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lngiltere ile Fransa Ameri
kadan 8000 bombardıman 
tayyaresi satın alacaklar 

Sovyetler yalnız Kareli ber
zahında günde 100 milyonluk 

mühimmat sarfediyorlar 
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.·Petrol yüzünden lngiltere ve ~-.dakika 
Fransa ile Rorrianya Amerıka tıcar.~t vapurl~--

• • ~ rının kontrolu meselesı 
arasında ıhtı/af mı . cıkıyor? Amerikalılar, ticaret Uamllerlnin CebelUffarık'da 
1 · ı· A h f ·ı· R , t hl. '"' . . fazla bekletildiôinden şikayet ediyorlar 
ngı iZ resmı ~a a ı ı um en e ıgını Patis 26 - İngiltere hQkfuneU ile Btrleflk Amerika hüktllneti arasında 

Amerika vapurlarının kont.roıu meaeleatnden bir ihtnlt çıkmıfbr. Amerika 

memnunı·yete şayan buluyor hükO.mett, Amerikan vapurlarının Cebeıtı.ttankta, kontrol için 1taıya.n vapur-
larından fazla bekletildiğinden ve İtalyan vapurlarına daha müaaid davranıl-
dılından ştklyet ediyorlar. İngiltere hükfunett, Amerfkalılan tatmin edecek 
bir sureti tesviye bulmağı derplf ediyor. Maamaflh vapuı1ann kontrolu şbn
diye kadar çok iyi neticeler verml§, bilhassa cenubt Amerikadan Almanyaya 
gönderilmek istenen 5 milyon marklık kupon, 80,000 ld1sur sterlin ve daha bir 
çok dövizler müsadere edil.mJftlr. 

/ngiliz ve Fransız gazeteleri diyorlar ki: "Romanyadaki petrol 
firketleri /ngilizlerle Fransızların elindedir. Romanya bu 
şirketleri Almanyaya fazla petrol vermeğe sevketmek isterse 

bu, kabul edilemiyecek bir vaziyet ihdas edecektir,, 

Dr. Refik · Saydamın 
Başvekilliğinin ilk yılı 

Dr. Refik Saydam Başvekilliğe ge
çeli blr yıl oldu. Memleket kendisini 
yalnız Başvekil olarak tanımış değil
dir. Milli Mücadelenin ilk günlerin
denberl Anadoluda çalışan Dr. Retuc 
Saydam, birinci Millet Meclisinde 
mebus seçilmiş, ikinci devrede Sıhhiye 
Vekili olmuştu. Bu uzun Devlet hiz.. 
metinde edindiği en mümtaz vasıflar 
çalışkanlık, intizam ve dürüstlüktür. 
Tam avrupai bir zihniyet timsali olan 
Dr. Refik Saydam, bu sayededir ki 
Türkiyede, başka memleketlerde eşine 
nadir rastlanan en mükemmel sıhhi 
müesseseleri kurmaya muvaffak ol
muştur. 

1. 
Japonya lngiltereye bir 
protesto notası verdi 

Asama Maru vapurunun tevkifi hadisesi münase
beti le Japonyada hosnutsuzluk artıyor 

Paris 26 - Asama Maru vapurunun İngiltere tarafından tevkifi hadiseal 
münasebetile Japonyada hoşnudsuzluk artmaktadır. Tokyoda belediye lzal&
nndan so k1şi beyaz - kırmızı ıw.etler takarak İngiltere sefaretine gitmişler 
ve bir protesto notası vermiflerdir. 

Roma 26 .__, Londradan blldlrildlttne göre İngiliz hükO.metı Asama 
Maru hakkındaki protestoya cevap vermiştir. Fakat muhteviyatı hakkında 

malQmat yoktur. 
Diğer taraftan haber verildiğine göre, Tokyodaki İngiliz büyük elçisi ga

zetecilere yaptığı beyanatta Asama Manı vapuru hA.disesinin büyük bir sul 
tefehhüme istinad ettiğini söyle~ ve demiştir kl: 

cİngiltere, Japonyanın şeref ve nü.tuzunu kırmak istememiştir. İki memle
keti ayıran yegılne mesele şudur: Hükfimetin emrile memleketlerine dönen 

Bir sene evvel, Cclfil Bayann isti
f asından sonra, ismet İnönünün yük
sek itimadına mazhar olan Dr. Refik 
Saydam, biç değişmeyen meziyetleri, 
herkesi şahsına bağlıyan emsalsiz 
terbiye ve nezaketi, Millet Meclisinin 
devamlı emniyetile hükumetin başın
da bulunuyor. 

. ' Romanyada petrol mıntakasından bir görünil.J · Alınanlar bitaraf bir gemide tevki! edilebilir mi, edilemez mi? Bütün mesele 
işte budur. 

Londra 25 - Resmi Romanya ajan
sına atfen burada şu tebliğ neşredil
miştir: «Romanyada bir petrol ofisi ih
das edilmiştir. Bu ofis petrol istihSal, 
sarfiyat ve ihracatını tanzim, ayni za
manda petrol kuyularını kontrol ede-

cektir. Böyle bir ofis ihdası Romanya 
hüktlmeU tarafından milli isWısalAtın 
ink~af ve tanzimi için hazırlanan plAn 
cümlesindendir. Petrol, Romanya ih
racatının yüzde altmış ikisini teşkil 

Başvekilimizin geçirdiği bu ilk yıl, 
bir devlet adamı için rahat ve talihli 
devre sayılmaktan uzaktır. Dr. Refik 
Saydam, mesuliyetli işinin başlangı.
cında büyük müşkül~tıa karşılaştı. 

Avrupadakl kargaşalıklar ortasında 
iş başına. geçmişti. Gergin hadiseler, 
nihayet, sirayet çevresi belli olmayan 
müthiş bir harbe müncer oldu. Dışar· 
dald fırtınalardan vatanı korumak 
kay:gısı bilkfıınetin bütün dikkat ve 
faaliyetini çekmekte iken memleket 
içinde, misli görülmemiş bir zelzele 
felaketi başgöslerdi. 

Pakat ne siyasi hadiselerin kor. 
kunç yürüyüşü, ne tabiat kanunları· 
nın kör zulmü Başvekili, telaş ve en
dişenin doğurduğu çaresizlik hisleri 
içinde gafil avlamamıştır. Dışardan 

gelecek tehlikelere karşı olduğu gibi, 
yurdun topraklarından fışkıran felD.- · 
ketıere karşı da milletin bütün mü
dafaa ve yardım kudretlerini hareke
te getirdi, gece gündüz, hiç yorulma.. 
dan, fütur getirmeden canla başla 
uğraştı. 

Dr. Refik Saydam hükCımetinin bir 
yıllık icraatı arasında memleketin ol
duğu kadar bütün ciharun takdirini 
kazanan işler, hAdiselerle müterafik 
olan basiretli kararlardır. Bunların 
başında, Türkiyeyi bir Büyük Devlet 
sırasına çıkaran İngiltere ve Fransa 
ile ittifakımız ve bu devleUerle, tan. 
liimJzde ilk defa görülmüş şekilde 
ınıııı menfaatlerimiz lehine imzala
nan malt ve 1ktisadt mukaveleler gelir. 

Bütün bunlardan günü gününe 
bahsettiğimiz için burada, hükftme
tın bir senelik icraatını tafsilfi.tile ye
niden tekrar edecek değiliz. Dr. Refik 
Saydamın dahilt siyasetteki mümey
Yiz vasfı, İsmet İnönü hükfimetıerinin 
on beş yıldır başladığı yapıcı imar fa
aliyetine, dünyayı sarsan müşkül~ta 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

(Devamı 7 nci sahif«k) 

Edirnede sular çekiliyor 
Fakat sehir istasyonu ile Karaağaç arasında 

trenler henuz islemeğe başlamadı ........... 

Meriçin coşkun akışı 

Edirne 25 (Ak.fam) - Yağan sü· 
rekli yaimurların tesirile pazartesi günü 
•aat dörtte kabaran ve normal <ıevıye• 
lerinden dört metre 90 santimetreye ka
dar yüluelerek bazı mahallelerle bir 
kısım ekili araziyi basan Tunca ve Meriç 
suları yava, yavaı çekilmektedir, Feye• 
zan esnasında Cazimihal, Y eniimarct, 
Yıldırım, Kirişane ve Cölmahalle mın· 
takalarile Karaağaç yolu ve bir kısım 
ekili arazi su baskınına uğrama, ve Ki
rişaneden otuz, Cazimihaldcn de kırk 
evi tamamile sular istila etmiştir. Bun
lıudan tehlike gösteren evler su baskı· 
nından evvel tahliye edilmiş ve iki gün 
evvelinden alınan sıkı tedbirler sayesin· 
de her hangi bir zayiata meydan veril· 
memittir. (Devama 4 üncü sahifede) 

.. :Akka•Ierı 

Eşraflık 

«Filanca şehrin eşrafından falanca 
vefat ettb diye ilanlar görüyoruz. 

Türkiyede baron, kont, dük olma· 
dığı gibi eşraf da yoktur. Her vatan
daş şereflidir. «Eşrab kelimesi ise 
«mütegallibe• ile ayni manada inti
bamı veriyor. 

Eşraflık, bu sıfatı vaktile taşıyan 

f erdlerden ve ailelerden çok daha ev· 
vel vefat ebn.İflir. 

Hollanda portakal renginde bir kitap neşredecek 
Roma 26 - Felemenk hükdmeti yakında portakal renginde bir kitapla 

bUtün Hollandanın aiyueti hallındaki •Hsikalan netredecektir. 

Japon - Amerikan ticaret anlaımasının hükmü bitti 
Londra 26 - 1911 ıeneainde akdolunan Japon - Amerikan ticaret muah .. 

dai dün akpm aona ermiftir. Yeni bir muabedenin akdodilip eclilmiyeceif b .. 
nUz malUın değildir. Amerika, JapoDJ'ay& aioderilecek mallar üzerine amba~ 
koymak veya koymamak huauaunda tam.amile serbeatth. 

. 

Türk - lngiliz yardım 
komitesi reisinin nutku 
lord lloyd diyor ki: "Siz kavvetli bir 
milletsiniz, harab olan yerleri yeniden 
mamureye çevirerek bu f eldketten yeni 

bir kuvvet alarak çıkacaksınız,, 
Ankara 25 (A.A) - Britit Konail ketten dolayı kral Georıea'un Cümhu,... 

reiai Lord Uoyd bu akıam saat 19,5 da reiai İnönüye taziyelerile birlikte İnPla 
Türk milletine hitaben Londra radyo- milletinin aamimt hislerini de bildirmit olr 
aunda türkçe bir nutuk irad eylemiştir. duğunu kaydederek baılamıı. Türk mil• 

Lord Uoyd hitabesinde büyük feli- (Devamı 2 DCİ aahifede) 
••ı--ıı-•••••--·---••-n--•111aa•u111_ı _________ _ 

- Müjde kocacığım, meğer bizim kilerde bir teneke petrol varmış! ..• 
- Yav~ söyle be kadm, yeni bir dünya meselesi çıkaracaksınt. .• 



Sahife t 26 KAnunusani 1940 

(~_D_1_:1_u_G_e_c_e_ı_c_i_v_e_B_u __ s_a_b_a_h_k_i_&_a __ b_e_r_ı_e_r __ ) 
Hariciye Vekili B. Şükr~ Takas muamelelerl lngiliz - ltalyan görüşmesi 
S 1 b 

Oç maddeyi tadilen hazırla· 
araçoğ unun eyanatı nan 1<ar_arn:;n.; taac1ikten lngiliz Başvekili, Avam Kamarasında 

Ankara 2lS (Telefonla) - 8099 nu- sorulan auallere cevap verdi Türk - Bulgar münasebetleri normalın fev
kinde inkişaflar gösteriyor, bütün devletlerle 

iyi m~nasebetler idame ediyoruz 
Hariciye Vekili B. Şilk1ü Saraçoğlu. 

Balkan Antanb konseyinin Belgradda 
içtimaı hakkında Cümhuriyet refikimize 
IU beyanatta bulwımuıtur: 

c -Y annk.i cumartesi günü Ankara... 
ya gidiyorum. Salı ııünü İstanbul!' döne
ceğim ve çarıamba günü de buradan 
Belgrada hareket edeceğim. Belgraddan 
dönüşümde, size daha esaslı ıeyler söy
liyebilecek 'Vaziyette bulunacağımı ümid 
ederim. Balkan Antantı konseyinin Bel
cradda içtimaı üç gün sürecekti::. Bu 
toplantıda, Balkanlıların gerek birbirle· 
rile ve gerek büyük devletlerin Balk.an 
d evletlerile münasebetleri ve inki}af 
safhaları ayn ayn tedkikten geçirile
cektir. 

.Konseyin Bulgariatandan ve Macan.. 
tandan b irer müşahid göndermelerini 
talep edeceğinden haberim yoktur. Mü
zakere ruznamesi hafi olduğu cihetle 
ifşaya m ezun değilim. 

Türk Bulgar münasebetleri normalin 
fevkinde inkişaflar anetmekte olduğu
nu söyliyebilirim. Hariciye umumi ka
tibimizin B. Köseivanofla mülakatı ve 
Milli Şef ile Bulgar kralı arasınd .l teati 
edilen telgraflar, iki komşu milletin mü· 
nasebabnda husule gelen mesud inki
tafın ilk tezahürleri olarak telakki 
edilebilir.> 

B. Şükrü Saraçoğlu, harbin Balkanla
ra sirayet etmesi ihtimali bulunduiuna 
dair Avrupadan &elen haberler hak.kın
da demiştir ki: 

c- Biz ber bakımdan emniyet yerici 
ve emniyeti arttıncı vaziyetteyiz. Kom• 
JUlanmızla ve büyük, küçük bütün dev• 
Jetlerle iyi münasebetler idame ediyoruz. 
Ani:ak fU var ki hadiselerin nıantliı ile 
insanlann manbğı birbirile tam bir ahenk 
arzetmiyorlar. Bu bahsi bundan daha 
açık surette konu~mamı benden bekle
meyiniz. Esasen sualinizin tam cevabını 
bu kısa cümlede bulacaksınız.> 

Rumen ve Yunan heyetleri 
harekete hazırlamyor 

Bükreş 25 (A.A.) - Halen Balkan 
Antantı konseyinin azası bulunan Ro
manya Hariciye Nazın B. Gafenco 1 
şubatta Bükreşten Belgrada hareket 
edecektir. Bu seyahatinde B. Gafenco
ya Hariciye Nezareti genel sekreteri or
ta elçi Cretziano, hususi kalem direk
törü, Rador ajansı direktörü ve büyük 
Rumen gazetelerini temsil eden bir 
gazeteciler grubu refakat edecektir. 

Atina 25 - Balkan antantı konse
yinin içtimaı münasebetile Belgrada 
gidecek olan Yunan heyeti murahha.
sasına Başvekil ve Hariciye Nazırı ge
neral Metaksas riyaset edecektir. He
yete süferadan B. Melos, B. Papadakis 
ve Hariciye Nezareti müdürlerinden 
B. Gafos, B. Andrulis ve binbaşı B. 
Nobells dahil bulunacaktır. 

Almanlar Şarki ·Galiçya'da imtiyazlar 
ele geçirmişler 

Temps " Buraya Alman askerleri girmesi 
ciddi neticeler verebilir ,, diyor 

Londra 25 (AA) - Daily Tele
eraph gazetesinin Kopenhag muhabiri 
Sovyetler Birliğinin Sovyet Galiçyasın
daki petrol sahalarında Almanyaya mü· 
him tavizlerde bulunduğunu teyid edi
ıror. 

Almanlann buna yapacağı mukabele
nin Finlandiya harbine taalluk edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Paris 25 - lntranıigeant gazetesinin 
haber aldığına göre Sovyet bükUıneti 
Almanyaya 99 sene müddetle Gal~ya 
petrollerini işletmek, ıimendifer hatla
rını ve madenlerini iıletmek imtiya7.1 
vermiş ve transit kolaylığı göstermeii 
kabul etmiıtir. 

Par.is 25 - Şarki Galiçyaya gelen 
Alman askerlerinin yarım fırka kadar 
olduğu anlnJilmııtır, Bunlar ıimendifor 
hatb boyunda bulunuyorlar. Almanya 
)>u suretle Romanyadan nakliyatı emni· 
yet albna almak istemektedir. Temps 
cazetesi bu münasebetle diyor ki: 

cSovyet toprağı addedilen bu arazi.. 
7e Alman askerleri gim'esi ciddi neti
celer doğurabilecek mahiyettedir. Çün
kü Sovyct hükumetinin İngiltere ve 
Frnnsa ile Almanya anuındaki harpte 
bitaraf olmadığını göstermektedir.> 

Petit Pariaien ne diyor? 
Paris 25 - Bir iki gündenberi gaze· 

teler bilhassa Orta Avrupa Te Balkan 

Saadabad paktı 
hakkında 

meselelerile meşgul olmaktadır. Buna 
sebep Caliçyada Alman askerleri gÖ• 
rünmeai, Balk.an antantı konseyinin 2 
tubatta Belgradda yapacağı toplantı ve 
Almanyanın Bükreşte sarfettiği yeni 
faaliyettir. Petit Parisien gazetesi bu 
münasebetle yazdığı bir makalede di
yor ki: 

cBalkanlar üzerindeki Rus tehdidi 
Almanya ile İtal1a arasında soğukluğa 
sebep olmuştur. ltalya, Antikomintem 
paktına sadık kalarak Sovyetlerin Ma
caristandan Karpatlaraltı Ukraynasını, 
yahut Romanyadan Besarabyayı almak 
üıtemesini iyi görmemektedir. Bu suret• 
le Hitler, Mussolininin dostluğunu kay
betmek tehlikesine maruz bulunuyor• 
du. 

Bu vaziyet karııuıında Almanya, Sov
yetlorle gizli bir anlaşma yaparak Şarkt 
Galiçyaya Alman askeri ırönderdi. Bu 
ukerler Lvova, hatta Romanya hudu
duna kadar uzandılar. Sivil idare SoY.. 
yetlerin elinde kalmakla beraber Alman 
kıtaatının sevkinden maksad ıudur: Al
manya, Sovyet Rusya ile Macaristan 
arasına Alman askerleri göndererek 
İtalyanın endiııelerini izale etmek isti
yor. Ayni zamanda istikbaldeki harekat 
için hazırlık yapıyor ve Romanya ile 
Galiçyadan fazla petrol alınmasını temin 
ediyor.» 

Bükreşe gizlice bir 
Alman heyeti gitti 

Askeri ittifaka tahviline dair Heyet, Romanyadan Alman-
T ahranda haber yok yaya gidecek yiyecek 

Tahran 25 (A.A.) - İran'ın Tür
kiye, İran ve Afganistan arasındaki 
ademi tecavüz misakım askeri bir :it
tif aka tahvil etmek imkRnını tedkik 
etmek maksadlle bir heyet göndere
ceğine dair olarak ecnebi memleket
lerde müııteşiı:ı haberler hakkında sa.
lfthiyettar bir membada bu bapta 
malftmat olmadığı beyan edilmekte
dir. 

Ankara - Kırıkkale telefon 
hatb açıldı 

Ankara 25 (Telefonla) - Beş sene
lik telefon programına d a hil bulunan 
A nkara • Kınkkale ikinci telefon hattı· 
nın İn§ası bitmiş ve hat işletmeye açıl· 
mıştır. 

mübayaasını artbracak 
Londra 25 (AA) - Daily Sketch 

gazetesi yazıyor: Bir Alman ziraat heye· 
ti, Almanyaya ıridecek yiyecek madd~ 
lori mübayaasını artırmak makaadile 
gizlice Bülc.reşe gitmiştir. Almanyanın, 
ziraabn aüratle inkişafını temin için mü
tehassıslar, makineler ve tohumluk ırön
dereceği bildirilmektedir._ 

Dış ticaret un1um müdürlüğü 
Ankara 25 (Telefonla) - İhracatı teşki

lAtlandırma m üdfirli B. Servetin Dış tica
ret umum müdürlllğüne asaleten tayini 
bugün yüksek t asdikten çıktı. B. Servet 
fimdlllk İhracatı teşkllMlandırma. umum 
müdürlüğü işlerini d e vekaleten görmekte 
devam edecektir. İhracatı teşkllfı.tlandımıa 
umum müdür mua.vJnlJğine şube mlldürle· 
rtnden B. Remzi Saka terfian tayin edll
mi§tlr. 

maralı takas kararnamesinin 2, S ve 
' üncü maddelerini tad.ilen hazırla
nan kararname yüksek tasdikten ~ 
m:ıştır. Buna göre, tadlllerlle yalruz 
takas esasına müstenıd bir anlaşma 
akdedilmiş olan memleketlerle yapı. 
lacak takas muameleleri Cümhuri
yet Merkez bankasınca tedvir oluna
caktır. 

Aramızda ticaret ve tediye anlat
maları bulunmıyan memleketlerle 
yapılacak ta.kas muameleleri Ticaret 
VekAleti tarafından hazırlanacak ta.
llmatname esaslan dahilinde tkas 
ltmatname esaslan dahilinde Takas 
tır. 

Yeni kararname bu talimatname
nin Resmt Gazete ile neşri tarihinden 
muteber ola.Caktır. - ----

Meriyete giren kanunlar 
Ankara 25 (Telefonla) - Gedikli 

Erbaıların maaşlarının tevhidi hakkın· 
daki kanun ile, Erzincan ve Erzincan yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntaka
larda zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki kanun bugünkü Resmi Ga
zetede neşrolunarak meriyete konul• 
mu~tur. 

8000 tayyare 
İngiltere ve Franıamn 
Amerikaya mühim bir 

~i~riti 
Nevyork 25 (AA.) - Wall Street 

Joumal yazıyor: İngiltere ve Fransa ile 
6 ilii 8 bin bombardıman tayyaresi ve 
bir çok avcı tayyaresi satılması için mü· 
him bir mübayaa programı tetkik edil
mektedir. 1,000,000,000 ili 1 milyar 
700,000,000 dolara baliğ olacak olan 
bu progrun timdiye kadar kaydedilen
lerin hepsinden aenifti.r. 

Oeutschland zırhlısı 
Bir müddet evvel üssübahri

ıine döndü 
Berlin 25 - Resmi bir tebliğe göre 

harbin başlangıcınd~nberi Atlas Okya• 
nusunda korsanlık yapan Deutschland 
Alınan zırhlısı üssübahrısine dönmüştür. 

Berlin 25 (A.A.> - D. N. B. ajansı bil
diriyor: 

Führer, Deutschla.nd isminin daha. büyük 
bir vapura verilmesine karar vererek, şiin
dlkl Deutschland vapuruna Lützow adının 
talnlmaslnı emretmiştir. Büyük Lützow 
kruvazörüne de başka bir isim verilecek
tir. 

1, 7 50,000 asker 
İngiltere iki ıımfı daha ailih 

altına çağırdı 
Londra 25 (A.A.) - 20 1lA 2• yaşındaki 

şençler alllh altına alınmak üzere 17 ıu
batta kaydolunmata davet ed.llml§lerdlr. 
Bunlar kısım kısım çağınlacaklardır. 

Londra 2~ (A.A) - Yeni kura ef· 
radının silah altına çağrılması neticesin
de lngilterenin mart nihayetinde bir mil
yon 750 bin k.iıilik bir ordusu bulumı
caktır. 

Hitlerin gizli nutku 
Alman milleti ilk defa 
olarak Führerin sözlerini 

öğrenemedi 

Kopenbag 25 (AA) - National 
Tidende gazetesinin Berlin muhabiri 
bildiriyor: B. Hitler dün bir nutuk söy
lemi~e de içtima aleni olmaml§tır. Ho
parlörler iılernemi;ı ve Alman milleti ilk 
defa olarak Führerinin sözlerini öğren&
memiştir. 

Polonyadaki yahudiler hicret 
edemiyecekler 

Paris 25 (A.A.) - Pat ajansından: 
Alman işgal ordulan taar!ından neş
redilmekte olan Warschau Zeitung, 
bir emirname neşretmiştir. Bu emir
name, yahudilerin Sovyet Rusyaya 
hicret ve sivil, asker Almanlarla bir
likte tramvaylarda seyahat etmeleri
ni menetmektedlr. 

Alman Hariciye Nezareti 
lktisad dairesi reisi Romada 

Roma 25 (AA) - Alman Harici· 
r• Nezareti iktısad dairesi reisi doktor 
Clodiua bu akşam Romaya gelmiştir. 
İtalyan iktısad erkanile temas edecektir. 

Londra 25 - Baıvekil dün Avam 
kamarasında sorulan birçok suallere ce
nplar venniftir. Baıvek.il 936 İngiliz • 
İtalyan anlatması mucibince yapılma .. 
lbımgelen Akdenizi alakadar eden u
keri meseleler hakkında görii§üldüğünil 
IÖylemiştir. 

Bundan sonra Belçika taarruza ui-
rarsa İngilterenin derhal yardıma kop• 
cağım beyan etmiştir. 

İngiltere - Sovyet Ruaya 
Londra 25 (AA) - Dün akıam 

Avam lcamarM111da Sir Alfred Knos: 
BllfVekil B. Oıamberlain'den fU suali 
aormuıtur: cİngiltere hük.Uıneti Finlln· 
diyanın sebepsiz olarak maruz kaldığı 

tecavüz karıısında. Sovyetler Birliği ild 
münasebetlerini kesmek niyetinde midir, 
yokıa deşil mdiir~ > 

B. Chamberlain, mebusa ııu cevabı 
Tenniıtir: cBu mesele, bütün safhalarile 
çok ciddi olarak tetkik edilmelidir. Bu 
mesele, basit bir sual ve cevap ile halle• 
dilemez.> Bu, cevap üzerine Sir Alfred 
Knox ıöyle demi§tir: 

- Fakat acaba böyle bir kat'ı mü• 
nasebet siyasi bakımdan, hükumet 
İçin mantıki ve salim bir manevi vazifo 
~kil etmez mH Bu suretle bitaraf 
memleketlere cesaret vermiş olacağız. 

B. Chamberlain, bu ikinci suale cevap 
vermemiştir. 

Sovyetlerin yeni 
taarruzları da tardedildi 
Sovyetler yalnız 
100 milyonluk 

Kareli berzahında günde 
mühimmat sarfedivorlar 

~~--~~-------------~-~-
Londra 25 - Hehsinkiden alınan ha· 

berlere göre ıon iki gün zarfında Sov
yetler Mannerheim hattını yeniden zor
lamağa çalışmı9lar, l..adoganın fimalin
de ik.i noktada tiddetü taarruzlarda bu
lunmUJlardır. Bu taarruzlar. Ruslara bil
yük zayiat verdirilerek tardedilmittir. 

Alınan haberlere göre, Sovyetler yal
nız Kareli berzahında günde 1 00 mil· 
yon franklık mühimmat sarfediyorlar. 
Ruslardan birçok esir alınmıştır. Lado
a-a gölünün ıimalinde alınan esirler Sov
yet askerlerinin yiyecek sıkıntısı çekti· 
ğini söylemiıılerdir. 

Dün gece Kallajokide Ruslar tekrar 
taarruza ba§laınışlar ve bu taarruzlar 
sabah tafağa kadar devam etmiftir. Bu 
taarruzlar da katt bir muvaffakiyetaiz· 
liğe uğramııbr. Düpnan harp sahasında 
yüzlerce ölü bırakmıştır. 

Petsamo mıntakasında Rwı kıtaab 
alcim kalan iki taarruz yapmışbr. 

Kar yağdığından, Sovyet hava kuv· 
vetleri az ehemmiyetli bombardıman 

Garp cephesinde 
Tayyare uçuılan, topçu 

atı§ları oldu 

Berlin 25 (A.A.) - Tebliğ: Garpte kayde 
değer bir şey olmamıştır. Hava ordusunun 
müfrezeleri cephe üzerinde harekAt.ta bu
lunmuş ve İngiltere üzerinde de iatlkşaf 
uçuşları yapmışlardır. 

Paris 25 (A.A.> - 25 kanunusani akşam 
tebllğl: 

Cephenin heyeti wnumlyeslnde gündüz 
sükQnetıe geçmiştir. Bazı topçu at14Ian ol
muştur. 

1600 tonluk Alman Albcrt Janus vapuru 
gem.llerlmlzden biri tarafından yakalan* 
ken kendi kendini batırmıştır. 

Devriye gemllerimlzden biri bir Alman 
denlzalt.ısına muvaffakıyetli bir hücum 
yapmıştır. 

Müsadere edilen Alman 
malları 

Paris 25 (A.A.) - 13/ ll•O - 20/1/ 40 haf
tasında Fransız donanmasının yaptığı ab
loko. şu neticeyi vermiştir: Dokuz vapur 
tevkif edilmiş ve 15600 ton eşya müsadere 
olunmuştur. 

Harbin bıışlnngıcındanberl: 25• vapur 
tevkif edilmiş ve 480,500 ton eşya müsade
re olunmuştur. 

Londra 25 (.A.A.) - İskoçya sahilleri 
açıklannda bir Alman tayyaresi bir balık-
91 gemls1ne bombalar atmıştır. Bombalar 
geminin yakınlanna dü,.cınıüş ve hasara ut
ratnuşt1r. 

Alman tayyarelerinin 
uçuılan 

Londra 25 (A.A.) - Alınan olduğu sa.nı.
lan bir tayyare bugün öğleden sonra c;ot 
yüksekten Tamls nehri mansabı tızertnde 
uçmuştur. 

Hava darı toplarının ateoi duyulmuştuıı. 

Yuorislavyada kıs 
Evlerin çatıları karın ağırlı
ğına tahammül edemiyerek 

yıkıldı 

Belgrad 25 (A.A) - (O. N. B.)t 
Hırvat ülkesinde kar devam ediyor. 
Adriyatikle dahil arasında tren müna• 
kalalı kesilmiıtir. Bosna Hersekte ve 
cenup Sırbistnnında b üyük tuğyanlar ol· 
muııtur. Birçok evler çatılarında biriken 
karın ağırlığı ile yıkılmı§tır. 

Belgrad üniversitesi kömür buhranın• 
dan dolayı 1 gubat tarihine kadar de?8-
leri tatil etmiştir. 

uçuşları yapmı~tır. Bilhassa Aland adaı
Jarına taarruz etmiştir. Hiç ölü yoktur. 

Sovyet tebliği 
Moıkova 25 (AA.) - Resmi teblig : 

24 kanunusanide bütün bölgelerde ke· 
tif faaliyeti ve küçük piyade müfrezele· 
ri arasında müsademeler knydedilmiş
tir. Sovyet tayyareleri istikşaflarda bu· 
lunmuşlardır. 

Rus tayyarelerinin akınları 
Helainki 25 - Havanın muhalefe ti .. 

ne rağmen Rus tayyareleri uçuşlarına 
devam etmişlerdir. Ruhme m evkiini 30 
tayyare borbardıman etmiıtir. Fin hü
kU.rneti, Almanyanın Sovyetlere harp 
malzemesi verdiğine, yahut askeri ya r
dımda bulunduğuna dair herhangi bir 
emare görmemiştir. 

Bir Alman vapuru Aland adaları ci· 
varında karaya oturmuştur. Bir Sovyet 
tayyaresi çok alçaktan uçarak bombalar 
atmışsa da vapura bir şey olmamıştır. 

Türk - lngiliz 
yardım komitesi 
- Baştarafı birinci sahifede -

Jetinin büyük acı ve kederlerini İngiliz· 
lerin bütün kalbile paylaştığını söyliyc
rek. harpte olduğu gibi sulhta da büyük 
lider olan Atatürkün adını tazimle an
mış ve demiştir ki: 

cBir taraftan zelzele ve diğer tara f
tan su istilası yüzünden birçok şehir ve 
köylerin mahvolduğunu, binlerce Tür!:ün 
öldüğünü ve kurtarılmış olanların da 
ızbrap içinde bulunduklannı öğrendik. 

Bu büyük felaket karşısında nnsıl 
fedakarlıklarda bulunmakta olduğunu· 
zu duyuyoruz. 

Karla örtülü sahalarda açıkta kalmış 
olan kardeşlerinizin yardımına kopna· 
nın onların acılarını dindirmenin ne ka
dar zor olduğunu tahmin ediyoruz. 
Bütün bu güçlükleri hissediyor ve acıla
rınıza yürekten iştirak ediyoruz. Bu 
müşkül anlarınızda bir yardım olarnk 
göndermekte olduğumuz C§yaların ka· 
bulünü Jngilizler sizden rica ediyorlaı. 
Bu yardımlar imparatorluğun her ta• :ı
f~dnn İskoçyadan Irlandadan her y.rn
dan geliyor.> 

l..ord Uoyd yardım için yapılan dıı
vete her sınıf halkın gösterdiği yakın 
alakayı bilhassa tebarüz ettirerek bu hu· 
susta komiteye para ve eşyayı ihtiva 
eden binlerce mektup ve paketin gelıniı 
bulunduğunu ve bunların mümkün olıın 
aüratle felaketzedelere ulaştırılacıığını 
bildirmiı ve sözlerine nihayet verirken 
Türk milletinin büyük folaketler karşı
sında daima gösterdiği sabır ve metanO:. 
ti buaün de göstermekte devam edec~ 
ğinden emin bulunduğunu söyliyerelİ 
demittir ki: 

cSiz kuvvetli bir millet.iniz. Harap 
olan bu yerleri yeniden mamureye çe .. 
vircrek bu felaketten yeni bir kuvvet 
alarak. çıkacaksınız. Bu kederli günleri• 
nizde ıizlere ıelAmlnnmızı ve muhn~ 
betlerimizi gönderiyoı uz. Allaha ıama~ 
ladık.> 

Tevkif edilen auikasdcılar 
Batdat 25 (A.A.) - Maliye Nazın Rüs

tem Haydar" y rı rn m•lkasdb alA.kadar 
olmak Ü?ıerc 12 kişi tı-v :U edilmiştir. Bun
ıarm arasındn .kl s • r1aı ı1..ın Sabir ve 
İbrahim Kemal d< ~ı "' . 

B. Avni Seltman 
Ankara 25 (Telefonla) - İstanlnd 

mıntakası ticaret müdürü B. Avni Sak
manın maap bir derece yi,ibeltilmiıtir. 



26 Kanunusani 1940 -AKŞAMDAN AKŞAMA 
Arab harflerini 
diriltmek değil, 

müsteşrık yetiştirmek 
mecburiyetindeyiz 

Citmhuriyet gazetesinde, Peyami 
Safa, eski kitaplarımızı okuyabilmele
ri için on bir yaşındaki çocuklarımıza 
arap harflerini öğretmemiz lüzuınun· 
dan bahsetti. Dünkü nüshamızda da 
Başmulıarririmiz, elifbe belletmekle 
ki!ltür aşılamak kabil olmıyacağını 
anlattı. 

Hakikaten de geri usullere dönecek 
yerde, irfanımız için lüzumlu eserleri 
ar:ıp harflerinden yeni harfiere çe
virmenin muvafık ve yegane yol ol
duğuna katiyetle inanmaktan başka 
çare yoktur. Aksi takdirde Tink'ın 
yanan gemilerini küllerinden ihyaya 
çalışıyor gibi gülünç bir hal alını. 

Beynelmilel şaheserlerin tercü-
me~i! Milli ana eserlerimizin şimdiki 
tiirkçeye çevrilerek Iatin hurufile bas
tırılması ! (Bunlan bu sütunda kaç 
kere temenni ettim.) Diğer taraftan 
da ecnebi lisan tedrisatının genişle

tilmesi... İşte. yeni nesil, kültürünü 
bu kaynaklardan alacaktır. 

Fakat saheser olmıynn, yahud şah
eser olduklannı henüz bilmediğimiz 

esld kitaplar var ... Ve Türk milleti, 
ş:ırk cihanı içinde yaşadığı asırl:ll' 

zarfında ikinci, üçiincü kıymette ki· 
tuplar da vücmlc getirmiştir... Hatta 
bunlann bazılan arap~.a, farsça me
tinlere doldur... İçlerinde, velev 
parçacık.tar halinde. öyle malumat 
vn,. ki, mazimizi öğrenmek istiyenle
rin önünde ihtimal yepyeni bir ufuk 
a~acaktır ... Biliyoruz ki, tekmil kitap
ları !atin harflerine istinsah etmek 
şimdilik kudretimizin dışındadır. Ay
nen istinsahmdan esasen bir fayda 
da hasıl olmıvacaktır; zira, Başmu
harririmi:tin pek isabetle söylediği 
gibi, mesele o Jiifları lafız lafız okuya
bilmekte değil. anlıyabilmektedir. 
Halbuki ekser telifatta ayetlere, ha
dislere, kelD.mı kibara. şark aleminin 

meşahirine yahud hadiselerine, efsa
nelerine telmihlere rastlanır. Gayri 
menus kelimeler lugatlerde aranıp 
bulunsa bile, manayı hakkile kavn
yaMlmek için esaslı hazırlık Jizım. 

Demek ki bir «Tiirk müsteşriklerl 
kadrosu• yetiştirmek mecburiyetin
deyb:. Bu kadronun mensuptan arap 
harflerini de, osmanlıcayı da, arapca
yı ve farsçayı da mükemmel surette 
ö~'l'enmelidirler. Bizim idadilerde ya
hml medreselrrde vaktile yanın ya
nllllak yetiştiğimiz gibi: «Benim oğ
lum bina olmr, döner döner gene 
olmr!• tarzile değil, Garp usullerile! 
Okuduğunu kavramak şartile ... 

İşte yukarıda anlattığım şekilde 

cıunmma mahsus basitleştirilmiş is
tinsanhlarıı ı başaracaklar da bu gibi
ler arasından pıtırak gibi çıkar. Şim

diye kadar yaı>ılmış yanlışları keza 
bunlar düzeltir; tarihimize, dilimize, 
din"mize tlair meçhul kalmış hakikat
leri gene onlar orbya vururlar. İlh, 
ilh ... 

On bir yaşındaki ya\'l"ulan elil kü
siin ennlden kurtardık. Tekrar cende
reye sokamayız. Bunu ıuünalmşa bile 
etmek istemeyiz! Fakat diğer taraftan 
da, binlerce Türk ınüsteşnkı yetiştir-

mek işine şimdiden başlamazsak mil
li mazimh:den palamarları büsbütiin 
koparacağız. Telaş edelim: Biz son ne-

sil gözümüzü kapadığımız gün, bir 
tapu senedini, bir fermanı değil a, en 

:- HaşA huzurunuzdan, hayvanla
rın insanlardan daha hassas oldukla
ruu iddia ediyorlar bay Amca .•• 

AKŞAM 

l:R D.&BBRLBRi 

T eberrüat 965,466 lirayı buldu 
Bundan sonra Merkez komitesine hiç kimse davet edilmiyecek 

Feliketzedeler menfaatine dün de şehrt
mlzdeki Kızılay merkezlle şubelerine 30,30'1 
lira 54 kuruş yatırılmıştır. Bundan evvelki 
teberrila.t yekünu da dahil olduğu halde 
dün akşama kadar Kızılay veznesine ya.
pılan teberrüat 965,466 Ura tutmuştur. 

Görülen lüzum üzerine tall komitelerin 
faaliyetleri devam etmiyecektir. Bu suret
le kazalarda kaymakamlann tüccarlar 
arasından seçtikleri bu komiteler artık 
teberrila.t teminine devam etmiyecek ve 
vilA.yette Vail Dr. Lütfi Kırdann re1slll1 
altındaki merkez komitesine de hamiyet
lerine müracaat edilmek üzere hiç k.itn.99 
davet edllmlyecektir. FelAketzedelere y"'"° 
dım edecek vatandaşlar, dotrudan dotru
ya. Kızılay& mliracaat ederek teberrüatta 
bulunacaklardll'. 

Mı.slrdaki vatandaşlanmızla dost Mısır-

lhtikarıa mucadele 
Fiatler normala doğru 

inmeğe baıladı 

İhtJkarla mücadele hususunda alınan 
kararlardan blrl de ithalAtı kolaylıl4ttr· 
maktır. Tahminen bir buçuk ay evvel, şeh
rlmizde, yenisi gelmediği bahaneslle bir 
çok malların fiatleri yükseltllmiştl. İthalA.
tın kolaylaştırılması üzerine fiatler düş
meğc başlamıştır. Saç, manifatura eşyası 
flatlcri normal hadde doğru inmektedir. 

Taclrlere akreditif verileceği anlaşılır 
anlaşılmaz, memlekette en az 6 aylık stok 
bulunduğu halde sebepsiz yere yiikseltilen 
kahve ve çay flatıeri de derhal düşmü.ştü. 
Yeni sipariş edilen 15 bin liralık çay stoku 
Ziraat bankasına tesllm edilmiştir. Kahve 
ve çay limitet şirketi tarafından alıcılara 
satılacaktır. Aynı mikdarda blr mal da 
yoldadır. 

İhtlk:irla mücadele komlsyonu, dün, 
mıntnka ticaret müdüı-lüğünde toplanmış
tır. Toplantıda, sebepsiz yere fiatlerl yük
seltilen bazı maddeler hakkındaki şikayet
ler gözden geçirilmiş, tahkikatın derinleş
tirilmesine karar verllmt,tır. Komisyon, 
bugün tekrar toplanacaktır. 

Şaşkınbakkaldaki kaza 
tahkikatı 

B:İ.yramın üçüncü günü Üsküdarda Şat· 
kınbakkal virajında devrilen itfaiye mo
topompu Jç!nde bulunanlardan yaralanıp 
da hastaneye kaldırılan şoför Osman, Ce
mll ve Hüseyin, iyileştikleri cihetle dün 
hastaneden çıkanlmışlardır. SaHihaddin. 
Şuayip, Feyzullah ve Mustafa henüz has-
tanededirler. • 

Kaza _hakkında tahkikata el koymuş bu
lunan Üsküdar müddelumuml muavini B. 
Ratıp, bugün, şoför Osmanı sorguya çeke
cek, aynı zamanda Cemil ve Hüseyinin de 
malümatlarına müracaat edecektir. 

Beşiktaı kaymakamlık bina· 
sının yıktırılmasına baılandı 
Beşlktaşta Barbaros türbesJnin etrafını 

açmak üzere kaymakamlık binasının yıkıl
ması işınin ihale edildiğini yazmıştık. Dün
den itibaren Beşikta.ş kııymakamlık binası 
yıktırılmağa başlanm14tır. 

Kaymakamlık şimdlllk muvakkaten Mal
müdürlüğil binasına nakledilmiştir. Kay
makamlığın daimi binası için Hay
reddin iskelesinde ve dentz kenannd& 
eski saraylardan biri tahsis edllml.ş ve bu 
binanın tamiri için 20 bin liralık tahsisat 
gönderilmiştir. 

Bugün de türbenin etrafındaki dükkA.n
larm yıkılması ihale edilecek ve bu binalar 
da bugünlerde yıktırılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
basit vesikayı, bir dede vasiyetname
sini okuyan adam kalmıyacak; Sir 
Dcnison Ross'un hafidini Londradan 
mütehassıs diye getirterek: 

- Bak şu türkçe kağıtta ne yazılı! 
Oku da bize söyleyiver! - demek icab 
edecek. . 

Tedbirini şimdiden almazsak, hey-
hat, bu olacaktır! 

(V~ • Nft) 

lılann zelzele felA.ketzedelerine yaptık.lan 
yardıma aid 19,500 lira Kahire elçUiğinden 
Kızılaya gönderilmiştir. Dün Bulgar1stan
dan 16 vagon kereste gelmiştir. Bu keres
teler zelzele mıntakasına gönderilecektir. 

Bugün de İzmir vapurlle Ordu ve Otre
suna yedi yüz eıuoer çuval un gönderlle
cektlr. Bundan evvel de 4 vagon Orduy&, 
6 vagon da Giresuna. kereste ile 100 çadır 
gönderilmiştir. 

Tekrar bugün 160 balye ile 20 sandık 

eşya, .saç, kürek ve f vagon kereste Ordu
ya, <M balye, 38 sandık sa9 ve kürek de Ol· 
resuna gönderilecektir. 

Dün de Mısırdan 11 balye battaniye, H 
balye giyecek, Fransadan da H balye efya. 
gelmlşUr. 

Karilerim izin 
mektupları 
1900 lirayı kim 

teberrü etti 
Yılbaşı gecesi Taksimde, Yeni gazi

noda bir eğlence tertip edilmişti. Zel
zele felaketi münasebet!le bu eğlen
ceden vaz geçildi. Münasip... Verilen 
paraların Kızılaya. terki mU\'afık gö
rüldü. o da. alô.... :F'ııkat gnzetelerde 
1900 küsur liraya baliğ olan bu pa
rayı Perapalas oteli sahibinin teberrü 
ettiği ilan edildi. ~te bu doğru deıtll. 
Ben, zelzele felaketinden evvel 1!5 ki
şi için yer tutmuş, 75 lira vermiştim. 
Şimdi kendimi bu zevata hesap ver
mek mecburiyetinde görüyorum. He
sabı vermek de ancak elimize bir 
makbuz verilmeslle olur. Kaç gündür 
bununla meşgul olduğum halde bir 
türlü böyle bir makbuz almak imkA
nını bulamadım. Mesele ehemmiyet.siz 
telakki edilmemelidir. Makbuz ayni 
zamanda kontrolu da temin eder. Al6.
kadarların nazarı dikkatini celbede
rlm. 

KÜÇÜK HABERLER: 
* Beykozda oturan Şaban isminde blrt, 

Çamlıcada Şirketi Hayriyenln 53 numaralı 
vapuruna. binerken muvazenesini kaybede
rek denlze düşmüş ise de etraftan yeti.şen
ler tarafından kurtarılmıştır. * Ferlköyde oturan B. Hakkının bir YIL
şındakl çocuğu salıncaktan diiferek yara
lanmış, polis tarafından Etfal hastahanesi
ne yatırılmıştır. 

* Şoför Alinin idaresindeki otomobll 
dün akşam üzeri Çarşıkapıda A.rfak is
minde bir çocuğa çarparak muhtelif yer
lerinden yaralanmasına sebep olmuştur. 

* Süreyya isminde birile Mehmed l.!
m1ndeki arkadaşı dün bir meyhanede ra
kı içerlerken kavga etmişler, Mehmed, Sü
reyyayı bıçakla, Süreyya da Mehmcdi rakı 
şlşeslle yaralamıştır. Polis ikisini de tedavi 
altına aldırmış olup lcab eden kanuni ta· 
klbat yapılmaktadır. * Bir çok apartımanlardan ampul çalan 
ve zabıta tarafından aranan Pok.rat adın
da sabıkıılı bir hırsız Aksaray civarında 

iki apartımandan çaldığı ampullerle ka
çarken yakalanarak adliyeye verilmiştir. 
Suıtanahmed üçüncü sulh ceza mahkeme
sinde Pokrat on yedi ay hapse mahkt1m 
olmuştur. 

* Eıninönünde Balıkhane binasının 
önündeki mesçlt ile yanındaki dükkAnlann 
1stimlô.k muamelesi tamamlanmış ve bun
lar bir yıkıcıya ihale edilmiştir. Bugünler
de bu mesçldln yıktırılmasına başlaııacaJı:
tır. 

* Prost planına göre şehrin sanayi mm
tnkalan tesbit edilmiştir. Bu mıntakada 
hangi nevi sanayiln yerleşeceğini tesblt et
mek üzere dün Belediyede bir içtima yapü
mıştır. Bu içtimada verilecek kararlardan 
sonra lmalflthanelcrle fabrikaların cins ve 
nevine göre taşınacakları mevkiler tesblt 
edilecek ve alakadarlara kati tebligat 1apı
lacaktır. 

İngiltereden gelecek 
misafirler 

İngllterede tcberrü edilen eşyanın tev
ziine yardım etmek üzere Sir Deeded ile 
profesör Oarstang'ın Londradan hareket 
ettikleri bUdlrllmiştl. Mlsaflrlerimlzin bu
günkü trenle şehrimize gelmeleri bckleni
:vor. Mi.safirler Kızılay İstanbul müme$ll1 
B. İsmail Cemal ve depo müdürü B. Hay
dar tarafından karşılanacaklardır. Misa
firlerin mlhmandarlıklanna Sıhhiye Ve
klletl neşriyat müdürlüğünden Dr. Remzi 
memur edilmiştir. Bu iki zat için Tokat
lıyanda. lkl daire tahsis edilmiştir. Misa
firlerimiz şehrlmlzden Ankaraya gidecek
ler ve oradan da zelzele mıntakasını ziya
ret ederek İngiltereden gelen eşyanın tev· 
ziine yardım edeceklerdir. 

ihracat artıyor 
Ölü mevsimde olduğumuz 

halde muamele fazladır 
Dün 450 bin liralık ihracat yapılmıştır. 

Dün İtalyaya deri, kuru fasulye, taze balık; 
Fransa.ya tütün, tiftik; İngiltereye keten 
ve tiftik gönderilmiştir. Evvelkl günkU ih
racat miktarı 400 bin lira kadardı. Evvelki 
güne nnzaran ihracat tutannda yükseli§ 
vardır. Ölü mevsimde bulunduğumuz hal
de yarım milyon Hraya yakın mal ihraç 
edişimiz, piyasada büyük bir alaka lle kar
şılanmıştır. İtalya ile ticari muamele art
maktadır. İhracatımızın artması, ıthalA.t 
kablliyetimizl de arttırmaktadır. 

Çinli seyyar satıcının eıya
aını çalan mahkum oldu 

Linglu adında bir Çinli seyyar satıcı 
Çarşıkapı civnrında bir kahvede lşportasl
le yün fanila satarken Süleyınıın adında 
biri yanına sokularak ndnmcağızın fanU:l
lanndan birini çalmış fakat kaçarken ya
kalanmıştır. 

Süleyman diln Sultanahmed üçüncü su!h 
ceza mahkemesinde muhakeme edilmiştir. 
Davacı Linglu mahkemede davasını Çince 
olarak bir arkadaşınn anlatmış, o da türk
çe ve almanca bilen dlğer bir terclinıana 
almanca nakletmiş ve bu ikinci tercüman 
va.sıtas!le mahkeme davayı türkçe olarak 
d!nlemlştlr. 
Şahidlerin ifadelerlle de suç sabit oldu

tundan Süleymıının bir ay hapsine kara:c 
verilerek derhal tevklf edllmlştır. 

Mercan cinayeti muhake
mesine batlandı 

Mercanda saraç dükklinında altmış ku
ruş alacak yüzünden arkadaşı Zeynell sa
raç bıçağlle öldüren Ömerln muhakemesi
ne dün ikinci ağır ceza mahkemesinde ba
kıl.m14tır. Maznun Ömer bazı gayri ta.bil 
hareketler yaparak kendisinin şuurunun 
bozuk olduğunu, vaka esnasında ne yap
tıtını bilmediği gibi mahkemede de ne 
söylediğini dilşünemediğini iddia etmiş ve 
tıbbı adilde müşahede altına aldırılmasını 
istemiştir. Mahkeme, Ömerin evvcld adliye 
doktoru tarafından muayene ettirilmesine 
ve lüzum görülürse tıbbı adlide müsahede 
altmn aldırılm:ı.sına karaı· vererek muha
kemeyi başka güne bırakmıştır. 

Devlet konaervatuarı 
tatbikat sahnesi 

Ankara 25 (Telefonla) - Şehrimiz• 
deki esnaf npartımam konferans salo• 
nunun devlet konservatuarı tatbikat 
sahnesi haline getirilmesi kararlaştırıl· 
mıotır. Bu maksadla mezkur salonda 
yapılacak tadilat için 1 1 O bin küsur li
ra harcanacaktır. 

* Bir müddet evvel I~ııradenizde Podima. 
nıevkllnde mayne benzer bir cisim görül
müştü. Mnhalllne bir keşif mUfrezesı gön
derilmiş, ve mezkur cismin bir şamandıra 
olduğu anlaşılmıştır. Şnmandırnıuıı fırtına 
yüzünden Bulgar sahUierlnden kopup gel
diği tahmin edilmektealr. * Şehrimizde bulunan Sıhhiye müdürü 
B. Asım dün felaketzedelerin iskan edil
dikleri mıntakalan gezmiş, kendilerine 
gösterilen ihtimamı memnuniyetle telakki 
etmiştir. 

Bay Amca ve tehlike! .• 

. . . Rasathane A.letlerinln bile evvel- ı 
den haber alamadıkları zelzeleleri 
danalar farkededennişl .•• 

... Yok bilmem gelecek fe1Aket1 in
sanlardan evvel köpekler hissederler
mifl ..• 

... Fakat bayanlar baylar, bu me
deniyet asrında bendeniz bunlara 
inanamıyacağım, olmaz böyle şey ..• _ 

Bahlf e S 

lST ANBUL HAYA Ti 

Bir gece eğlentisi 
Bir kaç arkadaş, beraberce bir gece 

eğlentisi yapmağa karar vermişler. 
Beni de davet ettHer. Akşam üzed 
Sirkeci civarında bir kıraathanede 

toplandık, müzakere başladı: 
- Eh, hepimiz tamamız. Şimdi eğ· 

lentl progrnmını yapalım. Adamakıllı 
yiyip içip eğlenmeliyiz. 

- Evvela bir çalgılı gazinoda otu
rup lıcın yemek yeriz, hem de birkaç 
bira içcrlz. Ondan sonra ... 

Biri sözü kesti: 
- Yoook. Ben bira içmem. Midemi 

şişiriyor. Biraz rakı içmeden eğlenile· 
mez. 

- Peki bayım. Sen rakı içersin. 
Öteki atıldı: 
- Olmaaaz. Hep beraber eğlenece

ğiz. Bazısının rakı, bazısının bira iç
mesi olmaz. 
Rakı içmek istiyen, biraya balıane 

butuyo.r, şarap meraklıları, rakıyı 

kötülüyorlar, münakaşa uzuyordu. 
İçki meselesini ortaya atan arkadaş: 

- :Münakaşa ile \'akit geçirmiye
lim, dedl Şimdi ikinci planı hazırla
yalım da, içki meselesini gazinoda 
hallederiz. Ben, gazinodan çıkınca bir 
bara gidip eğlenelim diyorum. Muva
fık mı? 

İtirazlar başladı: 
- Ben bara gitmf'm. Apandisitim 

,·ar. Dansedemiyonım. Şöyle yiyip 
içerek eğlenecek bir yere gidel'im. 

- Evet, evet ... narda geç val:tc ka
dar lcalıp bir sürii ınasraf ederiz, ya
rın s:ıbal1 da erken kalkam:ıyı7.. 

B:ır meselesi iizerinde de bir hayli 
münaknşnd:ın sonra başka bir teklif 
yapıldı: 

- O tıalde, ( ... ) gazinosuna gido
liın. Hem istediğimiz gibi yer içer eğ· 
Jcuiriz, hem de hanende bayan ( ... ) 
yı Oinleriz. 

Bu da şiddetle retldedilrli: 
- Aman, bırak şu cırlak sesli ka

dını. 

- E\·et, onun sesini ben de bc~en
miyonım. Bnyen ( ... ) nın sesi dlha 
güzel. 

- Hayır, hayır. Canınız şarkı isti· 
yorsa evlerinizde radyo dinleyiııiz. 

Fikirler bir türlü birleşemiyordu. 
Uzun münakaşalardan sonra lnraat
haneden çıktık: 

- Hele bir defa Beyoğluna çıkalım 
da, programı orada düşünürüz. 

Dediler. Yolda; «Otomobile ml bine
lim, tramvaya mı?• diye yarım saat 
kadar daha münakaşa yapıldı ve ni
hayet tünelle çıkınnğa karar verildi. 

Taksimle Tünel arasında, sokak 
aralanna da sapmak şartile, dolaş
mağa başladık. Ga~inolann kapıla

rından bakıyoruz. Kimisi kalabalık 

diye beğenilmiyor, kiminin servisi fc. 
na olduğu söyleniyor, başka biTinin 
pahalılığı ileri sfüiiHiyordu. Ilel' biri
ne birer bahane bulundu ' 'e kapıla
rından döndiik. 

Saat on.bire gelmişti. Kö~e başında 
durduk. İçlerinden biri: 

- Arkadaşlar, dedi. Ben fena Jıru
de yoruldum, uykum geldi. Zaten va
kit de geçtiği için bundan sonra eğ
lenemeyiz. Haydi, şimdi evlerim~ze 
gidelim <le, başka bir gece yine top
lanırız. 

Gece yansı yorgun argın, nç susus 
eve dönerken arkadaşlardan biri ku
la!;;rıma eğildi: 

- Bu geceyi hiç unutannyncağım. 
Enteresan bir gece ... 

- Evet, dedim. Yiyip içip aç yattı
ğımız gece .•• 

Cemal Refik 

B. A. - Olur bayım olur!. .. Bakın 
bizim.ki bile teşrifinizden beş dakika 
evvel havlamağa başladı! ... 



BabJf e t 

Bütün Hollanda mllletl hükOmetin 
bitarafllk siyasetini tasvip ediyor 
Holldnda parldmentoau, /ngiliz Bahriye 
Nazırının nutkunu tenkit etti. Hariciye 

Nazırı bir nutuk s6yledi 
La Saye 25 (AA) - Holl&nda pe.rll

mentoaunda tnımz Bahrtye Nazın Chq.. 
chlll'in son nutku meTZU1Jbahla olmtı§ Te 
tent.ld ed.llm1ft.lr, 

Bu münasebetle cerey&11 eden müzake
reler aontmda BartdJe Kazın ıcettena 
demlştir tı: 

cBilUln Hollanda mllleti )liikQmetln bl
tarntlık ll:f&3etinl ıasvtb eylemektedir. Bu 
husust.a hiçbir f{iphe yoktur. Bltaraflılımı
Elll lhllllne mani olmak için tedbirler al
maktayız. Bu 1-pta katiyen entemuyonaJ 
tanunla.rt. lat1n&d ediforuz. Hollandanın 
alyaaet.ıne kendi menfaatleri namına h11-
cum edenlerin tMlrlne hllkdmet kapıluı
Jaea ttır. 

Hollanda ve Bc1ç1ka., Avrupada birer nl· 
sam ve sillı:Onet un.surudur. Bu ıt1 memı.. 
ketin kendilerine yapılan vald.lerin eaml
mlyetıne n Hollandanm Avrupa. 1'e Aıy&
da 1ftal ettlği mevklln bu topraklar ~ 
zmde hiçbir bilyilk devletin emeller beale
meslne müaalt olmadığına. dair hariçte 
mevcud kanaate ınanıa.n n.rdır ... 

Harlcl,.. Nazın, bltaraflar& ka111 taanıut 
edllme&11ht1malln1n lCı.übaJnıtıe menu\lb&.
hls edilmeslnl tenkid eylemlf vo töY1e • 
ml§Ur: 

cMlnevt duyguların ilılill, vaziyetin ln
t4&.fmda knt.1 bir tesir yapablllr. Hiç tım
aenın muhulplere ahllksız niyetler attet
m.eğe hakla yoktur. 

Hollanda, blt.&raflığını muhafaza H 
Avrupay& karşı vazifesini yapmlf oluyot. 
Çünkd eaer Hollanda ve Belçika. harbe ct
recelı: olurlarsa, 1fler1 d&ha z11ade lı:anşt.ır
mıt olac&lı:lardır. Blze her kim taarruz et
mek cüretlnde olur.sn sUAhla karşılanacalc
tır.a 

Huiclye Nazın. ChurchW'in Milletler Ce
m!yetlle &lAkadar olan sözlerine temu 

Yugoslavya -
Bulgaristan 

Dostluk pakbnın yıldönümü 
münasebetile telgraflar 

teati edildi 

Sofya 25 (A.A.) - Yugoslavya Hıv 
riclye nazın B. Markovlch, Bwgar Baş
vekili ve Hariciye Nazın B. Köseivano
fa aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

«Sulhün ve memleketlerimlzin ve 
Balkanların terakkiyatı menfaatine 
samimi teşriki mesaimizin temellerini 
&tml§ olan ebedt dostluk muahedeml
zin yıldönümü münasebetile sızden 

en hararetli temennilerimi ve dostluk 
hissiyatımı lt1tfen kabul etmenizi ri
ca ederim.» 

B. Köselvanof, şu cevabı ve~tir: 
«Kardeş rnllletıerimiz tarihinde ye

ni sahifeler açmış olan ve müşterek 
menfaatler muhafazası için lki mem
leket arasında vlf ak ve sarn1m1 mesai 
birliğini tesis etmek sureWe Balkaıllar 
sulhiınü tarsin etmiş bulunan ebedt 
dostluk ve ihHU edilemez mlh mua.
hedeııameslnin imzasının yıldönümü 

munasebetilc en samimi temennller1ın1 
Te hararetli dostluk hlslerlmln temi
natını kabul etmenizi rica ederim.> 

lngilterede iısiz amele ıayıaı 
azalıyor 

IA>ndra 25 (A.A.) - Bir aeneden
beri ve daha evvel mukayyet ~ 
erkek amele ınlkdarı 223.098 den 
18.668 e dü.şmüştür. 
Beş senedcnberi mukayyed bulu

nan işsiz amele Myısındaki tenakus 
yüzde 25 nlsbetindedlr. 

Bulgar fa~iıtlerinden 29 kiti 
muhakeme ediliyor 

Sofya 25 - Burada üçüncü ceza mah
kemesinde, feshedilen Ratnitsi adındaki 
Bulgar fıııi:ıt tc~kilatı azaşından 29 kiti
nin muhakemesi görülüyor. Bunlar, bir 
müddet evvel Sofyada C'Bulgarya> sa
lonunda Yahudiler aleyhinde tezahürat· 
ta bulunmuşlıır ve içtima halinde bulu
nan Yahudilerin Üzerlerine yumurta, 
vesaire atmı~lardır. Maznunların, parti
lerin f eahi kanununun 5 ve 7 inci mad
deleri mucibince cezalandınlmaları i.
tenmektcdir. -----

İtalyada zelzele 
Roma 25 (AA.) - Bugün Palermo, 

Laspczia ve Lucquesde zelzele olmU§• 
tur. Palermo ve Laıpezia' da hiçbir ha· 
Ar yoktur. 

Prens Kristof'un cenaze . . 
merasımı 

Atina 25 (A.A.) - Prens Krlstofun 
omıaze merasimi bugün yapılmıştır. 
Mera.sime kalabalık bir halk kütlesi 
fft.1rak eyle~. 

eckınS demlfUıı t.l: 
cİqtlterenln müdahalesi \i.zerine, Mille~ 

ler Oemlyet.ınde bulunan blta.raflar için 
h&ıt>e ı,t1rak ih~undaki hukulti meobu
d7.t ıeoenterde ilga edllmJştlr. Her halde 
bqtlın hukuki veya mAnevt bir mecburt
ret men;uubah1s olamaz. 
~ Mllletler Cemiyeti, bir t&raflı ma
~ muhaf&Zaya de"Yam edecek oluna, 
hloblr mlllet uzun zaman Cemiyette ba 
olarU kalamaz. Maamafih lı:ilçflk memle
~ lçln Milletler Cemiyetinden aynl
mak amanı ıwıtız gelmeml§Ur. Cenene 
mtlweaeslntn Jlı1& edilme& ümidleri ta
m.amlle krltolun&maz. 

lııDlletler Oemlyetlnin son toplantısında 
plııuı Rusyanın F1nllndlyaya taa.rrusu 
aumnıub&hts olm\lftur. Küçük mWetJerln 
bu '°Planbda bltan.flıktan aynlmlf oldulc
Jan lddiasl t.nıaşüıunaz. l"aka t bazıları 
bunda ı.srarla 1ddla ediyorlar. tnanııamı
J&C&k bir fe1·• 

Hollandada müfit unsurlara 
karıı tedbirler almıyor 

Anıesterdam 25 (A.A.) - Dftn me
bulan ıneclls1nde cereyan etmiş olan 
müake.reler esnasında birçok mebus
lar, Harbiye Nazınnın bütün müfrit 
unsurları ordudan uzakla§tınnak tar 
anurunu tensip etmişlerdir. 

Ayni mebuslar, hükftmetten ordu
daki Te halk arasındaki mülrlt unsur
lara n bilhaasa nasyonal sosyalist teş
kllltma ve bu harekete mensup zabi
tana karşı şıddetli tedbirler alınıp alın· 
mamıı olduğ\mu sormuşlardır. 

Gümüşhanede 
yeni zelzeleler 
24 ıaat içinde 4 zelzele 

kaydedildi 

Gümüşhane 24 (A.A.) - Son 24 
saat zarfında muhtelif şiddette 4 zel
zele kaydedllmlştir. Hasar yoktur. 

Süleymaniye caıniinde 
mevlôd okutuldu 

Kmlay Beyazıd nnh.iye merkez!, Erzin
can ve havallsindekt zelzele şehldlerine it
haf edilmek 1lzere Bfile7ms.nlye camlslnde 
bir me"flM olı:utmu1tur. Mevlt1du müteakip 
oamlde bulunan halk Kızılaya birçok te
ber:ıi1lerde bulunmllf ve bu teberrüler blıl 
sandık içinde t.oplanmıştır. Sandık dlln 
Xm1&7 mertezlne teslim edllm!ştır. 

lzmirin yardımı 
tmılr 25 (A.A.) - 22 inci yardım listesi 

De İım1r oehrinin Erzincan feliketzedelerlne 
natd1 rardım yelt&ıu 131,770 lira 46 kuru
... balft olmuştur. * ethrlmlzde hayır ve talebe lflerl Ue 
meoPI Türkistan TÜrk gençler birliği ce
m1Jet,i Ermncan zelzele fellı.ketzedelert lçln 
azalannda.n 85 Ura toplamış ve Kızılaya 
teaılm etml§ttr. 

Zile 25 CA.A.) - Şehrlmlzde her gün bir
ta.ç def& hafif yer sa.rsmtılan hlssedl.lmelı:
tMlr. Buıfuı de saat 12,45 tc üç sa.niye ru
ren orta §lddette bir zelzele olm~tur. Ha
sar yoktur. 
Sına 25 (A.A.) - Sıvasta bugün 10,60, 

11,09 "Ye 12,21 de beşer saniyelik üç def& 
zelzele olmuştur. Hnsar yoktur. 

Yunaniıtanda teberrüler 
ııeniıliyor 

Atina 25 - Atina gazetelerinin is
tihbaratına göre Türklyede zelzele fe
IAketzedeleri için yapılmakta olan ia
ne faaliyeti, tasavvur edilemlyecek bir 
genl§llk almaktadır. Bütün esnaf re
oekkül ve blrllklerl iane toplamak için 
komisyonlar ve tali komisyonlar teş
kil etmişler ve f elftkctzedelere yardım 
için azalarına hitaben beyannameler 
neşreylemlşlerdir. Büyük tane komis
yonu, üzerinde Türk - Yunan bayrak
ları bulunan güzel levhalar bastırmış
tır. Papaslann kiliselerde ve muallim
lerin mekteplerde 10 şubata kadar ia
nenin hedeflerini halka ve talebeye 
izah etmeleıi kararlaştırılmıştır. 

Hitler'e ellinci yıldönümü 
hediyesi 

Amat.erdam 25 (A.A) - 1918 de 
Almanlar tarafından mütarekenin çalın
dıiı boru 20 hnziranda Hitlere doğu
munun ellinci yıldönümü münnsebetile 
hediye edilmi~tir. 

Bu hediyeyi şapnn çavu~ Zebrivaki 
erbatlığa terfi ettirilmiştir. 

Bir Norveç vapuru battı 
Amsterdam 25 (A.A.) - 1750 ton

luk Norveç bandıralı Biarritz vapuru 
bu .sabah İjmuiden 36 mil batı şlma
llnda nıayne çarparak batmı.ştır. Mü
rettebat İjmuidene çıkmıştır. 

Dr. Refik Saydamın 
u .k . Başvekilliğinin i k yılı 
.cı.Ungarya l l maç (B~ tarafı 1 inci sahifede) 

Ko lejmüdHriı d 4n 
Amerikaya gi ti 

daha yapacak 
Şi§li ve Pera Macarlarla 

karıılaııyor 

&yram tatilinden i8tifade ederek 
tohrimizde üç maç yapan Macaristan 
profesyonel lig ikincisi Hungarya tnkı
IDI idarecileri. klüplerimizin iki müaa
ı,.n daha yapmaları hususundaki mü· 
raoaatlerini kabul ederek seyahatlerini 
plecek haftaya bırakmı~lardır. 

Hungarya takımı birinci maçını cu· 
marteei günü Beyoğluapor ldübü ile ya
eacak, ikinci müsabaka pazar sabahı 
Şi,li ile olacakbr. 

Teknik oyunlarını zevkle takip ettiği
miz Macar futbolculannm bir hafta da
ha tehrimizde kalarak iki müsabaka ya
pacakları haberi bütün sporcular tara
fından büyük bir memnuniyetle karp
lanmııtır. 

Hunaarya takınuna karşı ıon maçla
n ~apacak olan Beyoğluspor ve Şi§li 
klüplerinin bu kar~ı)a~malara diğer 
klüplerden alacakları oyuncularla takvi
yeli bir tekilde çıkacakları cihetle mü· 
sabakalann aıkı bir ıekilde geçeceği 
tahmin edilmektedir. 

Maçların ikisi de Taksim stadında 
olacak ve Beyoğluspor - Hungarya ma• 
çı cumartesi günü 15 de, Siıli • Hun• 
l'&rya maçı pazar sabahı saat 10,30 da 
yapılacakhr. --------

Basketbol müaabaka.aı 
Hasılatı zelzele felaketzedelerine ter• 

kedilmek ÜZ.ere Galatasaray klübü ta• 
rafından tertip edilen l.uketbol müaa· 
bakalanna bu akıam klüp salonunda 
devam edilecek ve turnuanın en kuvvet• 
1i klüplerinden olan Kurtuluı ile Bozkurt 
karıılaıacaldar~ _ _ 

Macar antrenörünün 
konferansı 

Şehrimizde bulunan Hungarya takı· 
mının antrenörü Fledman bu ak,am ıa
at 18,:30 da Galatasaray .ldübü salonun· 
da (Türkiye futbolu ve noksanları} 
mevzulu bir konferana verecektir. 

Senelerce İtalya ve Macar milli fut· 
bol takımlarını çalııtırmıı olan B. Fled
manın şehrimizde bulunduğu müddet 
zarfında oyunlarını yakından takip et· 
tiii Ankara ve İstanbul sporcuları hak
kındaki bu konferansına büyülr. ehem• 
ıniyet verilmektedir. Galatasaray hlübü 
bu münııaehetle Macar sporcularına bir 
çay ziyafeti verecektir. 

Bu haftaki maçların programı 
Ltanbul Futbol A.ianbiından: 

21/1 /940 Cumartesi 
Taksim atadı: Hungarya - Beyoğlu

ıpor saat 15 hakem: Tarık Özercngin 
28/ 1 /940 Pazar (Lig maçlan) 

Taksim atadı: Hungarya - Şiıli saat 
1O,30 hakem: Nuri Bosut. Gala tasa· 
ray • T opkapı saat 1 3 hakem: Sami 
Ac;ıköney, Beşiktaş - Süleymaniye saat 
15 hakem: Şazi Tezcan. 
Şerel Stadı: Alemdar • Şiıli saat 1 O 

hakem: Necdet Gezen, Anadolu • Fc
neryılmaz saat 1 I , 4 5 hakem: Baari Bü
tün, Altıntuğ - Hilal saat 13.30 hakem: 
Tarık Özerengin. Beykoz • İstanbulspor 
saat 15, 15 hakem: Halid Ezgii. 

Fenerbabçe atadı: Kara.gümrük • A
nadoluhisar saat 1 3 hakem: Adnan A· 
kın, Fcnerbahçe - Vefa saat 15 hakcmı 
Ahmed Adem. 

Hafif siklet boka 
ıampiyonluğu 

Nevyork 25 (AA.} - Hanry Anns
trong, Pedro Montanez'i yenerek dün
ya hafif aıklet boks ıampiyonluğunu mu· 
hafaza etmiştir. 

------·------------~ 

Mesud bir doğum 
O&latnsaraylılar cemiyeti reisi ve İnhi-

1&rlar fabrlkalnr müdürü mühendlsl B. 
Saim Gözenin bir oğlu dünyaya ıelmlştlr. 
eFetht. tsmlnl alan bu yavruya sıhhat, 
uzun ömür ve sandet dllerlz. 

VEFAT 
Üskilp Defterhakani BaşkAtibi Ab

dülhamid Süer'ln refikaları İstihkAm 
albayı YilmnU biraderleri Sadi, Raif, 
Fadıl ve Ömer Süer'in valideleri Ba
yan Fethiye Süer dün vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün Maçka Teşvikiye ca
mllnde öğle namazını müteakip na.. 
mazı kılınarak Ferlköy kabristanına 
defnedilecektir. Allah Rahmet eyleye. 

ŞEHİR 11YA TROSU 
Tepebqı Dram kısnu 
Gece saat 20,30 da 

O KADIN 
İstiklal cad. Komedi kısmı 

Gece saat 20, 30 da 
SÖzt1N IUSASI 
••• 

Şehir tiyatrosunun bütün hasılntını fe
llketzcdelere tahsis ettiği büyük müsa· 
meresi 5 ıubat pazartesi ak~amı ük defa 
olarak: 

PEMBE SOKAK 46 No. 
Yazan: M. Feridun 

rağmen devam etmesi, içtlınal 1nkı-
1Ap sahasında olduğu gibi, nafia iş
lerinde de daima lleri gitmiş olması
dır. 

Bunlardan başka, Dr. Refik Saydıv 
mın Başvekllliğinde çok kıymet ver
diğ1mlz, ve kendisinden bütün mllle
ttn haklı bir emniyeUe daima daha 
:fazlasını bekledlği nokta, memlekette 
hakild demokratlık sisteminin yer. 
~esi ve kökle;mesldir. İlk Başve
killik nutkunda bizzat söylediği gibi 
cVatand~an anaı-şlden ve cebirden 
uıak bir emniyet havası içinde bulun
durmak> Refik Saydam programının 
başında geliyor. Bu emniyet havası
nı, nifaktan Ali. müsterih yaşama Te 
çalışma nizamını vatanda.,Iar hergün 
daha fazla duymaktadırlar. 

Muhterem Başvekile faaliyet dev
resinin bu ilk yıldönümünü tebrlk 
ederken gelecek yıllarda., milletin re
fahı, memleketin ümranı tçln yeni 
başarılar dileriz. 

Necmeddln Sadak 

Edirnede sular cekiliyor • 
(Baş tarafı 1 inci !aMfede) 

Bu müddet zarfında Karaajaç • Edir· 
ne arasındaki münakalit arabalarla ve 
au baalmuna uğnyan mıntakalar da u
keri tombazlar ve balılı:.çı kayıklarile te
min edilmiştir. Dün akpma kadar yet
mit santimetre ek.silmiş olan auiar bu 
anda yüz yirmi santimetre dÜflnü~ bu
lunmaktadır. Sular Karaağaç yolundan 
tamamen ve diğer yerlerden de kısmen 
çekilmiftir ve çekilmektedir. Karaağaç.. 
la Edime tehir istasyonu arasında tren 
henüz iılemeğe bqlamamı§tır. Su ba
aan arazideki zarar ve ziyan aular tama• 
men çekildikten ıonra anlaıılacaktır. 

Bulgar demiryolları takviye 
ediliyor 

Sofya 2 5 - Bulgar dcmiryollannm, 
memleketin müdafaası halmnındao tak
viyesi için bir milyar yüz bin leva tahsis 
edilmiıtir. Bu husustaki kararname Res
mi Gazetede intiıar etmiıtir. 

Dr. Rayt Erzincan felaketi
nin azameti hakkında Ame
rikada konferanslar verecek 

latanbul Amerikan kollcji müdürü 
Mister Walter W.rigbt (Rayt) dtin gece 
22 de Amerikaya müteveccihen ıehri· 
mizden ayn)mı~tır. 

Mister Wright'ı Sirkeci istasyonunda 
tanınmı§ gazetecilerden B. Ahmed Emin 
Yalman ile diğer Türk ve Amerikalı 
dostları teşyi etmiıtir. Mister Wright. 
hareketinden evvel, bir muharririmizo 
ıu izahatı vermi§tir: 

c- Erzincan felaketinin yarattığı 
faciayı yerinde gördüm ve birçok acı 
aahnelcri fotoğraflarla tesbit ettim. A· 
merikalılara faciayı nnlntmak ve onla
nn bugün Finlere esirgemediği yardımı 
felaketzede Türkler hesabına da ka
zanmak için Amerikaya gidiyorum. 
6 §Ubatta Nevyorktn olacağım. Ameri· 
kanın birçok şehirlerinde projeksiyonlu 
konferanslar vereceğim, fotoğraflı ınn· 
kaleler yazacağım. Amerikanın eski 
Türkiye elçisi Admiral Brıstol tarafııı
dan kurulan cAmerican Fricnda of Tur• 
key> yani Amerikalı Türk muhipler ce· 
roiyeti ile de te~riki mesaide hulunaca· 
ğım. 

Şunu söylemek isterim ki, Erzincnna 
gibneden önce Anknrada Başvekil Dr. 
B. Refik Saydam tarafından kabul edil· 
dim. Cidden z.ck.i ve dirayetli bir Baı
vekil. Kendisi Amcrikadn da bulundu
iu için Amerikan zihniyetinin yabancı· 
11 değildir. Bana, ümidimin fevkinde 
hüyük kolaylıklar gösterdi. Yurd dahi
linde seyahatimi kolaylaıtırmak için vi· 
liyetlere tamim şaptı. Ve bütün bu iş
ler 15 dakika içinde olup bitti. Dünya
da hiçbir devlet adamı bu kadar sİİ· 
ralli İş göremez. 

Aınerikadao daha ziyade para yar· 
duru göreceğimizi ümid ediyorum. Mart 
içinde tekrar lstanbula döneceğim.> 

Vüüdar asliye hukuk hiklmliğinden 9l!J/M8 
Elm:ıs Gfilvar veklll o.vukat Hıısan Çağa 

tarafından Beykozda Kn.rncaburun cadde
sinde 12 numaralı hanede sakin iken hnlen 
ıtametgthı meçhul Hüseyin Gülvnr nley
blne açılan boşanma davasının cnrl tnh
kiknt ve muhakemesi sonunda mahkemece 
Medent kanununun 134 uncu maddesi mu
cibince tarafeynin boşanmnlnnna 11/12/939 
ta.rlblnde karar verllm1ş olup bu baptnkl 
Ufım sureti mahkeme dlvanhn.ncslne asıl
dığı glbl keyfiyet nyncn gnzcte ile de teb
liğ yerine geçmek üzere Ufln olunur. (M. 22'19 , Sinema tatihlnln ölmez bir eseri 

Sinema dünyasının sarsılmaz bir şerefi olan 

O ELEMPE AL 
Polonya. Rus Harbinin en atqll giinlerinden mevzuunu... Paramunt 

ŞirkeUnhı Mllyarlannclan azametini ... 

ISA MiRANDA RAY MILLAND 
kudretinden neş'esinl alan senenin m büyük filmidir. Bu şaheseri yakında 

LALE SİNEMASINDA 

Bugün: MELEK sinemasında ~ 

BRODVA Y GÜLÜ 
Fransıua sözlü nüshası (Şarkılar orijinal ve İngillıce) 

Baş rollerde: TYRONE POWER -
ALiCE FA YE - AL JOLSON 

'-~•-1&•m İlaveten: Yeni Metro Goldwyn Mayer dünya haberleri. 

Buaiin 

iPEK 
Sinemasnıda 

Senenin en büyük, en nefis, 
en mükemmel Fransız filmi 

SON İiMİT 
Baş rollerde: JEAN GABiN ve ARLETI'Y 

İl&veten: FOKS Dlinya havadisleri ••lllı••••llllllll' 

Şa~!: UMMU GULSüM'ün 
En çok beğendiği ve muvaffak olduğu büyük Şark filmi 

Baştan başa heyecan dolu bir mevzu. •• Aşkın ve Şiirin terennümü. •• Bin bir 
gece filcmlerinln füsunkAr sahneleri. .. insanı gaşyeden nağmeler ve ebedi

yen hatırası silinmeyecek müstesna bir şaheser. Gördüğü fevkalide rağbet 
üurine bugünden itibaren 

sine . asında 
2 nci Hafta Başlıyor. 



SöZON GELİŞi 
Yenilerin talihsizliği 

E debJyatta Yeniler • ı.;.,;1oıer meselem bir saman alevi gibi yandı, .nn.. 
dü. Yeniler talihin fena bir oyununa kurban sfWler. Genç edJpla.ı 
edebiyat yolunda •fil' ağır ilerlerken talih onlan hi9 ilmld etıned&. 

len bir zamanda geniş bir okuyucu ktt&le8i brpma ~ Aradıklanm 
uzun mesafelerin ötesinde zannetttıdert için tauunm1' ediplere indlreoe~ 
darbeyi de henüz hazırlamamış bulun$!1 genç edipler birdenbire cYqamı tu.. 
fiye!» diye bağırdılar ama fırsatı haber6izce ıettren taWı onlann aklma, ka· 
labalığa .karşı arka arkaya söyletip da'ftllarmı alkıflattıracak iyi cümleler 
retinnek husucnında hasis davrandı. Tanınm1' edJplere cfşte bishn sanat an
layışunız, işte eserlerimiz!» diyecekleri yerde cS.is aıtak çekilin, bls gelip yaza. 
cağız!• gibi oldukça sayıl ve biraz da güldürücü bir cümleden ileri pçem• 
diler. 

Ben, yenilere yardımım dokunsun, beDd eskilerin dalgın zamanına rut
lar da bu cümlenin altından kalkamazlar, zehabına bpı)arak anlan koDUf
turmaya gayret ettim. Likin heyhat! Boşa gitti. eski Jrurdlar as daha yent. 
Jeri yiyip bitireceklerdl. 

Genç edipler neden sonra, kalabalık daftlmaya başladığı blr sırada dava
larını esasb ~kilde ortaya koyacaklarını aöyledller. Birdenbire içinde cidden 
biiyi:k Hiflar bulunan bir yazı neşrettiler. Fakat bu yazıyı okuyan zekf mü· 
he\'Ver B. Ali Rıza Korap, yazının altında tki genç edfbtn bnzası bulunmasına 
nığmen, meseleleri 9Crçevelendinnekte yekta olan dostum Necib Fanlın ifa
delerini tanımakta güçlük çekmemiş. 

Ama ne olursa olsun, yatsıdan sonra atılan bu nara artık uyumuşlan 
uyandıramıyor. GazeteJer bu meseleye gittikçe daha u yer Teriyorlar. HattA 
biz Yeniler . Eskiler meselesfle meşgul olurken: 

c:Bir sevive dramı önündeyiz. Her hangi bir çocuğun saçmalamasında şa
şılacak ve üzülecek hiç blrşey yok; fakat bu çocuğa ve onun gibllere al.Aka 
gösteren muharrir kalabalığının seviyesi, tam ölçüsünü bulmuş oluyor .... F&
IA.ket burada, çünkil o çocuğun hezeyanından tutun, ona alAka gösterenlerin 
cevaplanna varıncaya kadar bu haysiyetsiı: müna.ka.tı&Yl tıtilliyen ve alevllyen 
yazıların hepsi, •bir amatör mecmuasında değil, koskoca yevm! gazetelerde yer 
bulabfllyor .. ,, 

Cümlelerile bizi tekdir eden üstad Peyami Safa, daha eltin ba \IOCUk işine 
dair usun bir makale yazmal111' ol.aydı, mesele tamamlle kapallm1' addedi-
lebilirdi. Şevket Rado 

Gaz maskesile tedavi 
İngtlterede Slongh şehri hastahanesinde 

üç aylık blr çocuk bro~1Ul zatürreeye tu
tulduğu halde garip bir surette kurtulmuo
tur. Çocuğu kurtaran zehlrll gaz maskesi 
lle otomobil tekerleği iç lAstiğlnden yapı
lan derme çatına ok:ıijen mahfazasıdır. Zen-
11n ha.'stahanelerde böyle ·mahfazala.r var
dır. Çok pn.lu.l.ıya. mal olduğundan 1k.lncl 
derecedeki hastahanelerde yoktur. Çocu
tun atır hasta olduğunu gören a&ter ba.
bası kendfslnl Slongb hastahanesine geti
rir. Nöbetçi doktor çocuğun kurtulması 
için yed.ne çare içine ln.sanı alan oksijen 
mahfazası olduğunu anlar, fakat hastaha
nede ve hattA. bütün şehirde böyle bir feY 
70kt.ur. Maahaza doktor eaz maskesi Ue 
otomobllln lç lbtJiinden bir ok.sljen mah-

fasaıa J'&Pmak kabil oktutunu vakttle blr 
tıp paeteatnde olrumtıf olduğunu hatırlar. 
Birkaç dakllr.a ic;lnde bunu yapar. Maske
nin vida mahalllne llatlti takar. Dlter ucu
nu da obijen .tllndtrine rapteder. Maske 
oocutun atzına. ıeçlrlllr. Çocuğun vücu
dtı de bir battantye ile sarılır. Bu suretle 
birkaç gün çocuk tedavi edilmiştir. Ancak 
dt vermek için aruıra maske yüzünden 
almmı.ttır. 

Maskede hararet çoğaldıtı zaman l~Wc 
yüze konularak hararet tadil edllmi.ştlr. Ne .. 
ticede çocuk turtulm\14 Te 1yill!4lJllşUr. Ok
sijen ma.hfazuı çok masratlıdır. Bu mah
far.a bulunm11'&D yerlerde ciğerlerini üşfl
ten &damlan ps mute&l ile kurtarmak 
mümkün oldutu arlık sabit olmuştur. • 

DUnyanın en büyük röntgen cihazı 
tncınz gazeteleri dilnyanın en büyük llne sevtedllmesden enel Almanyanın en 

rön\ien c1huuun Almanlar tarafından mefhur kanser müteha.wsJ•n tarafından 
blrv<>t defa MU&1ene ve tecr1lbe edllmi§ .,. 

timdi yapllıruf oklutunu haber veriyorlar. matlQba muva.tık görOlmüştür. Bu rönt-
Bamburgtaki btiyttk kanser ha.stahanea sen meztür haataha.nede kanser araştırma 
için Berllnde imal edilen bu cihaz mahal- emtıtüsünde kullanılacaktu-. 

Soğuk ve sıcak dalgası 
Dilıı1anın fhnal tımunda 7tiz aenedenbe· 

11 m1ll1 gör1llınem)f aoluk htltllm!erma 
aeıı OfJllup :nıatında da cene uun zamaıı
laıwuıbert 16rilm11911 hararet onaııtı J'&k
mattadır. 

Te memal&ra cttmelerl menedllmift.lr. Çün ... 
ldl a,oakta duranlar derha.1 donmaktadır

Jıu. Bflkdmet halka mutad miktardan fas
la odun ve kömür vermek mecburiyetinde 
blm.ıttır. 

MoRonda termoetre mfınn altmda 41 .A1n1 samanda Brezilyada hararet aıfınn 
tlnoQ1 balmuttur ti. blr uırdanberi Ru-
ranın merkezinde bu tadar aıotuk sörtllme- fntınde 40 dereceyi bulmuttlır. Rio de 
lllılfU. Mtftn mektepler tapa.tılmıf n oo- · hııelro'da acak dalgasmd&n bir günde ae-
fakluuı IOtak n meydanlarda. oynamaıın km kili ~lm{iftQr. 

.............................................................................................. 

Binalarm zelzeleye mukavemet etmesi 
için inşaatta nelere dikkat et meli? 
Dan akşam Mühendia mektebi betonarme 

muallimi bir konferans verdi 
latıı Dün saat 1 7, 30 da Milhendia meltt• 

de betonarme muallimi 9. th.an ta• 
~dan binalann zelzeleye karp ma
d \renıetinj artırmak için projelerde 

lklr.at edilmeei lixım selen noktalar ot
'-!uıda talebelere bir konferanı veril
ltlittir. 

B. İhıan, bir binanın zelzoloden fazla 
:rar KÖrmcmeai için o binanın inıaa
ı.o da kullanılan malzeme ile işçiliğin 
bQk1alden ataiı düımemesi en mühim 
ı, 

1
te. ol~iunu hatırlatarak konferansına 

-. aınıı, İyi harçla, iyi tuğla ile yapıl
i::i1 temelleri Te duvarları lı:emendlcrle 
ae) İrıİ' bir binanın oldukça kuvvetli 

Be e ere dayanacağını ıöylemiJtir. 
~e d~~~~n eonra formüller ve ıemalarla 
lilt; ııı1 iu.hata göre, temeli kafi derin
ottı e 0 mayan, kuvvetli zemin üzerine 
llletjrtnıunıı binalann zelzeleye mukavo
bla takzdır. Bina irtifalarının zelzele 
faJ n alarına göre tahdit edilmesi, im-

arın bı' · ı·Y · d 1 ica na genış ıgın en az o ma.sı 
ı_ ~ eder. Tuğla binalarda bölmeler 
~, ... 
la ille ahıap aksam konmalı, sütun-
rn r ı·tcnıc)c, demir aksamına kenetlen
dic 1• B bölme duvarlarını tahkim ebnoli
- r. acalar zelzeleden yıluldıkları za--an b· ınaya zarar venniyecek ıekllde 

k.en.ue, köteY• yorlqtirilmeüdir. 
Betooanne infaat kireir ve tuğlaya 

nazaran zelzeleye çok fazla dayanır. 
Hutane, fabrika sfbi içinde çok insanın 
pllftıiı binalar usulü daireainde yapıl
IWf Te tam h ... p edilmiş betonarme-
den yapılmalıdır. Yüksek ve ağır bina
ların zelzeleye mukavemetini artırmak 
için bina ile temel arasındaki delki 
azaltmak lizımdır. Temel aksanunın bir
likte oturmaıı ve birlikte hareket etmesi 
tarthr. Sütunlar temele ne kadar fazla 
morbutn bina zelzeleden o kadar faz. 
la müteessir olur. Bina aütunları ile te
mel arasındaki delki azaltmalı: için te
melle duvar arasına iki demir levfıa yer
leıtirmek yahut binayı temel üzerinde 
yuvarlanarak hareket ettirecek ve zel
zele teairini azaltacak kürevi mafsallar 
konmuı faydalıdır. Bunlar en kuvvetli 
zelzelede binanın hareket edip yerine 
&elmcsini temin eder. 

Bütün bu izahatını hesaplannı yapa
rak tamamlayan B. İhsan: ('Betonarme 
hesap ederken yapıtması lazımgelen it
leri yapmak alınacak en mühim ted
birdir. Zelzeleye karıı tedbir almak 
bundan ıonra selen bir ittir> eöz.lerile 
konferaıwıu bitimüttir. 

-.-... ................. &. 

Bir kahramanlık destanı 
Büyük musikişinas ve büyük vatan

perver Padereveski'nin hayatı 
Pan.te toplanan Polonya Oimhuriyoti 

miltt ıneclia reWiiiıae büyiik Leh vatan· 
perveri n yirminci unn en b~ük pi-
7.w.ti Paderewaki intihab edildi. 

Mualki lleminin bu dlht ıimuı yir
minci uu Polonya tarihinde. ruhu vataD 
M9'sfaile dolup tafan. milletin iatikllli 
is1ıı mücadeleden yı}RWnıf bir Devlet 
.damı olarak 78f&r. İtınace Paderewak.i 
1360 aenainde Kurilovlı::a' da zengia 
bir ailenin çocuiu olarak dünyaya geldi. 
Oç :ratmda iken piyanoya bafladı Te 1 7, 
7afmda ilk konaerini verdiii zaman na
zan dikkati celbetti. Bundan aonra V;.. 
yana. Patis, Londra ve Amerikada ver• 
difi komerlerle laaa zamanda mqhur 
oldu ve muaiki &leminde Liazt' den '°n
ra dlln()oanın en bliyük piyanisti olduiu 
tudik edildi. 

Fakat onun muailci ile cof&ll ruhu W.. 
tikllldon mahrum vatanının ıztırabile 
adıyordu. Polonya Çarlık Ruayaauıın 
tazyiki altında idi. Yer yer çıkan iayan• 
lar kanlı darbelerle baabnlıyordu. Bu 
emada töhreti &ittikçe yayılan Pade
rewninin ilmi Çar Nikolanm da kula
iuıa &İtmifti. Bu piyaniatin kendisine 
bir lı::onaer vemıeaini istedi. Paderewski 
kabul otti. Piyano önüne oturduğu za
man cotkun nehirler gibi çailıyan Pa
der.w.kinia o ııeco verdiği konser Çan 
• kadar memnun etti .iti koneerin aon\ID"' 
da piyan.isti tyanma çağırarak hararetle 
tebrik ederken heyecanla: 

- Milletimin içinden senin gib: bü
yük bir aanatklr yetitmesi beni çok mü
tebuaia etti, dedi.> 

Fakat kalbi daima kendi milleti için 
çarpan Paderewaki Ruayanın mutı..k 
hllriminin bu iltifab WflMllda ıültunet
le olilirken verdiii cevab fU oldu: 

- T epltkür ederim hqmetmeap 1 
Fakat ben Rua deiilim. Lehi.iyimi 

Çar fena halde kızdı. biraz evvel al
lutladıiı piyaniste aöyliyecek aöz bula
madı, fakat bir daha da Paderewıkiyi 
çağırmadı. 

Cihan harbi esnaaında vatanperver 
Paderewıkiyi de f aaüyette görüyoruz. 
1915 de kaneile beraber Polonyadct 
muharebeden zarar görenlere yardım 
toplamak için Amerikaya gitti. 

Vatanının iatiklalini ve hududlannı 
kurtarmak maksadile phsi ahbaplıkl.s· 
nnı da ortaya koyup çaltftığı o &\inler· 
de Polonya murahhas heyetinin bütün 
aarfiyabnı, ıenelerce piyanoaile uğra,a
rak biriktirdiği para ile ödedi, aervetini 
bu yolda tüketti. Cümhurreisi Wilaomm 
phat dostu idi. Polonyanın iatiklal da· 
y11ı1uu meydana ıUrmeie muvaffak ol· 
du. Polonya millt komitesi adile bir ce-

lgnace Paderewski 

miyet kurdu. Bir Amerikan - Leh kıta
•nın kurulmuına, techizine ve sevkine 
yardım etti ve cihan harbi ıonunda müs
takil Polonya davasında muvaffak oh
rak memleketine dön<lüğü zaman bir 
lturtancı gibi heyecan ve çılgınca alklf
larla karıılandı. Onun dünyada meohur 
olan İlmi etrafında bütün vatanperver
ler toplandılar. 

191 7 de Bqvekil ve Hariciye Nu.uı 
oldu. Bu sıfatla Paris konferansında Po· 
lonyayı temail etti ve VerNy muahede
aini imzalıyanlardan biri oldu. Evvelce 
mueikiainde ifadeye çalııtığı Polonya 
ruhunu siyaset ıahasında müdafaa etti. 

Fakat bir ıene geçmeden memleke
tinde baolıyan parti mücadelelerindt:n 
dolayı Devlet iılerinden çekildi. Bir kaç 
ay Polonyayı Milletler Cemiyetinde tem
mı etti. 61 yqındaydı. Artık ihtiyarlayı
verdi. 19 2 1 de 8İyaai hayattan bliabü
tün aynldı. Tekrar muaikiye döndü. 
KoDMrler vermek Uzerc Avrupayı do
la,b, Amerikaıra citti ve piyanoaile her
lı::eai teahir etti. Memleketi iatlkllline Jta. 
T111tuiu için mauddu. Hayatını verdiil 
k.onaerlerle temin ediyordu. Fakat bü
,.ek .. natklr, bUyUk vatanperver oldu· 

iu kadar dütkünlere yardımı seven iyi 
kalpli büyük bir insandı. Her ııitüği ,.,. 
hirde verdiği konserlerden birinin hası
labnı muhakkak oradaki bir bayır işine 
Teya bir bayır müessesesine tahsis eder• 
di. Dilnyanın en büyük piyanisti olan 
Paderewaki kendisine c:F akirler için bir 
konser veriniz!.> şeklinde yapılan rica· 
lardan hiç birini reddetmemi§tir. Kon· 
ıerlori muailci lleminde daima bir hadi· 
ae tqkil ederdi. 

Geçen aene mayıs ayında Nevyorkta 
ınevaimin aon konserini vereceii ilan 
edildiği zaman biletler iki gün içinde ka
p11ıldı. Fakat 79 yaşında olan büyük 
piyanist konser gecesinden bir giin ev• 
vel gk.dctli bir kalb ltriz.i geçiriyordu. 
Amerikanın en büyült doktorlan yanına 
lco§tular. Heyecana kapılmasını kendiıi 
için gayet tehlikeli görerek Paderev."Ski
yi konser vermekten katiyen menettiler. 

Sanatkarın haatahğı ilan edildiği za
man bütün Nevyork halkı müteessir ol
du. Paderewski, konaer için yer tutan· 
ların paralarının iade edilmesini bildirdi. 
Bu konaer için 15 bin kŞ bilet Mlmıth 
ki eimdiye kadar hiç bir piyano konseri 
bu kadar dinleyici topl.ıyamamııtır. Fa
kat hiç kimse dinlemedikleri koMero 
verdikleri parayı geri almadı. Bu para 
olduğu gibi Padcrewskiye bırakıldı. Bii· 
yük piyaniat Nevyorkta bir kliniğe nak· 
ledildi. Sükun bulduktan sonra ömrü
nünn ıon günlerini geçirmek üzere lsviç
reye geldi. Orada uf ak bir köyde, göl 
kenarında satın aldığı bir eve ycdeşti. 
Büyük aanatkar huzur içinde c:linleni· 
yordu. 

Jıte bu esnada tekrar vatanının istik· 
lilini kaybettiğini, güzel yurdunun ha
rabeye çevrildiğini iıiterek müteessir ol· 
du. 80 yapnda olan büyük vatanperver 
ihtiyaiLiına rağmen clinlendiği köşeyi 
terkederek F raneaya geçti, vatan ken ... 
diaini tekrar vazifeye çağırmı§tı. Fıan
uz topraklannc:la müstakil bir Polonya 
hükumeti kurulmaaı iıine müzaheret et• 
ti. Bütün Polonyalıları müstakil Polon· 
yayı yaratmak için toplamağa çalıştı ve 
Keçen gün Polonya milli meclisinin reis· 
liğine ıeçildi. Bu m~nasebetle söylediği 
nutukta, ömrünün son günlerini ya~ıynn 
bir ihtiyar gibi değil, henüz hayatla do
lu genç bir adam gibi! 

c:Polonya ölmiyecek, ebediyen yaıı· 
yacaktır. Onu esaretten kurtaracağız ''O 

bugünkü enkaz üzerinde büyük ve müs• 
takil bir Polonya kuracağız!> diye hay· 
kırdı. 

lıte büyük aanatkar ve büyük vatan· 
perver Paderewski· nin hayatı 1 

~!~~!~~[~a_o_·_N_O_N~A_N_S_l_K_L_O~P_E_D_i_s~ı] 
bim görülerek butaneye 

kaldırıldı 

Bundan ikt sün evvel, Süleymaıüyede 
J'etvahane caddeainden geçen bir ha.va ga.
ınnd&n zehlilenme Yalr.a.sı. üç cihetten tah
tık&tı icap etUnnltt.lr. Blr taraftan sabl
ta, bir taraftan belediye, diler tarart&n 
da adliye tararından yapılmakta. olan bu 
tahkikatlara sebep olan hldi8e ,udur: 

Büleymaniyede Fetvahane caddesinde 
kırk bir num.a.ralı evde oturan bayan Nefl
ae, evlnln alt katında bulunduğu bir sıra.
da lni olarnk duyduıtu bir koku ile olduğu 
7ere yıtıııp kalıruf, bu arada lstimdad ava
ulert de çıkarabl.lmiştlr. 

Bayan Neflsenln iki kızı analRnnın fer-
7a.duıa koşmU§larsa da onu gayri ta.bil bir 
n.ılyette yerde uzanmış görüııce, tir ta
raftan da her tarafa yayılan gazla sersem
leyince kendilerini müşkülAtla solr.aAa ata.
bllm!.şlerdlr. 

Vak:a az sonra zabıt.aya kadar ak.setmiş, 
derhal icap eden tedbirler alınarak bayan 
Neflae ve kızlan btr otoombille Haseki has
tahneslne nakledilm1şlcr, bayan Nefise
nln sıhhi vaziyeti tehlikeli görülerek has
tahanede yatırılmış, kızların llk tedavisi 
yapılarak evlerine iade olunmuşlardır. 

Hadiseden ayni zamanda haberdar olan 
belediye ve hava gazı id:uesi derhal ma
halline allı.kadar memurları göndererek 
llzımgelen ameliyeyi yaptırmıştır. Şimdi; 
llehlrlenmeye sebep olan ~miller araŞtırıl
makttı.dır. Hava gazı borularından sızan 
ıazın buna St!bep olduğu tahmin edlllyor. 

Musevi cemaati mütevelliliği 
Musevi cemaati 

ınütevelllllC'lne B. 
Jfahman Va.ronun 
tayin edildiği haber 
alın~· B. Va.ron 
otuz sene poota ve 
tıeııra.f müdürlülı:
lerlnde bulunmuş ve 
Devlete sadakat ve 
ı.tıkamctle hizmet 
etmış bir vatandaı,
t.ır. Bu tayini Musevi 
oemaatı .1flerl lçl.n 
laayırlı tellkld ede-
m. & Nalunaa Y&l'Oll 

Londra radyosunda türkçe hitabede bulunan 

LORD LLOYD 
Lord Lloyd dün 

akşam Londra. rad-
7oaunda türkçe bir 
konferans nrdl. 
Sôyledlklerlnl ha
vadis sütunumuz
da okuyacaksınız. 

Lord Lloyd, İn
lllterentn yetiş
t.lrdlği en büyük 
münevverlerden
dir: MenabUn
den elde edilmlf 
uınuml bir kül
lür; 1dare kab111-
yeU; tecrübeye 
müstenld diplo
matlık ve poliUlr.a-
cılık; teşebbüs tik- Lonl Uo:Jd 
rl; askeri kıymet; 
llPOCU hllet.l rub17esi; tebllkeye atılmak 
gôziı pekliği. hep ondadır. 

Kendisi en meflıur dünya seyyahların
dandır. Nerelere gtttl.ğlnl, neler yaptığını 
hulasa etmek Içln bile J:ahlfeler doldurmak 

leab eder. Büyük imparatorluğun en canlı, 
en faal şahslyetıerindendlr. 

H ağustos 1914 te seferber edlllnce, mq
hur Yeomanry .st\varl kıtasına intlsah ettt ,.. 
Lord Kltchener kendlslne SüveY§ kanalım 
Ttlrklerin taarruzuna korumak !§ini verdi. 

Prtpet bataklıklarında, Mogblltew'de Çar
la millA.kattan sonra. Yeomen'lertn başına 
dönüp Flllst1ntn zaptın& glrl§tl Ondan 
aonra Hicaza gidip meşhur Lawrence'le 
birlikte mücadeleye girişti. 

1918 de Versay muahedeslnde Lloyd 
Qeorge'un 111rk lşlertnde mü~vlrliğinde 
bulundu. Ağustos 1918 de Bombay valisi ta
yin olundu. Ve bunu müteakip Mısır ve 
Sudanda Lord Allenby'nln yerine yüksek 
komiser (!evkall\.de komiser) oldu. 

İnııUtereye döndükten sonra, Lord Lloyd 
birçok yazılar neşretmiş; Fransız ve Türk 
doatluğuııun en ileri gelen mücahldlerln
den olmU§tur. 

Bizi her cephemizden tanımış, Usanımı
Zl iY1 Öğrenmiş olan ve bugün de Türk -
İnalliz dostJuğunun ve yardım te§kllatının 
başına geçen Lord Lloyd'un dosUuğuna 
biz Türkler çok kıymet verlıiz. 

İzmir fuarı vaktinde açılacak Egede fırtına 
İzmlr 25 (A.A.) ---. Şehir meclisi Egede fırtına bnşlıım.L'itır. Bu yüzden 

1 b tt to 1 tıl hac:.Iı k Tırhan vapurunun Z."ethiyedcıı hareket ede-
şu a a p an arına """V yaca • medlğ1 haber alınmıştır. Tırhanın pazart.e-

tır. Bu sene belediye bütçesinde 150 .ı günü limanımıza geleceği tahmin edll
bin liralık bir tasarruf yapılması muh· mektedlr. Vapur seferleri inUmmla devam 
temel görülmektedir. Bu tasarruf in- etmektedir. 

ta-at ve imar işlerinden, diğer fasıl- Büyükadadaki serseri kö-
lardan yapılacaktır. Belediyenin imar pekler imha edildiler 
ve inşa faaliyeti devam edecektir. Büyükndada bilhassa Dil clvannda kıf 

1940 fuarının açılmayacağı veya te- ınünascbetıle aç kalan bazı köpeklerin bir 
hir edileceği hakkındaki haberler de toyun sürü.stıne saldırdığını ve bu yiizdeıı 

utad halkın rahatsız olduğunu ya.zmllf.ık. Bele
tamamen aaılsı7.dır. Fuar, m diye Temlzllk iflcrl müdürlüğii tarafından 
Teçhile 20 ağustosta açılacak ve bir yapılıın mücadele nettcesinde bu azgın kö· 
ay devam edecektir. peklerin imhası temin ed~tJr. 1 mı= _w .. •==A··ııın••wıu .. N,_ ..... _
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scıım evine döndüğü z:ı.man karısının 
boynunda gayet kıyfüctH bir kolye gördü. 
Şa.şkın blr tavırla sordu: 

- o kolye nereden çıktı Mebrure?_ 
Genç kadın gfüümscd.i: 
- Satın aldım ... dedi.-
- canım şaka etme ... Nereden buldun 

onu? 
o zaman Mebrure anlatmağa başladı: 
- Bugün öğleden sonra arkadaşım Han

dan eve geldi. Baktım, halinde bir tuhuflık 
vardı. Kendi kendime: aBunun dilinin al
tında bir bakla var amma, nedir?• dedim. 
Nihayet sıkıla sıkıla işi bana açtı. İzmire 
annednln yanına gidecekmiş. Hiç parası 
yokmuş ... Halbuki ona en a§ağı 150 lira li'ı.-
zımm:ş ... Düşündüm. Ev masrafından baş-
ka 400 llra paramız ''ardı. 'Zavallı Handa
nın haline de acımıştım. Ona ödünç 150 11-
ra verdim. Art.ık ne derecede sevindiğini an
latamam. mr aralık çantnsmdan bu kol
yeyi çıkardı. Bana uzattı: 

- Al, delii, ben lzmlre gidip gelinceye ka
dar sen takarsın ... 

Evvela bunu kabul etmek istemedim. Fa
kat Handan çok Israr etti. Kolyeye baktım. 
Çok zarif bir şeydi. Hakikaten birkaç zn
man bunu takmak hiç de fena olmıyacaktı. 

Selim: 
- Desene ki Handan sana bu kolyeyi re

hin olarak bırakmış... Lfl.kin bu pek kıy
metli bir şeye benziyor Mebrure ... Şu inci
lere bak ... İnsanın böyle bir kolyesi olunca 
150 lira için başkasına yüz suyu döker mi? .. 

- Belki kadıncnğız bu güzel kolyesini 
satmak istemedi... 

- 150 lira için bu lmdar kıymetli birşeyl 
rehin bıraktı ha-. 

- A ... Bana itimadı vardır ... 
- Scllm şôyle dikkatli d!katll karısına. 

baktı : 
- Lli.kln bu kolye de sann pek yarnşmı~ ... 

Hani sana baktıkça hocanın: aYakışır has
baya ... Yakışır külhaniye ... » hikayesini ha
tırlıyorum. Bari bu gece bunu tak da ti
yatroya gidelim ... 

- Sa.hl kocacığım ... İyi dUşündfın ... Gide
lim ... 

Sellm gülümsedi: 
-- Iyl amma, dedi, bu derece kıymetli 

kolye ile loccda oturalım... Oldu olacak, 
kırıldı nacak ... 

Tell'fonln kmdlleri lçln bir loca ayırttı
lar. 

Tiyatroya gttmek içln bindikleri tramvay 
biraz kalabalıktı. Kan koca ayakta kal
mışlar ve sıkışmışlardı. Bir aralık Selim 
knrısınm kula"-'lna eğildi: 

- A."llan Mebrure ... dedi, kolyeye dikkat_. 
Tro.mvay pek kalabalık •. Gazetelerde her 
zaman okuruz ya ... Allnh göstermesin! ... 

Mebrure he}e.:nnından kıpkırmızı kesll
mıştı ... Alıal, morumor bir tavırla: 

- Sahi.... Sahl .. dedi... Sonrada kocası
na biraz daha sokularak fısıld:ıdı: 

- Aman Selim ... İnelim de bir otomoblle 
binelim ... Başka çare yok. Neme ldzım ... Ne 
olur ne olmaz ... 

Zaten Selim de bu fikirde idi Kolyeyi bit 
kaybedecek olurlarsa sonra ne yaparlardı? 

- Peki. .. dedi, inelim de bir otomobile 
binelim ... 

Düşündliklerl gibi yaptılar. Biraz sonra 
tiyatroda.ki localarına kurulmuşlardı. 

Mebrureye tiyatrodaki bütün kadınlar 
boynundnkl kıymetll kolyeye bakıyor gtbt 
gel!yordu. 

\ 

Nihayet salondaki elektrikler söndü. Per
de açıldı. Bir aralık genç kadının eli boy
nuna gitmişti. Birdenbire dehşetle ürper
di. Kolye boynunda değildi. Kocasını dürt
tü: 

- Selim, dedi, kolye! ... 
Genç adam şaşkın: 
- Kolye mi? ... Ne olmuş kolyeyç?.-
- Boynumda yok!. .. 
- Ne diyorsun? ... 
İkisi de dehşet içinde idiler Belki cıloca.

da düşmüştür!• diye Sellm hafitçe eğildi. 
Birkaç kJbrlt çakarak locanın her tara
fına baktı. Ara§tırmalarda Mebrure de ko
casına yardım ettiği için locada epeyce gü
tültü oluyordu. Sağda, solda oturanlar söy-

EH 1 N 
len!yorlardı. Nihayet. kolyenin locada. ol
madığını anlayınca ~ çıktılar. Tiyat.
ro müdürlüğüne müracaat ettiler. Her ta.
raf arandı. Perde arasında, elektrikler yan
dığı zaman bir kere daha locaya baktılar. 
Naf!le, kolye yoktu ... Kan koca ne yapa
caklarını bllmlyorlardı. Acaba kolye tram
vayda. mı düşmüştü? ... Selim biraz düşün
dükten sonra: 

- Hayır ... dedi, gayet lyl biliyorum, tram-
vaydan indiğimiz zaman boynunda ld.L 

- O halde otomobilde düşürdüm ... 
- Belki ... 
Mebrure blrşey hatırlamış gibi: 
- Hayır-· hayır ... dedi, otomobilden iner

ken kolyeyi elimle düzelttiğimi hatırlıyo
rum. 

Nihayet pol!se müracaat etme~e karar 
verdiler. Karakola gittiler. Başlarına gele
ni uzun uzun anlattılar. Eve döndükleri za
man iklsi de konuşamıyacak derecede hü
zün içinde idiler. Yen! hizmetçileri kapıyı 
açtı. Mebrure soyunurken ceketinin için
den birşey kayıp düştü. Bu kolye idi ... Oeno 
kadın sevinçle haykırdı. Demek o farkında. 
olmadığı bir zamanda kolye çözülmüş ve 
ceketinin arasına düşmüştü. Vakıli kolyeyi 
bulmuşlardı amma yaptıktan o kadar mas
rafa rağmen bu gece onlara zehir olmWJ
tu. Hele tiyatrodan bir perde bile seyrede
memlşlerdl. 

O günden sonra bu kıymetli rehin yüzün
den hakikaten rahatlan kaçmıştı. Yeni hiz
metçilerinin huyunu soyunu bllınedlklerl 
için kolyeyi evde bırakamıyorlardı. Mebru
re hep onu yanında taşıyordu. LAkln bu 
kıymelli rehinle kalabalığa sokulamıyorlar
dı. Nereye gitseler mutlaka otomobile bi
niyorlardı. Ecee .. Ne olur, ne olmaz! ... •Re
hlm, adeta ailenin hayatını değiştlrmlşti. 
MeselfL blr kere kolyeyl evde unutup tren
le uzakça bir yere gezmeğe gidiyorlardı. 
Tııen Bakırköye yaklaşırken Mebruro deli 
gibi haykınnı,tı: 

- Selim ... Kolye!. .. 
Maltsadlan Yeş!lköye kadar uzanmak 

olduğu ho.lde hemen Bakırköyde inmişler, 
gengn gcrlye telaş içinde eve dönmüşler
di... Eeeee ... Ne yaparsınız? Rehin meselesi. 

Bazen geceler! dışarıda bir gürültü duy
salar hemen blrlb!rlerini uynndırıp soruyor
lardı : 

- Aman dışarıda bir gürültü var ... Rehin 
nerede? 

ıSakınılan göze çöp batar .. diye bir söz 
var. 

Nihayet bir gün kolyeyi hakikaten kay
betmesin !er mJ? ... Onu bulmak için bQ4 
vurmadık.lan yer kalmad:. Günlerce aradık
ları halde bulamndılar. Kolyeyi Mebrure 
kaybetmişti. Bu yüzden aralarında olduk
ça mühim bir de kavga çıkmıştı. Bu sıra.
da İzm!rden bir mektup aldılo.r. Handan 
birkaç güne kadnr İstanbula geliyordu. 

Bir aralık Selimin aklına kolyeyi bul
mak için son bir çare geldi. Gazeteye ilA.n 
verip kolyeyi getirene mükAfat vadetmek." 
Mebrure kolyeyi Tak.simle Galatasaray 
arasında sokakta düşürmüştü. Hemen o 
günü gazeteye ilanı verdi. Kolyeyi getlre
ne 100 lira mlikft.fat vadediyordu. Acaba o 
kadar kıymetli bir kolyeyi bulan 100 Ura. 
için bunu getirip teslim edecek mi idi? 

Ertesi günü akşam üzeri genç bir adam 
kolyeyi getirip teslim edince Selim sevin
cinden çıldıracaktı. Hemen 100 lirayı seve 
seve kolyeyi bulup getirene takdim etti. 

Kolye tam zamanında bulunmuştu. Çün
kü bir gün sonra erkenden Handan çıka. 
geldi. Oenç kadın borcunu getirmişti. 150 
lirayı Mebrureye verdikten sonra kolyeyi 
sormağa b!le lüzum görmeden çıkıp gidi
yordu. Mebrure: 

- Kolyeni unuttun Hnndanl. .. dedi. 
Handan cevap verdi. 
- Ben yeni bir kolye aldım ... O senin ol-

sun ... 
- Uklıı bu kada.r kıymetli şey ı 
Handan güldü: 
- Ne kıymetlisi canım ... Ben onu 175 ku

ruşa almıştım? Üstündekilerin hepsi ya
lancıdır ... 

Ilikmet Feridun Es 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika: No. 46 

- Mukaddeı·atın sevkile ... Sızhyan 
yarama bir ha..nçer daha sokmak 
istedim ... Ne mi yapmak istediğimi 
sordunuz?... Galiba yapacağım şey, 

buradan yakın vakitte gene çekilip 
gitmektir. Beynimi alt üst eden fikir
ler ve hisler beni buna icbar edecek. 

İhtiyar kadın, sıskalaşmış, kuru
mu.ş elini kaptanın koluna koydu. 

- Gidemezsiniz! - dedi. - Bu va
ziyet bedbaht anne için ne üzücü! 
Bir kere onu düşününüz. Yirmi sene
denberi iztırab çekiyor. Evlad mu
habbetini bir an unutamamış. Bekli
yor. Arayıp bulmalısınız. Hatayı Uı.
mir etmelisiniz. 

Burhan Korsanoğlu, vahşi denecek 
bir ifadeyle bakıyordu. 

- Oğlum ... Şayet bunda muvaffak: 
olursan, bütün eski iztırablar unutu
lur ... Kann sana minnettar olur; se. 
ni bütün kalbile sever. 

Burhan: 
<- Hidayetin beni bütün kalbile 

sevmesi...> diye dtişünüyordu. 
Kadın: 

- Haydi oğlum! Bütün gayretinle 
şu çocuğun izini ara, bul! - dedi. 
-Nasıl? 

Nakleden : (Vd - NO.), 

- Bütün memleketi ara.,tmr, taraş
tınrsın. Bunu yapmak için elinde kA.fi 

' derecede vesait var. 
- Çok arattırdım amma, nafile. 
- Bir kere daha tecrübe et. 
- imkAnsızlığı tecrübe etmek olur. 
İhtiyar kadın içini çekti. 
Ayağa kalktı. 
Kapıya doğru yürüdü. 
Bu sırada musiki d~tl. Davetli-

ler dağılıyorlardı. 
Ev sah.iplerine veda ettiler. 
İhtiyar kadın, kaptana: 
- Sizi otomobilimle evinize bıra

kayım! - dedi. 
Uzun yoldan evlerine giderlerken 

konuşmadılar. 

İkisi de düşünüyorlardı. 
• •• 

Dürrülerln en genel olan Galip, 
İstanbulda olup biten hadiseleri pek 
iyi bilirdi. 

Müteka.id zabit Ferid Berkıya Galib 
Dürrü'nün bahsettiği Femina ban 
hakikaten ertesi akşam açılacaktı. 
Şehrimizin ne kadar hovardası varsa 
buraya gidiyordu. Albatros yatı ile ia
tanbula gelen Sühi bey Elstanbull ile 
hoca.si barda şampanya lçmeğe gel-

Türkiye Radyodifirzyon Postalan 
Dalgn uzunlu~ 

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

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

TÜRKİYE BAATİLE 
Alık.ara radyosu 31.'7 metre kıs& 4all'& 

postaslle her gün yapılmakta. ola.n ecnebi 
dillerde haberler neşriyatı prop-amı: 

Birincl serv1.s İklncl aervb 
İranca 
Arapça 
Elence 
Fransızca 
Bulgarca 

Saat 12.00 Saat 1'1,30 
,. 12.15 ,. 1'1.45 
,. 13.45 • 18.45 
,. 14.oo ,. ıı.oo 
• 14.30 • 18.30 

CUMA 26/1/94.0 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13,30-14 Müzik: Karışık 
hatif müzik (Pi.) 

18 Program ve memleket saat ayarı, 18,05 
Türk müziği: Halk türküleri ve bıı#larµa 
tanburla oyun havaları Sadi Yaver Ata.
mıın, Refik Fersan, 18,25 Türk müziği: Ça
lanlar: Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Retı.t 
Fersan, 1- Okuyan: Necmi Riza Ahıskan, 
1- Ferahnak şarkı: (Avare gönül), 2- Ka
nuni Reşat - Ferahnak şarkı: (Ağyar ile 
dalmış zevki sefaya), 3- Ferahnak şarla: 
(Hoi yaratmış), 4- Hüseyni şarkı: (Çek
dlm elimi gayri bu dünya hevesinden), 
5- Hüseyin Fahri - Hüseyni şarkı: (Vaslm~ 
la cana), 2- Okuyan: Müzeyyen Benar, 1-
Sadettin Kaynak - Hüseyni türkü: (Ayrılık 
yıl dönümü), 2- Halk türküsü: (Benim ya
rim pencereden bakıyor>. 3 - Halk türkü
sü: <İkl karpuz blr koltuğa sığar mı), 4-
Halk türküsü: (Meşeli meşeli), 19 Serbe.s 
saat, 19,10 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 19,25 Türk müziği: 
Safiye konseri (2) Program: Kendi reper
tuarı, 20,15 Temsil: Faust yazan :Goethe 
tercüme eden: Sen!hn Bedri GöknU, Cemai 
Reşid piyanoda Oounod'un operasından 
parçalar çalarak esere refakat edecektir. 
21,10 Konuşma CMllli kahramanlık menkl
belerll, 21,25 Müzik: Radyo orkestrası (Şet: 
H. F. Alnar), 1- F. Men.delssohn Barthoidy: 
Bir yaz gecesi rüyası, Iııtermezzo - Nottur
no, Scherzo - Zifaf marşı, 2- D. Fr. Auber: 
Le Domlno nolr uvertürü, 3- Fr. L!szt: Les 
Preludes, 22,15 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri, ziraat, esham - tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (flat), 22,35 Müzik: So
listler (P}.) 23 Müzlk: Cazband (Pl.), 23,25 -
23-30 Yarınki program ve knparuş. 

["Ankara Borsası 1 
.25 İk.incikinun 940 

PARA ve ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
ıoo İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Ranmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çoko.slovnk KJo 
100 Pezeta. 
100 Zloti 
100 Penro 
1co Ley 
100 Dlııar 
100 Yen 
100 Isveç Fr. 
ıoo RubJP 

f(:apanıı 
6.24 

130.19 
2.9282 
6.675 

29.2725 
69.185 

22.04 
0.97 
1.58'75 

13.435 

23.4.25 
0.9'1 

3.0825 
30.94 
31.005 

, ..........•......•......•........••........... 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye l 
Akşam'ın K-VÇVK İLANLA-

Rl'nı dikkatle okursanız kendi. 
nize en elverişli yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. 

mişlercil. cHoca>, arada sırada krono
metresini çıkararak bakıyordu. De
likanlı pek zarif bir ,ekilde giyiruniştl 

Bahaeddin, evladlığına: 
- E, anlat bakalım, iyi havadisler 

var mı? - diye sordu. 
- Mükemmel. 
- Dernek kızı gördün. 
- Gördüm. 
- Belkıs hanım kızımız, kom.şu kü-

çük beye ~şık olmuştur inşallah. 
- Henüz değil. 
- Fakat bu işi becereceksin; Aşık 

olacaktır; eminimi 
- İhtimal. 
- Pek lMif kız. 
- O derece lMif, harlkulMe ki, 

onu aldatmanın cinayet olacağını .,. 

nıyorum. 

--. Melek gibi olan bu kızı sen de 
seviyor musun? 

- Hayır. 
Delikanlının bu cevabı kat1di. 
Bahaeddin: 

- isabeti - dedi. - Zaten sevecek· 
sin de ne olacak? İnsan sevm.iyecek 
olursa aşk işinde çevireceği dalaver&
lerde daha fazla muvaffak olur. :t.. 
divaç ne zaman? 

Bahaeddinln gözlert şeytanı bir 
ifadeyle parlıyordu. 

- Ergeç muvaffak olacağımıza 
şüphe yoksa da biraz sabırlı olmamı• 
J.Azım. 

• 26 KAnunusani 1940 

lSLAM TARiHiNDE 

Türk kahramanları 
Tefrika: No. 35 Yazan: lskender Fahreddin 

Maryana, Haccacin elinden kurtulmuıtu. Şimdi ıeyh 
Saidin çadırında idi 

Maryana birdenbire şaşırdı: 
- Beni kaçırmıyacak mısın? 
- Sırası var. İlk önce ölümü atlatalım ... 

Kaçmak kolaydır. 
Maryana derhal saraydan kaçırılacağını 

umuyordu. 
- Şimdi kaçamaz mıyız Misbah? Eğer 

beni hemen buradan uzaklaştırırsan, seni 
bu gece Bağdad valiliğine tayin ettirece
ğim! Sen de bu sonsuz işkenceli hayattan 
kurtulacaksın 1 
Misbahın kafasında birdenbire şimşekler 

çalcmağn başladı: 
(- Bu gece .. hemen .. Bağdad valisi ol-

malt!) 
Bu kelimeleri tekrarlıyarak düşündü .. 
Ve etrafına bakındı. 
Meydanda kimseler yoktu. 
Misbah sarayın arka kapısından, Marya.

nayı pekfUA. kaçırabilirdi. Derhal omuzun
dald işlemeli bornuzu Maryananın arka
sına verdi. Halifenin gözdesi iyice sarındı. 
Başını, yüzünü örttü. 

Misbah genç kadını kucakladı. 
- Haydl.. Gidelim. 
- Bu lylllğinl unutmıyacağım Misbah! 
Artık konuşmuyorlardı. 
Aslanların yuvasından çıktılar ... 
Arka bahçeye indiler. 
Misbahın atı burada duruyordu. 
Haccacın muhafızı, Mnryanayı ata bindir-

di, kendi de atın üstüne atladı. 
llaccacın sarayından uzaklaştılar. 

••• 
Maryana hal1fen!n sarayına. gitmek is

temiyordu. 
O, halifeye verdiği sözü yerine getirmk 

hülyaslle gidiyordu. Hal!!enin sarayına yak
laştıldaruıı görünce: 

- MlSbah! dedi. Sen burada in. Atı bana 
ver ... Ben sa.raya yalnız olarak gideyim. 
Seni benimle görürlerse, cezaya çarpılır
sın! 

- Ya atııı1 ... Onu nasıl alırım senden? 
- Ben onu sarayın bah~esinde bir nö-

betçlye teslim eder ve saklanın. Yann sa
raya geldlğln zaman alırsın. 

- Fena fikir değ-il. Ben şimdi bir dostu
mun evine gidip saklanırım. Ve yanna ka
dar beklerim. 

Maryana: 
- Hayır, dedi, sen Haccacın sarayına 

dön, ve koşarak llnccaca git: (Maryan& 
mahzenden kaçmış ... Onu kovalamak için 
peşinden gidecektim ... Benim atımı da alıp 
gitmiş!> dersin. Bu suretle hem kendinl 
kurtarmış hem de benlm kaçtıf,rımı vezire 
haber vermiş olursun! 

Misbah bu sözlere kandı .. 
Attan indi: 
- Haydi, uğurlar olsun, güzel çiçek! Ya

rın, Bağdad vallsi olarak karşına gelece
ğim ... 

Misbah yaya olarak koşa ko.,a Haccacın 
sarayına döndü. 

Maryana da -halifenin sarayına gitmek 
üzere- yoldan ayrılarak, atım slirdü .. Ve yıl
dırım glbl uçarak gltmeğe başladı. 
İspanyol dilberi nereye gidiyordu? 
Bunu tahminde elbette güçlük çekmedi

niz? o, Şeyh Sa.idin zaviyesine doğru 1ler
liyordu. 

Maryana ilk defa buralardan geçerken, 
Şeyh Sa.idin hudutlanna kndar devam edeq 
bütün yolları öğrenmi~tı. 
Şehirden ç:ırçabuk çıktı. 
Atını öyle hızlı sürüyordu ki... Yoldan 

geçenler, onun meşhur binicilerden biri ol
duğuna hükmederek yol veriyorlar ve ar
kasından: 

- Kuş olsa, bu kadar hızlı uçamaz ... 
Diyerek, hayretle bakıyorlardı. 
Maryana, Haccacın elinden böylece klll'-

tulmağa muvaffak olmuş ve ilk büyük teh
likeyi atlatmıştı. Genç kadın, Şeyh Saldln 
kabilesi lçlne girerken, Haccacın zulmün
den daha korkunç işkencelerle karşılaşaca
ğını dıişünmiıyordu. 

- Vah vah ... Acele etmek daha mu-
vafık olurdu. 

Hoca sesini alçalttı. 
- Bizimkiler sabırsızlanıyorlar. 
- Atinadan mektup mu aldın? 
- Bu sabah. 
- Şikayetleri neymiş? 

- İşleri yavaş yürüttüğümüzden ... 
Yedi aydır İstanbuldayız, henüz bir 
şey yapamadık. 

Beklesinler... Patlamıyorlar 

ya.. . Eninde sonunda bütün emelle
rimize muvaffak olacağız... Şayed 

başımıza bir felaket gelmezse ... 
Sühi biran dü.şündükten sonra sa.

mimi bir ifadeyle devam etti: 
- Ne garip bir mesleğim var: Uzun 

uzun aşk mektuplan yazmak; bunu 
sarmaşıklı bir duvarın işaretli bir ta
rafına gizlemek ve böyle refaha ka
vuşmak! . . . Beni böyle bir meslek sa
hibi ettiğiniz için size şaşıyorum, 

doğrusu! 

- Belkıs ne şekilde cevap veriyor? 
- Pırlantalı hislerini mektuplarına 

döküyor ... Saf, bakire ruhlu bir kız 
neler düşünebilirse onları düşünüyor, 
yazıyor. 

- Lakin bunları yazıp bizim elimi
ze vermekle safiyetinden eser kalmı
yor demektir, heh heh heh. 

.-... ... 
Delikanlı cevap vermedi. Ka.,lan 

çatıldı. Şüphesiz ki hocası ve velini-

Maryana, Şeyh Saidin 
kabilesi arasında .• 

Maryana, Mlsbahın ntlle, Haccacın sara
yından kaçtığı günün akşamı, güneş batma.
dan önce, Şeyh Sıı.id kabilesi içine düştü. 

Maryana hiç kimseden korkmuyordu. 
Karşısına iki Arap nöbetçisi çıktı: 
- Nereye gidiyorsun? 
Maryana cevap verdi: 
- Halifenin adamları kovalıyorlar benL 

Nereye gittiğimi ben de . bilmiyorum. 
Nöbetçtler MD.ryanayı yakaladılar ... 
Şeyh Saidln çadırına götürdüler. 
Maryana çok heyecanlı görünüyordu. 

Ona, ilk defa çıkışında: <Şeyh Sa!din adam
ları çok haindir) demtşlerdl. Halbuki, nö
betçiler onun kılına blle dokunmamışlar
dı. 

Çadırın kapısına çıkan orta boylu, elll 
yaşlarında bir adam, Maryananın yanına 
sokuldu: 

- Nerden gel!yorsun? 
- Şamdan ... 
- Adın ne? 
- Maryana ... 
Halifenin gözdesini sorguya çeken adam, 

Şeyh Sa.idin ttl kendisiydi. Elin! uzattı.
Başını ve yüzünü iyice açtı. 

- Buralarda ne i.şln var. 
- Halifenin sarayından kaçtım. Beni 

İspanyadnn halifeye hediye olarak gönder
mişlerdi. 
Şeyh Said çok kurnaz bir adamdı. Oeno 

kadının yüzüne dikkatle baktı: 
- Halifenin sarayına sığamadın mı? Ne

den kaçtın oradan? 
- Hcıl!feııln gözdeleri beni çekemedlleı'. 

İşkence yapına~a başladılar. 
Şeyh Said gülünısccll: 
- Senin gibi güzel bir kadını elbette çe

kemezler! Şimdi nereye gideceksin? 
- Bilmiyorum ... Kaçarken, nereye gide

ceğini. düşünmedim. Sadece onların elinden 
kurtulmak istedim... Atımı sürdüm.. Çöle 
doğru açıldım. Ve burada nöbetçllerlnizle 
karşılaştım. 
Şeyh Said Maryananın atını ahıra bağ

lattı.. Ve kendisini çadıra çekti: 
- Vakit çok geç... Buralarda dolaşmak 

yasnktır. Hangi tarata gitsen benim adam
larımla karşılaşacaksın! Bu gece nıisat!rim 
ol. Yarın, seni istediğin yere gönderlrim. 
Şeyhin çadırına giren Maryana, bu ada

mın gösterdiği nezaket ve misafirperverlik
ten çok memnun olmuştu. O. Haccac gibi, 
insnna saldırmıyor ... Ve sözlerile, tavırlarl
le muhatabına emniyet; ve it!mad telkin 
ediyordu. 

l\laryana kendi kendine: 
- Ben zaten küçükken duymuştum, de

di, çöl sakinler!, şehirliler gibi hUekAr ve 
miıtecnviz değlllerdlr. 
Şeyh Saidin çn.dm lçlçe giren üç gözden 

ibaretti. Bir gözünde kendi yatıyor, diğer 
gözünde, karısı ve cariyeleri oturuyor, üçlin
cü gözünde de Şeyh Said ınlsafirlerile ye
mek ylyip e[;leniyordu. Kabile Şeyhi, halife
nin gözdesini üçüncü göze almıştı. Yerler 
ayı ve kaplan postları ve Suriye halılnrile 
döşenmişti. Etrafta birkaç sedir vardı .. Ça
dırın ortasında ta vandnn sarkan büyük 
kandiller, ye.,ıı, mavi ziyalarla çadırın içi
ni aydınlatıyordu. 
Şeyhin çok kıymetli eşyalarla döşenmı, 

bu seyyar ikamet[j.1hınm etrafında kargılı 
Arap nöbetçileri dolaşıyordu. 
Aıasırn uzaktan akseden korkunç sesler 

?wlaryananın kulaklarını tırmalıyordu. Bir 
aralık sordu: 

- Aslanlannız bağırıyor değil mi? 
- Evet.. Bugün kannlan doymadı. Hepsi 

açtırlar. 
- Neden yiyecek vermediniz? 
Şeyh Said, mühim bir sır ifşa eder gibi 

gözl~rini siızerck mmldandı: 
- Biraz sonra yemlerini alacaklar... O 

zııman susarlnr. 
(Arkası var) 

meti olan bu adamın o saf laz karşı
sında kendisine oynattığı rolden 
dolayı derunen hiç memnun değildi. 
Belkısı tuzağa düşürmek nefsine gl
ran geliyordu. 

Baha, Sühinln kulağına eğilip: 

- Malüm ya, biz buraya bir de 
mücevherat meselesi için geldik ... şu 
izdivaç behsini hallede duralım; mü
cevherat işinin halli için de bir adım 
atmamız icab ediyor. 

- Aman! Ondan da hiç hoşlanmı-
yorum. 

- Emin iş, parlak i.ş ... Üzülme. 

- Nefret ediyorum. 

- Sebeb? 

- Fazla tafsilata ne hacet? Pek!ll. 

biliyorsunuz. Kabus gibi üzerime çök· 

müş, beni bunaltıyor! 

- Bunun böyle olması lbımdı, 

böyle oldu, oğlum ... 

- Ya mazideki safhalar? ... 

- Onları da unut ... Dünyanın öte-

ki tarafında işlediğimiz cinayetin he

sabı burada sorulmaz... Oldu bittl 

onlar ... Maziyi bu derece ince eleyip 

dokuma..'1 beni hayrete düşürüyor ... 

- Mesele kapanmış olsaydı kendi

mi oyalsrdım. Fakat daha da işliye

ceğimiz marifetler var ... 

(Arkası var) 
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Petrol yüzünden ingiltere ve Fransa ile 
Romanya arasmda ihtilat mı çıkıyor 

(Baş tarafı 1 inct aahifetü) 

etttğfnden iptida bundan Jfe başlan
Dll§tır. Şlmdi kömür ve maden sana-
11inl tmudm için bir ofta ihdası <1\i4ü
llülmektedir. Bütün bu tedbirler Ro-
manytın.ın dahill ihtiyaçları nazan 
dikkate alınarak ittnıaz ecli1mekte olup 
ecnebi memleketler için endişeye ma
hal yoktur.» 

Bu tebliğ gazetelerde protestolara 
aebep olınU§tur. Rumen petrol §irket
leri İngiliz ve Fransızların elindedir. 
Binaenaleyh Romanya petrol istihsa. 
lini ancak İngiltere ve Fransa lehine 
Ye ibu iki devletin tasvibile idare ede
bilir. İngiltere \'e Fransa henüz Bült
reşte hiç bir teşebbüste bulunmamıştır. 
Fakat yeni tedbirlerden maksad Al
manyaya fazla petrol verilmesini te
min ise İngiltere ve Fran88.Illll buna 
IAkay.ıd kalmıyacaklar.ı şüphesizdir. 

Bükreşten gelen son haberlere göre 
ecnebiler: tarafından işletilmekte olan 

petrol şirketlerine Rwnen hükO.meti ta. 
rafından Almanya::; a ' ..rilecek petro
lün arttırılmasına yardım etmeleri lü
zumu ihtar edilmiştir. Halbuki bu şir
ketler şhndiye kadar böyle bir mecbu
riyete tabi olmuyorlar ve istihsalatla
rıru müttefiklere gönderiyorlardı. 

Londra 25 - Romanya hükiimeti
nin petrol halUu.ndaki tebliği re5mi 
mahafil tarafından memnuniyete şa· 
yan görülmüştür. 

Times'in bir makalesi 
Londra 25 - Timcs gazetesi, Ro

manyanın Almıınyaya evvelce akdetti
ği itiHl.flarda ynzılı miktardan fazla 
petrol vermek için hazırlandığı şayia
larır.da.n. bahisle diyor ki: 

<ıDüıı İngiltere ile Romanya arasın
da bazı görüş ihtilftfları çıktığından 
ve protestolar yapıldığından bahsedil
miştir. Bu şayialar iki tarafça derhal 
tekzip edilmlştir. Almanların bahset
tikleri gibi Almanya Romanyadan had
dinden fazla petrol alacak olursa in- ·ı 
gilterenin endişe duyması tabiidir. Bu 
takdirde İngiltere ile Romanya. arasın~ 
dakı tıcaret muvazenesi bozulacak ve 
mm azenenin derhal iadesi icap edecek
tir.» 

T emps ne diyor? 
Paris 25 - Temps gazetesi Rumen 

petrollan başlıklı bir makale neşret
miştir. Bu makalede deniliyor ki: 
cAlınanlann Şarki Galiçya'da, Po

lonyanın Rusyaya geçen mıntakasın
da bulunması çok dikkati celbediyor. 
Almanya, tabii serveti kendi iktisadi 
ve askeri mevkii için lüzumlu olan 
yerler üzeıindeki emellerinden vaz
geçmiyor. Evvelce Sovyet hükfuneti
ne mühiın menfaatler temin etmişti. 
Şimdi SovyeUerin Finlfuıdiyada. meş
gul olmasından istifade ediyor. Bir 
Sovyct - Alınan işbirliği yapıldığı an
lıı.şılmaktadır. Bu birlik hakikt bir 
ittifak demektir. 

Bütün haberler Galiçya'da Alman 
S.Skeıi bulunduğunu · göstermektedir. 
Alınanya Romanyayı korkutarak da
ha fazla petrol ve mühim iptidat 
tnaddeler almak istiyor. Romanyaı
<laki petrol şirketleri Fransızlarla in
gilfzicrindir. Romanya bu şirketleri 
Alnıanyaya daha fazla petrol verme
ğe sevketmek isterse bu, yeni ve ka
buı edllıniyecck bir vaziyet ihdas ede
cektir. 

Reuter ajansının siyasi muharrir: 
dngtı tere ve Fransanın elinde bu va
ti Yete karşı koyacak vesait vardır.> 
~Yor. Bu dostane ihtar nazarı dikka
e alınınaııd.ır.> 
~ Parıs 25 - Ordre gazetesi diyor ki: 

0Illanyada, İngiliz, Fransız, Ame
~~an, Belçika kumpanyalarının pro
~tolarına ra.b'lllen petrol kuyularına 
~B.zıyed edilmektedir. Reut.er ajansı 
yası muhamri bu münasebetle df
~r ki: cBu hareket, Almanyaya da

lazla petrol verllınesi içinse Fran
sa ve İngiltere Romanyaya tpt1dal 
:adde vesaire vermek politikasına 

e..,.am edemezler.> 

Berlin siyasi mahafili ne 
diyor 

te llerlin 25 (A.A.) - Yan resmt bir 
bllğde denlliyor ki: 

n_._.Almanya ile Romanya arasındaki 
"'.l\Lisadi münasebatm müsait in'!r;.,.,_ 
f1nı • n~ 

Ingtltercnin Romanyaya karsı 
ditıer ile karşılaımş olması Berll-

nin aiyast mahatllinin gözünden bit
tabi Jraçmamıftır. 

Bu tehdit - ki ancak tek bir mAnnsı 
olabWr • filvaki ya.pılnu.ştır. ÇQnktl 
Londra, anlatmak istiyor ki, Alman -
Rumen ıtfcaretin!n inkişafı Ro~ 
yanın müttefiklere olan müna.sebetı
lerfle tell! götürmez ve İngiltere Ro
manya baklandaki siyMeUni değiştir
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu meselede kendisinden şüphe edt. 
lemlyecek olan Havas ajansına göre, 
Romanya yalnız İngiltere ve Fransa 
taratından garanti edflm~ bir mem
leket olmayıp İngiliz - Fransız 1mpa
torluk1anndan ve müstemlekelerin
den iptidai maddeler tedarik etmek 
hususunda kolaylıklardan istifade 
eden bir devlettir. 

Bu hususta Berlinin siyas! maha
tili kaydediyor ki, Alınan - Rumen 
ekonomi mübadeleleri iki devletin 
tablt ihtiyaçlarına cevap vermekte
dir ve iki memleket arasında uzun 
müddetli ve karşılıklı ekonomi müna
sebetleri tesisinde örnek olabilir. 

İngiltere, mukabilinde Romanyaya 
biç birşey temin edememekle beraber 
im müsait inkişafı bozmak için de
mek oluyor ki iki usul takip ediyor: 
Biri, Almanyaya, Romanya aleyhin
de askeri emeller atfeden yalan ha
berler çıkararak ürkütmek, diğeri de 
açık tehdittir. Bu tarzı hareket, in
giıterenin bitarana.ra karşı almış ol
duğu vaziyeti düşündürecek mahi
yette olduğunu bir kerre daha gös
terir. 

Salahiyettar bir Rumen 
~emurunun beyanab 

Bükret 25 (AA.) - Petrol endU.
triainin tensilı:i hakkındaki kararname 
münaaebetile dün beyanatta bulunan 
ıalaruyettar bir memur demİ§tir ki: 

Romanya bu tedbirle Almanya veya
hut diğer herhangi bir devlet hakkında 
daha müsait davranmak niyetinde de
ğildir. Petrol ıanayiinin raayonalize edil- · 
meıine. istihsalin azalması ve bu kıt 
Romanyımın bazı mıntakalanna petrol 
ve mil§tekatı verilmesinde zorluk çekil
mesi yüzünden lüzum hasıl olm~tur. 

Bu tedbir tamamen dahili mahiyetto- · 
dir ve ancak halkın ihtiyaçlarını kai2ı· 
lamak içindir. 

Yine ayni aebcpledir ki. hükumet di
ier of ialerin ihduma da tevessül etmiı- · 
tir. Bu tedbiler hük.Uınete halkın hubu
bat ve kereste ihtiyacını muntazam bir 
surette teminine im.kan Yerecek.tir. 

Hükumetin bir iaşe nezareti ihdaı et
mesi de mümkün bulunmaktadır. 
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BULMA CAMIZ 
2 

Soldan 

l - Kuzey - Doğu. 
2 - Ollney - Pislik. 
3 - Batı - Dllnyanın beş kıt.asından b1r1.. 
4 - 'tl'ye - Bir çlft ağaç kolu. 
6 - Kekemelik - Nota. 
8 - Şefkat - Kaparo. 
7 - Asayiş - Bir harfin okunUfU. 
8 - Tersi sudur - Bir Ingills uzunluk öl-

9üsü. 
9 - Meçhul olmıyanlar. 
10 - Eski gemlci ıstııahlarından - Kam-

dtnlz Uf8.il. • 
Yukarıdan aşağı: 

ı - Onrlbeler. 
2 - Şehadetname. 
1 - Merkezler - Kırmızı. 
" - Anberln ba.şln.ngıcı - Fiyaka ne. 
5 - Sıfat edatı - Tersi Ege denizinde bir 

t\dadır. 
6 - Sanlm.ış eşya. demetini küşad etme. 
'l - Başına. &A> gelirse hamız olur. 
8 - Ba~tı - Kovan mahsulü. 
g - Reislik - Tersi güzel sanattır. 
10 - Krallık. 

Geçen bulnıncamızm halli 
Soldan ııağa: 

ı - Ateş, Maval, 2 - Sivlla.hnll, 3 - Acn
malavuk, • - Bnrlko.d, 5 - İrnk, Ald. 6 -
Yem, Ayakta, 7 - Etaı, Avans. 8 - Teyel, 
Amy, 9 - Vak, Pisto, 10 - Slnckotu. 
Yukarıdan aşağı: 

ı - Asabiyet, 2 - Ticaretevi, 3 - Evara
mayan, -i - Şlmik, Leke, 6 - Lak. 6 - Mn
la.rya. Po, 'l - Ahad, Avaıt, 8 - Vav. Akar
su, g - Alo, itna.ı. ıo - Llkidasywı. 

HER AYIN 

Nrt: 
ÇEKİLİRDİ 

BU CAZQP 
. işi LİK 

iki fotografı 

VALNIZ 
7 GONOE 

"bi Mrıyor Bu \nam\maıacak gı 11v' 
fakat 

8\lZAl TECRÜBE ED\B\l 

Ancak bir hafta zarfında, binlerce ka· 
dm buru~ukluklarından kurtuldular ve 
birkaç sene gençlC§tiler. Cildinizi kendi 
tabii ve kıymetli gençlik wısuru olan 
cBİOCEL> cevherüe canlandırınız. 

Cildiniz hemen tazeleşip gençlqe
ccktir. cBl~ Viyana üniversitesi 
profesörü Dr. SlEJSKAıL"in kevfidir ki. 
halihazırda cild unsuru olan pembe 
renkteki Tok.alon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Her ak.§am yatmazdan evvd 
tatbik ediniz. Siı: uyurken cildinizi bes
ler ve gençlC§t:irir. Gündüzler için de 
7ağsız beyaz renkteki Tokalon kremini 
kullanınıL Birkaç gün zarfında(, siyah 
benleri eritir ve açık mceamcleri aıklaf'" 
tırır. En sert ve en esmer bir cildi yumu• 
ptıp beyazlatbnr. 

MAJiK SAC EKS"Ri 
' 

Baçlannızı dökiiımekten, .ıtcpeltlenmek
ten korumak lçln muhakkak Majik saç 
eks1rinl kullanınız. Derhal tesirini görür
sünüz. Baçlıın büyütüı', köklere yeni ha
yat verir. Bir tecrübeden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icab eden kitap: 

Bü ··k Türk·ye. 

inhisarlar mUfettfş muavinliği 
müsabaka imtihanı 

İnhisarlar idaresinde münhal 100 Ura dcretll mü!ettı.ş munvinllkleri 1çln 15/Mnrt/ 
9'° cuma ailnü sa.at ond-. Sirkecideki tefUo tubea1 bhıasınd.a. Hukuk. Mülkiye, Yt\t k 
T1caret ve İktlsad nıekteplertnden me:tun talipler arasınd:ı. bir mü.sa.baka imt.llumı ~ a
pılacak ve muva.ftalt olanlardan Ulzumu kadarı derece .sı.n:ıs1le münhallere tııyin t'dll"
cettır. 

Tallplerln 1lt1 Mart/940 CUlDArtesl aant ıs o lta.dar blr ıstıda. ne umum müdürlü:'.";c 
müracaat etmeleri 1A2ımdır. 

Aranılan oe.rtJar, ve müracaat laUdasına ba~lnnacak vesikalarla imtihan programı 
tafsllltı müracaat ml1ddeti zarfında umum mndürlfikten §1!ıUıen ve posta 1le tahriren 
istenebilir. (560) 

Memur ve daktilo aranıyor 
Zonguldak'ta bir kömür müessesesinde çalışmak üzere iyi Fransızca 

bUen b1r memur ile yine Fransızca bilen ve seli yazan bir daktiloya ihti-

1 
yaç vardır. Verilecek maaş baremhı (8) inci derecesine kadardır. 

İsteklilerin hamil bulundukları vesika asıl veya suretler1le tercümel 
hal varakalannı en geç 5/2/940 ta.rih!ne kadar Zonguldak Posta kutusu 

(21) e göndermeleri ilan olunur. 

Erzincan Maarif Müdürlüğünden: 
Ycrsansıntısı dolayı.sile Erzincandan ayrılan Erzincan ilkokul öğretmenlerlnin yaniden 

vazifeye bıt§layınc6.ya lta.dar veya başka. vll~yetıere tayin edllinceyc ka.dar mezun sa.yıldık
ları Vek.llllkten blldlrilml.ştir. Erancan ilkokul öğretmenleri bulundukları vil5.yetln en yük
sek Maarif amb:lııe müracaatla., acık adreslerini ve ma~larını muntazaman alabilmeleri 
1ı;in de VUayct :ııı:rkezinde bir mutemet göstennelerl ve atık adreslerini dairemlze bildir-
meleri rica olunur. (559) 

··ı··8~;~;i;·ı·v~ı;;;7 i~;·
1
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Kiralık emlak 
Semti l\lalıallcsi Sokağı No. su Cinsi 
Kasınıpnşcı. Gazi H. Paşa Kayık iskelesi 11 Kulübe 

Yukarda. ynzılı kulübenin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya. verilmesi nçık arttır· 
maya konmuştur. isteklilerin 2.'iı 1/940 günü sant ıo dn müracaatı.:ı.n. {453) 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Manlsada Kum çayının bi:: tahliye yatağı lle Marmara gölüne akıtılması ame

liyatının keşif bedeli U91,114ı l!ra 57 kuı uştur. 
2 - Ekslltme 19/2.'941) tarlhJnc raı:Jayan pazartesi günü sant 15 de • •n.rıa Vckfı.letl 

su işleri reisliği su eksiltme F'rınisyuım odasında knpnlı zarf U..<"Ulile yapılncaktır. 
3 - İsteklller, eksiltme ~artnıımesl, mukavele projesi b:ıymd:rlık işleri cenel şart

namesi, fenni şnrtn:ı.me ve pro!elerl 9 lıra 56 kuruş mukablllnde su işleri reisliğinden 
nlablltrler . 

ot - FJcsiltmeye gıreb!Jmek için l.stekUJerin (10,805) lira 73 kuruşluk muvnkkat tc
mlnnt vermesi ve ı::ksiltnıanin yapılnc:ır:ı günden en nz sekiz çün o~·vel ellerinde bulunnn 
vestlaılaıh birlikte bir dilekçe He Nafin Vekftletlne müracaat ederek bu l~ mahsus ol
mak üzere vesılm almal:ı.?ı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şnrtt1r. 

Bu müddet ıcinde \'Csik1 t.."..lcblndc hulunmnyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - ist.eklll·!rln tt>klı[ mektnıılc.ı 1111 ikinci maddede :v:ı.z•h <-antten bir saat evveline 

:tadar su i§lerl reisliğine makbuz mukab!llnde vermeleri lliztmdır . 
Postada olan gecikmeler kabul ediJmez. (578) 

Kabataı Lisesi Satınalma Komisyonu Başkanhğından 
n:abataş erkek lisest pansiyonu içh t.nlıminen metresi 540 kuruş üzerinden nlınacak 

350 metre H!clverd kumaş 2400 sayılı konun ahklimına tevfikan ihalesi yapılnınk üzere 
24/1/040 gUnü eksiltmeye konmuştur. :sem gün ve saatte lstckU çıkmadığından bermu
clbl kanun 5/3/94.0 pazartesi günü saot 3 de İstanbulda Liseler muhasebeciliği blnasında 
topla.nan komlsyon huzurunda ihalesi yapılacağından lstcklllerln yeni yıl ticaret odası 
vcsikıı.lıırı ve .ı41 !ira 75 kuruşluk Uk t.em!ııat mnkbuzlnrlle birlikte müracaatları. (G41 

Maliye n 
Türk vat.ı:mdn.§ı Mü.;lünuın mübadiller tara!mdan Yunanistnnda t.erkcdillp Yunan 

M!lll Bankası tarafındnn '!darc edllLlekte olan emvali gayrimenkule ahiren müşarünUeylı 
hükfunctçe neşrolunım bir Jm.nun lle devlet tarafından geri alınmıştır. Bu emval üze-

Toptan satış yeri: Akba, Ankara. rinde \\çüncü gahıslar ile ban:aı. nrnsıııdn mevcud fhtilMat.ın hal tnrzı ve tehaddils eden 
davaların ne suretle görüleceği de bir iradel kroli ile tesbitı ve tayin edilmiştir. 

Fiati 150 kuruş. Sipariş bedeli Türk mübadil ve gayrimilbad'l Müslümanlardan nslen veya dolayıslle bu malla ı ı 

Yazaıı: ORIIA.V CONKER 

~!!!!~p~eşın~·~!g~ön~d~e~n~·ım~~el~id~ir'.:.:_ . .!!!!!!!~ ayili nıenafi. aynı hak noktt;..sından hanka Ue ihtilMatt veya davası olıuılnnn z11 "-·.!
:: - nan kanun ve kararname hükümlcılnden malfımat almak üzere Ankara, İstanbul, İzmir 
İstanbul asliye 6 cı hukuk mahkemesinden: Defterdarlıklarına müracaatları lüzumu llA.n olunur. (311) (579) 

Müddei: Ay~, lliiddeialeyh: Emin Koca- -
mustafapq:ı Öksüz camii sokak !8 No. da 
Mehmet o~la, Müddei Ayşe tarafından 
müddeialeyh Emin aleyhine açılan boşan-

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Mahkemesinden 
939/1018 
Amme hukuku namına İstanbul c. müddelumumtllğl tarnfından Fatih Şehre>r.lni ma davasına aU arzuhal sureti nıüddelaley

he tebllt edilmek üzere yazılı adresine gön
derilmişse c e mumaileyhin melii.ir ikamet
pbmı terk ile semti meçhule gttiltinln 
beyanllc mde kılınması üzerine Hukuk osu-
16 muhakemeleri kanununun 141, 142, 183 
üncü maddelerine tevfikan iade kılınan da-
.,. an:ulıah ile tahkikat ırüniinü gösterir 
davetiye vnrnkıısmın mahkeme divanhane
sine nsılmasma ve 939/4.91 nurruııııda ka
yıtlı i.f,ibu davaya müddeialeyhin 15 gii ı 
içinde cevap vcnnmne karar nrOmiş \""o 
bemıuclbi karar davetiye varakası mahke 
nıe dJvıınhımeslne asılmış olmakla mnma..
lleyh Eminin yukarulıı.. yazılı müddet zar- J 
fındı:ı. davnyn cevap verettk tahkikat için J 
tayin kılı.nan 19/2/9'0 pazartesi günü ı;n:ıt 
10,SO da nınhkcmemlzdc h:>zır bulm?Jna.sı 
'cyı:ı. kanuni bir vclr-.J göndermesi lüzumu 
tebliğ yerine gccmck ili;ere ilfut olonur. 

(M. 2278} 

mahallesi Boyc.ct sokak 19 No. da oturıın Mehmed Tevfik ve Sarıyerde KudretuU • . o
kak 3. sayılı evde oturan Ayşe Vecihe aleyhlerine ikame olunan butlan da.va.sın .... do
layı 12/1/940 tarl.bll mahkeme celsesinde davet olunan müddeialeyhlerdcn 

:ı'\YŞC Vecihe gelmlş 1&e de cURer muddealeyh Mehnıed Tcvfiğln hazır bulunamamasına 
mebni hakkında. gıyap karan ıttlhaz olunarak kanunen on ~ gün müddetle 11Anı 1{.)ln 
mahkemeleri 19/2/940 pazartesi günü saat 15 e bınıkılmıştır. Mumaileyh Mehmcd ~v
fiğ.ln yevmi ınuallfılda. dahi b!lZ1r bulWlmndı~ takdirde müttehaz kanır <ı.lirerlndt: gı
yabında. muhakemey.3 aeramlr. intaç olunacağı ve tına kılınan gıyap lhbarnamrslntn 
bir suretınl!ı de usuıen muhnkeme divanhanesine tallk kılındığı tebliğ yerine gct"ıııek 
üzert' llf.n olunur. (638> 

(Caeıılo~lu NW'UO!.maniye cnd. No. 5 
doktor Osman Şer:ı.fcddJn apartımanı> 

Telc!on; 22568 
Sa.bJbf: Ncaneddiıı Sadak 

Umum n(llJriyat müdürü: Şerl:e& Bado 
Akı:un Matbaası 

Lokmanhe • 
ım 

(Dr. HAFIZ CEMAl.) 

Dahiliye mütehıu .. usi 
DlvaDJelu l~ 

Mm.yene saıı.Uerl Pu:ar b.:uıç her gün 
ı..s-& saıa. Cumartesi •.&-u fuWı~,.. 

2. W91 



Bah1te 8 

1 

ANT TESiR 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SO~UK 
ALGINLl~I, KIRIKLIK 

ve bUt Un aonıarını derhal keser 
Lüzumunda Kiindo üc; kale alınabilir ı 

. >.~74~- ·· .. . ·· .. · 
- ~i1'~~ - ··-·· .. -~·:. ·. ~ ..;. .~-.. 
. ·=..- ~ . • '•" ..... "' 

1 

•••il 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkaÖmama.sı.ıldan, içilen suların temiz ve saf olllo.axna-• 

dan hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzir hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zanna yapı.p.ralc 
ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, kann ağrılan, karın fişm.~ burun, malrAd kaşınması, Jshal, oburluk, haf 
dönmesi, salya akması, sar'aya benıer sinir halleri, gece korkulan, gönnecle ve işitmede bozukluk ... Hep bu kurilann 
tesiridir, 

Bir Kutu 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. 

DİKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmeYM çocuğunuzda solucan olmadığına itim.ad ediniz. Sıhhat 
Vekfiletinin resmt müsaadesini haizdir. Tarzı istfmall kutulann içinde yanlıdır. Fiatl her eczanede 20 kuruştur. 

(SANTA.) i.mılne dikkat. . 

• 

26 Klnunusanl 1940 

<'S ';_;?L. K 'O 
. -.. ~; . r:-:· . . . .. • . • . 

ESKi ve YENi ROMA T1ZMA, LUMBAGO, SİYA TIK 
1 

OMUZ, ARKA, BEI.:, DlZ, KALÇA ve soğuk algÜı}ık-

larindan ileri gelen ıiddetli ağrılari teskin ve izale eder. 

ADEMi İKTİDAR 

H O va .HM.ö'B İN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

(Poabı kutusu 1255)
1 

Galata, lataııbuİ 
, . .,.,..~ ....... ı . 

Operatör alınacak 
Anadoluda tiren güzergfilıında JdUn büyük bJr fabrika hastanesi lçha 

operatörlüğü münhaldJr. Talip ola.nlamı mevcud evrak ve veealk su.retled-
• Dl raptedecekleri bir istida ile Galata Posta kutusu 126'1 ye müracaatlan. 

Naf'oa Vek.Aletlnden 

• 

Arlfiye - Adapazan hattının b!r noktas:mdan batJam•Jr ve Hendek, Dtlııee, Bota, 
Gerededen geçmek ve Ismetpa.f& 1.s'taqonund& niha;yet bulmak üzere yapılacak demfrJd 
etüt 141 kapalı zarf usullle eblltmcye kanulm.U,ftur. 

1 - Ekslltme 15 Şubat 940 tar'.Jıine tesadüf eden peqembe giinQ 1&at on .,.. 
VekAletlmlz demiryollar inpa.t dalreslndeki ekslltme t.ombyonu odasında yapılacaktu. . 

2 - Bu işin muhammen bedell yüz on 1k1 bin 11.radır. 
3 - Muvakkat teminatı altı bin sek.iz yü.ı elli llradır. ~ 

4 - Mukavele projesi, ek.slltme fQltname.sl, Bayındırlık lflerl genel fal'tna.mell umu• 
m1 fenni 14rtname. lstlkpt harlta.n, 8/V mnnhantsi A2 nwnanlı tipten mOrett.ep bit 
takım münakasa. evrakı beı yüz altmıf kun11 mukablllnde demlryol.lq infaa.t dalreafn.· 
den tedarik olunabilir. 

ıJ - Bu eksiltmeye glrmek lsteyanler her türlü referana ve diieı'I veaikalarını n bll 
1st1dayn. ba~ıayarak ek....Utme gününden en az sekls gün evvel VeWetı.nm.e vermek IU• 
retlle bu işe glrebllmek, 1çln bir elillyet ve.s1ka&ı isteyecekler ve bu Tulb.yı mftnatua 
evrakı içine koyacaklardır. Eksiltme t&rUıinden lA.akal aeldz gün evvel vertlmemlt ı.
tida.lar ve müracı.ıııtlar nezan dikkate alınmıyacakt!l'. 

6 - Ek.fılltmeye girecekJer 2490 numaralı arttırma, eUlltme ve ihale kanunu mucl• 
blnce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesJ.ka.larını ve be§lncl maddede 1za.h olunan 
ehliyet vcslkalarlle muvakkat teminatlarını ve flnt tekllflni havi ka.palı ve mllhürll 
zarflarını yine mezkur 24SO numarall kanunun ve eksiltme farlnamesinin tarltatı dal· 
resinde haırlaynrak 15/ 2/ 940 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz muk.a.
billnde demlryolları inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komlsyonu ba.§k:ınlığına teslfDl 
etmiş olmalan 11\zımdır. c228• c399• 

Kadıköy Vakıflar DirektörlüğQ llAnları 
ı - Kandilli Sürp Arakelos Ermeni klllsesl ve mektebi ve mezarlııtı vakfı. 

4 - Burga.zadası Aya.yorgl mana.stın vakfL 
5 - Büyükada. Ayayorgi manastırı vatrı.. 

6,7 - Büyükada. erkek ve Heybellada kız Rum yettmhıuıelert vak!ı. 
11 - Kuzguncuk Sürp Lusa.voriç Ermeni k.lllses1 vaktı. 
12 - Kartal Surp Nişan Ermeni kllisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
14 - Kınalıada. Panalya Rum kllbesi ve mezaı:htı vakfı. 
15 - Beykoz S\lıı> Nigagos Ermeni klllsesl ve mektebi ve mezarlılı vaktı. 
16 - HRpdarpaşa - Kadıköy ve hava!W Mu.sevi Sinagogu ve mekt.ebl ve m~lJll 

vatlı. 
:>4 - Beykoz Ayapa.raskevl Rum klllses1 ve mezarlıtı vatlı. 
25 - P::ı.şabahçe Aya.kosta.ntin Rum klltsesl ve ayazması ve mezarlıtı VatfL 
2~ - Hcybeliada. Rum ruhban mektebi vak!L 
28 - Heybellada. Panalya namı diğer Çam mana.stın vatfL 
29 - Burg.aadası Hlrlstos manastırı vakfı. 
30 - Kınalıada Hlı1stos manastırı vakfL 
31 - Heybellada Ayatlryad& namı d.lter Tepe manaatın vakfı. 
32 - Büyi\kada mrutos manastırı vaktı. 

33 - Bilyükada Aya Nlkola manastırı v&kfı. 

Heyetlerce idnre olunan vakıflardan semtleri Te l.aimlert yukarıda )'Ullı n.tJllar-
2762 - No. lı vakıflar kanunu llt nlzamname31ne Tt olbapdald tallmatııamıe htlktblllerlııe 
tevfikan tek mütevelli tayln edlleceatndm:ı lstetwertn 31/1/94-0 tarihlne ~ Kadıt6p, 
vakıflar mUdt.lrlüAüne aıeıo.suı müracaatıan llln olunur. (38') 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi llAnlara 

Devlet Demiryolları Sıvas 
Atölyesi iÇin Elektrikçi arıyor 

D.D. Yollan Sivas cer atelyeslnde ça.lıştın.lm.ak üzere tecrübeli elektrikçi ustaıanna 
acele ihtiyaç vardı:. Yüksek tevettüıı tebekealnde, motör montaj ve tamiratında, mtı
temadl ve mütenavip motor sargılarında çalışml~ toçllerden ta.llp olanlann H. Pata 
garında blrlnci i~latme müdül'lil(:üne milracaat etmeleri. .303) 

* Muhnmmen bedeli 10400 ltra olan 50 000 Kğ. Benzin 30/ 1/1940 aa.lı günü saat UIS>'. 
on be§te Haydn.rpaşada Gar b~r.ası dalıtiindekl komisyon tarafından kapalı zarf usulllt 
satın alınacaktlr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 'i80 llralık muvakkat teminat, kanunun ta.ytn ettlği vtsl• 
katarla tckllflerinl muhtevi zarnannı ayn! gfın saat (14) on dörde kadar kom18yon teı.. 
llğine vermeleri llzımdır. 

Bu ı,e alt şaıt. amPler kom'syondan parasız olarak dağıtümaktadır. (370) • 
D. D. Yollan 2.ci İşletme Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan 
Telefon istasyonu clvarıncb ldJometre 347 deki ocaktan çıkarılarak, idarenin ga.,. 

tereceğl yerde teslim edilecek 14,oı;o M3 balast kapalı zart usullle eksiltmeye çıkarılınıt
tır. Beher M3. nın muhammen. bedeli 1.20 ve muvakkat teminatı A.zaml mikdar üzerlıı· 
den 1350 liradır. 

12/ 2/ 940 tarihine rastlıyan rnzartesl günü saat 15 de Ankara istasyonunda., 2 el 
işletme bin.ısında toplanan komisyonda lhalesı yapılacağından bu işe girmek lsteyenle
rln mu\•akkat temi!lat ve hnun ve şnrtnsmentn t ayin ettiği vesa.1.kle birlikte tekllt meıı:: .. 
tuplannı muayyen saatten bir saat evveline öadar komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri lftzımdır. 

Şartname ve mukwele projeleri Ankarada. 2 el ve Haydarpaş:ıdaki 1 el işletme ko• 
mlsyonlanndan ve Tefen, Zonguldak, Çankırı lstasyonlanndan parasız verilmektedir. 

(333) (580) 

* Muhammen bedeli 2i100 Hra 5 adtd seyyar ve 5 aded sabit elektrikli sant rltuj tulum· 
bası 19/2/940 pazartesi günü saat m» on be§te Haydarpaşada Gar binası dahillndeld 
komisyon 1arafmdan kapalı zarf usullte satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 217 lira 61) kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettllt vesikalarla tek.lınerinl muhlevl zaıflannı aynı gün saat (14) on dörde kadar k~ 
misyon relsllğtne vermeleri 11\zımdır. 

' Bu 1ae ııJd earblameler komisyondan parasız 


