeleri. (284) 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
ilanlara 

1 _ Adrasan ko)'Unda karaya düoen SadıUade npuru açık arttırma suretlle s:ı.tlJ& 
çıkanlmı§f.ır. 

2 _ Muhammen bedel 3730 lira olup muvakkat teminatı 219 lira 75 kuruştur. 
3 _ Arttırma 9 ıubat 1940 tadblne mtıaadif cuma günü saat 15 de umum müdürliilc 

Alım Batını komlsyonunda yapılacaktır. 
4 - isteklllerin prtnameyi ıörmek için her gün malzeme müdürlüğüne ve arttır.:nc. 

ıoın de yazılı ııün ve saa~ kombyona seJmeleri. (514) 

Teknik okulu satınalma komisyonu başkanlığından: 
Yıldısda bulunan okulumuz elektrtkle ifler 1634 llra tahmlıı bedeW zil ve aaat te

llaa.tl pıtnamellne göre 1h:ıles1 yapılmak tlzere 29/1/940 tarı.hlne rastıayan pazart,eıil 
ıtınO Oti.mU§8lıyunda Yüksek mühendis mektebi muhaaebesinde toplanacak olan sa.tın 
alma koml.s7onwnuzda açık eblltmeye konulmuotur. İlk teminat 122 Ura 55 kuruftul. 
ı..tıılerin 2480 l&J1}ı kanunla p.rtnamf'de JU11ı belpleri JaD}aı'uıda bulundwmalt ,._ 
leUJ.e Ye Wıdnatlaı1le birllkte ekslltme lbti Oümupuyunda n ..,nııamey1 sikmek "' 
ilk teminatı yatırmak üzere de eksiltmeden bir gün enellne kadar okulumuza gelnıe-
ı.t. (304) 

Ziraat Vekaletinden 
Orak maklneıi, Harman maklneıl, Traktör ve 

Blleğl makinesi alınacak 
1 - ~ tom.bln4Ja.t' kurum.il ih~l 1obı orak maklne8', harman mpJrtneet, bUell 

m•)'tnelt De ~ abnaqa~. ·--~ ·-eatıni}eı:e alt ıennı tart.nameler zirai kombinalar kurumu mtldt11,.. ...... en 
. nrUlr 

parulll • rtn almak a.n ~mat Jrgmbt))atar lmrUJDa mtıdllrlil-
1 - erııı fa ame <dSI!> (J.CUlll) IDD• Ddrao&&tlan. 



Sahife 12 

-BDU-R l-A 

A K Ş 4 M 24 KAnunusani 1940 

TUNGSRAM.BRIPTON ampullaırı 
ita asrt fabrikada· 
imal edilmektedir. 

~ 

TUNGSRAM ICRIP10N lambalarını 

lemawuz . ettiren. parlalc ve bewaz ıııİt; 
. '• 

burada vazedilen rUl<self randımanıı · 

hususi makineler ve aıaıı dalflll• il• 

lstlhsaıı l<abll olmuştur. 

iST AN BUL - ANKARA - iZMiR 

Asipirol Necati yerli Aspirin değildir. ~!~~c!~~~ı:~~~~~ Bahçekapı Salih Necati 

1 

~~ ... > .. ~· •. · .. · ..... ~· 1 • • ••• 

Mi L Li PiYANGO 

G • 1 • 1 
Bezoğlu, Parmakkapı, Narin Lokantası yanında 

Telefon: 40669 
Şans, herkesin kapısını ıık ıık çalar. Sıkıcı bir misafirdir diye 

açmamazlık etmeyin, sonra piıman olursunuz. 

Zengin olmak da, ekseriya şansa bağhdır. 
Devamlı bilet almak, şanıı kovalayıp nihayet tutmak demektir. 

Nereden olursa olıun mutlaka her ay devamlı bilet alınız. 

H Z 1 M 
MiLLi PIY ANGO 

G ŞESİ 
Beyoğlu, Parmakkapı, Narin Lokantaaı yanında 

Telefon: 40669 

.·~· -· - . . ·. ... ... 
. . , :· ,.. : . .. . -
. -· 
r-... ~ : : _., 

K.&ŞELEBI 

BAS, DiS 
Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, ' 

Sinir ağrı ve sızılarını 
Derhal keser. İcabında günde 3 kate aliiıabilir. 
. 

G •• •• k h f d • t k k ) "' d 1. Eminönü askerlik şubesinden: umru mu a aza enız mın a a omutan ıgın an: .... ,.. 
Şubede Jcayt yedek veteriner teğmen 

Llman mcıtörlerine müsahaka. He lt.apto.n alınacaktır. İsteklllerin vesikalarlle bJrllt· Raif oilu M~fa. Rıfkı 1317 nJ.n. ıwa bir 
ıe Hasköydek.1 komutanhğunıza. nıiirııcaatla.rL (371). mQddet 1çlnc1e oubeye mtıracaaU. 

BAYAS MOBiLYA EVi -·· 
Beyoğlundn Altıncı Daire karŞısmda lUüellif Cad. 6/8 No. 

marul BAY AS Ticarethanesi 
Beyoğlu, Altıncı Daire, Şimaı Sokak 1\ 'akletm ı•ştı·r. 
Konservatuvar yanında 4 No. ya l Yj 

A. BAYAS ve A. PSALTİ müessesesinden lUobilyası olanlar mezkO.r mabale 

~·----• müracaatlan rica olunur. Telefon: 41055 ----••I' 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

müdürlüğünden 
Toprak ınahsulJeri ofisine lüzumu olan Portsaid veya Kalküte'dcn 

getirilecek yüzbin orijinal Kalküta çuvalı için 25/1/940 tarihinde saat 14 de 
Ankarada Çankaya caddesindeki Ofis binasında karşılıklı pazarlık yapıla· 
cak ve ofisin İstanbul, İzmir şubelerinde de ayni zamanda pazarlığa iştirak 
edilebilecektir. Akreditif Ofis tarafından açtınıacaktır. 

1steklilcrin fazla malfunat için Aııkarada Umum müdürlüğe, İstanbul 
ve 1zmlrde de Ofis şubelerine müracaat etmeleri Iimndır. (544) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare Dentz nakil vasıtaları işletme ihtiyacı lçln «7000• kilo Oazoll nlunı açık ek~ 

slltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Sl/l/~O t arihine rastlıyan çarşamba. saat a de B. Postahane binası bl

rtncl katta P. T. T. Müdürlü~ü odasında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedel c684• Ura t60• kuruş muvakkat teminat .15b Ura «3h 
kuruştur. 

İsteklile\;n olb:ı.ptaki fenni ve eksiltme şartnamesini görmek ve muvakkat temlnaS.. 
ıannı yatır::l:>.k üzero çalışma günlerinde mezktlr müdürlük idari kıılem levazım tısmı ... 
n:ı.. eksiltme gün ve ı;aatinde de 939 senesi için muteber Ticaret odası vcslknsı ve m1' 
vııkkat lıe!ulnat ~ıkbuzile b!rllkte kom.lsyona nıümcaatlan. (312) 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme -Umum idaresi ilanları ------------
Devlet Demiryolları Sıvas 

Atölyesi için Elektrikçi arıyor 
D.D. Yollan Sivas cer atelyeslnde çalıştırılmak: üzere tecrübeli elektrikçi ustaıa.nna 

acele ihtiyaç vardır. Yüksek t~vettür şebekesinde, motör montaj ve tamıratında, ma-. 
temadi ve mütenavip motor SEı rgılannda çalışmış işçilerden talJp ola.nlanİı H. Pata 
iannda birinci işlatme müdürlüğüne müracaat etmeleri. .803> 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
Harp akademisine yamı! üç Ura ücretle blr elektrikçi alınııcaktır. Nafia Vek!letın

den tasdlkli üçüncü derece ehllyetnameyi haiz olması ş:ırttır. 
Taliplerin 10 şubat 940 tarihine kadar Yıldızda. Harp nkademlsl komutanlığına mC.. 

racaat eylemeleri. (417) 

EKZAMiN . . \ı 

Ekzemanın ilacıdır: ·-·- .- : · "'! 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. ... 
iıı111m21 ... ..-.. l:El ..................................... . 

Sahibi: Necnıeddin Sada~ 


