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Gümüşhane, Akhisar, 
Şarki Karahisarda yeniden 

zelzeleler oldu 

Sene 22 - No. 7635 - Fiati her yerde 5 .ku.ruf PJl!RŞS:MBB 2G Klnunu.sanl 1NO 

Almanya, ltalyanııl endişe
lerini izale etmeğe çalışıyor 

Roma ya gönderdiği bir muhtırada ltaJ
yaya Balkanlar hakkında teminat verdi 

• 
Almanya, Alman - Sovyet politikasının Italyan 

menfaatlerini nazarı dikkate alac_ağını bildiriyor 

Elifbe ile kültür 
elde edilir mi? 
Cumhuriyette Peyami Safa, geno

lerin cKaç yaşında olursa olsun, lft.tin 
harflerinden başka bir de, hususi ola
rak, arab harflerinin elifbesini okuı
malannı> lüzumlu görüyor. 
Eğer şöhrete muhtaç bir muharrir 

olsaydı, halledilmiş bir inkilft.p dAV&r 
sını birdenbire bu tarzda kurcalama
sını bir kısım halkın basit hislerini 
kabartmakta fayda arayan bir demaı
gojiye atfederdik. Şayet kuvvetli kül
tür sahibi, genç bir entelektüel ol- . 
masaydı, bu iddiayı sadece kaba bir 
irtica sayabilirdik. Fakat vaziyet bu 
değildir. Peyami Safa meseleyi, tet-

. kike değer bir fikir diye ortaya atı
yor. Blz de sadece, objektif bir tarz.
da, fikir bakımından düşündükleri

mizi söyliyeceğiz. 
Çoculdarn arap harflerini öğretmek 

hem faydasızdır, hem tehlikeli. 
Arkadaşımız, carap haıiini pilmek 

devlet işlerinde de, hususi müessese
lerde de kuvvetli bir tercih sebebi ol
mağa devam ediyor> diyor. 

Arap harflerini bilmenin devlet iş
lerinde kuvvetli bir tercih sebebi ol
duğunu asla zannetmiyoruz. HattA. 
devlet işlerine alınan gençlerde arap 
harfleri bilgisi istenildiği de vfi.ki de
ğildir. Eğer iddia doğru ise mesele 
cidden endişeli bir safhada demektir. 
Bunun doğru olup olmadığını tetkik 
etmek ve tedbirini aramak hükfımete 
düşer. Hususi müesseselerde arap 
harflerini bilenleri hala arayanlar 
\'P.r. Bu da, bazı müessese sahipleri
nin yeni harflere alışamamış olmala. 
nndan ileri geliyor. Buna, birkaç se
nede sona erecek bir istisna gözü ile 
bakmak lazımdır. Bu muvakkat hftli, 
nıilli bir ihtiyaç sayarak gençleri 
:maziye rücu ettirmek doğru bir ha.
reket olamaz. 

Meselenin kültür cephesine gelin
ce, bize öyle geliyor ki bu sahada da 
elifbeye sihirli bir meziyet atfetmek 
nibayet hayalden ibarettir. Divan 
edebiyatını, eski tarihleri, el yazma
larını, Namık Kemal devrini, Abdül
hak Hamidi, hatta bize en yakın olan 
Edebiyatı Cedidcyi anlamak için eski 
elifbeyl bilmek kafi midir? 

«Taş basması, el yazması veya 
ınatbu 45 bin eser> Peyami Satanın 
.Yazdığı gibi, değerli bir kültür kay
nağı ise, bu kaynaktan istifade ede
bilmek için elifbe, kendi kendine ye
ten bir vasıta mıdır? Asırlardan be
li ilk ve orta mekteplerde yıllarca 
elifbe okumuş, bunu iyice öğrenmiş 
insanlardan yüzde kaçı, hayır, yüzde 
değil, binde, on binlerde kaçı bu eski 
ktiltür kaynağı olan eserleri okuyup 
anlayabilirdi kl şimdi babasının hu
sust, üstünkörü elifbe okutacağı 
gençler anlıya bilsin? 

Romanya kralı Ue veliahdinin Besarabyadaki kolordu karargfıhmı ziyaretleri 

Paris 24 - Balkanlar ve yakın şar
kın maruz bulunduğu tehdid İtalyada 
endişe uyandırmaktadır. Almanya, 
Sovyet Rusyanın bu havaliye inmiye
ceğinden bahisle İtalyarun endişeleri
ni izale etmeğe çalışıyor. Petit Parisi
en gazetesi diyor ki: 

«Berlinden gelen bazı haberlere gö
re Ribbentrop ve Hess, Mussoliniye 
gönderilmek üzere hazırladıklan bir 
muhtırayı ayın on altıncı günü Hit
lere takdim etmişlerdir. İtalya, Alman-

yadan izahat istememekle beraber Al· 
man hükumeti harp projeleri ve bey
nelmilel meseleler hakkında düşün

celerini bildirmeğl muvafık bulmuş
tur. Almanya, İtalyanııı sadık bir müt.
te!iki olduğunu tekrar etmekte ve 
harp icabatı ile umumi emniyet bakı
mından Balkanlarda bazı harekete nı
tiyaç görüldüğü takdirde bile Alınan -
Sovyet politikasının İtalyan menfaat
lerini nazarı dikkate alacaluu bildir-

(Devarru 7 nci sahifede) 

Almanya, Balkanlarda 
arazi emelleri beslemiyor 

Eski Fransız Başvekili Blum, şayanı dikkat 
bir makalesinde böyle diyor ve Romanyanın 

vaziyeti üzerinde mütalaa yürütüyor 
Parls 24 (A.A.) - Populaire gaze-

. tesinde Almanya tarafından haliha. 
zırda Balkanlar üzerine yapılan taz
yiki mevzuubahseden Blum şöyle 

yazmaktadır: 
cBu tazyikin mahiyetine ve mana. 

sına gelince, öyle zannediyorum kl 
Hitler Balk.anlan Alman hayat saha.
sının bir cüz'ü addediyor ve şimdiki 
halde Balkanlara karşı erazi emelleri 
beslemiyor. Almanyanın hak.ikl hedetl 
muhtelif Balkan devletleriyle akdet
tiği itilft.flann kendisine temin ettiği 
iktisadi menf aatlerl tarsin etmek ve 
mümkünse inkişaf ettirmektir. 

Balkanlarda harp çıkacak olursa, 

.. l.kka~Iera 

KÜTÜPHANE 
Bir mütet.ebbi diyor ki: 
- Vniversite kütüphaıvsfnde Ali· 

med Mitatm eserleri tam koWyon 
halinde değil. Halbuki, lnttiıam dkd 
yerinde olan bir Avnıpa mahalle kil· 
tüphanesinde bile meaell Pal de 
Kock1un hiç bir kitabı e1adk oJtımez 
Bırakın ki, biılm bayatıııma nuaran 
Ahmed Mltat, Paul de Kock mend
lesinde sayilaınJlZ. 

· Mütetebbi, neşriyatın tanı kolJek,. 
_ slyonunu nerede bulsun da tetebMl 
etsin? 

Kundura., llstlk, çtzme ve oosonlannızı 
dalma en son yenlllği taklp eden 

Yen! Postane karşısındaki 

ALTIN TOP 
Kundura ve lAstik mağazasından en 
uırgun :naUarla tem1n edebll1.rslnlz. 

Tel: 23396 
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Sallada şiddetli kış 
yüzünden harp durdu 
Karlar içinde donmuş 400 

Rus askeri bulundu 
E.tonyanin tavassutta bulunduğu ve Sovyetlerin tekliflerini 

bildirdiği haberleri tekzip ediliyor 

Londra 2.f - Hel.sinkiden bildirili· 
yor ı Sovyetler Kareli berzahında iki 

· sGıı faalaaz hücumlarda bulunmuJlar· 
da. Bu hncumlann hepsi tardedilmiftir. 
Ladop. aölilnün ıimo.lindo yaptıklan 
lillcumlarda neticesiz .lc.almıftır. Sallada 
tiddetli kıt yüzünden harb harek.ltı 
dunnuıtur. Burada ilci metre kar var• 
dır. -400 Rua as.le.eri karlar içinde don• 
mut olarak bulunmuıtur. 

Sovyet tayyareleri dün de muhtelif 
tehirler üzerinde uçarak bombalar at· 
llllflardır. 6 Sovyet tayyar~i düflirül· 
müıtUr. 

Helainki 2-4 (AA.) - Merkezi Fin
lindiyada Murrnea' o kartı Rus tayyare
lerinin dün yapbiı taarruzda bir bom· 
banın bir aıiınakta infilakı üzerine 19 
.lc.iıl ölmilt ve bir çok kişi de yaralan· 
mııtır. 

Eıtanyamn tavassutu ıayiaıi 
doğru değil 

Helainki 24 (A.A) - Sovyetler Bir· 
liğinin E.tonyadan Sovyet - Fin ihtill· 

fmda tavusutta bulunmasını ve Finlan• 
diya Sovyet ıulh tekliflerini bildirmealııl 
talob eltili diplomatik mahfillerde ıö:r· 
lcnmektedir. Fakat reamt Fm mahfili• 
rinde bu haber tek%ib edilmektedir, 

Fin tebliği 
Helmki 2-4 {AA) - 24 Ununu· 

ıani Ufa.Dl Fin tebliii: Kareli berzahın· 
da iki Rus hücumu püıkürtülmüıtür. 

Ladop gölünün doiu • ıimalinde 
dün bUtiln ıün ıiddetli muharebeler VQ• 

kubulmut, Ruslar alır zayiatla tardedU· 
mitlerdir. Ruslardan yedi hücum ara• 
bası z:aptedilmiıtir. 

Diier bölgelerde mühim bir ıey o1· 
mamıtbr. 

Sovyet tayyareleri mahdut faaliyet 
göstcnnif, faaliyetleri bilhassa haıtane
lero k&rfl olmuıtur. 21 ıivil ölmüı ve 22 
sivil yaralanmııtJr. 

Finlandiya hava kuvvetleri muvaffa· 
.lc.iyetli bombardımanlar yapmııt•!• 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Garp cephesine bir Türk· 
matbuat_ heyeti g~decek 

Sekiz kişilik bir heyet Fransa hUkOmeti tarafından 
cepheyi ziyarete davet edi idi 

Ankara 24 (Telefonla) - Haber 
aldığuruza göre Fransa hük\lmeti TUrk 
gazetecilik ve edebiyat alemine mensup 
altı ki§i ile ajanı umum mUdürlClaU .... 
matbuat umum mUdürlüğünUn bir mO· 
meaailinden mürekkep sekiz ki§Uik b .. 
ıyeti Garp cephesini ziyaroto davet et
mittir. Bu heyette Buın birliii rdat n 
Ulus bqmuharriri Ankara mebusu B. 
Falih Rıfkı Atay, Tan gazeteei bqmu· 
barriri M. Zekeriya Sertel, Yeni Sabah 

gazetesi bqmuharriri l.tanbul mebun 
B. Hü.eyin Cahid Yalçın. Ak,am gaz .. 
teai bqmuharrlrl B. Necmeddin Sadak. 
Tu.rk ediblerbıdeıf mebua B. Re,ad Nu.o 
ri GOntekln. Anadolu ajana umum mU• 
dilrO B. Muvaffak Menemencloil" 
Ctımluııvet sazeteai b&fllluharrirlerln-
den B. Nadir Nadi Te matbuat umUlll 

mOdGrlUIU mU,.vlrl.tnden B. Sekt-. 
Enıriner bulunmaktachr, 

Saadabad paktı 
askerileştiriliyor mu? 

Bir Mısır gazetesine göre Afganistan ve 
lran, Irak nezdinde teşebbüse girişmişler 

Kahire 24 (A.A.) - Stdant ajamı bildht,w: Baidad'dan El Mısı1 pze. 
tesine bilctirildiline göre Afpnistan ff İran hOkameUerl IOD rJnierde teker. 
rür eden Sovyet tehdidlerlne blr mukabele olmak üsere Saadabad pal.-tuıııı 
askeri bir muahede şekline solmJmumı Irak'a teklif etmişlerdlr. Bu gazete,• 
göre, bu teklifi tedkik etmekte olan Baidad hükdmetl bu hu.suata müzakere
lerde bulunmak üzere KAbll ve Tahrana munhhasJu göndenneğe hazırlan
maktadır. 

--Mlll•.,-lmlllllllllWlllllllllllllllllUHWlllllllDmlllllll-119DalllnllllHIWIWJ•nmı--

.~ 
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Bunları anlamak için elifbeden 
sonra bir de arapça, farsça öğrenmek 
icabeder. Hem de çok esaslı bir şekll
~e. ·· Zira eskiden Jiselcrdcı senelerce 
okuduğumuz arapça, farsça kaç gen
ci divan edebiyatını okuyabilecek 
hft.le getinniştir, Allah bilir. Hepimiz 

Necmeddin Sadak 

(Devanu 4 ilncü sahifede) 

·Almanya'ya yapılan petrol, hububat, 
hayvan ve saire nakliyatı duracaktır. 
Bir abluka diğerine inzimam edecek· 
tir. Hitler'in karşılaştığı yeglne mtıfo 
kül Besarabyayı yutmak isteyen 

(Devamı 7 nd sahifede). 

• Şu kütüphaneler işini bt.I f9ldlde 
yoluJ:ia solmiah .. Hiç alın•._ htan. 
bula bir tek mtlkemmel lı:Mflphaael... -· 
Onsu kültür olam.IJor. 

BaJ - FevkalAdel .. HarilrulAdel .. Şaheser... ~ 

BaJÇ. - Ne yapıyorsun yahu, heı"te.s öteki salondaki eserleri beğenlyort •• 



Fransa 15 milyon frank tahsis etti 
Londra 25 - İngiliz - Ti.irk yardım komitesi tarafından Anadoludak.l 

seı.zele felflketzedelerine toplanan 80 tonluk giyecek yola çıkanlmıştır. B1r 
nunla 30 bin kişiyi giydirmek kabildir. 

Paris 25 - Resmt gazetede intf§ar eden bir kararname Anadolu zelzele 
felaketzedelerine yardım için Başvekil ve Hariciye Vekili emrine 15 milyon 
frank vermektedir. 

Bir Yugoslav torbito muhribi battı 
Belgrad 25 - Resmt bir tebllge göre Yugoslavyanın Liyubliyana torpido 

muhribi Sibcnik limanında denizin altında bir kayaya çarpmış ve batmıştır. 
Birçok ölü vardır. 

Alman tayyareleri Şetland üzerinde 
Londrn 2ö - Alman tayyareleri dün Şetland adalan üzerinde yüksekteiı 

uçmuşlardır. Bir Alman tnyyaresi alçalarak bir kargo üzerine bomba atmıştır. 

B. Gaf enko 1 su batta Belorada hareket edecek 
Billaeş 25 - Balkan antantı konseyi reisi, Romanya Hariciye Nazın B. 

Gaf enko ı şubatta Belgrada hareket edecektir. 
Romanya Hariciye Nazırına, Hariciye Nezareti umum! kft.tlbi, kalemi 

mahsus müdürü ve gazetecBerden mürekkep bir heyet refakat edecektir. 

Fi 18.ndiyaya kredi 
Amerika 60 milyon dolar verecek 
Vaşington 25 - Finlftndiyaya 60 milyon dolarlık kredi açılması hakkın· 

daki kanun layihasını meclis encümeni 2 reye kaqı 18 reyle kabul etmiştir. 
Uelsinki 25 - Finlfuıdlya taratından Fin - Sovyet müzakereleı1.ne dair 

hazırlanan Beyaz kitap yakında muhtelif lisanlarda n~redilecektir. . 

ltalyan - Yunan ticaret anlaşması 
Uoma 25 - ltalya Hariciye Nazın ve Yunanistan se!irt, İtalya ile Yuna

nistan arasında yeni bir ticaret anl~ası imza etmişlerdir. 

B. Churchill harb harekatı hakkında maıomat verdi 
J,ondra 25 - Dün akşam Avam kamarasında yapılan husus! bir toplan. 

tıda Bahriye Nazın B. Cbw·chill harp vekayii hakkında bir saat kadar beya
natta bulunmuştur. Nazır bilhassa denizlerde muharebenin ne §ekil alacağı-

nı izah e~trn~lş~t_ir_· __ı~--------------------------~~~~ 

Alman iş cephesi 
selinin nutku 

Fransaya olduğu kadar 
İsviçre ve Hollandaya karşı 

da mücadele •.• 

Bcme 24 (A.A.) - Alman iş cep
hesi şefi Ley son nutkunda cYaltlll 
Versallles muahedesine karşı değil, 
ayni zamıı..nda 1640 tarihli Westphalie 
muahedesine karşı da mücadele edi
yonız> demiştir. 

Bu beyanat, hakkında tefslratta 
bulunan Brener Tagnascht gazete
Ei, Westphalle banş muahedesile Al
sasın konseye terkedilcllğini ve İsviç
re ile Hollandanın istiklallerinin res-
men ilan edildiğini kaydederek diyor 
ki: 

Mezkflr muahedeye karşı müca
dele, Fransaya olduğu kadar İsviçre 
ve Hollandaya karşı da mücadeledir. 

Sovyetler birliğile ecnebi 
memleketler arasında tele
fon görü§mesi yasak edildi 

Riga 24 (A.A.) - Sovyetler birliğile 
ecnebi memleketler arasında yapılan 
husubi telefon muhaverelerinin bu
gündenı itibaren menedildiği bildiril
mektedir. 

Orta Avrupa ve Tuna Avru
pası devletlerinin istiklalleri 

Paris 24 (A.A.) - İmparatorluk mnhafl
linde B. Herlot nun riyasetinde verllen öQ'
le ziyafetinde, Çekoslovnkya elç1.s1 B. Osus
ky bir nutuk söyllyerek Orta. Avrupa ve 
Tuna Avrupnsı devletlerinin ıst1k1Allerint 
temin temennlslnde bulunmuş ve bunun 
ancak bu devletler şimdiki hukuk! ve siya
ai ota111den çıktıklnrı takdirde mümklin 
olacağını kaydettikten sonra: 

.:Fransa ile İngiltere arasındaki askeri, 
iktisadi ve mali tesanüd bu hususta. ~ 
alametur, demiştir. 

1 f noilteredeki Almanlar 
İngiliz polisi 9233 kitinin 
ikametgahını araşbrıyor 

Londr& 24 (A.A.) - Evenlng Sta.nda.rd 
gazetesinin yazdığına göre, İngiliz pollsi 
ma.hkemelerln Alınnn tebaasına karşı gös
terdi~! mttsnmabnya. muanz bulunmakta
dır. Filhakika polisin kanaati şudur ltl, 
ftiphell bir takım Almanlan .serbes bırak
makla hülrlimet kendini vahim tehlikelere 
maruz bırakıyor. 

Polls şimdiye kadar mahkemeye mtiro
caat etmemiş olan 9233 Almanın ikamet
g~hlannı tesblt için Londradıı ve dlğer şe
hirlerde tahkikata başlamıştır. 

Bunlardan yarısının İngllteroden ~ıkıp 
gitmiş olması muhtemeldir. Ancak bunlann 
arasında bazı ca.suslann kalıp kalmadığı 
a.raştınlıyor. 

Balkanlararası matbuat top
lantısı bu sene yapılmıyacak 

Ankara 24 (Telefonla) - Balkan 
konseyi içtimaı esnasında vuku bul
ması !det olan Balkanlararası matbu
at toplantısı bu sene yapılmıyacaktır. 

Ekrem Köniğin auç ortağı 
Ali Ruhinin muhakemesi 
Ankara 24 (Telefonla) - Tayyare 

kaçakçısı Ekrem Köniğin suç ortağı 
Ali Ruhinin muhakemesinin nakzen 
göıiilmesine bugün Ankara ağırceza 
mahkemesinde devam edileli. Şahid 
avukat B. Necip Hamade'nin ölümü 
hakkında gelen tezkere okundu. Müd
deiwnumt B. Hamade'nin ölümünün 
Nüfus idaresinden sorulmasını istedi, 
mahkeme bunun için başka güne bı
rakıldı. ----

Tırhan dün F ethiyeden 
limanımıza hareket etti 

Fethiye 24 (Akşam) - Alanya ci-
vannda karaya oturan ve bllalıare 
kurtarılan Tırhan vapuru bugün, 
Kadeş vapurunun süvarisi B. Hftsa.. 
meddin Nlşancı'nın idaresinde bura
ya gelmiştir. Vapur akşam üzeri is-
taınbula hareket etmiştir. 

t 

fzmirde tut Un piyasası 
yUksellyor 

İngiltere için mUhfm mfıt
darda tütün almak üzere 
İzmire bir mümeaail geldi 

İmıh 24 (Telefonla) - Briiiş .Ame
rikan kt.mıpanyasının bir mümessili 
İlıg1Itere için İzmirden mühim m1k· 
darda tütün almak üzere buraya gel
miştir. MümesSU burada 10 gUn ka
lacaktır. Bir kısım tütünün doğru
dan doğruya müstahsilden alm.ması 
muhtemeldir. 

Son zamanda tütün piyasasında 
bariz bir yükselme vardır. Bir hafta 
evvel 30 kuııışa satılan tütün şimdi 
60 - 70 kuruşa fırlamıştır. Müstahsil 
elinde az tütün vardır. 

l\lutıa 24 (A.A.> - Bayram münasebetl
le ttitün BB.t~lan olmamıştır. 
Şimdiye kadar Muğla mıntakasındn 2,6 

milyon. MilO.s mıntakasında bir milyon, 
Bodrumda 300 bin, Fethlyede 250 bin ki
lo tütün satılmıştır. Geri kalmış olan tü
tün mıktan pek cfiztdlr. 

Gümüşhanede zelzele 
Binalardaki çatlaklar artti 

Gümüşhane 24 (A.A.) - Dün gece 
burada biri çok şiddetli ve cllğer ikisi 
hafif olmak üzere üç defa zelzele ol
muştur. Evvelki zelzelelerde bazı bina
larda husule gelen çatlaklıklar art
mıştır. 28 birinclkAnundan beri şeh
rim1zde her gün yer sarsıntıları vu
lrubulınaktadır. 

Akhisarda zelzele 
İzmir 24 (Telefonla) - Bugün, Ak· 

hisarda saat 12,45 de bir zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Ş. Karahisar 24 (AA) - Son 2.f 
aaat zarhnda 4 hafif zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Malatya 24 - Erbaadan Malatya Hi
mayei Etfal cemiyetio,e gönderilen 16 
yetim çocuk hugÜJı pehrimize gelmiştir. 

Manisa 24 - Dün gece zelzele fela· 
ke~edelerinden bir kafile daha ~chri
mize gelmiştir. 

Bunlardan bir kısmı Balıkesir ve Ak· 
hisara g8nderilmiştir. Manisada kalm11 
olan 24 kişinin her türlü istirahatleri te
min edilmiş ve ihtiyaçları karşılanmı§tır. 

Tokat valiliği 
B. Salahaddin Vekalet em· 

rine alındı, yerine Siird 
valisi tayin edildi 

Ankara 24 (Telefonla) - Tokat va
lisi B. SaJClhaddin Vekftlet emrine 
alınmış, yerine Slird valisi B. İzzed
din tayin edilmiştir. Siird vali vekA
letine de mülkiye müfettişlerinden B. 
Nihad getirilmiştir. ---
Ticaret ve Maliye Vekilleri 

Ankaray gittiler 
Bayram münasebetue şehrimize 

gelen Vekillerden Ticaret Vekili B. 
Nazmi Topçuoğlu ile Maliye Veklli 
B. Fuad Ağralı dün akşamki ekspres
le Ankaraya gitmişlerdir. Ayni trenle 
Emniyeti Umumiye müdürü B. Ali 
Rıza Çevik de Ankaray _gitmiştir. 

Ziraat umum müdürü lzmir-
de tedkikat yapacak 

İzmir 24 (Telefonla) - Ziraat 
umum müdürü B. Abidin Ege, ted
kikatta bulunmak üzere bugün An· 

· karadan şehrimize gelmiştir. 

Meriç ve Tuncanın suları 
alçalıyor 

Edirne 24 (A.A.) - Meriç ve Tunca 
nehirlerinin sulan 70 santim eksil
miştir. Her iki nehir çekilmek üze

redir. 

Torbalıda F etrek çayı 
taşb, iki kişi boğuldu 

hıntr 24 (Telefonla> - Torbalı kaza.mı
da Fetrek çayı taşmıştır. Aslanlar köyünde 
Bulgıı.ristrul göçmenlerinde Atıf o~lu Ab
dullah ile knnsı Ayşe ve çocuktan 1 yaşın
da Nallenin binmiş olduklnn manda ara
bası suların cereyanına kapümış, üçü de 
auya. dü§milşlcrdlr. Abdullah yüzerek ten
dls1nl kurtnnnış, karım 19 ~ında Ayşenin 
cesedi bulunmuştur. Küçük Nnllenln cese
di ise henüz bulunamamıştır. 

İmıiT 2-4 (AA.) - Yağmurlar dün 
kesilmiş ve hava açılmışbr. Birkaç gün 
auların demiryolunu istilası tyüı:ündcn 
müşkülata uğranu~ olan tren münakala
tı yeniden dUzelmittir. 

25 KAnunusanf 1940 

ingiltere - italya 
münasebatı 

B. Chamberlain, Avam Kamarasında 
sorulan suallere cevap verdi 

Londra 24 (A.A.) - Avam kamara
sında İngiltere ile İtalya arasındaki 
münasebat. hakkında sorulan muhte
lif suallere cevap veren B. Cha:qıb~ 
lain ezcümle deml§tir ki: 

İki hükfunet., 1988 de akdedilen İn
giliz - İtalyan anlaşması mucibince 
1cab eden askeri malfunatı teati etmiş 
bulunuyorlar ve deniz ve hava kuvvet
lerine ait malümatı da kA.nunusani ni
hayetinden evvel bildirmiş olacaklar
dır. 

İtalya, Doğu Afrikası ile İngiliz .. 
Mısır Sudanı, Kenya ve İngiliz Söma.
llsi arasındaki hududun tahdidine ge
lince, bu mesele yeniden tedkik edile-

Denizaltı harbi 
şiddetleniyor 

Alman denizaltılarına kartı 
iki taarruz kaydedildi 

Paria 24 (AA.) - Denizaltı harbi 
tiddetlenmektedir. Alman denizaltılan
nn karşı dün yeniden iki taarruz kay· 
dedilmi§tir. 

Bu haberi veren salahiyettar Fransız 
deniz mahafilinde beyan olunduğuna 
göre, bu taarruzlardan birini Fransız ve 
diğerini de f ngiliz harp gemileri yap· 
mışlardır. 

Paris 2-4 (AA) - Dün Alman tah· 
telbahirlerine kartı iki defa taarruza 
geçilmiştir. Salahiyettar deniz mahfille-
rindc söylendiğine göre, bu taarruzlar
dan biri Fransız vapurlan, diğeri de İn· 
giliz vapurlan tarafından yapılmışbr. 

Batan vapurlar 
Bir Norveç vapuru mayne 

çarpb 
Oslo 24 (A.A.) - Haugesund limanına 

bağlı 4 bin tonluk Sydfold vapuru İskoçya 
sahilleri nçı{Pnda bir mayna çarparak veya 
torpillenerek batmıştır. Mürettebatından 
19 kişi diğer bir Norveç va~uru ta.rafından 
kurtarılmıştır. Beş kl.şi kaybolmuştur. 

Batan İngiliz muhripleri 
Londra 24 (A.A.) - Amlralllk makamı ta.

rafından zayi olduğu bUdirUcn 1475 tonluk · 
Exmouth ismindeki torpido muhribi 175 
zabit ve bahriyeliden mürekkep olan bütün 
mürttebatne beraber batmıştır. Muhrip 4,5 
lnçllk beş top ve daha küçük çaptn altı 
topla mücehhezdi. 

Harbin başlangıcındnnberi batan diğer 
İngillz muhripler! şunlardır: Duchess, 130 
ölü, Gypsy 31 ölü, Blanche 2 ölü, Grenvillc 
8 ölü, 75 yaralı. 

Londra 24 (A.A.) - İngiliz Newhaven rö
morkörü balık avından bir hafta evvel dön· 
mesi IL\zımgellrken bu gemiden hiçbir ha
ber alınamııJlll§tır. 

Geminin bir mayne çarparak hiçbir iz 
bırakmadan battığı tahmin cdlllyor. 

Rus tayyareleri Alman ve 
Fin vapurlarını bombaladılar 

Londra 24 - Bugün lki Rus tayyaresi 
Aaland adalarında karaya oturmuş olan 
bir Alman vapurunu bÔmbalamışl:ı.rdır. Bu 
tayyareler biraz sonra da bir Flnlft.ndiya 
vapuru üstüne 15 bomba atmışlnrdır. Va
pur batmıştır. ---'----
Japon diplomatları Peıtede 

toplandı 
Budapeşte 24 (A.A.) - Muhtelif 

hükümet merkezlerinde bulunan bir 
kaç Japon cllplomatı hafta sonunda. 
burada toplanarak elde ettikleri ha
berler hakkında bir mukayese yap
mışlar ve beynelmilel vaziyet hakkın
da ieatii efkArda bulunmuşlardı?\. - -

Franaadaki Polonya 
ordueu mevcudu 

Paris 24 (A.A.) - Muvakkat Po
lonya mlllt mecllsinde yaptığı beya
natta Başvekil Sikorsltl, Fransadaki 
Polonya ordusu mevcudunun 100 bine 
çıkaracağım bildi~ ve dem.iftir ki: 
Polonyanın bu kadar süratıe mal

lüp olmasına sebep memleketin birçok 
bakımdan tamamne demokratlaştuıl .. 
mamış olmasıdır. Yeni hükfunetin 
vazlf esl katiyen demokrat bir Polon
yanın esaslarını kurmaktır. 

İngiliz kralı Kanadali kitaa6 
teftit etti 

Londra 24 - ~al J orj 1>ueün "'1ıl· 
nada kıtaatını teftiı etm)ftb. 

cektir. Zira İtalyan hükumeti 193j 
Ukba.hannda kendisine yapılan teıdt. 
lifleri kabul edememiştir. 

İngiliz • Rus müzakereleri 
hakkındaki vesikalar 

Londra 24 (A.A.) - B. Chambel\ıt 

lain Avam kamarasında bir suale c&. 

vap vererek, harbin ilftnına tekaddilnl 
eden İngiliz • Rus müzakereleri hak. 
kı.ndaki veslkalann neşri için kati blı 
tarih gösteremiycceğini bildirmiş ve 
e1bu vesikalann ne.şrtni kolaylaştı:ıı

mak için elimlzden geleni yapıyoruz»: 
demiottr. 

Yugoslav - Bulgar 
dosluğu 

İki Hariciye Nazırı arasında 
telgraflar teati edildi 

Belgrad 24 (A.A.) -Bulgar- Yugos-
lav daimi dostluk paktı imzasının 

üçüncü yıldönümü münasebetile Bul· 
garistan Başvekili ve Hariciye Nazın 
Köseivanof Yugoslavyaya bir mesaj 
göndererek iki dost milletin şimdi is
tikbale emniyetle ve imanla bakablle· 
ceğinl kaydet~tir. 

Yugoslav Hariciye Nazın Markovi9 
de beyanatta bulunarak bilhassa bu 
paktın Balkanlarda sulhün idamesine 
geniş mikyasta yardım ettiğini söyle
miştir. 

Trablustaki 
İtalyan kuvvetleri teftiş 

ediliyor 

Bingazi 24 (A.A.) - Mareşal del 
Bono refakatinde mareşal Balbo oldu
ğu halde şarki Libyadaki kıtalan tefti• 
şe başlamıştır. Mareşal Bingazl ve ci• 
varındaki mıntakaları teftiş etmiştir._ 

Dük dö Vindaor'un yeni 
vazifesi 

Lomlra 24 (A.A.) - Duc de Vindsora 
Fransada İngiliz yüksek kumandanlı
ğı nezdinde yeni bir vazife verildiği 

söylenmektedir. -----
Sovyetlerin Londra sefiri 

Moskovaya gidecekmiş 
Londra 24 (A.A.) - Londranın Rus 

mahfillerinde zannedildiğine göre, ya. 
kında Moskovaya hareket edecek olan 
SOvyet sefili Maiski, İngiltere sefiri 
Moskovaya avdet etmedikçe Londraya 
dönmiyecektir. -----
Kızılay umumi merkezine 

yatırılan iane yekfuıu 
Ankara 24 - Anadolu njnnsının neş:ef>ııı 

tlği listeye göre, 22/1/940 günü KızılaJ! 
umumi merkezine yntınlnn 1:ı.neler yekü.oı 
nu 50,037 lira 79 kuruştur. Bu suretle fe• 
ldketzedelere yardım olmak üzere Km.la~ 
veznesine yatırılan paranın umum1 yekft 
nu 20 numaralı liste dahil 487,104 llrn 11 
kuruşa baliğ olmuştur. ---
lzmirde bir ceıed bulundu ' 
İzmir 24 (Telefonla) - Bugün, Şefe ' 

hidler mevkiinde 65 yaşında bir Cl'ıı 

keğe a.id cesed bulunmu.ştur. Hüvi
yeti henüz teşbit edilememiştir. 

Amerikan gemilerinin 
kontrolü , 

Vaşiııgton 24 (A.A.) - Ha.rlclY' 
Nezaretinde t>eyan ed.lldiğ1ne gö~ 
Amerika hükfuneti, Amerikan tlcard 
gemllerinin hareketlerinden evvel 
hamulelerlnin İngiliz abluka memlll\l 
la.n t&rafmdan kontrol edllm.OBinl 
kabul etmeğe kendlııi mecbur addet. 
memektedir. Haı1clye Nezaı:eUndt\ j 
teşriki mesai edip etmanek meselesle 
ntn mevzuubelı.!8 olamıyacağı, .Aın4ml 
rikan gemilerinin Cebelüttankt.a İnlııl 
gllizler tarafından aranıp kontrol 
ed11mool ve posta çuvallarınm müd 
deresi için hlç bir sebep ileri stırü.109 
miyeceği beyan ~. 

.. 
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l tkt/sac.i mese'ieıer j AKŞAMDAN AKŞAMA 

Gece kahvelerinde 
Neyzen Tevfik 

Seyahatlerin yalnız cınekin içre» 
değil, «zaman içre» de, «içtimai taba
kat içre» de yapıldığını, eskiden bir 
yazımda anlatnuştıın. Trene yahud 
vapura binip Avnıpaya gidersek; bu, 
<cmekiıı içre» seyahat... Fakat harp 
\Tardır, paran yoktur; yahud diğer se
bebler mevcuddur; bulunduğun şe· 

birde «zaman içre», «içtimai taba. 
kat içre» gezin; her halde birincisin· 
den daha az oyalayıcı değildir. 

Filhakika, Beyoğlunun mutad hal
lerile mesela gece üçten sonraki vazi
yeti arasında bir benzeyiş buluna
maz. 

Hele barlar kapanmağa başladık

tan sonra, sabahçı pastahanelerinJn 
sinelerinde toplanan tezadlar pek 
garib oluyor: Dünyanın dört bir ye
ı·inden ~elmiş güzel artistler ve yan. 
lanndaki cüzdanı dolu baylar bir 
grup teşkil ediyor; yatacak yeri olıru
yaular başka grup; ve bunlar komşu 
masalarda oturarak çay içiyorlar ... 
Sabahçı pastahanelerinde yarım sa
at geçirerek tcfelsüf etmek, insan tipi 
tedltik etmekteki zevk değil... Şehri

mizin halkı arasında olsun, misafir· 
Icr:miz ecnebilerden olsun, seri hari
cindeki insanları daima buralarda 
bulmak kahil. Fakat bazı geceler sa
bıriı, hazı geceler de pek dikkatli ol
malı. 

ı<- Bu zat kim?» Sualine cevap 
verecf!k tccriiheli bir arkadaşınız da 
yanınızda olursa ne ltfüayeler, ne ga
ribeler ... 

Bfr kaç gecedir sabah iklimine mü
tevercilıen «zaman içı·e» seyahat et
mdtteyim. Rcyoğluııda meşhur musi
kişir:as neyzen Tevfik'e rastlıyonun. 

Tabiatile d,.rhal şu beyit akla ge
liyor: 
P elisparei rindi bedfış. kase bekef. 
Zekitı mey vrrllir bir dlyare dek gideriz! 

T~vfik Fikret'in «Aslan kalbi kap-
la!l gÖb"l'iinc sığmamış» tabiri de bu 
ma<~erzad sanatkara uygundur. Şeyh 
G21Hlin «bir şulesi var ki şem'i canın, 
fan usuna sığmaz asıınanın» beyti, 
keza ... Bizzat Neyzen: 

«Anamla babam benim vücudüme 
sebebiyet verirletken baldıran mı ye. 
misler de hüviyetim böyle zehir do
lu? diye şikayet eder. 

Cemiyetin tuzu biberi mesabesin
de insanlar vardır. Neyile, dervişane 
sözlerile, irticalen ortaya atıverdiği 
manzum vahud mensur lMlarile, in
sanı ra'seiendiren sihirli gözlerile, 
Kudret'i~ yuğurduğu muntazam bi· 
çilmiş başı ile, gümrah kıvırcık lor 
saclaı·ilc emsalsiz bir yaradı1ışta in
san olan Neyzen Tevfik üzerine cemi
yetjmfain alfika ve ihtimamı tekrar 
temerküz etmelidir kanaatindeyim. 

Saat dört buçuktan sonra, polisler 
bütün sabahçı }lastahanelerinin ka
panmasını isterler. İlk kahvehaneler 
acıJana kadar bir miiddet artık biç 
bir barınak kalmaz. Böyle bir zaman
da. Neyzeni nereye gideceğini tayin 
edemez var.iyette görüyorum. Tatil
lerinden istifade ederek bir gecelerini 
Bcyoğ-Iunda geçiren bir üniversiteli
ler grupu meşhur sanatkan ol'tala
rma almıs~:ll'dı. Kendilerinden öğren
dim ki, d~min yarım saat kadar bir 
iskemle üzerinde uyumuş, uyuma
rnıs; yeniden «hayata» başlamak için 
gün d1•ğmasmı bekliyor. 

Ba;:en zekasının kıvılcmu beynini 
kaplıyan ki.iller arasından fışkırıyor· 
du~ 

- Üç gecedir dHtkat ediyoıınn: 
Hep sakalını traşlı görüyorum... Ma· 

. - Hani bir zamanlar bir sun't 
adaın meselesi vardı bay Amca ... 

1 
Felaketzedelere 

yardım 
latanbulda toplanan para 

911,802 lira~ buldu 
Kızılayın merkezi.le kaza şubelerine bay

ram günlerinde yapılan teberrüatm yekft
nu 23257 lira 75 kuruştur. ~u mikda.r ev
velki yeküna ilave edilirse Istanbul halkı
nın Kızılaya yatırdığı para. 911,802 Ura. 11 
kuruşa yükselmiştir. 

· Dün vUô.yte bazı mülk sahiple!,1 davet 
edilmiş, bunlar yapacaklan teberruat hak
kında teahhüdlerde bulunmuşlardır. Em
lak sahipleri bugün de davet edilecekler
dir. 

Dün de şehrimize Erzincan ve ha.valisin
den 28 kişi gelmiştir. Samsun vilA.yeti fe
laketzedelerin lskAnı için yapılacak inşaat 
için 500 sandık çivi ıstedi~nden bu çlv~er 
bugünlerde satın alınarak samsuna gon
derllecektir. 
Yabancı memleketlerin felaketzedelere 

yaptıkları yardım devam ecilyor. Dün de 
şehrimize Fransadan mühim mikdarda 
tıbbi ecza gelmiştir. 
Şehrimizde bulunan feta.ketzede Erzin

canlılar namına Erzincan Halk Partlsl 
idare heyeti reisi ve gazetemizin Erzincan 
muhabiri B. Mustafa Hatunoğlu Reisicüm
hur İsmet İnönüne bir telgraf çekmiş, fe
laket gününden itibaren şimdiye kadar 
hükumet resmi makamlarından, Kızılay
dan gördükleri büyük yardım etrafında 
derin minnet ve şükranlarını arzetmlştir. 

Valinin beyanatı 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfl 

Kırdar bir muharririmize şu beyanatta. 
bulunmu~tur: 

«Zelzele felaketi dolayısile vilayet, kaza 
ve nahlyelerlmlzde teşekkül eden milli yar
dım komitelerinin bugüne kadar temin et
tikleri teberrü yekünu bir milyon liraya 
yaklaşmaktadır. Teberrü hususunda bir 
kolaylık olmak üzere aynca teşkil edilen 
tali komitelerin vazifeleri bugünden itiba
ren merkez ve kazalardaki milli yarclım 
komitelerine intikal etmiştir. Vatandaşla
rın bu komitelere müracaatla teberrülerlııl 
yapmalarını rica ederim. 

Armatörler 
toplandı 

Kömür fiatlerinin artması' 
meselesi görüşüldü 

Dün öğleden sonra şehrim.izdeki arma-
törler Mıntaka Liman reisliğinde, Liman 
reisl B. Refikin başkanlığında topla.nllllf
lardır. Haber aldığımıza göre, toplantının 
mevzuu, son günlerde vapur kömürleri f1-
atlerin1n artmasıdır. Maamafih diğer ya.
kacak maden kömürleri fiatleı1nde de yük
seklik olduğu ayrıca kaydedilmiştf.f. Ar
matörlerin söylediğine göre, evvelce tonu 
11,5 liraya satılan kömür halen 14 liraya. 
satılmaktadır. Kömür nakliye masrafları
nın da ton başına 2 liradan 4 liraya kadall 
yükseldi~ görülmektedir. Karadenizdeki 
fırtına yüzünden şehrimize az miktarda kö
mür gelmektedir. Münakalat Vekaleti, vaki 
şikayetleri nazan dikkate alarak bu toP
lan tının yapılmasını alô..kadarlara emret
mişti. Toplantıda varılan neticelr, bir ra
porla dün akşam Vekalete arzedilmiştir. 

wıııtını•ıııtıııııııııııııırııııııııııuııcııınuıııtıııııtıııırıucıuunııııııııııı ... 

şallah ... 
- Tabii!... Anglo Sakson usulünü 

takib ediyorum ... 
İstihzasınm oku, bu sefer, kendine 

de saplanıyor. 
Sonra birdenbire hazinleşerek, ba

na: 
«- Bir yazını okudum! - diyor. • 

Kendfsine istihfatıa verilen bir sada
kayı kabul etmiyen bir necib ruhlu 
çocuğu tasvir ediyordun!... Atıyor; 

parayı suratlarına atıyor ... Bunu kaç 
kere okudum, ağfaclını! » 

Ve birlikte ~u beyti tekrarlıyoruz: 
Lazım dc(:ll inayeti ehli tekebbü.!'ün, 
Bahşeylcdik atic;ını vechi abusuna! 
Neyzen Tevfik için kimseden inayet 

temenni etmem. Onu rencide etml
yecek bir «cemiyet alakas1» ve ihti-
mamı isterim. (Va.Nil.) 

.aaıı 

Karilerimizin 
mektupları 

Şehitlik yolu 

Edimekapı şehidliğinin iman için 
gerek şehidlikleri imar cemiyeti gerek 
buraya defnedilen cenaze sahipleri, 
büyük fedakarlık sarfediyorlar. Bu 
suretle şehidlik, son birkaç sene için
de şehı1mizin cidden mamur blr me
zarlığı olmuştur. Ancak Edi.mekapı Ue 
Rami arasındaki yol çok bozuk oldu
ğuııdan yazın kesif bir tozdan, kışın 
da derin bir çamur tabakasından geç
mek kabil olmuyor. Bu yol, kısmen 
geçen sene gelişi güzel bir halde ya
pılır gibi oldu. Fakat sık sık geçen 
otomobilere, arabalara mukavemet 
edemedi, ilk yağmurda çamur derya
sına döndü. Yolun bugünkü perişan 
hali şehidli~i ziyarete imkan bırak
mıyor, cenazeye gelenler rahat.sız olu
yor; binlerce lira sarfile şehldlikte ye
t~t1rllen ağaçlar da mahvoluyor. Bu 
yol, ayni zamanda Rami köyü gibi ka
labalık bir semtin şehir ile yegAne mu
vasala vasıtasıdır. Binaenaleyh bele
diye mı, nafıa mı hangi daire alA.ka
darsa biran evvel bu semeti bu çamur 
deryasından kurtarmalıdır. - B. S. 

Tehlikeli bir mecra 
Gedikpaşa - Eminsinan mahallesi

nin Pertevpaşa caddesindeki wnumi 
mecra bozuktur. Her yağmur ve kar
dan sonra her sene mutlaka bir çok 
yederlnden çöker. Derin ve tehlikeli 
çukurlar açılır. Günlerce haftalarca 
bilhassa karanlık gecelerde yolcular 
için çok tehlikeU vaziyette açık kalır. 
Günler geceler geçer; nihayet iki ki
şilik bir tamirci ekipi gelir, kendi ken
dilerine yalan yanlış tamir ederler. 
Fakat bu esfer başka başka yerlerden 
bir ayak darbes!le diğer çöküntüler 
açılır. Temelleri kalmıyan ve çok eski 
olan ve caddenin boyu kadar uzun 
olan bu mecranın esaslı bir surette 
tcdkik ve tamiri lazımdır. Senede bir
çok defa çöken bu derin çukurlar gü
n ün gecenin birinde bigünah ve ma
swn bir yolcunun hayatına mal ola
caktır. Nitekim mahallenin sakinle
rinden bir bayan gece evine avdet 
ederken ayağının bastığı caddenin tam 
ortasından geçen bu çürük mecra yo
lu çökm~; zavallı kadın iki metre.ka
dar derin çukura yuvarlanmıştır. Man
tosu yırtılmış, ayakları, elleri berelen
miş, zedelenmiş, çukurdan çıkamamış 
tır. Uğraşmış, bağırmış nihayet bir 
erkek ve kadın yolcunun yardımlle bu 
pis çukurdan çıkanlmıştır. Yarın bir 
başka vatandaşın ayni ve daha feci 
bir akibete uğramaması için bu pis çu
kurun derhal kapatılmasını, kabil ise 
bu mecranın fen memurlan tarafın
dan muayenesini dileriz. 

Bir yolcu 

Seyrüsefer işleri 
Karaköy, Taksim meydanla
rına İşaretler konacak, işaret 

kulübeleri arttırılacak · 

Son zamanlarda Beyazıd meydanında 
yapıldığı gibi Karaköy ve Taksim meydan
larının da seyrisefer bakımından tanzim1 
kararlaştırılmıştır. Bu itibarla beynelmilel 
işaretlen havi lavhalar hazırlanmıştır. 
Bunlar, beş güne kadar yerlerine kona
caktır. Lfı.vh:ıl:ır, taksilerin, hususi oto
büslerin, otobüslerin meydanlarda nere
lerde duracaklarını gösterecektir. 

Bundan başka seyrisefer muamelatını 
tanzim eden işaret memurlarına mahsus 
olarak Şişhane yukuşunda, İngiliz sefare-
tinin yanında konulan üstü şemsiyeli işa
ret kulübelerinin şehrin diğer münasip 
yerlerine konulması da kararlaştınlm~ ve 
kulübeler sipariş edilmiştir. Bu suretle 
yakında şehrin on yedi muhtelli yerine 
bu kulübeler konulac:.ktır. Kulübelerin 
zemine yakın kısımlan da elektrikle ten
vir edilecek, bu suretle uzaktan görülecek
lerdir. 

RI 
ihtikar komisyonu 

toplanıyor 
Yeni kanunun tatbikine dair 

tedbirler görüşülecek 

İhtikar komisyonu bugün saat 11 de 
Mıntaka Ticaret müdürlüğünde toplana
caktır. Milli iktisadı koruma kanunu
nun kabulünden sonra yapılan bu toplan
tıya ehemmiyet verilmektedir. 

Bugünkü içtimada, ihbar edilen ihtikar 
mevzulan etrafındaki mütemmim izahat 
g&ulen geçlrUecek, ve yeni kanunun tatbi
katına alt ihzari tedbirler tedkik edilecek
tir. Ticaret Vekili, şehrimizde bulunduğu 
müddet zarfında kanunun icraı hükümle
rine alt hususları, tatbikat ile alakadar da
ire şeflerine tekrarlamıştır. Kararname 
bugün yarın şehrimizdeki alll.kadarlara 
tebli~ edilecektir. ------
Otobüs seferleri çoğaltılıyor 

On kuruş mukabilinde Eminönü ile Tak
sim arasında yolcu taşıyan otobüsler bir
çok yolcu naklettiklerinden, Belediyede 
toplanan komisyon, bu usulün Yenişehir -
Eminönü, Eminönü - Edirnekapı, Eminö
nü - Topkapı, Beşiktaş - Taksim arasında 
da tatbikine esas itibarile karar vermiştir. 
Bu hatlarda işliyen otobüslerin yolcu başı
na kaç kuruş alacakları da tesbit edllecek
tlr 

Heroin satarlarken 
yakalandılar 

Emniyet müdürlüğü kaçakçılık bürosu 
memurları İhsan, Ahmed, mensucat taci
ri Haralnmbos, bir müessesede tahsildar 
Angelos, Kadıköyde Arap İsmail isminde
ki şahıslan muhtelif mikdarlarda herotn 
satarlarken yakalamışlardır. Kaçakçıların 
hepsi adliyeye verilmişlerdir. 

Tophanede Boğazkesende Karakaş Ah
medln evinde esrar içmekte olan İhsan, 
Adil, Ali isimlerinde üç şahıs, pollsler ta
rafından yakalanmışlar ve dün adliyeye 
verilmişlerdir. 

•• 
Olüm cezasına 

çarptırıldı 
Katil, mahkemenid kararıni 

ıükfuıetle dinliyerek 
salondan çıktı 

Nbıın a.dında bir hırsız bundan üç sene 
evvel hırsızlık yapmak üzere Dlzdarlyede 
polis Hasan Ba.srinin evine girerek para 
ç.almak isterken kendisini yakalıyan Ha
san Basrinin elinden kurtulmak maksidile 
kolunun içinde sakladığı bıçağı çıkarıp 
Ha.san Basriyi gırtlağından yaralayıp öl
dürmüş ve oğlu Rıdvanla Şükrü, Mustafa., 
Hasan adlarında. üç bekçiyi ve Nevzad 
adında diğer bir polisi de yaralamıştı. 
A~ ceza mahkemesinde yapılan muha.

keme neticesinde Nazımın on dokuz sene 
aıtır hapse konulmasına, o kadar müddet 
kanuni mahcuriyet alt111da. bulundurulma.
sına. ve müebbeden amme hizmetlerinden 
memnu1yetine karar verilmiş fakat temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesi bu karan 
Nazımın aleyhine olarak nakzetmiştir. 

Birinci ağır ceza mahkemesi dün Nazı
mın yeniden muhakemesini yapmış ve ne
ticede kendi.sinin hırsızlık maksadile gir
diği evde bu suçunu kapatmak için adam 
öldürdüğü ve yaraladığı sabit görüldüğün
den Türk ceza kanununun 450 inci mad
desine göre ölüm cezasına çarptırılmasına 
karar verllmlştir. 
Hakkındaki ölüm kararını sükünetle din

llyen katil Nazım jandarmaların arasında 
soğukkanlılıkla yürüyerek muhakeme sa
lonundan çıkmıştır. 

Mahkemenin bu kararı da usulen temyiz 
mahkemesine gönderilecektir. 

Dün fazla ihracat yapıldı 
Dün, mevsimin en fazla ihraç yapılan 

günlerinden biri olmuştu. Dünkü ihracatın 
nakdi tutan 400 bin liradır. Dün bilhassa 
İngiltere ve Frausanm, Almanya.dan açı
lan mevkie tamamen tesahüp ettikleri gö
rülmüştür. İhracat piyasamızda, İngiltere 
ve Fransa.dan başka, ikinci derecede alıcı 
rolünü İtalya oynamaktadır. Dün İtalyaya. 
deri, balık, fasulye; İngiltereye keten; 
Fransa.ya tütün ihraç edllmlştlr. 

Bay Amca ve sun'i adam! .. 

... Avrupalı alimler, kendi kendine l 
yürüyen... • . 

... İş gören ... ••• HattA. konuşan bir adam ya.
ratmağa çalışıyorlardı, galiba suya 
d~tül .•• 

Ticaret birliklerini 
istemiyenler var mı? 
Tıcaret birlikleri ve limited şlı-ketler 

kwnıak, gÜnün mevzuu haline girmek
tedir. Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Top
çuoğlu da, bayram günlerinden istifade 
ederek. bu işlerle m~gul olmak üzere 
,ehrimize gelmifti. V ek.ile refakat eden 
bir heyet de, bayram $?Ünleri ihracat ve 
ithaLit tacirleri arasında ıirketler kur
makla meşgul olmuştur. 

Bu hareketin de piyasada akseden 
taraflarından bilhassa. ortaya çı.kan de
dikodulardan bahsetmek lazım... Nite
kim bayramdan evvel gazetelerden bi
rinde çıkan bir yazıda, hu gibi birliklee 
rin bafuıa 1000 lira maaşlı müdürler .ce· 
tirildiği ileri sürülmektedir. Alakadarla• 
nn söylediiine göre, şimdi,ye kadar biç 
bir tirketin h8'mda bin lira ınaath 
bir müdür mevcud değildir. Esasen bu 
gibi ihracat ve ithalat birliWeri veyahud 
limitet ,irketleri ihtikar-la mücadele et
mek için kurulan teş.akküller olduğu için. 
bin lira maaşh müdürler tayin etmeie 
imkan yoktur. Daha doğrusu mücadele 
gayesine muhalif bir harekettir. 

İhtikarı ortadan kaldırmak, bayab 
pahalılandıran noktalarla mücadele et
mek için hazırlık yapılırken ticaı·et bir
liklerinin masra..flarmı arttırmak tabü 
doğru değildir. Teşkil.ah yapan Ticaret 
V ek.aletinin mru.raflan arttırmakt.ın ic;
tinab edeceği şüphesizdir. Bu itibarla 
ihtikarla mücadele edilirken. yine ihti
kara vesile t~kil edecek masrafların 
büyüm~ine imkan veriimiyeceklir. 

Ticaı·et birlikleri. masraf lann büyü· 
mesi için değil, bilakis küçülm~:ıi İç~ 
kurulmaktadır. Nitekim senelerclcnberı 
ihracat tadrle.--i arasında bu gibi bi:-lili
lcr teşkili düşrnilllnekteydi, hatta yu
murta tadrle~i. bu tarzda bir bll-lik yap· 
mc.ğa teşebbüs etmişlerdi. Fakat b.ı ~ibi 
birliklere billı::Uındi.-ı müzaharet c!nıesi, 
onlara yol gösterm.esi lazımdı. Şimdi 
Ticaret Vekaleti, ötedcnberi arzu edilen 
birlik fikirlerini tahakkuk ettirmcğ~ ça
lıımaktadır. Tıcaret birliklerini yapmak 
isteyen daha ziyade tacir!erdir. Ticaret 
V eki.Jeti, piyasanın bu arzularını tatmin 
etmek maksadile birlik işlerine karqt bü
yük bir alika göstermiştir, Halbuki bir
liğe girmekten hoşlannuyan tacirler, 
türlü türlü dedikodular çıkararak, mü• 
dürlerine 1000 lira m:ıaş verileceRin~ 
birliklerin zorla t~kil edildiğiııi iddia 
etmektedir. Bu iddialar doiTu dekildir. 

Hüseyin Avni 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türk - İngiliz - Fransız 

ticaret anlaşması 
Türk - İngiliz - Fransız ticaret anlaşma

sının metni, dün Gümrükler başmüdürlü
ğüne tebliğ edilmiştir. Anlaşmanın esası 
takastır. Yalnız, teşrinisani nihayetine ka
d:ı.r haklarında beyanname verilmiş mal
lar, tarife numaralanna bakılmndan , ev
velce verilmiş kontenjanlardan sarfedll
memiş olanlara mahsup edilecektir. Kanu
nuevvel başından şubat sonuna kadar be
yannameleri tesçil edilecek ol:ın kliringll 
mallar için de merkezden tahsisat istenc
cektır. 

Şoförler tekrar belediyeye 
miiracaat ediyorlar 

Taksi şoförleri ötedenberi pl:lka rü:m
munda..'1 şikayetçidirler. Bu rüsumu öde
mekte müşkülat çektikleri için, vaktile Be
lediyeye müracaat ederek, plaka rüı.umu 
mukabilinde benzinin litresi üzerinden mu
ayyen bir miktar alınm:ısını istemişlerdi. 
o zaman Belediye Fen heyeti bu mürac:ı.
ati teclkik ederek yerinde bulmuştu. Falrn.t 
sonra iş yüz üstü kalmış, bir karam bağ
lanmamıştı. H!ılbuki o zamand:ınberi tak
si şo!örleriuden çoğu, plaka borçlarını bcle
memislerdi. Soförler bu eski taleplerini tek
rar yapacaklardır. Şayet bu usul kabul edi
lirse taksiler, çalıştıkları müddetçe bu rü
sumu verecekler ve şoförler bunu hlsşetmi
yeceklerdir. Belediye bu mevzuu yeniden 
tedkik edecektir. 

Mesud bir nikah 
l\lütelcaid erkanıharp miralayı lt:lı:ımm 

kızı Müveddetıe mütekaid mit·at:ıy Radet
tinin oğlu erkanıharp yiizba~ı Salihad
dinin nikahlan Kadıköy Be1e<liye salonun
da dün yapılmıştır. Saadcı:ier temenni 
ederiz. 

B. A. ~Evet, Avrupa rueması şlın
di aksi çareleri aramakla meşgul! .. , 
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LAL E'nin ,Erzincandan gelen Kollej Elifbe ile kültür~
.. d.. .. .. .. I d·kı . elde edilir mi? 

mu urunun soy e 1 erı (Baştarafı1incfsahifede) 
Bayramı devam ediyor. 

Türk Musikisinin en nefis bir şaheseri... Türk San?athıin en nadide bir 
incisi. .• Şark ftlimlerinin biricik harikası olan 

"Zelzele yerlerinde fel8kete karsı elbirliöile 
çarpışan bir mlllet buldum,, 

Dr. Rayt felaketin azametini yurddaşlarına 
anlatmak Üzere Amerikaya gid~yor 

.Rpbcrt Kollcj 
direktörü doktor 
(Rayt) dün Er-
:ıincandan lstan
J>ula dönmilftür. 
IBui'ün de Amer.i
kaya hareket celi· 
7or. Seyahatinden 
malt.ad. Erzin
canda göz:ilc ııör• 

düklerini Ameri
kalılara anlatmak 
ve kendilorini in
Nnlık vazifelerini 
Tapmaia davet 
etmektir. Doktor Rayt 

Dün bir arkadatımız. doktor (Raıyt) ı 
Robert K.ollejdc l('ÖrmÜ§ ve Erzincan 
eeyahatinin intibalarını sormuştur. A· 
mcrikalı dostumuz güzel bir türkçc ile 
ıu izahatı vcrmif tir: 

- Erzincan felaketinin büyüklüiü 
karıı11nda Türkiyenin bir doatu ve bir 
İman adat.ile bir vazifem olduiunu dü
ıündüm. Felaketi en canlı bir ıekildo 
Amerikalılara anlatmağa karat verdim. 
Kendi ııözümlc ııönnediğim bir ıeyi 
bqkalanna duyurmak kolay bir ıcy ol
mayacaktı. Bunun için feldket yerine 
&itmek, hem bunun dereceaini, hem do 
Türk milletinin açbfı yardım mücade
lesinin genişliğini kendi gözümle gör
mek ihtiyacını duydum. 

Bunu yaptığıma çok memnunum. E
ier unktan uzağa elde ettiğim intibala
rı kafı görseydim yanlış bir §ey yapmı2 
olacaktım. Çünkü sizin büyük bir kuau· 
runw: var. Bu yolda bir işte alınan tcd· 
birlerin tesirli ve faydalı taraflarından, 
va.ita yerinde çalııanların gayret ve fo
da.karlıklanndan kimse bahsetmez. Her 
kes hatalar ve kusurlar üzerinde durur 
ve bunlara dair şuradan buradan ya
yılan haberleri hiç araştırmadan doğru 
diye kabul eder. 

T ürkiyede yoldqlık. diye bir ıcy var
dır ki dünyanın ba§ka hiçbir milletinde 
yoktur. Bir v~on içinde buluşan insan
lar beş, on dakika içinde samimi bir aile 
h aline gelirler. Herkes yiyeceğini orta
y a koyar, yem ek bera berce yenilir, son
ra bir aile yakınlığı ile dertleşilir. Ben 
A nad olu seya ha tlerimde yoldaşlıktan 
çok hoolnnırdım. Bu seyahatimde de 
herkesle konuştum. Felaket aahasındı 
yepılan i~lere d air türlü türlü rivayetler 
du) dwn. Yapılan müsbet işlerden bah
aetn1emek, yalnız kusurlan ileri sürmek 
itiy adını bildiğim için duyduklanma 
inanmadım. Fakat ister istemez b iraz 
bunların tesiri altında kalarak Erzincan
da neler bulacağıma dair hayalimde bir 
manzara çizdim. 

Memnuniyetle söyliychilirim ki {ela· 
k et sahasında bulduğum çalışma tarzı, 
beklediğimden kat kat iyi çıkmı~tır. 
Zelzele yerlerinde felakete karşı el bir
liğile çalışan, elden geleni büyük bir 
fedakôrlıkla yapan bir millet buldum1 

T'ürk yurdunun bir köşesinde açılan 
yara, bütün bünyeyi harekete getirmiş 
mevzii alakaları ailmi§, Türklerin tek 
vücutlu bir millet halinde olduklarını 
belki de bir harbin bile gösteremiyeceği 
bir tarzda ortaya koymu~tur. Bütün bir 
milleti, felaket sahasında vekarla, sü
kunetle. sevgi ve ahenkle ve hudut.uz 
fedak&.rlıkla çalıtır görmek bana öyle 
bir aaygı verdi ki bana haz veren bu 
duyııuyu bütün Türk milletine tanıtmağı 
bir vazife biliyorum. Gör~tüğüm insan
lar ağzında hep ıu söz vardı: 

- Böyle bir vaka Osmanlı iınparator
luiu zamanında olaa kimıe parmaiıru 
oynatmazdı, Buaünkü idare alhnda bü
tün hUldimct ve mUlet, bütün kuvv•t
lerile derhal yardımımıza koımuılardır. 

.S.cak bir odada oturup ıunu bunu 
tenkit etmek kolaydır. Fakat Erzincan
daki felaket o ölçüdedir ki insan kıya• 
met giiııünü bile bundan korkunç tuav
vur edemez. Zelzelenin açtığı yaralara; 
ıoğuk, kar gibi engeller, mesafe .r;orluk • 
lan, vaaıtaıızlık binecek olursa her ıc
yin ideale uygun bir surette yapılabile
ceğini ve her türlü hatadan uzak durula
bilecefini taaavvur etmek hatalann en 
büyiiğij olur. 

Fakat elde edilen müsbet neticeler 
ölçülemiyecek kadar büyüktür. Yer yer 
bozulan demiryol hattını vaktinde ta· 
mir etmek ve trenleri intizamla iıletmc:k 
öyle bir muvaff akiyettir ki bunun ne 
demde olduğu uzaktan anlqılamaz. 
Tren memur lan gördüm ki kırk aekiz 
saattir uyku uyumadıkları halde feda
karlık ıevk ve atc§ile kendilerini unutu
&-orlar ve yaıalılan biran önce bir hasta
neye yetiftirmeii biricik gaye sayıyor
lardı. Aaker, poljş ve jandarmanın el 
birlijile temin ettiği inzibat gayet aılu 
ve mükemmeldir. 

Bir sabah, polilin çaJııtığİ çadın zi
yaret ettim. O sırada lmralı mevkufları 
o civardan geçiyorlardı. Polia komiseri 
bunları bana mezunlarını tanıtan bir 
mektep müdürüne mahsus iftihar hisaile 
gösterdi. 

Cemiyetin kendi arasından kovmak 
zaruretini duyduğu bu adamlar lnualı
da öyle vatandaşlık dersleri ~ğrenmi' 
olacaklar ki Erzincanda fedakarlıkla ça· 
lıımak. hususunda en ön safta gitmiıler
dir. lmralı tecrübcainin ne netice verdi
ğine merak ediyordum. Bunu Erzincan
dn öyle bir tekilde gördüm ki İmralı 
ada.aını ziyaret ıuretile ayni kanaate va
ramazdım. i.rzincanda bir hapi.han~ 
yapmak üzere lmralıdan Erzincana elli 
mevkuf gönderilmesi, bunlar bir tahta 
barakada yqamalan dolayısile zelzele· 
den zarar görmemeleri ve kerpiç bir bi
nada bulunan muhafızlarının ölmesine 
rağmen Jcaçmağı değil; derhal felaket 
görenlerin yardımına koşmağı dü, ünme
leri çok hayırlı bir tesadüf olmuştur. 

Erzincan Kızılay hastanesi çok iyi 
lturulmuotur. Başında tecrübeli bir adam 
bulunduğu derhal göze çarpıyor. Yol
lardaki yardım teokilatı da işliyor, her 
yerde yaralılara sıcak yemek ~etiştirili
yor. Hükumetin ve Kızılaym yardımla
rından başka halk da her istasyondn 
trenlerin yolunu bekliyor, vannı yoğunu 
yaralılara vermeğe ve gönüllerini alma
ğa çalı~ıyor. Türk milleti f claket hrşı
aında çok dikkate değer bir tecrübe ve 
imtihan geçiriyor. 

Erzincanda gözüme çarpan bir nokta, 
kedilerin sadakatidir. Ölü eti yedikle
rinden dolayı köpekleri öldürmek lazım 
gelmiştir. Fakat hemen her harabe üı;e
rinde bir kediye rasgeldim ki ayaklarını 
altına almıı; oturuyor, mensup olduğu 
ailenin geri gelmesini itimadla bekliyor
du. 

Erzincan sahasında malumatla bera
ber raim de topladım . A:meriknya ilk 
vapurla hareket ediyorum. Orada Erzin
can fellketini ve Türk milletinin buna 
karıı olan azimli mücadelesini herkese 
dayurmaja çalışacak ve Türkiyenin 
candan bir dostu ve bir insan sıfatilc el
den e-eleni yapacağım.> 

Vazife esr asında ölen itfaiyecinin cenasesi 

Şaşkınba.kkalda bir yangın dönüşünde 
d rilrn motopomp kazasında. yaralanarak 
uf .. t ettiğini yazd.ığım.ız i tfaiye efradından 
Hnsanın cenazesi dün mera.simle kaldınl
mı tır. Merhwnun ccnazcc;I motörle Slrke
c!yc getirllmlş, burada asker, polis ve ltfni
ye <'.fraclının iştırak11e b!r alay tert.ıp edil
miş ; alayın önünde itfaiye bandosu ma
tem marşını çnlo.rak Uerlcmiştir. Arkada.f
lnnnın elleri üstünde taşınan zavallı Ha
ısanın tabut.u Beyazıt cnnıl.s1nc geUrilm1f 
Te buroda cenaze namazı kılındıktan sonra 

şehlUlğe götürülerek defned~tır. 
Cenazede Vali ve Belediye Reis1 Dr. Lfttfi 

Kırdar, Va.il muavini B. HaHlk, Fen itleri 
müdürü B. Nuri, İtfaiye müdürü B. İhsan, 
Belediye erktuıı hazır bulunmuşla.i'dır. Ce
nazeye Belediye tarafından iki çelenk gön
deı1lm1ftl. 

Vazife uğrunda şehld düşen Hasaııın 
alle&ine ittalye sandığında birlkmtş para.
dan yardım yapılacağı gibi, aynca da Bele
diyece yardım yapılacaktır. 

biliyoruz, çünkü kendi kitaplannı 
yeni harflerle yazan ve bastıran ede
biyat hocalarının yanlışlan az dedi
kodu mevzuu olmadı! 

Esaslı bir arapça ve farsça tahsili, 
hattA bundan başka bir de eski me
tinlerin bir hoca ile birlikte tetkiki 
ıuretlle ikmal edilmedikçe, yani eski 
saman tahsiline aynen ve t.ama.men, 
belki de daha fazlaslle avdet olun
madıkça, e1ifbe öğrenmekten bir ne
tice çıkmaz. Bundan dolayı, ~ukla
ra eski el1ft>e öğretilmesini faydasız 

buluruz. Ell.tbe, gençleri kültür kay
natma götürmeğe .kAfi bir vAsıta ol
saydı, memleketin bugünkü irfan 
manzarası biraz daha başka olurdu. 

Bu yola sapmak tehllkelidir de. 
On be.ş yıllık inkılA.bımız henüz çok 
genç sayılır. Unutmamalıdır ki al!a
be değişikliği bütün inkıl~plann te
mellcllr. Eğer türk alfabesi yanında, 
kültürce hiç bir fayda temin etme
yen arap ell!besinin öğretilmesine, 

bazı hussut müesseseler bunu da Is
tı.yor diye cevaz verirsek yava.ş yavaş 
yenl alfabe eskisinin yanında zoraki 
okutulan ders hfilini alır. Eski Roma
hlann dediği gibi cKapitol tepesi ile 
Tarpeia kayasının arası bir adımlık 
yoldur.> Bugün inkıllbın zirvesinde 
bulunan türk alfabesi, yirmi beş ya.. 
fllldaki gençlerin başka elifbe bilme
melerine rağmen, henüz eskiyi kolay 
okuyan bir neslin kurbanı oluverir. 
Buna ne miisaade, ne müsamaha ede
biliriz. 

TÜRKÇE 
Durmalar altında 

CBMiLE 
Filmini görmeyenler ..• Dudaklardan kalbe akan ateşli şarkılannı duyma

yanlar ... Yakıcı pzellerile mest olmayanlar, üzülmeyiniz: Bu eşsiz film bü
yük muvaffaldyetle devam ediyor. Bütün İstanbul onu görmek ve alkışla

mak fırsatını bulacak. İhive olarak: 
Dünyanın en kuvvetli gözü, en hassas kulağı olan cParamunt Junı.ab 

Renkli Mİ Kİ 

Bu hafta s A R A Y Sinemasında 
Görülmemiş bir muvaffakiyet kazanarak, her seansda vasi salonunu hın
ca hınç dolduran mevsimin en büyük ve en güzel filmi ve 

Viviane Romance ve Eric von Stroheim 
tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

CEBELÜTTARIK CASUSU 
Orijinal Fransızca nüshası 

Vaki Umumi talep ve ısrar üzerine 

Bir hafta daha gösterilecektir 
tıAveten: YENİ FOKS JURNAL en son dünya havadisleri. 

SAKAR y A Sinemasınd3 
Görülmemiş bir muvaffakiyet ve Rağbet kazanan 

HA c o R lE: s u L0 dlın 
TttRKÇE SÖZLtl' VE ŞARKILI FİLMİNİ Fazla kalabalıktan 

dolayı göremem.iş yiislerce kişinin görmelerini teminen · 
BİR KAÇ G"ÜN DAHA GÖSTERİLECEKTİR. 

İliveten: Göriilmemif yeni bir film 

HAVAY HAYDUTLARI 
Sl\-IİTH BALLEY ve PAT O'BRİEN tarafından ve FOKS .JURNAL 
Son dünya havadisleri. 

Bizce, böyle bir imkAnın münaka
şası bile doğru değildir. Kültür namı
na arap ha.1'.'flerine avdet dAvA.sını 
ortaya atmakta beis görmezsek din 
namına şapka ile fes ve sanğın blrı 
arada kullanılması imkA.nını düşü- ; 
nenlere cesaret vermiş oluruz. Bun
lar, daima ileri gitmesi şart olan mu
azzam ve çetin inkıIA.p dA.vA.rn.ızın 

mevzuu ayn, fakat mahiyeti blr me
selelaidir. 

Necmeddin Sadak 

ı------• Bugün iki büyük film birden 
Çartıkapı 

.. i' 

Şehzadeb&§ı 

Cumartesi günü yapılacak 
maçlar 

Taksim stadı: İstiklftl L. - Erkek M. M. 
aat 13,30 da hakem İ. M. Apak, l§ıt L. -
Daril.şşafaka L. saat 14.4-0 da hakem A. 
Adem. 

Şeref stadı : Saha komiseri : Nuri Örs, 
Haydarpaşa L. - Ticaret L. saat 13.30 da 
hakem T. Özercngin, Sanat M. - İst. Er
kek L. saat 14,40 da hakem N. Gezen. 

Voleybol maçları : Beyoğlu Halkcvl sa
lonu: Hayriye L. - Kabataş L. saat 13.30 da. 
ha.kem T. Kembcr, Taksim L. - Yüceülkü 
L. saat H te hakem T. Kember, Boğaziçi 
L. - Vefa L. saat 14.30 da hakem T . Kember. 

11 .. _A_n_k_a_r_a_B_o_r_sa_s_•_.I 

Ergani 

24 İldncikanun 940 
ESHAM ve TAHViLAT 

ı938 % 5 ~amlYell 
Sıvas - Erzurum I 
Sıvas - Erzurum V 
PARA ve ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Franlı: 
100 Liret 
100 bvıçre Pr. 
100 Florin 
100 Ray;mar1ı: 
100 .Beiıa 
100 Drahmi 
100 Le'f& 
100 Çoltoalovü JCr 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Penıo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 Iaveç ırr. 
100 Rubl• 

19.85 
19.67 
19.05 
ı9.ı5 

'Cnpanlf 
5.21 

,130.19 
2.9282 
6.6575 

29.031'1 
69.3144 

21.8225 
o.ses 
1.5925 

13.36 

23.3525 
0.965 
3.065 

30.915 
30.8275 

AZAK TURAN 
Ltanbul muhitinin ilO büyük sinemasında 

1 - Yentçeri Hasan 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve T'ORK MUSIK1Ll 

Bestekar Artaki. Okuyanlar: Mualla, Numan İçlises, Hamiyet Duygulu, 
Muaiki: Kemani Sadi. Kemani Demir Ali. K.limet Şükrü, Cümb~ Zeki Duy
gulu, Rakkaseler: Ay,e ve Şiikran, Saray eğlenceleri ili.biler, semailer. ı::azcllc: 

2 AL TIN ARAYAN KIZLAR 
D 1 C K POWELL - J AA N B L ON DEL 

1939 senesinin en büyijk zengin dekorlar ile ve 3000 lcz ve erkek ile 
çevrilnüs muazzam Revü filmi. Matineler 1 1 den itibaren başlar. 

MEVLOD 
Merhum Or General Yakup Şevki 

Subaşının vefatının kırkıncı gününe 
müsadif 28/ 1/ 940 pazar günü Kadı· 
köy Osmanağa camii şerifinde öğle 

namazından sonra merhumun ruhu
na Mevlüdu şed! ithaf edileceğinden 
dostıannın ve kendisini sevenlerin 
bu emri hayra iştirak ve te{lri!lerini 
dileriz. Merhumun ailesi 

ŞEHİR 11YA TROSU 
T~ı Dram lusmı 
Gece aa,.t 20,30 da 
O KADIN 

İstildil cad. Komedi 1uamı 
IHIHll Gece aııat 20,30 da 

AMCALAR E~LENlYOR 
••• 

Şehir tiyaltosunun bütün haaılatını fe
laketzedelere tahsis ettiği büyük müaa
mereai 5 oubat pazartesi ak§amı ilk defa 
olarak: 

PEMBE SOKAK 46 No. 
Yazan: M. Feridun 

YENİ NEŞRİYAT 

<Tanıdığım büyük adamlar) üstad All 
Fuadın bu kıymeUl eseri çıkmnk üzeredir. 

Kadıköy Halkevindcn 
Konferans 

26 lkincikanun 940 cuma günü akşa
mı saat 20,30 d a Evimiz aalorıundn 
bay Hasan Gürün tarafından (Kitap ve 
Kütüphaneler) mevzulu bir konfeıans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

* Çocuk Esirgeme kurumu Oalo.ta ko
lundan : 27/ 1/ 940 cumar tesi günü sa.at 
14,30 da kurumumuzun yıllık kongresi, Ka
ra.köyde Kredlllyone hanında, C. H . P . Ga
lata nahiyesi salonunda yapılneaktır. 
Yardım hususunda yüksek iştiraklerini 

esirgemeyen sayın çevremiz halkınn son
suz teşekki.irlerimlzlc keyfiyeti bildirir teş
rif etmelerini rica ederiz. 

* Kızılay Kasımpaşa şubesinden : Nahi
yemiz şubesinin yıllık kongresi 28/ 1/940 t a
rihine raslnyan p azar günü saat 10 da C. 
H. Partisi binasında yapılacaktır. Kayıtlı 
üyelerin o gün ve saat te teşrifleri rico. olu
nur. 

, ' Bu AKŞAM sAAT 9 da Müthiş heyecanını ... Harikulade mev-
zuunu ... Nefis oynayış tarzını ... 

'
• PEK 

sinemasında Asla unutamıyacağınız 
SENENİN EN G'ÖZEL EN Mtl'KEMMEL FRANSIZ FİLMİ 

s o 
Baş Rollerde: En Büyük 
Fransız Artisti. 

1\T Ö'M:iT 
JEAN GABiN • ARLETTY 

Filine UAve ola:re.k: FOKS D"ÖNYA HAVADİSLERİ. 

DİKKAT: Bugün saat 2.30 • 4.SO ve 6.SO da son defa olarak 

~C_E_B_E_L_u_a 11 __ T_A
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POLİTİKA _ __ _ 
Bu harpte petrolün 

ehemmiyeti 
Geçen büyük harpte petrol en mühim rolü oytıamlfh. Almanya her ,ey· 

den enci Galiçya petrol havzası düşmanlarm. e1hıe dÜfmemesi için Rusyaya 
karşı garp cephesini bir derece ihmal ederek büyük taarru.lu yapmıftı. 
Romanyaya sırf petrol kuyulan için taarruz etmişti. Geçen Habeş buhra· 
IUnda İtalya petrolün ithali zecri tedbir olarak menedllmesinl husumet 
teliikki edeceğini ve İngiltere ile Fransa1a DAnı harp edeceğbıf bllcJ.iımJştL 

Yeni büyük harpte dahi petrol temJnl için uğrafılacaiı anlaşılıyor. Ge
lecek ilkbaharda büyük mikyasta hareket yapılacaktır. Ve bu hareketin ~ 
defi de şu yeya bu petrol havzası olacaktır. 

1\lesela Almanya Balkanlara doğru bir taarruzu tasmim ederse bunu 
muhtemel olarak Romanyanın petrollaruu temin için yapacaktır. Romanya 
hiikfuneti de bunu düşündüğünden kendi petrol menabtlnden Almanyanın 
istifadesini şimdiden kolaylaştırmaktadır. Romanyadald petrol kuyulannm 
pek çoğ-u İngiliz senna'yedarlanna aiddir. Kuyular ve bunların tesisatı, tas
fiye f abrikalan. kuyulardan Karadenize d•niniş olan boru batlan, sarnıçlı 
vagonlar, Tunada işliyen sarnıçlı mavnalar İngiliderin tasarrufu yahut 
kontrolii altındadır. 

İngilizler tabiati ile AJmanyaya petrol satmaktan ve kendi müessese ve 
nakil vasıtalanndan Almanların istifade ettirilmesinden imtina etmektedir· 
ler. Bu yiizden Almanyanın mesele çıkaracağını dW,ünen Romanya bükd· 
rncti biitün ecnebi petrol müesseselerini ve nakil vasıtalannı devlet idaresi
ne almıştır. Bu suretle memleketin siyasi menfaatlerbıe göre petrol lhracatl· 
nı tanzim eılecektir. 

Almanya Galiçyanm taksiıninde petrol havzasının Ruslann elinde ka· 
lan kısmını ve Romanya ile Almanya arasmdakl • demlryoilann muhafazası· 
nı henüz mahiyeti belli olmıyan müsaadeler mukablltnde Ruslardan kendi 
eline almıştır. F. K. 

Eski zamanlarda A vrupada peruka çok 
moda idi. insan saçlarından yaptıan peru
kayı takmak ipek elbise kadar moda idi. 
Fakat. sonralan bu moda 1Ubardan dü~Üf
tü. Şlmdl lse gerek eski gerek yeni dünya
da peruka. tekrar moda olmuştur. 
Ştmdı AmP.rikada neden 1.se uzun saçını 

ke:ıcn lta.dınlcırn bu saçlan için akıl ve fik
re gelmlyen !latler vertUyor. Güzelce bir 
ao.çın kıymeti bln dolardan aşaJtı değildir. 

Bu modanın tekrar canlanmnsına flllm
ler sebep olmuştur. Meşhur yıldızlar cazi
belerini art.tınnak için kendilerine yakışan 
saçlardan peruka takmaktadırlar. Bunlara 
bakarak sinema müdavimi kadınlar ken
dllerine yakışan saçlarda.n peruka tedarl-

Ballklara 
Pek kolayc:ı. terbiye edllebllen hayvanlar 

köpek, maymun, at ve aslandır. Bunlara 
nlsbctıe kedilerin terblyes! biraz daha güç
tür. Deniz hayvanları hiç terbiye kabul et
mez diye bir kanaat vardır. Uık.!n şimdi bu
nun da doğru olmadığı anlaşılmıştır. Zaten 
canlı m;ı,hJQklnnn tck!mül snfbalıı.rı bunu 
gösteriyordu. Son btoloJi tedklklerlne göre 
lnsn.nın en bil.yük ceddi meymun değll ba
lıktır. Yüzmeğe mahsus kanadlan bulunan 
balıtıann hnreketleri insanın harekatına 
tamamlle benzemektedir. 

Hayvıuıa.t mfiteha.ssıslnrından biri balık
lan terbiye etmek lçln blr balık havuzun
da. 14,000 tecrübe yaptıktan sonra maksadı
na muvaffak olm~tur. 
Alım havum biri kırmızı ve dlterı man 

W levha koymuştur. Mavi taba.kaya gelen 

kine heves etmıJlerdlr. Vaktile perukayı yal
nız t1l1ın atildyolan alır llı:en flmdi bütftn 
kibar Amer1kalı kadınlar bunu tedarike ça
lışıyorlar. Diler taraftan stüdyoların pe
ruka ihtiyacı da çok artmı~tır. Bir stüdyo 
ahiren muhtelif renk ve şekilde tam 5000 
peruka aatın almı.ştır. 

FUimdekl her safhada muhtelit elbise ve 
f&Pltay&. göre saçı değiftlrmek mecburiye
t! olmaaı bu lhUyacı d<>lurm\lftur. 

Amerlkadaki modaya Te Amerikan rııım
lerlnin tesirine göre Avnıpada ve bahusua 
İngllterede peruk& kullanmak Adeti de ta.
ammüm etmektedir. Moda kurunu vustaya 
doğru gidiyor demektir. 

terbiye 
balıl'Jan elektrik sadmes1 ile defetmiş ve 
kırmızı tabakaya gelenlere bir sinek mükA
fat vermJştlr. 

Bu yolda beş altı defa tecrübe yapıldık
tan sonra balıklar ne yapmak !hım geldi-
A'tnl öğrenmlŞlerd.lr. Elektrik sadmesi ol
madığı halde mavi levha.dan dalma çekin-
mişler 'Ve kırmızı levhadan ayrılmamışlar
dır. Aum levhaları deR!ştfrmlştlr. Daha az 
mavi ve kırmızı renkteki levhal&r koymuş-
tur. Balıklar insan gözile tefrik edilmesi güç 
olan bu levhaları da tarkederek öğrendik
leri veçhile hareket etmişlerdir. Aradan 
aylar ve seneler geçtiği hnldc balıkıarıcır
mızı ve mavi renkleri unutmamışlardır. 
Bs.ıklann hafızası mükemmel olduğU artık 
bir hakltnttir. 

ltalya krahnın bir eseri 
İtalya kralı dtınyanm en bell1 baolı eski 

mesldlkO.t kolekslyonculanndan blri olmak
la. meşhurdur. Boş vakitlerinde meskructt 
hakkında derin tedldk ~rt yazıl.az yumak
t.adır. Bu yazılar toplandıkça birer c1ld ha
Uncıa noored111r. Ahiren on aeklzlnci c1ld ln-

t;1Jar etmiştir. 

Kral eserlni bell1 baflı büyük kütüpha
nelere hediye eder. Son eserinden birer nüs
ha.suu İngiltere krallık meakftklt cemiyeti 
Ile Brttlş Miizeum ve Vlndsor sarayı Jdıtüp
h&nestne tıöndermlftlr. 

[GÜNÜN ANSiKLOPEDisi] 

Kapntoı ve Tarpeoa 
· Bugünkü b:ı.şmakalemlzde cK&pltol tepe-

11 lle Tıı.rpei:ı kayasının arası bir adımlık 
1ok1ur.a diy bir söz geçiyor. 

Kapltol'un lAtincesi Capltollum'dur. Ro
manın tepeleri arasında en me~uru K&
l>itol'da, şehrin hfı.mlsl Jup1ter Optlmus 
:tdaxımus namına dlkllınl.§ bir mabed mev
CUddu. Buraya .cTa.rJ>ela tepest.. de derler. 
Tarpeıa, efsaneye nazaran, Romulu.s za.

rnanıncıa. Knp1tol'un kumandanı olan Tar
S>ehıs'un kızıdır. Sablnler §ehrl muhasara 
~ttiklert vakit, düşman askerinin sol bUek-
ertne takılı altın bilezikler bu kızın hırsı
nı celbetmlştir. cSol kollannızdakllert ba
~ \'ereceğ1n1zl \':ındcdcrseniz mevkll tes

-====-ederim la demiştir. Düşman vaidde bu-

Dün limanımıza gelen efya 
Romanya bandıralı Transilvanya vapurt

le llnıanımıza. yeniden parafin, çuval; 8oT-
1et. bandırn.lı zvanetya vapurtle sul!at 
d'a.ınonY\lm; İtalyan bandıralı Cita dl Bari 
!ı~~e- ~tomobll iç ve dış lbt1ğl, elektrik: 
---...::me.ııı, tıbbi ve kimyevi ecza, yün eş
~ ve mensucat; ayrıca bir motörle 66217 

o odun kömürü gelmlşt1r. 

Otobüs bir çocuğu ezdi 
Şoför Allnln idaresindeki Maçka - Beya

tıd otobüsü, dün sabah Tozkoparan cadde 
::den Şiohnneye doğru gelmekte llı:en on 

~ Yaşlannda Yani isminde bir çocuğa 
~ ölümüne sebep olmuştur. 
Şoför tevkif edilmi§, cesed mo,('ia kaldı

rılınıştır. 

lunmU§tur. Fakat mevk.lln tesliminden son
ra, dftşmanlar keza ta.şıdıtlan kalkanlarla 
Tarpela'yı kaya öserf.nde ezmişlerdir. 
D~r bir efsaneye nazaran Tarpela va

tanına düşman kumandanı Tatius'a aşkı 
dolayıalle ihanette bulunmuştur. 

Tarpela'nın can verdiği kaya üzerinde, 
sonra.lan, vatana ihanetin cezası olan 
idamlar 1nh.s edllmiştir. 

Yukanki darbımesel de, galiplere, mu
zattertyetıerlnin aarho.şluğuna düşerek va.
tan hürriyetini tehdld etmemeleri için söy
lenmişti. Şimdi hAJA. cmuvatfakıyetın ar
kasından hemen sukut gelebileceğiniı> ih
tar için kullanılır. 

Bir genç kıza taarruz 
Ma.ltepede oturan B. Kadrinin 14 yaşın

da Gtllsüm adındaki hlzmetçlsi bir dülc
klndan öteberi alırken Hazım, Salahal!din 
adında llı:i kişi d:tha iyi bir yer bulacakla
nnı aöyllyuek kendUlni kandırmış.lar ve 
19,35 trenile Bostancıya. götürmüşlerdir. Bu
rada Ballhaddlntn evinde Hazım, Salihad
din ve a.rkadaflan HilseJÖn kıza. taa.mıs 
etmlflerdlr. Hazım ve Hü.acytn yakalaıımış
tır. BalAha.ddln aranıyor. 

Dolmabahçe atadyomu 
Dolmabahçede yapılacak stadyomun pro

jesi Nafia Vekaletince tasdik edilerek oeh
rf.mtze gelmlştır. Sahanın demlr aksamı 
hariç olmak ilzere ke.t1t bedeli 755 bin lJra
dm. İnfa&t 2& kAnunusanlden itibaren 45 
ciiıı mllddeı.le miin~a konulacakt.ır, 

Belçikaya taarruz yapllacak mı? 
Belçika gibi dar bir sahada geniş 

hareketler yapmak çok güçtür 
Taarruz yapıllrsa nasıl olacak? 

Son günlerde Almanyanın Hollan· 
da ile Bel91kayı tsttıAya kaJkı~
dan aık sık bahsed1lmekted1r. Hatta. 
DeyU Telgraf muhabirin.ln bildirdiği· 
ne göre, ahiren dU,ürülen bir Alınan 
tayyaresinin içinde, Alnıanyanın Bel
çikayı 1st11A için hazırladığı plAnın 
kopyesi de bulunmuttur. Temps ~. 
tesinln askeri muharriri, bir tecavüz 
vukuunda Belçikanın müdafaasında 
mühim bir rol oynıyacak olan Albert 
kanalından uzun uzadıya bahsP.diyor 
ve diyor ki: 

Albert kanalının a§ağı yukarı uzun
luğu lSO kilometredir. Ge~l!ği 35 ile 

) 

z 
45 metre arasında deği§ir. Derinliğ\, 
ortasında beş metredir. Kanalın sekiz 
cedveli vardır. Oeçld yerlerini daimi 
istihkAınlar müdafaa eder. Kanal, 
farktan LieJ, garpte de Anverse daya
nıyor. Çukur toprakta kanalı ihate "' 
edenı iki sedden karşı sahilde, yanl ) 
me!ruz düşmanın geleceği istikamette 
bulunanı diğerinden daha yüksektir. 

Milli müdafaa bakımından pek bü
yük bir ehemmiyeti haiz olan bu kaııa.. 
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hn en hassas kısmı, Maastricht köprü iki hdhHm hatbm n Mc•• • 
ba§ı karşımıda bulunanıdır. HQllend•nm .,...ı,edww .wn- ı..tta 

hına nisbetle geride kalacaktır. Alman 

ID1 oenabı, tvnamnew Belçllm tıopra,. 

ğına girecektir. 
Uçüncü safha da, Alman ordu~ 

stratejik bir manevraya girişmek için 
geniş bir çevirmeye ba§lıyacaklardır. 

Almanlar ba§lıca gayretlerini, bu 
maksadla kuvvetlendirilmiş ve arka 
arkaya ilerliyen iki cenahlarlle yapa
caklardır. 

Birçok makineli fırkalardan mürek
kep olan Almanların en 'Sağ cenabı, 
Alost, Malines tanklle geniş bir daire 
çizerek en sol cenahlan da zırhlı ve 
hafif fırkalannı ileriye sürerek Neu
fehA.tem'den bir çevirme hareketile 
Daian üzerine yürüyecektir. Merkezin 
harekAtı, en sağ cenahın ilerileyi§ine 
göre tanzim edllcektir. 

Bu kısa izahat, Blçl.ka gibi dar bir 
aahada bu ölçüde bir hareketin ne bü
yük zorluklarla karşılanacağını gös-
tenneğe kAfidfr. Alınan sağ cenahı 

yalnız Hollandaya aid Mense ırmağı. 
m, sular altında bırakılacak sa.halan, 
Compines kanalını değil fa.kat Albert 

kanalını da zorlamağa mecbur kala.. 
cak, fakat Anvel'B ve Gand istikametin• 
den gelebilecek mukabil bir taarruza 
da karp ltend1ırlnJ setretmek mecburi
yetinde kalacaktu'. Alman sol cenabı 
tem de ayni mttp:WAt mevcuttur. 

Maastricht köprü başı ile Anvers 
fehri arasında ~lbert kanalının ileri
sinde başka bir müdafaa hattı teşk:U 
eden Campine kanallan vardır. Bu 1k1 
kanal, icabında sel altında bırakıla

cak mıntakalar ve birçok müstahkem 
hatlar ile takviye edilmiftir. 

Velhasıl Belçikanın şimal hududu, 
Belçika ile Hollanda arasında askeri 
bir tefriki mesai vuku bulduğu takdir
de mükemmel şartlar altında düşma
na karşı müdafaa edilebilir. Böyle bir 
askeri itilfı.f olmadığı takdirde Albert 
kanalile, etrafındaki müstahkem hat
lar, Belçika ordula.rına düşmanın te
cavüzlerine uzun müddet karşı koyma,. 
lanru temin edebilirler. 

lngilterenln 40 bin 
tonluk yeni zırhlıları 
35 tonluk beş zırhlının 
inşası bitmek üzere 

Almanlar halihazırda Treves ile şi
mal denizi arasında, Belçika ile Hol
landa hududlan boyunda zırhlı, hafif 
ve motörlü kuvvetıerile takviye edilınif 
50 fırka asker tahşid etmişlerdir. Bu 
fırkalar, Hollanda, Belçika ve Lük· 
semburga karşı, icabında taarruza ge
çecek bir şekilde mevzi almışlardır. 

Lf~~ 2mburg topraklan hariç olmak 
üzeı.: bu Alman kuvvetleıinin karşı
sında biribiri arkasında dizilmiş muh
telif müstahkem hatlar mevcuttur. 
Binaenaleyh Alman. orduları, derhal 
hareket harbine girişmek için serbes 
bir saha bulamıyacaklardır. 

Büyük mikyasta yapılacak bir Al
man taarruzunun ilk safiıasında, kar
şılarında bir mania teşkil eden müs
tahkem hatları kesmeğe ve yarmağa 
teşebbüs edeceklerdir. Maama!ih şim
diden katiyetle söylenebilir ki, Alman
lar taarruz sahası olarak müstahkem 
hat kesilir kesilmez, çifte çevirme ha. 
reketine başlanmasına mü.Said bir yer 
intihap edeceklerdir. 1914 harbinde 
Belçikalılar Belçika Lüksemburgunu 
müdafaa etmediklerinden Almanlar 
bu cihetten serbes ve maniasız ilerile
yebilmi.§J.erdi. Fakat şimdi bir tecavüz 
vaki olursa vaziyet böyle olmıyacak
tır. Belçika Lüksemburgunun kesif or
manlarla kaplı olan Ardennes ınınta
kası, yapılacak tahribat ile geçilmez 
bir hale ifrağ edilmekle beraber ka
r~ karış müdafaa edilecek, bu suretle 
Alınan kıskacının sol tarafı lşleyemi
yecektir. Almanlar, merkezi ve şimali 
Hollandaya esaslı bir taarruza girişir
lerken, Fransızları işgal etmek için 
Ma.ginot hattına karşı bir oyalama 
taarruzu yapacaklardır. Bu taarruz 
hareketinin üç safhası olacaktır. İlk 
safha, Hollanda ve Belçikanın ilk mü
dafaa hattını yarmaktan ve Belçika 
ordusunun lruvvei külliyesi tarafından 
işgal edilen esas mevzie kadar ilerile
mekten ibaret olacaktır. 

İkinci safha da Alman ordusunun 
sağ cenahı Albert kanalım zorlıya

rak kanalın cenubwıda ayak basar
ken merkez ordusu yerinde kalacak 
ve yahud hafifçe llerliyerek 1k1 ceııa-

Paı1s - 8oir gazetesi yazıyor: :tn
giltere hükO.meti, 1939 senesi zarfın
da. 36,000 er tonluk beş büyük attı 
harp gem1a1 denize indiıı:nlftir. Bu 
bet miılının her blr1 356 ı:nllimetrellk 
onar topla mücehhezdir. Gene 1939 
aenesi za.r!ında İngiltere kırkar bin 
tonluk dört aatfı harp gem1sinin in
p.ınna. başla.nw,tır. Bunlar dünya..
nın en büyük ve en uzun menzilli de-· 
n1z topları olan 406 milimetrelik top
larla mücehhez olacaklardır. 

Bir donanmanın diğer devlet ~ 
nanmalanna nazaran kuvvet ve kud
reti, sa.ffı harp gemilerinin adedi ve 
büyüklüğü ile ölçülür. İngiltere, · 
1939 senesinde denize indirdiği otuz 
beşer bin tonluk be.ş büyük saftı harp 
gemtıerinden lldsiııi 1 kAnunusanl 
1937 senesinde tezgfilıa koyınu.ş ve 
bunların 1 kAnunusani 1940 senesin
de tamamlle ikmal edilmiş olacaklan 
ilAn edilmişti. Bunlar King George V 
ve Prince of Wales zırhlıları idi. Gene 
1939 senesinde ayni hacinı ve tipte 
olarak Duke of York, Beltty ve 
Jelllwe zırhlılarının inşasına ım.,Jan-

• nnştı. 
King George V ve Prince of Wales 

drltnotlan sıra.sile, 21 şubat ve 3 ma
yıs 1939 da Duke of Yorlt drltnotu 
16 eylfil ve J'elliwe ile Beatty dritnot
lan mütarekenin yıldönümü olan 
11 teşrinisani 1939 da denize lndiril
ınlşlerclir. Bunların her biri 356 mili
metrelik onar topla mücehhezdirler. 
orta ve daha küçilk çaptaki toplar 
bundan hariçtir. 

356 milimetrelik her topun gülle 
ağırlığı 707 kilogramdır. Bu dritnot
lann su kesiminde zırh kalınlığı 400 
mllimetreliktlr. ZırhWann maliyet 
tiati ha.klonda bir fikir vermiş olmak 
için yalnız topçu ateşini idare terti
batının 40 milyon franga (lld milyon 
Türk lisan) mal olduğunu söylemek 
klftdlr. 

Dördü 1940 senesi zarfında, beşin· 
elsi 1941 senesi başında hizmete gire
cek olan bu beş dritnotun kıymeti 
harbiyesi her ne olursa olsun bu sene 
inşasına başlanan Llon tipinde kırkar 
bin tonluk dört büyük drltnotun 
harp kıymetleri yanında bunlar kü-

çült kalır. Bu dört muazzam dritno
tun tesllh edileceği 406 ınlllm.etrelik: 
her topun gülle ağırlığı 1,215 kilo
gramdır. Bu sureUe İngilterenin de
ııizlerde hAkimiyeti kati surette 
müemmendir. 

İngilterenin bu inşa.atma mukabil • 
.Alman.ya 1939 senesinde otuz beşer 
bin tonluk Bismarck ve Tirpitz drit
notıarını denize in~ir. Gene Al· 
manyanın henüz adlan konulmamış 
ve yalnız H ve İ harflerile zikredilen 
otuz beşer tonluk iki drltnotu daha 
tezg~ta bulunuyor. Almanyarun el
yevm hizmette iki saffı harp gemi
&ile, iki cep zırhlısı, altı kruvazörü, 
22 torpido muhribi ve har.bin başlan
gıcında ellnde bulunanan tahtelba.
hlrlerin yansı kadar denizaltı gemi
leri vardır. 

Frn.nsaya gelince, onun da inşaatı 
tamamlanmak üzere ve yahut tez
gfüıta bulunan otuz beşer bin tonluk, 
Richellen, Jean - Bart, Clemenceau 
ve La Gasoogne namında dört drit
notu mevcuddur. 

Denizlerin hAkimiyeti Hitlerin eline 
geçıniyecektir. ------
Londrada çalınan resimler 

Londra 24 (A.A.) - Memleketin 
Milli müdafaasını ala.kadar eden ba
zı resimler çalınmıştll". Harbin bida.
yetiııdenberi vuh"Ubulan resim hırsız
lıklarının on üçüncüsünü teşkil eden 
bu hadise Middlesex clvannda vuku 
bulmuştur. Tayyare aksamı ile bu re
simleri ihtiva eden bir sandık esrar
engiz bir surette bir otomobilin i~
den çalınmıştır. Tahkikat yapılmak-

tadır. 

Amerikada bir tayyare 
kazası 

Riverside 24 (A.A.) - (Kaliforniya)· 
Şiddetli bir fırtına esnasında Boxp
rings tepesine bir bombardıman tay. 
yaresi dil§müş ve içinde bulunan 6 ki
şiden 4 ü ölmüş ve ikisi paraşütle atlı· 
yarak kurtulmuştur. 

- -
İran - Japon anlatması 

Tahran 24 (A.A.) - Şah, İran • 
Japon dostluk mdahedeslni imza et
miştir. 



• 

Şu kediyi ne yapmalı? 
- Vasfi! Vasfi! 
Adamcaiız, evine döndüiü sırada. 

kansı Sacidenin böylece kendini çağır· 
dığını duydu. 

- Ne var} 
- Kedi!... Kedi öldü. 
Adımlarını aıklaotırdı. Bahçenin bir 

tarafına doğru yürüdüler. 
- Zavallıcık 1 Öğle vakti sütünü iç· 

tiydi. Bir saat evvel bahçeye çıkınca şu· 
rada ölü buldum. 

Vasfi de tekirin na'şı üzerine iğildi. 
Parmağını uzatıp hayvanın göz kapağı
nı kaldırdı. Camlaşmış nazarile karşı· 
!aştı. 

· - Vücudu soğumuı bile. 
Sacide: 
..- Zavallı! Zavallı! - diye tekrarlı· 

yordu. 
Gözlerinin sulandığını hissediyordu. 

Bu hayvancağız, günün birinde k.endili
iinden gelmişti. iki kioilik. ailenin bir 
meşgalesini teşkil etmioti. 

İhtiyar karı koca bir müddet sustu
lar. Erkek: 

- Şimdi bunu ne yapacağız 1 • diye 
aordu. 

Kadın, bir müddet düşündükten son
ra: 

- Bahçeye gömeriz. 
Fakat toprağı neyle kazmalı} Epeyce 

aradıktan sonra belki yirmi sene evvel 
bodrum tamir edilirken orada bir amele 
tarafından unutulmuş bir mala aklına 
geldi. 

- Haydi, nl hayvanı getir ... Ben mo
seleyi hallediyorum. 

- Ne de ağırmış. 
Fakat tam duvann dibinde toprağı 

kazıyorlardı ki, üstlerinde, kom~unun 
penceresi ar:ılandı. Bir fısıltı kulak!an· 
nn çalındı: 

- Bu acniplcr yine ne yapıyor? 
Karı koca, bunun üzerine, kediyi 

Lahçeye <lefnetmeı'.te birçok bakımlar
dan çekindi: Ya bu huysuz komşul:ır 
~Pt!Ilceremizin önünde pislik ediyorsu
nuzl» diye mesele çıkarırlarsa:> Yahut 
-ne gömdükl.::rini belli etmedikleri tak
dirde- haylaz oğulları onlarda para var 
sanır da balta olursa;> ... 

Vasfi, usulla: 
- Gece gömeriz! - dedi. 
- Olmaz .•. Mehtap vnr ... Farkeder· 

lerse herifleri büsbütün kuşkulandmrız. 
- Öyleyse ne yapacağız;> Çöp tene

kesine atacak halimiz yok ya... Bence 
en iyisi denize fırlatmaktır. 

- Zavallı hayvancağız! 

!(edinin yan açık pembe ağzı yanın· 
da vızıldayan bir sineği elinin tersila 
kovdu. Cesedi kat kat beyaz kağıtlarla 
muntazam şekilde b ğladılar. Saat üç 
raddeleriydi. 

- Ben gidiyorum! - dedi. 
- Benim de gelmemi ister misin> 
- Hayır, hayır... Sen yorgunsun, 

otur... Ben bu işi tek başıma hallede. 
nm. 

Tramvaya binip köprünün üstüno 
geldi. Yürüyüııünü yavaşlattı. Durup 

• parmaklığa yaslandı. Bir sürü küçük mo
törler ve mavnalar, alt taraftan geçiyor
du. Paket bunların içine düşmesin d~e 
bekledi. 

Sacide kedi ölüsünü köprü parmaklı· 
ğının üzerine koydu. Dürtüverecek, yan
lışlık olmuş gibi düşürecekti. Böyle do 
yaptı. 

Fakat tam yanı başından çevik bir el 
uzanarak, paketi boılukta kavrayıverdL 
Genç bir tayyareci zabiti: 

- Ah hanımefendi, no dikkatıiizlilc ..• 
Az daha düşürüyordunuz ... Buyurun ... • 
diye gülümsedi. 

Sacideı 
- Teşekkür ederim, teıekkür ede-

rim ... • diye gülümsedi. Orada duran vo 
kendine bakanlardan utanarak yoluna 
devam etti. Otobü. duraiına kadar yÜ• 
rüdü. 

c- Binerim... İnerken almam .. .> di· 
yordu. 

,Günün bu saatinde araba tenhaydı. 
Yalnız ilci yolcu var. Taksim meydanına 
vardıkları zaman, paketi uaulla yanına 
bıraktı fırla.dı. Fakat içeriye palabıyık· 
lı, iri yarı bir adam girmişti. Sacideden 
boş kalan yere oturmuş olacak ki: 

- Hanım! Hanımı. .. Bu senin mH -
diye sealendi. 

,Ve açık pencereden, kediyi top gibi 
fırlatarak Sacidenin kucağına attı. 
Kadın can sıkıntısile bir tramvaya 

atladı. 
Burada da ~ni münaıebetsizlik ol· 

maz yn ... İşte yalnız bir kadınla oğlu ÖQ 

taarfta oturmut. Anne, evladına nasihat 
vermekle meşgul: 

- Senin yaıında uslu, akıllı, iyi bir 
çocuk ıunu yapar, bunu yapar ... Anladın 
mı Aykut} 

Aykut, kulaklarını dört açmıı dinli
yor~ Ve gözlerini dört açmış, etrafına 
bakıyordu: 

- Evet anneciğim ... Peki anneci&im-. 
Başüstüne anneciğimi - diyip duruyor
du. 

Oh, işte biletçi de vatmanın yanına 
çıktı. Kimse kendisini görmi:yecek. Ka· 
dm, ölü kediyi usulla yere bıraktı. Du· 
rakta indi. 

Birdenbire Aykut: 
- Anneciğim ... • diye paketi gÖ& 

ucile gösterdi. 
· - Senin yaşında terbiyeli bir çocuk 

böyle bir paket bulunca ne yapar;> 
- Hemen sahibine koşturur, verir ... 
Ve oğlan, yerinden fırladı. Annesi 

tramvayın hareketine mani olurken no
zaketle paketi ihtiyar kadına ulaştırdı. 

Şimdi zavallı Sacide, peri§an bir hal
de Beyoğlu caddesinde yürüyordu. Dük
kanlara giriyordu. Öteberi alıyordu. 
Nereye gitse kediyi unutmuş gibi yapı· 
yordu. Fakat insanların ne kadar na
muskarlığı tutmuş bugün 1 Mütemadiyen 
paketini kendisine iade ediyorlar. 

Böylece, üzerine artık kabus buarak. 
ve yükünün ağırlığı altında adeta ezil,_ 
rek Tünelle Gıılataya indi. 

Bitkin bir halde Sirkeczye vardıiı aı
rada, ölü kediyi garın emanetçisine te1-
linı etmek aklına geldi. Fakat emanetçi. 
paketi içeri götürdükten sonra tekrar 
göründü. Mütehassıa parmaklarile yo~ 
lamış: 

- Aman hanım ... Bunun içinde tıali.
ba av eti var ... • demişti. - Bizim yene• 
cek şeyleri saklamağa yerimiz müaait 
değil Soğuk dolabımız yapılmadığı içiıı 
idare ortalığı kokutur diye bunlan a}. 
mağı ya:ıak etti. 

Sacide, büyülenmiıı gibiydi. Bu ha,y
vandan kurtulamayacağını sanıyordu. 
Boş arsaların, açık lağımların yarundu 
geçerken paketi fırlatmak üıtiyor; fakat 
ya po)ia görür de ıüphelenine diye kor
kuyordu. 

Bir otomobile atladı. Bitmiıti. Mahal
lesine geldi. Fakat sokaiının bqında 
durmadı. İki feraah ötede indi. 

;r aksi yetmit kuruı yazdıiı halde bir 
lirayı bıraktı ve paketi de yere. ta kö
şeye, ıoförün eöremiyece~ tahmin et· 
tiği bir tarafa bıraktı. 

Sokakları dönmüotü. Görülrnemivti. 
Evine varmıttı elhamdülillah... Her no 
kadar yorgunsa da, bitkinse de menı· 
·nundu. 

Kocasına: 
- Aman sorma başıma gelenleri ... 

Savdım baııımdan hayvanı amma beo 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 45 

Bahriyeli, coşkunlukla: 
- Affetmek mi?... Affetmek ar

ZUSWla kapılmak mi? BWldan ne 
fayda hasıl olur? - dedi. 

- Vicdanınızı rahatsız eden bu 
mesele böylelikle kapanıı dı. Kannızı 
yanınıza alırdınız... Zira, biliyorum, 
onu seviyorsunuz. 

Halide Vildan, bu sözleri ağır ağır 
söylemişti. 

Korsanoğlu titredi. Parmaklan 

tekallus etti. 
- Hem kin, hem aşk olur mu? ... 

Demin, kinden, nefretten bahsediyor
dunuz... O benden nefret ediyor. 

İhtiyar kadın, canlı bir hareketle 
doğruldu. 

- Tabii nefret eder. Siz onun kal
binde mütemadiyen kanayan bir yıır 
ranm kapa.nmamıısma sebep oluyor
sunuz. İyi düşünün. Kadıncığazın 
bütün ömründe bir kere kapıldığı 
zaaf için merhamet kapılarını kap~ 
rnışsınız. Belki de sukut etmesi için 
kendini affettirecek bir mazereti 
vardı. Öyle vaziyetler olur ki iyi ve 
şefi<atli bir ruh kendini M.direye kap
tırmaktan başka çare bulamaz. Hem 
sonra siz, Hidayeti müdafaa etmek, 

Nakleden : (V 4 • N'4), 

kayırmak üzere yanında bulunmır 

yordunuz. İnsanın hazinesi olunca ya,-
111ndan ayırmaz. Fakat bu eski hata.. 
nın uzWl uzadıya muhakemeslle me.t
gul olacak değlll.m. Gö2 yaşlan lle za.. 
man, her ikinlzln de kabahatln.lsi 
sildi, süpürdü. Suçlannızı pek pahalı 
ödedin1z. Halbuki, ceza, lld ta.raf 1ç1n 
de devam edip duruyor. Rica ederim 
beni insa.fia., itidalle dlııleyin, Blll'
han beyi Kabahatli bir kadın cesa.
landınlabillr, fakat muztarlp b1r 
anneye mütemadiyen ifkenoe e&ı. 
mezt 

Bahriyelinin göğsü, kabarıp ini)'Ol'
du. Mukavemet göstermek tecrftb&. 
sinde bulundu. 

- Rica ederim, bu baha1 kapata
lım! - dedl. 

- Hayır! Size btr vazi!eden bah
settim. Sonuna kadar bu emel pefbı.
de yürüyeceğim. Söyllyeceklerimt ~ 
liyeceks1.nlz. 8121 1nsa.f ve ınantJlm 
emrettiği yola sevk edeceğim. 

Bahriyeli: 
- İn.sa! ve mantıki. .. Bunlar& U.. 

ttyacım mı var sanıyomınm? • dtJt 
Adeta haykırdı. - Benim h~ 
hangisi tatbik edildi? 

Türkiye R:tdyodlfÜ'.zyon Postalan 
Dalga uzunluğu 

Türkiye Radyosu 
1648 m. 182 Kc./s. 120 Kw. 

Ankara Radyosu 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kc./s 20 K. w. 

Ankara radyosu 31.7 metre kısa daJra 
postaslle her ıün yapılmakta olan ecnebl 
dillerde haberler neşriyatı programı: 

Birinci servls İkinci servis 
İranea 
Arapça 
Elence 
Fransızca 
Balg-arca 

Saat 12.00 Saat 17,30 
• 12.ıs • l'US 
• 13.45 • 18.45 
• u.oo • ıı.oo 
• 14.30 • 18.30 

PERŞE:\IBE 25/ 1/940 
TÜRKIYE SAATİLE 

12,30 Program ve memleket saat ayan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk mti?Jği: Yeni şarkılar ve türküler, ça
lanlar: Şerif Içli, Hakkı Derman, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, okuyanlar: Mahmud 
Karındaş, Safiye Tokay. 13,30 Konuşma 
(Kadın saati), 13,45-14 Müzlk: Karışık ha
fit müzik (Pl.) 

18 Program ve memleket saat ayan, 18,05 
Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,40 Konuş
ma (Sıhhat saati), 18,55 Serbes saat, 19,10 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloJl 
haberleri, 19,30 Türk müziği: Fasıl heyeti, 
20,15 Konuşma (Bibliyografya. saati), 20,30 
Türk müziği: Sariye konseri (1) program: 
Kendi repertuan, 21,15 Müzik: Küçük or
kestra (Şer: Necip A.5kın), 1- Oscar Fet
ras: Rus müziğinden akisler, 2- Walter 
Nonck: Köy htka.yclcri, 3- Dohnanyi: Rap
sodi Do Majör, 4- Breuer: İtalyan şarkısı, 
5- Franz Doello: Partsin Madlen sokağın
da, ,6- Zlehrer: Aşık (Romansı, 7- Helnz 

· Munkel: Kara Orman polkası, 8- Becce: 
Serenad, 22,15 Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri, ztrnat, esham - tahvilat, kambiyo
nukut borsası (ffat), 22,30 Müzik: Operet
ler (Pi.), 23 Müzlk: C:ızb:md (Pl.), 23,2ıl-
23,30 Ynnnkl progrnm ve kapanış. 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

«Akşam»ın KÜÇÜK 
İLANLARI En aüratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

de bittim ... - diyordu. 

Tam soyundu, dökündü ki, birdenbire 
kapı çalındı. Sacidenin yüreii atb, Aç
b j bir do ne görsün? Şoför! Az daha 
bayılacaktı, 

- Bakınız, evinizi nasıl buldum. .. 
Bakkala ıeklinizi tarif etmem üzerine 
burasını tarif etti... Sizin gibi bol hah· 
fit veren hanımefendinin bu kadarcık 
olsun bir hizmetinde bulunduğuma mom· 
nunum ... 

Bir yirmi beşlik daha vermesi llz:un 
geldi. 

Artık hayvanı çöp tenekesine atmak
tan baııka çare kalmamıştı. Asabt par
malclarile paketi çözdü. Fakat ııarip 
şey ... Bu tarzda mı sarmıştı ya... A .. 
İçinden bir kağıt daha çıkıyor ... Onu da 
açb. 

Kocasile beraber, hayretle biribirleri
nin yüzüne baktılar. 

Ala lceailmiş, ayıklanmıt bir kaz ... 

Kim bilir dükkanlardan hangi.inde 
başkasının paketile karıgmıt olacakf 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Ve sonra. yumuşayarak: 
- Vicdandan, insaftan bahsediyor

sunuz ... Ah, Halide hanımefendi, 09 
zamandır ne kadar azap içinde bu
lunduğumu bilemezsiniz... Siz esı-a. 

nn yalnız bir kısmını biliyorsunuz. 
Halbuki meselenin ma.badi de var ... 
Bunu faş etmiyeceğlnize dair bana 
teminat verlr misiniz? 

- Can ve gönülden. 
- Hidayet size her şeyi anlattı, 

değil mi? 
- Her şeyi... Kabahatini de, cezıv 

sını da ... 
- Kalbi bana karşı nefretle dolu. 
- Ya sizinkisl? 
- Çıldıracak gibiyim. 
- Onu seviyor musunuz? 
- Alçaklıktır, namussuzluktur bel-

ki; fakat seviyorum ... Bu aşk da b&
nim cezamdır. Şereflmi son haddlnt 
kadar erUn.L,, tükeruru., sayıyorum ... 
Ne söylesem, kaç dereden IU getirsem 
natııedir... Hakikat, bütün çıplaklı
ğfle, iğrençliğile ortada ... Beni aı.. 
dattı; pek çirkin bir şekilde aldattı. 
Kendisinden pek daha az kabahatll 
olan sevgl.J.Jslnl öldürdüm; zira ondan 
btr şey beldem1yordum. Rakibimin 
Cfl!IN1lnl denJze attım. Halbuki aevtU
ltm kadını korudum, kanın olarak 
şlmd.lye kadar muhafaza ettım. 

- Bedbaht etmek için ... -
:Bahriyeli, hazin hazin: 
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lSLAM T AR/HiNDE 

Türk kahramanları 
Te!rikl No. 34 Yazan: l•kender Fahreddin 

Rüyamda gördüm hazret l Bu kadın tekin değildir, eğer 
onu affederseniz benim de içim rahat edecek 

Parmaklıklar birdenbire durmuştu. 
Maryana kendl kendine: 
- Elbette beni dinleyenler vardır. 
Diyor ve yalvarmadan kurtulmanın yol

larını araştırıyordu. 
Cüce o gece sabaha kadar mahzenin ka.

pısı önünde nöbet bekledi. 
Ortalık aydınlanınca Haccaca koştu. 
Halifenin veziri yeni uyanmıştı. Zara 

çoktan odasına çekilmişti. Haccac odasında 
yalnız yatıyordu. 

Cüce efendisinin yanına yaklaştı:' 
İnadında sebat ediyor, dedi. Mahzene 

götürdüm, ıska.ralan açıp kapattım ... .As
lanlar saldırdılar. 

Haccac birdenbire gözlerini oğuşturarak 
bağırdı: 

- Ne diyorsun? Marynna bütün geceyl 
aslanlarla başbaşa mı geçirdi? 

- Evet, hazreti ... Siz öyle emretmedlnlz 
mi? 

Ve hemen Maryananın söylediklerini an
latmağa başladı: 

- (Benim ölümümle İspanyanın bütün 
esrarı mezara gidecek!) diye bağırıyor. Onu 
ölümden kurtanrsanız, size, Ispanya gibi 
birkaç ülke daha kazandırmanın yolunu 
göstereceğini söylüyor. 

- Benim ba.şka. üllielere ihtiyacım yok. 
Koca IIlndlstan ayağımın dibinde... Beni 
bekliyor. Ona. son defa olarak söyle: Bu 
gece koynuma. girmezse başını vurduraca
ğım ... 

• •• 
Maryana İspanya hakkında 

neler söylüyor? 
Hacca.cm muhafızı ve nedimi Misbah da 

kendisi kadar zalim ve gaddar bir adamdı. 
Fakat, kadınlara işkence yapılmasına. ta
raftar de~lldi. 

- Onlar sadece çiçek gibi koklama~a ll
yık mahlüklardır. Hırpalanınca solarlar. 

Derdi. O, erkeklere karşı çok insafsızdı. 
Efendisinin vur dediğini öldürürdü. (Mis
bah olmasaydı, Haccacın sarayı mezbaha· 
ya döneri) derlerdi. O, birçok kadınları, 
ölümden, işkenceden kurtarmıştı. 

Misbah güçlü kuvvetU, iri yan bir aclam
dı. Yaşı elliyi bulduğu halde sokakta ve at 
üstünde dimdik yürür, bazen pehlivanlar
la güreşmekten, onları yenmek~n de zevk 
duyardı. 

Halile Velid birkaç kere onu ynnına al
mak istemişse de, Haccac: 

- Bana Misbahı çok mu görüyorsunuz? 
Diyerek, bu sadık adamını yarımdan ka

çırmamıştı. 

Misbah o sabah, aslanlnr mahzenine genç 
bir kadının atıldığını duyunca, mahzene 
koşarak, Marya.nayı görmüş ve onunla ko
nuşmuştu. 

Maryana ona hakikati anlatmıştı. 
- Haııteye söz verdim ... Ben onun göz

deslytm. Vaz1tem1 yapmadan buraya atıl
dım. Benim Hacca.cm eline düştüğümü ha
ll!eye gizlice ha.ber verirsen, seni Bağdada. 
vali yaptırırım. 
Demişti. 
Gerçek, Ml.sbahın Bağdad valUlğinde gö

zü vardı. o, Maryana ile konuşurken bu ar
zusunu tekrarlamış, İspanyol dilberi de bu 
fırsatı kaçırmamak için Mlsbn.hın yardunı
nı istemişti. 

Mi!bah, Maryananın: (Benim ölümümle 
bütün İı;panyanın esrarı mezara gidecek!) 
sözü üzerinde durmuştu. Genç kadına sor
du: 

- Sen bildiklerinin hepsini halifeye an
latmadın mı? 

- Hayır. Henüz fazla konu~mak fırsatı
nı bulamamıştım. 

- 1Iallteye yarar şeyler mi bunlar? 
- Evet. hem halifeyi, hem de bütün ls-

lamlan alakaclar eder. 
- Bana söyllyemez misin? 
- Hayır. Söyliyemem. 
- Demek seni buradan kurtarırsam, be· 

- Çok mu bedbaht? - diye sordu. 
- Bilhassa. evladı için ... 
- İşte en feci nokta burada ya ... 

Size söylemek istediğim buydu. Ben 
bu çocuğun bakımıru namuskılr bir 
kadına. tevdi etmiştim. Annesile gö
ıiiştürüp görüştürmemek meselesini 
sonradan tayin edecektim. 

- Zavallı çocuk. 
- On üç, on dört yaşlarında bu· 

~unması icap ettiği bir sıradaydı; ben 
Istanbu!da bulunuyordum. cŞu kızın 
izini arayayım!> diye düşündüm. 
Annesile onu görüştürecektim. Fa
kat tamir edilmez bir hata işlendiğini 
öğrendim. 

......, Yavrucağız ölmüş mü? 
- Hayır, kaybolmuş. 

Kaptan, kendi kendine kızmış gibi, 
Adeta haykırdı: 

- Hanımefendi! Hayatta bazan 
mukadderatın öyle marifetleri oluyor 
ki... İnsan doğru yoldan ayrılınca 
behemehal bir belA.ya çatıyor. Ben, 
plA.nlanmı ustaca tertiplediğim! sa.
nıyorduın. Kızı. teslim ettiğim balık· 
çının kansı maceralara. uğramış. Ko-
cası ölmüs. Dul kalan kadının iki 
evl!dı old~ğunu muhit te biliyordu. 1 

Fa.kat nereye gittJğinden haberleri 
yoktu. Araştırdım, tara.5tırdım; müs
bet bir şey çıkmadı. FevkalA.de inki
sara uğramıştım. Kanının bu mese
leden dolayı bir daha. beni aff etml-

nl Bağdad valiliğine tayin ettirmeye çııh
şacaksın, öyle mı? 

- Evet. Söz veriyorum. Eğer bunu yaP
mağa muvaffak olamazsam, başımı keser
sin! 

- Bu kadar büyük yemine lüzum yok. Ben 
şimdiye kadar bir kadının parmağını bllt 
kesmedim. Fakat, beni aldattığını anlar
sam, seni hall!enin gözünden düşürür ve 
süründürürüm! 

- Pekala. Her cezaya razıyım. 
- O halde biraz sabırlı ol! Seni aslan-

ların koynundan kurtaracağımı 
Maryana. acı btr tebessümle başını sal

ladı: 
- Yalnız buradaki aslanların koynundan 

değil, yukardaki tilkinin pençesinden d& 
kurtarmalısın 1 ... 

- Merak etme, yavrum! Hele ben bir ke
re gidip vaziyeti anlıyayım. Eğer Haccacı 
kandıramazsam, o zaman seni buradan k&
çınrun. 

* Misbah, Haccacın yanına gitti. 
O günlerde Haccac, Mlsbahı Lübnan şeyh

lerinden birinin zaviyesini basmağa gön
derecekti. 

Misbah iyi bir dÖğUşçü idi... 
Adamlarını hazırlayıp yola çıkacaktı. Fa

kat Maryana ile görüştükten sonra, bu ha
reketini birkaç gün daha. tehlr etmişti. 

Haccaca sordu: 
- Lübnan şeyhinin kafasını mı istiyor

sun uz? 
- Evet. O köpeğin başını koparmadan 

dönersen, .senin başını kopartacağım. 
- Peki. O halde bana üç gün daha mü

saade denizi. Hazırlıklarım bitmedi. Uç gün 
sonra yolıı çıkacağım. Onun bıı.şını kop::ı.r
madan dönersem, dilediğinizi yapınız! 

Haccac sevindi... Misbahın omuzunu ok
şıyarak: 

- Sen benim muhnfızım olarak kaJdık
çıı, ben, hiçbir zamnn ölümden yılmam. 
Çünkü, sen benim yanımda iken, ölüm ba
na yaklaşamıyor ... diye söylendi. 

Misbah efendisinin neşesini görünce da
yanamadı: 

- Aslanların koynunn atılmış bir çiçek 
varmış, dedi, böyle zarif ve ince bir mahlQ
ka bundan fıızla işkence yapmamanızı dl
leyeceğhn. 

Haccac birdenbire kaşlarını çattı: 
- Nereden haber aldın, bunu sen? 
- Rüyamda gördüm, hazreti Bu kadın 

tekin değildir. Eğer onu affederseniz, içim 
rahat edecek. 

Misbah, herşeyden önce kendini düşünü
yor ve Maryıınayı atfettlrmeğe çalışıyor
du. O bir kere mahzenden çıkarsa, Misbah 
onu nasıl olsa kaçırmanın yolunu bulacak
tı. 

Zalim vezirin gaddar muhafızı, Bağdad 
valiliğini aklına koymuştu bir kere. Marya.
nayı ne yapıp yapacak hali!enln sarayına 
götürmeğe çalışacaktı. 

Haccac, cüceye verdiği talimatı unuttu: 
- Artık yeter çektiği işkence ... Odam& 

götürsünler onu ... 
Diyerek gülmeğe başladı. 
Misbah yere eğilerek efendisinin dlzinl 

öptü ... Ve derhal sarayın zemin katına. ko
şaraka, Ispanyol dilberini aslanların ağzın
dan kurtardı. 

- Görüyorsun ki, seni kurtarmağa mu
vaffak oldum. Eğer benl aldatırsan, tekrar 
elime düşersin! 

Maryana. seviniyordu. Bu merd ve sö
zünde duran ndnma -ellrıe fırsat düşers&
mutlal:ıı b!r iyilik yapmağa and içmişti. 

Maryana mahzenden çıkınca; 
- Nereye gidiyoruz? 
Diye sordu. 
Misbah : 
- Hazret seni bekliyor. dedi, öıüm ceza

sından affedildin! 
(Arka ı var) 

yeceğini düşünerek artık işi büsbU
tün serseriliğe vurdum. Cenubi Arn~ 
rlkalarda dolaşmak üzere bir muka
vele imzaladım. İstanbula uğramıyoI"' 
dum bile... Biliyorsunuz... İşlerimi 
Rıdvnn beye terk etmiştim; o meşgul 
oluyordu. 
~Bizim Rıdvan <bey mi? 
- Evet... Gayet doğru bir insan. 

dır. 

- Cidden öyle... Benim de havale 
ettiğim işleı1 gayet muntazam takip 
etti. Çocuğu aramak vazifesini ona 
mı h:ıvale ettiniz. 

-Ona. 

- Bir iz bulamamış mı? 
-Hiç. . 

Halide Vildan hanım, kaşlarını çat
mıştı: 

- Felaket benim tahmin ettiğimin 
de fevkindeymiş! • dedi. 

- Mesuliyetimin büyüklüğünden 
ürkerek vicdanımın sesini boğmağ& 
uğra.,ıyordum. Boğamıyordum! Diğer 

cihetten aşkım ... Azapla aşk arasın
da kavruluyordum. 

- Vah vah ... Halinize pek ncıyo-
~rum, dostum ... E, şimdiden sonra ne 
yapmak istediğinizi sorabilir miyim? 

- Kendim de bilmiyorum. 
- Öyleyse niçin İstanbula dön-

dünüz? 

I 
(Arkası var) 
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Almanya, lfalyanm endişelerini 
izale etmeğe çallşıyor 

KUÇOK HABERLER: 
* Vlliyet konatmm yatmur borularını 

çalarken yakalanan Mustafa adında. bir 
bı.rsız dün Sultana.hmed birlnci sulh ceza 
mahkemesinde 1lç buçuk ay hapse mah
kOm olmUf ~~ mahkemede tevkil edilerek 
tevklthaneye gönderllm.J.ft!r. 

( Btı.f tarafa 1 b&cl ıahtfed,e) 

ıiıektedir. Sovyet hükfuneti İtalyan nü
fuz mıntakalannl asla 1hW etmiye
a.ktir.ıı 

Almanyanın Belçika, Hollanda ve 
Danimarka istikametlerinde hareket
lerine gelince, mubtuada böyle bir 
PlAnın İtalya tarafından itirazla kar
fllanmıyacağı ümidi 1shar edllmekt.e
dir. Muhtıranın 17 tldnc1 klmmda Al
nıanyanın Roma sefareti t.aratından 

İtalyaya tebllğ edildiği söyleniyor. 

Petit Pariıien'in mütalaası 
Paris 24 - Petit Parisien gazetesin

de Charles Morice, Tuna- Balka.n me

selesini tedki.k ediyor ve diyor ki: 

((Galiçyada iki üç haftadanberi va
ziyet değişmiştir. Almanya oraya bazı 
müseııaıı unsurlara dayanan müte
hassıslar göndermekle kalmamış, mü
him miktarda muharip kıtaat da sevk
eyle~tir. Belki de Almanlar Sovyet
lerin Balkanlara karşı her hangi bir 
hareketi hususunda İtalyayı temin etr 
mek istiyor ve gene belki de Ruslar 
ilkbahar gelir gelmez Romanyadan 
Besarabyayı almağa karar vermiş ol
duklarından Almanlar Romanyaya 
karşı böyle bir hareketin yalnız Rus
lar tarafından yapılmasını istemiyor
lar.» 

Romanya hududuna Alman 
kıtaah gelmedi mi? 

Londra 24 - Şarki Galiçyaya, Ro-

manya hududuna Alman. askeri sev
kedlldıll hakkındaki haberleri Sov
yet ve Nazi mahanll tekzibe devam 
ediyor. Burada görülen Alma.nlann, 

o ha valideki ·Alman ekalliyetinin Al
manya ya nakli ile meşgul olduklan 
b1ld1r1.J.mektedir. 

Reuter ajansı bu tekziplere rağmen 
Ruslann Çerkoviç - Lvow hattının 

kontrolünü Almanlara verdllderini 
blldirlyor. Bu, yeni bir pazarlık neti
cesidir. Tuna nehri buz tuttuğundan 
Romanyadan Almanyaya ancak bu 
demriyolu vasıtasiıe nakliyat yapıla
bilmektedir. Bu sebeple Çerkoviç -
Lvow deıniryolu Almanlar için büyük 
ehemmiyeti halıdır. 

Almanya ile Balkanlar 
arasındaki iktisadi 

münasebetler 
Biikreş 24 (A.A.) .....: (Havas:) Viya

na Belediye reisi ve Almanya ile ce
nubu şarki Avrupası arasındaki ikti
aactt münasebetleri inkişaf ettirmeğe 
memur komitenin eski reisi" Neueba
uer'in Bükrcşte bulunduğ\ı malOm
dur. 

Bazı mahafilde kendisine Bükreşte 
daimt bir komiserlik tesis etmek fikri 
atfedilmektedir. Bu komiserlik husu
at mahiyetini muhafaza etmekle bera
ber Alman elçiliğile irtibat halinde 
çalışacak ve Almanyanın Romanya. 
dan yapacağı mübayaatıa meşgul ola
caktır. 

* Slrkeclde blr otelde aynı odada yata 1 

arbdafı Hac:.ı Tim adında blr1nln elbi&)
.anı oaımattan maznun Mehmed dün Su - 1 
tanabmed birinci sulh cer.a malıkemeslnd ~ 1 
IOl'iUYa çekilerek tevkl! edllm1ftlr. * Denizyollan umum mttdttrü B. İbra
hlln Kemal Baybora Ankaraya gitmiştir. 
B1r müddet evvel Anltaraya ırtdip Tırhs.!1 
vapurunun vaz.l.yetl hakkında MünakalAt 
VekAletlne bıahat veren umum müdür mu
a'rlnlerinden B. Yusuf Ziya Kalafatoğlu da 
fehrlm.lze gelmlf ttr. * Galat.ad& bayram yerinde Tevfik ve 
Ml§on la1mlerinde 1kl çocuk makaralı tel
den lcay&rlarken makaranın kopmasile ye
re düşüp muhtell! yerlerinden yaralnnml§
lar, Ws1 de tedavi altına alınmşılardır. * Dün öğle üzeri 

0

Fındıklıda tramvay 
telleri kopmuş, bu yüzden münak:ıHl.t bir 
-.at kadar sekteye uğramıştır. insanca 
bir zayiat olmamıştır. * Oöztepede oturan rençber Ham, sır
tmda btr çuval odunla merdlvenlcrdcn çı
karken dÜ§mÜIJ, aA"ır surette yaralandı~n
dan Nümune hastanesine kaldınlmıştır. ·---
Eminönü Halkevinde köycü-

lük konferansı 
Belediye Rels mua•;inl B. Rifat Yenal 

bugün sa.at 17,5 ta Eminönü Hnlkevinde 
köycülük mevzuu etrafında bir müsahabe 
yapacaktır. B. Rl!at Yenal, bu mevzu etra
fında bllhaata eaaalı iedklkler yapmış, bir
çok idari tecrübeler geçirmiş bir 1darcc1-
m1z olduğundan, bu müsahabesi bftyilk bir 
alflkn ile dinlenecektir. 

Güneş Klübünden: 
Reislmlz1n vefatı dolayı8'.le yeni idare 

heyetini seçmek üzere 28/1/1940 Pazar gü
nü saa.t 10.30 (on buçukta) kongremiz top
la.nacaktır. 
Sayın Azanın mezkfir gün ve saatte İstln

Jede btlnye caddesinde 27 aayılı klilp mer
kezine teşrifleri rlca olunur. 

Rumame: Yeni idare heyeti intihabı. 

BULMA CAMIZ 
Almanya, Balkanlarda z a 

1 

arazi emelleri beslemiyor :1--1--+o__.__......-+-+--
(Baftarafı 1 nri ıahifede J. 

Stalln'e karşı giriştiği teahhüdleri ye
rine getirmek fakat bunu yaparken 
de harbe meydan vermemektir. 

Galiçya'nın Sovyetlerin elinde bu
lunan kısmına Alınan kıt'alan ve tek
nikcileri gönderilmesinden maksad 
Romanya'ya karşı silft.hlı blr tecavüz 
hazırlamak değil, Galiçya şlıııendi
f erleriyle musllhane bir şekilde Ru
men petrolünün transitini temin 
etmekten ibarettir. İngiliz gazetelerl 
Romanya'nın bütün petrol ve çelik 
Ut1hsa1Atını bükfunetin kontrolü al
tına koyan yeni Rumen kararname
lerinden bahsettiler. Bu kararname
ler Rumen devletine petrolü ta.ma
miyle müsadere ederek imtiyaslı 

tuınpanyalann itirazlanna ye bu 

kuınpanyalarla aktedilen mukavele
lere rağmen kime canı isterse ona sa• 
mak fmkAnıru vermektedir. Bu k&.. 
rarnameler Rumen devletine Fran
m.z, İngiliz, Belçika Te Ameriltan sel'

nıayelerlyle lfletilen ve petrolü .Al
ID&nyaya eatmak tstemiyen yahut da 
enelce petrollerlnl tngntere ft Fran-
1&.ya satmış olan kumpanyalann mu
b.vemettni k:ırmAk tmkA.nım ~ 

• 
tir. Bundan sonra Rumen devleti pet- 1 
rol kumpanyalarını Almanyaya mal 
satmağa icbar edebilecektir. 6 ..._..._-+-~ 

Binaenaleyh, Almanya Rumen dev- ' 
Jetini bu şekilde hareket etmesi için 

1 
..._ ...... ....., ... <:.,._-ı 

tazyik edebllecektlr. Bu t.edbirlerin 
ancak Alman tazyiki altında ittihaz e 
edildiğini ilAveye lüzum yoktur. 

Kral Karo!, bu tazyike şüphesiz t1 
memnuniyetle boyun eğmeı:ııt.,ıir. 

Fakat memleketinin kara hududlan 
üzerinde her tarafından tehdld altın
da btılunduğunu h1ssett1ğ1 için tehli
keyi bertaraf etmeğe çalışmıştır. Bu
nunla beraber muvakkat lbir zaman 
için yaptığım bu tahminin hilA.tına 

olare.k Romanya Alınanyanın veya 
m~tereken Almanya ile Rusyanın 

bir taarruzuna uğnyacak: olursa kim
den yardım istiyecektir? İtalya Ro-
manyaya bir Rus taarruzuna kal'fl 
J8l'dıın edecektir, fakat bir Alman 
taarruzu karfwnda Romanya ne ya.. 
pacaktır? 

Haldkatte Romanya ancak Fran-
18lllD, Rusyanm ve ıbelk:l de TO.rkiye
mıi yardımına güvenebtllr. Ancak 
müttettklerin zaferi kendisine em1n 
bir latlklll temin edebilir.• 

Soldan ata: 
ı - Yanmış kömür - Arabm J&lelllal. 
2 - Asker olmıyanlar. 
8 - Tersi bir QOCuk oyunudur. 
4 - Sokak muharebelerinde tunııan 11-

per. 
6 - Uzak - Raci. 
6 - HayVan gıdası - Kalın. 
7 - Başına cMıı gelirse maden demektir -

Bir 1.şe mahsuben pe§ln alınan para. 
8 - İğreti dlklş - Başına c8ı> gellr8e b6-

yük konak olur. 
· 9 - Tersi kibritin iptidai tekildir - io
nuna cN» gelirse silindirin içinde işler. 

10 - Sinekleri öldüren bir ot. 
Yakandan qap: 
1 - Slnlrll.lik. 
2 - Ticarethane. 
3 - Hane taharri etmıyen. 
4 - Kimyevi - KJr ızı. 
5 - Tersi olduğun yerde dur demekttl'. 
6 - Sıtma - Sonuna cZıı gelll'8e fototraf 

makinem önünde alınan TUlyettır. 
7 - Birler - Tahslsa.t. 
8 - Bir Arap harfln1n OkunUfU - Ma1cari. 
9 - Telefon nidası - B&flil8. cır. pline 

b1P kadın ismi olur. 
10 - Tasfiye. 

Sallada kış yüzünden harp durdu 
Geçen balm.acamımı halli 

Soldan sala: 
1 - Dahazlyade, 2 - İcaraveren, 1 -

Ne.mütenahl, 4 - Dils, IJman, 5 - Aba, 
İhlA.s, 6 - Rica, ıı:m, ~. 7 - Amr, Perbl, 
8 - De, On, Mail, 9 - Abab, Xeabl, 10 -
Mal, Taktik. (Baş tarafı 1 inci aahtfetü) 

Sovyet tel>liği 
Mo.kova 24 (AA) - cReemi teb

lib Ukta n Repola mıntakalannda k .. 
tlf kolu faaliyeti olmuttur. PetronTI>tslı: 
lluntakaaında bazı pty.de mtlfrezeleri 
'-ltyette bulunmuolardır, Karelide top-
1'1 Ye lı:qif kolu laaUYed olmuttur. SOT
ht bYa kUTTetleri ketif .... bombardı· 
~ "9Uflan yapn:ıqlardır. · 

Berlinde hiddet 
~ l.f (AA) - cPolltiken> 
~ a.u. muhabirine aöre, Ru
.... Aoparl&rlerı. Flnl&ndiyahlara cAl
i::.ı., ael~on di;ye hitap etmeleri Ber-

biddet uyandırmaktadır. 
-~· küçük çocuklara umacı ol-
- llıt.mematedir. 

Amerikalı tayyareciler 
~ ' ld 14 (A.A.) - bt bir m ... 
.___ ~enlldifine SÖT•· 6 Amerikan 
--~ FialancUyaya sitmiftir. 
~ 1.f <A.:ı:L - FID1'ndiyaya 

1118111& tan-ar muvualat otmif 
a da1r ecnebi matbuatta ~ıkan 

eri Hava Nezareti ne teyid ve ne 
• tekzip 9)'lemek.tedir. 

ıw.w 14 (AA) - Dün Oani
laarkalı doktor Ye baatabakacılardan 
.. tkkep bir pup Flnllndiyaya plmit
• ..... ... .nelki Danimarka 

HJYIU' buta.neei daha evvel faaliyete 
aeçmit bulunmaktadır. 

General Steme Stalinin 
gözünden düımüt 

itip 24 (AA) - Stefani ajama 
bildirf:rorı Riga'nm diplomatik mahfil
lerinde dolqan bir habere göre. gen.,. 
ı.l Steme Stalinin tamaınile sözünden 
dtitınüttür. Bunun sebebi reçenlerde 
8talinin riyaseti albnda Sovyet orda 
kumandanlannın Moskovada akdettik
leri içtima eanumda generalin tarzı ha
reketidir. Söylendiiine ıöre bu toplan
bda general Steme ilkbahara kadar 
Finllndiya cephesindeki piyade kıtala
n faaliyetinin durdurulması ve ileri m..,.. 
zilordeki lutalann ıeri alınması lüm• 
munda israr etmiftir. 

Sovyet tayyarelerinin 
bombardımam 

Helainlô 2.f (A.A.) - ISuomvMA1mi 
civarındaki Hyrynaalmi haatanesinbı 
bombardımanı iki doktorun ve dokuz 
hastabakıcınm ölümüne sebep olmuttur. 

Ruslar bundan aonra sokaklar üzerin
de alçaktan uçarak halkı mitralyöz ate· 
tine tutmuılardır. Rus tayyareleri .f'O 
bomba almlf 1 O bina tahrip etmiılerdfr. 

Finler dokuz bombardıman tayyare-
• dU,ürmüılerdir. lavcç aönüllüleıi ha.
rekata senit miJquta ittin.it etmekte-
dir. • 

Yakandan qatı: 
1 - Dlnda.radam, 2 - Acalbl11eba, 1 -

Hamlacı, Al, 4 - Arü.s, Arob, 5 - Zat, 6 -
İvelhep, Ka, 7 - Yenilmemek, 8 - Arama. 
Rut, 9 - Dehasalılbf, 10 - Enin, Bt11k. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

BNELDt 
1 AYLIK 
1 AYLDC 
1 AYLIK 

~ 

1.ac> kUl'1ll 
1IO • - . ıao • - 1 

MM tebd1l1 lotn Jlrm1 bel brallü pal 
sftndermet Jlw;nndır. 

Zllhlece 11 - EUllll '79 
s. tmsat Oilneo Ölle tk1ndl ~ Ta\!1 
B. 11,ao 1,0S 'l,11 t,41 1J,OO ı.
Va. U6 us 12.~ 15.0l 1'.lt ıuo 

tc\arebane: Bab1'l1 cıS't'Bn Aaumulu 
eobk •o. Ja 

SahlM: N 8addt 
Omam D~ mildiıil: leTW .... 
~ ....... 

Sabfte 1· 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
1 - Kandllll Sürp Arakelos Ermeni klllscsi ve mektebl ve mezarııtı n.kfl. 

4 - Burgazadası Ayayorgl manastın vakfL 
5 - Büyükada Ayayorgt manastırı vakfı. 

8,7 - Büyükada erkek ve Heybellada kız Rum yetl.mhaneler1 Takfı. 
11 - Kuzguncuk Sürp Lusavoriç Ermeni klllaesl vakfı. 
12 - Kartal Surp Nipn Ermeni kllJaesl ve mektebi ve mezad\tı vakfı. 
14 - ~ınalıada Panalya Rum klliseal ve mezarlığı vakfı. 
15 - Beykoz Sürp Nlgagos Ermeni klllsea1 ve mektebi ve mezarlılı ırakfı. 
16 - HApdarpaşa - Kadıköy ve havall.sl Musevi Slnago'ğu ve mektebi ve mc1.arlığı 

vakfı. 

~4 - Beykoz Ayaparaskevl Rum ldllses1 ve mezarlığı vakfı. 
25 - Pnşabahçe Ayakostaııtın Rum klllııesi ve ayazması ve meza.rııtı vakfı. 
2!1 - Heybe11ada Rum ruhban mektebi vakfL 
28 - HeybeJiada Panatya namı diler Çam manastırı vak!L 
29 - Burg.ı.zadası Hlrlstos manastırı vakfı. 
30 - Kına.hada Hlristos manastın vakfı. 
31 - IIeybellada Ayatlryada namı diğer Tepe manastın va.ttı. 
32 - Büyükada Hlristos manastırı valdı. 

33 - Bilyfikada Aya Nikola manastırı vakfL 
HeyeUerce idare olunan vakıflardan semtleri ve lslmleri yukarıda yazılı vakıf! ır..\ 

2762 - No. 11 vakıflar kanunu ne nlzamnamesıne ve olbapdald tallmatname hiiktlmleı .ne 
tevfikan tek mütevelli tayin edlleceğ'ı.nden ısteklllerin 31/1/940 tarlh1ne kadar Kadı~oy 
vak.ıflnr midürlüğüne alelüsul müracaatlan ilan olunur. (384) 

Belgrat devlet orman işletmesi revir amirliğinden: 
1 - Istanbul, Belgrad devlet ormanının Kurttemerl de'posunda istif edllmlf (218) 

1k\ yüz on sekiz adet meşe traversi ve (68) altmış sekiz metre mikap (989> d~mc tre 
mlkD.p mamul meşe kerestesi aç.ık arttırma ile satllP.caktır. 

2 - Travers vr. keresteleri görmek için ormanın Kurtkemerl deposuna, şartnam. .. yi. 
görm~k için de tatil günlerin_!ien maada her gün İstanbul Orman müdürlüğüne ve Bel
ırad Re·Jir iunJrllğine müracaat edilmesi. 

S - Meşe tra•erslerinin beher adedinin fiati (170) kuruş, mamul meşe kerestesinin 
beher metre mlklıbı (17) on yedi Ura tahmin edilmiştir. 

4 - Isteklllerin % 7.5 muvakkat pey akçelcrlle 26/ 1/940 g\inü saat (11) de BüyW:
dere Ba.hçeköy Orman fakültesi binasındaki revir merkezine müracaatları llln olunur. 

(2~'l 

Ziraat Vekaletinden 
Orak makinesi, Harman makinesi, Traktör ve 

Bileği makinesi alınacak 
1 - Zlrat kombinalar kurumu ihtıyncı için orak makinesi, harman makinesi, bile.,i 

makinesi ne traktör alınacaktır. 
2 - Bu mnklne1ere nl.t fenni ~art.nameler zirai kombinalar kurumu müdürlüğünde-ı 

parasız olarak •verlllr. 
3 - İsteklilerin şartname almak iiure Anlcnra zirnl kombinalar kurumu müdilrlu-

tüne nıüracaatlan. (6351) (10;.!22) 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi i!anlan 

Muhammen bedeli ıo950 lira olan 730000 adet raklcnmlı işaret çivisi 4/3/ 1940 pazar
tesi. günü aas.t 16.30 da kapalı zarf nsull.le.Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu 1fe girmek isteyenlerin (821.25) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin cttl-
11 nslkaları ve tekllflerlnl aynı gün saat 14.30a kadar komlsyon relsllğine vermeleri 
JA.mmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha.ydarpaşada Tesellüm 
Te sevk oefllğinden dağıtılacaktır. • (455) 

Ankara Belediyesinden 
ı - Ankara mezbahasında kesilen ve kesilmiş -Olarak gelen hayvanatın et ve sa

b.tat nakliyat işinin tarifesine göre y::ı.pılınası. l Mart 940 tarihinden itibaren üç sene 
a11ddetle kapalı zarf wıulıle arttırmnğn konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 95,000 Jlradır. 
3 - Muvakkat teminat G,000 lırı:ıdır. 
4 - Şartname ve tarifesini 4,75 lira mukabl.llnde her gün encümen kaleminden te-

darik olunabtllr. • 
6 - İhalesi 6/2/940 salı günü Eant 11 de yapılnca~ndan isteklilerin usulü daire· nde 

teklif mektuplarını 7ikredllen günde saat ona kadar encümene verinelerf nün olunur. 
(545) (307) 

inhisarlar müfettiş muavinliği 
müsabaka imtihanı 

İnhlsarlar idaresinde münhal 100 lira ücretli müfettiş muavinllklcrl için 15/1fa rt/ 
940 cuma. günü saat ond!L Sirkecideki teftiş şubesl binasında Hukuk, Mi.11klyc, Yul~sck 
Tıoe.ret ve İktisad mekteplerinden me~un talipler anısında bir müsabakn imtihanı ya
pılacak ve muvaffak olanlardan lüzumu kadarı derece sırasilc münhallere tayin edU-"
cektl.r. 

Taliplerin 1kl Mart/940 cumartesi saat 13 e kadar bir istida ile umum mudurlüğe 
müracaat etmeleri l~dır. 

Aranılan 19.rtıar, ve müracaat istidasına bağlıınacak vesikalarla imtfhnıı programı 
Wı.flDAt.ı mt'ıracaat müddeti zarfında umum müdürlükten şifahen Ye postn ile tahriren 
ı..tenebtllr. . (560) 

Memur ve daktilo aramyor 
~'ta bir kömür müeaaeseetnde çalışmak üzere iyi Fransızca 

bilen bir memur ile yine J'ranmsca bilen ve seri yazan bir daktiloya ihti
yaç vardır. Verilecek maaş baremin (8) inci derecesine kadardır. 

İ.ltıelclilerin hamil bulunduklan vesika 881.l veya suretlerile tercümei 
hal varakalarını en geç 5/2/940 taıthtne kadar Zonguldak Posta kutusu 

(21) e göndermeleri 11An olunur. 

Kiralık mağaza 
Yeni Postane caddesinde eakl Tayyare Piyango :&lüdürlüğil blnasmm 
altında balunan mafaa; 1 ft1& ayn ayn 2 mağaza baUnde kiraya 
verilecektir. tsteyeııı.erin prtlan 6irenmek üzere karşısındaki Merca
nof hanında bulmWı. ~ lstanbul deposuna müncaatlan. 

-·-
İdare merkezi : 

lıtanbul (Galata) 
Türkiye fUbelert : 

t8TANBUL, (Galata. Ymlcanu) 

MERSİN 
ADANA Bürosu 

Y1ln&nfat&n fUbelerl 1 
8ELANtK, ATİNA 

Her t6rlü Banka 
muamelatı 
Kini* kaplar. 

ZAYİ - Bminlnü Malmüdürllllünde Jl"a
qımda kullandılım tatbik mübtııbtı kay
bettim yenüı:lni alacatımdan ealı:latnln hS:-
mG yokıur. BaUee onııek 

ZAYi - 929-930 ders yılında Danld.paşa 
ortaokulundan aldıtmı W.S•llkn...,t lmY
bettim, 7eınlstnl aıacatımdan e41efntn Jıuk
mü yoktur. 

90 Damanda 1111llsa,.,.. Y&llV Ot;ndtt 

Dr. Suphl Şenses 
icln.r yollan hastalıkları nıittehasSlSl 
Beyo~lu Yıldız sineması karşısı t.mm
vay durağı Lekler Apt. Tel: 43924 
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~Yavrunuz, Saadetinizdir ... , \ 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatın tıpla bir yavru rf.bl dne 
sinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkilııdilr. Her anne tabtatm 
insanlara bahşettiği bu kudret cü eWğlnden _fstuadeyi _ged .~ıraJıma. 
mamalıdır. -

ÇAPA MARKA 
Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

- Beşiktaş ÇAPA-:\IARKA Tarlh1t.esisl1915 •mll' 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını. meme iltihaplarını ve çatlaklan, 

koltuk altı çıbanlannı, dolama, akneler, ergenlikler, traş yaralan, çoouk
lann ve büyüklerin her türlü deri iltihaplanıu en erken ve en emJn te.. 
davi eder. V 1 R O Z A ~bun yaşamasına mini olur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği satınalma komisyonundan: 

ı - Mazotla çalışır 65 beygir kuvvetinde 4 dizel motörünü:n 12/ 2/&tO pazarteısl 
günü snıı.ı:. ıs de kapalı zarfla ckslltmesi ya.pılacnlttır. 

2 - Tnsarlnnmış tutan 17770 1~ ve ilk teminatı da 1333 llradır. Şartnamelıer1 

komisyondadır. Alınnblllr. 
3 - isteklller kanuni vesikalan ve Jlk temlıiat mektuplan veya vezne malcbm

le.nnı havi kapalı zarnnnnı o gün saat tnm a de kadar Galata Mumhane caddeal 
İbrahlın Rl!at:. Han 2 ka.ttakl kom!syona getirmelidirler. (575) 

11~:1111m;ıı1S1B.:: .. ma+1E1 .... s·~s~aa&ım111E•1111mam1ssııaç:zmmııımm:!l ........... 

MODELCİ ve LOKOMOTİF 
TAiı1İRCİSİ ARANIYOR 

Türkiye Demir ve Celik fabrikaları 
' Müessesesi Müdürlüğünden: 

Birinci sınıf iki modelci lle, bir tecrübeli Lokomotif tamir postabafla 
alınacaktır. 

Tecrübe neticesinde gösterecekleri ehliyete göre 400 - 500 .kuru.f yevm179 
verilecektir. 

İsteklilerin vesilralarlle birllkt.e 1/2/1940 tarihine kadar Karabük'
teki müessese müdürlüğüne müracaatla.n ilAn olunur. 

1 es 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Şark değirmenleri 
T. A. Ş. Hissedarlar heyeti umumi• 

yeei nizamnamei dahilinin ve 11carot 
kanununun maddelerine uyarak 18 Mart 
1940 Pazartesi günü saat 15,30 da 1.
tanhulda Ömer Abid hanındaki dairei 
mahsusada adi surette toplanacaktır. 

Görüşülecek işler 
1 - l 939 senesi muamelatına ait 

mecliai idare ve murakıp raporlarının 
okunması, kabul ve tasdiki. 

). - 1939 senesi bilanço ve karu Z&• 

rar hesabının tasdik '\o'C meclisi idareniq 
ibruı. . 

3 - B. Hüseyin Erkanın vefab dola• 
yıaile inhilai eden meclisi idare ualıiı
na muvakkaten intihap cdilrniı ola.o bq 
Huan Erkan'ın azalığının tasdiki. 

.f - Nizamnamei dahilinin 1 3 neü 
maddesino göre meclisi idııro azaları
nın yeniden scçilmcai. 

.S - Yeni yıl için murakip seçilmesi 
ve ücretinin tayini. 

6 - Meclisi idare azalarının ıirketle 
muıunelci ticariyede bulunabilmoleri '" 
oirketin yaphğı muamelei ticariye nOTtn.· 
don muamele yapabilmeleri için ncar.t 
kanununun 323 vo 324 ncü maddolerl
ne söre lazım gelen iznin verilme.i. 

En az 30 hissesi olup da heyeti umu· 
miycye girmek iıtiyon hiasedarlann bJ... 
ao aenetlerini, nizamnamei dahiliniıı 16 
ınca maddesine tevfikan, toplanma ıünQD
den evvelki 1 O giln içinde ,irk.et kua· 
lanna bırakmalarını veya bankalardan 
alacakları makbuzlan getirmelerini di
leriz, 

Sandalya tahtaları 
~ KONTROPLlKDA.N) 

vtyaııa mah. Ayupaflda 
Park otel1 lttbaltnde Harlc1 Jto., 
nak aokak 'I numamlı dfltJrtna -·müracaat. Telefon: 'OMS._ .. 

25 KAnunusant 1940 

ANi TESiR 
Baş, Diş, Nezle, Grip, 

Romatizma, Soğuk 
algınlığı, Kırıklık 

ve bUtUn aönlannı derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe 

alınabilir. 

1 

Sabah, öğle, 
akşam 

Her yemekten sonra 

Günde 3 defa dişlerinizi muntazaman 
fırça/ayınız. 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

BiRSEN ALAN 

270335 No BİR AN - Tango Müzik: Neclb CelAl 
ı ottNLER - Tango > > > 

K0(:0K MELAHAT 

270332 N . YÜZÜ GttzEL BENLİ - Gazelli Beste: 
Oı USANDIM ARTIK DOSTLAR - Hasan Güler 

NEDİME BlRSES 

270331 No FATOŞ EVLER YAPTIRMIŞ - Hicazkar türkü 
ı HURtrNtt - K&&tamonu oyun havası 

REFİK BAŞARAN 

270337 No. =:ö~ADEMum · ~ şar!18' 
Tıp F akülteıi Dekanlığından 

- AJ.many.ı. veaall' Ja!ıe.noı memıeıtetJ.etde müntqir tıbbi ıntemualar abone sureWıt,... 
ıuı aıınaoettır. mr l8De sartuıda tatıibeıı '600 llJ'a kıymetinde olan mecmu.lan T~ 
.. talip olanlann f&ttWmı blldinnek tbıere Tıp fakttltesl kalemine mtıracaatlan ıı&n olll
nv. <6H) 

Asipirol Necati yerli Aspirin değildir. =-~~ Bahçekapı Salih Necati 
.. ·-.-~ ·~-~: .. .:.f~: .. ·~ . ... . . -."' ' . ' .. '·: 

KAN, KUVVET iŞTiHA Şurubu 

PO 8 FARS OL, Kanın en hayati kısmı olan kınnm yuvarlacıklan tazellyettk çoğaltır. Tatlı iştah temin ecter. 
Viloude deva.m.lı gençlik. dinçl.Uı: verir. Sfnlrlerl canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzlufu giderir. Muanntd tn
kıbularda, barsak tembelllğtnde, TUo, Gl'Iİ>, Zatürrleye, Sıtma nekahatlerlne, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ye 

kflo almakta şayanl hayret fafdeler temin eder. ı • - ' . . 
F O 8 P A R S O L'ün Diğer bütibı kuvvet şuru.blannda:n üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVB'l', 
İŞTİllA TEMİN ETlUESt ve ilk kuDananlarda bile tesirini derhal göstermesidir... • ~ ~ 

J 

Sıhhat Vekiletfnfn resmi müsaadeslnl Jıaisdlr. Her eczanede bulunur. 


