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Amerika, lsveç'in harp Petrol ':es:lesi • •• 

h . l d k Romanya bukumetı dun 
sa ~esı o masın an orkuyor bir tebliğ neşretti 
Amerika sefareti Amerikalıların Isve.ç
ten memleketlerine dönmelerini bildirdi 

" Petrol komiaerlili ihdaaı harici ta~yllı 
neticesi def ildir, miJnhaaıran istihaaldh 

arttırmak içindir ,, deniyor 

·lngiliz gazetelerine göre Baltık sahilinde Alman Fransız mahafilinin mütalaası · : " Roman yanın bir 
tazyike boyun eğeceğini zannetmek Kral 

Karolu anlamamak olurdu. ,, kıtaları toplanması endişe uyandırmış 

Haşmetli Petrol 
hazretleri 

Fransızca eserler yazan B. Esad 
isminde bir müellifin şu cümlesinden 
bahsederler: cPetrol, öyle bir intilA.k 
maddesidir ki, tedbirsizce kullanılır

sa dünyayı patlatabilir.> Hakikaten 
seneler var ki petrol hakimiyeti birçok 
siyasi hadiselerin, milletler arasındaki 
ihtilafların, harplerin, sulhlerln anah
tarı olmuştur. Habeşistan harbi es
nasında İtalyaya zecri tedbirler tat
bik edilirken, bir aralık petrole am
bargo konması düşünüldü. Bu, öyle 
bir sll§.htı ki, İtalya, . bu tedbir karşı
sında İngiltere ile harbi göze alınış
tı, vazgeçlldi. 

Yeni harpte petrolün kıymeti 

herşeyden biiyüktür. Deniz silAhlan, 
tayyareler, motorlaşmış 9rdular mu
azzam mikdarda petrol istiyor. Al· 
·mPf',amn bir gün petrolsüz kalmam 
.. malini düşününüz! O müthif or· 
du birden bire sıfıra iner. 
Almanyanın da filhakika petrolü 

yok. Bunun içindir ki Haşmetli Petrol 
hazretleri, son günlerde, gene h!dise
lerin tek hakimi kesildi. Gelen bütün 
haberler, son siyast tertiplerin hep 
petrol etrafında döndüğünü gösteri
yor. 
Almanyanın Sovyetlerle anlaşması. 

nın en büyük hikmeti, Sovyetıerin 

yalnız bitaraflığını değil, ayni zaman
da petrollerini elde etmekti. Fakat, 
Sovyet Rusya en zengin petrol mem
leketlerinden biri olduğu halde AI· 
manyaya kafi derecede petrol vere
miyor. Finlandiyaya hücum eden - ve 
ekserisi orada kalan - koca tanklar, 
şehirleri merhametsizce bombardı· 
man eden o yüzlerce tayyare boyuna 
benzin yiyor. O derecede ki, Sovyetıer, 
Aınerikadan bir buçuk mllyon baril 
benzin satın almaya mecbur kalmış
lar. 
: Sovyetıerden ümidini kesen Alman· 
ya, kırk milyon ton tahmin edllen 
petrol ihtiyacım temin etmek için 
başka çarelere başvurmaktadır. 

Rumanya şimalinde vaziyet bundan 
dolayı değişti. Rumanyayı tehdit 
eder görünen Sovyet orduları çekildi, 
Yerine alman orduları geldi. Alman
ya, Rumanya erazisinde asla gözü ol
madığını temin ediyor, sadece Ruman
ya petrollerine kur ediyor. Haşmetli 
Petrol hazretleri, dayanılmaz cft.zibe
alle Rumanyayı Sovyet tehlikesinden 
kurtarmış, Almanyanın iktisadt taz. 
Yikierine tevdi etmiş gibidir. Galiçya.. 
dakt petrol kuyularını işletmek, Ru
nıanyanın bütün petrollerini alıp ~ 
tünnek ... Almanyanın şimdilik bütün 
istediği bundan ibarettir. 

Rumanya bu arzuya boyun e~t 
1111? 

kıs Rumanyacıaki petrollerin en büyük 
1dJ mı ingillz ve fransızlann elinde 

· Rumanya hükllmeti, yeni bir ka
l'arıa, resmt bir petrol ofisi tesis etti 
Ve petrol istihsalini bu sayede istedi. 
li gibi arttırarak, dilediği gibi tevzi 
edeceğini bildirdi. Bu karar Fransa 
\'e İngiltercdc pek hoş bir tesir bırak
lllndı. Fakat Paris ve Londrada, bu 
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Pw 26 - Romanyada petrol komi• 
ıerliii ihdasının bir tazyik. neticeei ol• 
madığı ve istihsali.tı artırmak için buna 
müracaat edildiii anlatılmaktadır. 
Fransız mahafili bu haberi memnuniyet
le karıılamııtır. Bu mahafilde deniliyor 
ki: cRomanyanın Alman tazyikine bo· 
yun eğeceğini zannetmek, . kral Karolll 
anlamamak demek olurdu.> 

Bir Rumen tebliği 

uaı.a petrol ............ eoialbmıli 
mekMdile faaliyet. ~. Ba kamıi
•ertiiin ibdua için bariçtm hiçbir taQls 
yap•ln.vnıfbr, 

Alman kıta.atının Galiçyay~ 
muvaıalab 

Paria 26 (A.A.) - Galiçyaya Almaa 
kıtaatmm muvaaalab hakkında Havu 
ajansı muharririnin suallerine aal&biyet• 
tar Franaız askert mahafili IU cenha 
vermitlerdir: 

Bülaet 26 (A.A.) - Salahiyettar 
bir menbadan bildirildiiine söre lriik6-

nl ihdu eclilmit olan petrol amam ko-
• ,. mİHr~ SOD seneler zarfında sİUİlrıçe 

Galiçyaya gelen Alman kıtaatmai 
mevcudunu bir hrka kadar tahmbı et-
mek doiru olur. Bu. azami yek<lndm. 
Mevzuubahs olan cihet petrol nakliyata 

(Devamı 10 uncu sahtfede). I 
metin bir karamameaile birkaç sün n• 

j ·Balkan antantı ·konseyi 
lsveçln merkezi olan Stokholmdan bir görilnftf 

Stoldaolm 26 - Amerika sefareti. A· 
merikalıları lıveçi terketmeğe davet et• 
~tir. Buna sebep l!'veçin yakında mü· 
hiın hareketlere aahne olmaaı korkusu· 
dur. 

Lonclra 26 (A.A.) - Daily Eçreu 
Ve Daily Mail aazetelerinin - Stokholm 
muhabirlerine söre lsveçteki Amerik;ı 
ıefiri, İsveçte mukim bütün Amerikalı· 
lara bir tamim ıröndererek kendilerini 
İıveçi terketmeğe davet eylemittir. Bu 
kararın Baltık.ta Alman kıtaatının tahaı· 
tüdüne dair olan haberler üzerine itti· 
haz edilmit olduğu söylenmektedir. 

Tamimde bilhassa ıöyle denilmekte• 
dir: clsveçin vaziyeti, yakın bir takım 
tehlikeler arzetmemektedir. Fakat iatik· 
hali kqfetmek güçtür.• 

Amerika sefaretinin bir izahı 
I 

Stoldıohn 26 (A.A.) - lnıriliz mat· 
buatında çıkan bazı haberler ü:ıerİn$ 
buradaki Amerikan sefareti, 1.veçta 
kalmak için huıuıi bir sebep mevcut ol· 
madıkça bu memlekette bulunan Ame· 
rikalıların memleketlerine dönmeleri ar• 
zuya ıayan olduğunu bildirmekle iktifa 
ettiğini tasrih etmiştir. 

Milli korunma kanunu · 
Kanunun tatbik sahasına girebilmesi, metinde 
tasrih edilen f evkalide hallerden birinin zuhur 

ettiğinin ilanına mütevakkıftır 

Ankara 26 (Telefonla) - Milli ko
runma kanunu bugünkü Resmi Gueto 
ile nctrolunmQftur. icra Vekilleri heye
tine; fevkalade hallerde muayyen ,ek.il 
ve ıartlar dairesinde kullanılmak üzere 
bazı salahiyetler veren bu kanun, bir 
maddesine göre. ne~ri tarihinden mute· 
berdir. Ancak mahiyeti itibarile diğer 
kanunlardan ayrılan bu kanunun tat· 
hik nhaaına girebilmesi hüldimetin kl\
nun metninde taarih edilen fevkalade 

1 

. 

hallerden birisinin zı,_ıhur ettiğini ilin et• 
nıeaine mütevakkıf bulunmaktadır. • 

Diğer taraftan hükUnıet kanunun 
tatbikabna geçmek üzere huırlıklar yap
maktadır. Kanun hükümlerine tevfikan 
İcra Vekilleri heyetince alınacak karat• 
ları hazırlamak üzere tctkil edilecek olan 
koordinasyon he:yetine Milli Müdafaa, 
Maliye, Ticaret, lktıaad, Gümrük ve İn· 
hisarlar Vekillerinin de dahil olacaia 
anlatılmaktadır. 
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Bekleten derviı ••• 

.. Hariciye Vekilimiz . Belgrada giderken 
Sofyada Bulgar Başvakilile görüşecek 

Tlmes, Türk - Bulgar mUnasebatlnın 
sağlam hU·snU niyet temellerl 
üzerine oturduğunu yazıyor 

Ankara 27 (Telefonla) - Hariciye 
Vekili B. Şükıii Saracoğlu bu sabahki 
ebpresle İstanbuldan şehrimize dön
müştür. Hariciye Vekili, istasyonda 
bazı Vekiller, mebuslar, Hariciye Ve
kAleti erkft.nı ve kordiplomatiğe men
sup zevat tarafından karşılanmıftu. 

Malfun olduğu veçhlle Hariciye Veki
liıniz, Balkan antantı konseyinde 
bulunmak üzere salı günü buradan 
İstanbula, çarşamba günü de tstan
buldan Belgrada müteveccihen hare
ket edecektir. B. Saracoğlu Sotyada 
tevakkuf edecek ve bu tevakkuftan 
blllstifade komşu memıeket Bqvekill 
B. Köseivanofla görüşecektir. 

lıtanbuldan hareket 
Bayram mlinasebetile tehrimlse ge

len Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçotlu 
yanında kalemi mahsua müdüri1 B. 
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Zeki olduğu halde dün geceki eki
presle Ankaraya hareket etmiştir. 

Hariciye Vekili, dün 17 de Parkotel· 
den çıkmış ve hususi bazı ziyaretler
de bulunduktan sonra 18,30 da Köp
rüden Haydarpa.şaya geçmiştir. B. 
Şükrü Sa.racoğlu, Haydarpaşada bir 
çok zevat ta.rafından teşyi edilmiştir. 
Türk • Bulgar münaaebatı 
I.ondra 26 (A.A.) -Tiınes gazetesi, 

Türkiyenin İngiltere ve Fransa hak· 
kında dostıuğuııun hükfunet merkezine 
den Anadolunun en uzak bölgelerine 
kadar bütün Türkiye Cümhuriyetin
de tezahür etmekte olduğunu kaydefe 
ledikten sonra diyor ki: · 

Türkiye, Balkan devletleri arasında 
lyi münasebetlerin ve if blrliğinln 
tnldpfı içln elinden geleni yapmıttır. 
· B. Numan Menemencioğlunun Sof· 
ya ziyareti Türkiye için yeni bir mu
vattaklyet tefldl etmektedir. zıra. 
Türk • Bulgar münasebetleri. bu veat
le ne daha sağlam karfılıklı hüsn(l 
niyet temellerine oturmuştur. 

İstikbal ne olursa olsun Türtiye ba
nu tarihi meziyetini tefk11 edence.
ret n aenelerdenbert llyaaeUDi tehlg 
eden atlı aellnı llt ~. 

Alman alçllerl acılı 
Bırllna davet adlldllar 
Almanya Balkan antanfi 
komeyi toplanbai ile çok 

alikadar oluyor: 
Loadra 26 - Balku antanti k'~ 

)'İnin Belpadda J'apacaiı toplub ml
nuebetile. Alm&DJ'A, Balu.., Badap ııtr 
Şelgrad, Sofya ve Atina aeffrlerial ~ 
line davet etmiıtir. ıBülu.,te ~ 
Alman iktıaad heyeti reİli CocliUl'aa 
milzakerab takip etmek üzere Belsrada 
gideceii aayleniyor. _ 

BrUkMıl 26 (A.A.) - (Havu) ı B.., 
)inden alınan aalihiyettar haberlere a&. 
re. Almanyamn Belgrad, Budape,te. 
Sofya, Bükreı ve Atina elçileri mU.t.. 
celen Berline davet olunmuılar ve bUD-! 
lar Berline varmıılardır. · 
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.C !!~:-;; Geceki ve 

Son dakika 

Almanya Finlô.ndiyaya 
yardımda bulunuyormuş 

Seriinin bütün tekziplerine rağmen Moskova, 
bu iddiasında ısrar ediyor 

Lon<lra 27 - Berlin, Almanyanın FinlA.ndiyaya yardımda bulunduğu 
hakkındaki haberleri tekzib etmiştL Moskova radyosu ise almanca yaptığı 
b1r nesriyatta Almanyanm bütün tekziplerine rağmen Finl§.ndiyaya yardım
da buiunduğunu haber vermektedir. 

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

Asama Maru meselesi hallediliyor 
ı>aris 27 - Asama Maru hft.dlsesi halledilmek üzeredir. İngiltere bükü

meti Japon hükfunetine bundan böyle Japon vapurlannı tevkif etmiyeceğlni bll
diımiştir. Fakat ·buna. mukabil Tokyo hüldiıneti de Japon vapurlarına Alman 
tebaasını almayacağını taahhüt edecektir. 

Atfas denizi ile Bahri Muhiti Kebir 
arasında bir kanal daha açılacak 

P.oma 27 - Nevyorktan bildirildiğine göre, Nikaragua, Portoriko 
Cürnhuriyctleri Atlas denizile Bahri Muhiti Kebir arasında ikinci bir kanal 
s.ç:nağa karar vermişlerdir. Bu kanalın uzunluğ\ı 250 kilometre olacaktır. 

·n radyoları neşriyata başladı 
Paris 27 - Finlandiyada bombardımandan hasara uğramış olan radyo 

istasyonıarı tekrar neşriyata. başlamışlar ve rusca olarak Sovyetlere hitab 
etmişlerd; r. 

r~areşal Vorosilof Fin cephesini teftis edecek 
w:ıdra 27 - Bir İsveç gazetesi, Mareşal Voroşilofun yanında birkaç erkA

nıharp olduğu halde pek yakında FinlD.ndiya cephesini teftişe çıkacağını bil
dirmel:tedir. 

ingiltere ile Yunanistan arasında ikti
sadi ve mali anlaşma yapıldı 

Lcı·drn 27 - İngiltere ile Yunanistan arasında iktisadi ve mall bir an
laşma aktedilmi~ir. Anlaşma muhteviyatı henüz malfun değildir. 

Ka~ a ·a, narp· cephesine ikinci bir fırka gönderecek 
L<mdra 27 - Kanada hükfuneti tarafından garp cephesine gönderilecek 

birhıci fırkanın hazırlığı bitmek üzeredir. Kanada yine garp cephesine gönde
rilmek üzere ikinci bir fırka hazırlığına başlamıştır. 

Amerikada soğuktan 324 kişi öldü 
Nevyork 27 - Aınerikada şiddetli bir soğuk dalgası hüküm sürüyor. Şim

diye kadar soğuklardan 324 kişi ölm~tür. 

Da. 
Balkanlarda 
kış ve kar 

Semplon ekapreıi dün 14 
ıaat rötarla geldi 

Semplon ekspresi, dün Sirkeci istasyo
nuna 14 saat rötarla gelml§tlr. Ekspres, 
Ballta.nlardakl fiddetll kış ve kar yüzün
den sabah 7,20 de gelmesi mukarrer iken 
dfbı gece 9,20 de şehrimize gclebllmlştlr. 

Tirede sellerin· tahribab 
hmır 26 (A.A.) - Son yağınurlann mez

ruata bilyük zararlar ika ettiği anlaşılmak
tadır...-Tirenln Mnhıiiutrar köyünde seller
den yıkılan kanal setleri 550 dekar arazi
de topraklan bUe alıp götürmüştilr. Bu
ralarda. uzun müddet zeriyat yapılması 
tilı>hcll görülmektedir. 

İstanbul ve İzmir idare 
heyeti azaları 

Ankara 26 (Telefonla) - İzmir idare he
yeti basından B. Enver İstanbul, İstanbul 
idare heyeti ~ B. İbrahim Mesud İzmir 
ve eski Rize valisi B. Nuri Sivas vilAyetl 
idare heyeti Azalıklanna tayin olundular. 

Meriyete giren kanunlar 
Ankara 26 (Telefonla) - İnhisat· 

lar umum müdürlüğü ile posta ve tele
fon umum müdürlükleri 9 39 mali yılı 
bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunlar bugünkü Resmi Gaze
te ile neşrolunarak meriyete konulmuıt
tur. 

Pazarcık kaymakamı 
Ankara 26 (Telefonla) - Görülen 

idari lüzuma binaen Pazarcık kaymaka
nu. B. Nureddin Aydının Vekalet emri· 
De almmaaı yüksek tasdika iktiran etti. 

Etibankta tayinler 
Ankara 26 (Telefonla) - B. Bedrlnln 

Ereğli kömür işletmesi umum müdürlüğü
ne tayini ile açılan Eti.bank umum müdür 
muavinliği vekAietıne mezkiir banka ener
ji §Ubesi müdürü B. Nalm Cemil tayin edll
mlşUr. Etlbank idare meclisi lzasından B. 
Fa1k şeker şirketi ve §eker şlrkctl idare 
meclisi reisi emekli general B. Raşid Eti
bank idare meclisi azalığına tayin olun
muşlardır. 

Bandırma - Edremit yolunda 
18 köprü yapıldı 

Bahkeair 26 (A.A.) - Y:ağmurlıır
dan bozulmuıı olah yollar tamamen ta
mir edilmiş olduğu gibi Bandırma ve 
Edremid ııoselerindeki 18 muhtelif köp· 
rü de betonarme olarak yeniden yapıl
UU§ . bulunmaktadır. 

Çoruh valisi V eki.Iet 
emrine alındı 

Ankara 26 - Çoruh valisi B. Kadri 
1içok görülen lüzum üzerine VekA.let 
emrine alınmış, vali vekaletine mül
kiye mü!ettişi B. Seraceddin tayin 

1 ... okyo civarında büyük bir yangın çıktı edilmiştir, A 

Tvkyo 27 - Tokyo clvannda Nlyomlya'da büyük bir yangın çıkmış, birçok Kanada par/amen-
mahallelcr yanmıştır. Telefat vardır. Fakat henüz tafsilat gelmemiştir. tOSU feshedildi 

Bele ika müdafaa Amerika - Japon 
münasebatı 

Amerika, Japonya üzerinde 
tazyik yapacak 

Vnşington 26 (A.A.) - Japonya ile 
aktedilen ticaret muahedesi müddeti
nin nihayet bulması ve bu muahede
n!n yerine muvakkat bir rejim ikame
si içL>ı Tokyo hükümetl tarafından ya
pılan teşebbüslerin muv.aff akıyetsızlik
le neticelenmesi Amerikan - Japon mü
nasebetlerinde yeni bir saflıa açmıştır. 

Siyrud mahafilde, ortada bir muahe
de devcud olmaması keyfiyetinin mev
cud vaziyette muhakkak bir değişik

lik vuk-uunu istnzam etmediği ve Am.e
riknmn şimdi her zaman Japonya üze
rinde müessir bir tazyik yapabilecek 
milsald bir vaziyette bulunduğu söy
lenmektedir. 

Son aylar zaı1ında Amerika hükft
metince ittihaz edilen aziınk~rane tar
tı hareketin Amerikanın <1Japonyanın 
Çinde tesis etmek iddiasında bulun
duğu yeni nizamı tarumamağa azmet
tigi şeklinde tefsir edilmektedir. 

Almanyada kı§ aporlari 
müsabakası 

Berlln 26 (A.A.) - Kış spor müsa
bakaları, 26 lldncikfı.nunda Garmisch
de bB§lıyacak ve 4 §ubatta hitama ere
cektir. Bu müsabakalara sekiz mem
leketin ekipleri ~tirfilc edecektir ki, 
ıunlardır: İtalya, Maacristan, Slovak
ya, Bohemya ve Moravya protekto~ 
Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, 
Alm8Jl18.. 

• 
istikrazı 

10 Milyarlık dahili bir 
istikraz aktediliyor 

Brüksel 26 (A.A.) - Maliye Nazın 
B. Gut, gazetecilerin bir toplantısında 
Belçika hükfunetinin akdine karar 
verdiği dahili istikrazın 10 milyar Bel
çika frangına baliğ' olacağını ve bu
nun takriben 7 milyannın seferberlik 
1ht1yaçlannı tatmin için elzem olduğu
nu söylemiştir. 

Başvekil de kısa bir nutuk irad ede
rek Belçikanın sulhü ve hürriyeti an~ 
cak hududlarında kuvvetli bir ordu 

bulundurmak sayesinde muhafaza ede
bileceğini söylemiştir. Bu sebepten do
layı Belçika milleti, seferberlik için 
zarurl olan parayı vermelidir. 

Brükael 26 (A.A.) - Baovekil Pier· 
lot ile Milli Müdafaa Nazırı general Do
nis, kral tarafından kabul edilmiılerdir. 

İngilterenin eski Berlin 
sefirinin bir nutku 

Londra 26 (A.A.) - İngllterenln 
eski Berlin sefiri Neville Henderson, 
bir nutuk irad ederek İngilterenln son 
derecede kuvvetli, her türlü düşünce
den mahrum ve teşkilfttı mükemmel 
bir mlllete karşı kıyasıya bir mücade
leye giriştiğini söylemiştir. 

Hatib, bu mücadelede iktisadı dmi
lin ehemmiyetini tebarüz ettir~ ve 
İngllterenin galebe çalmak hususun
daki metanet ve sebatından emin bu
lunduğunu 11Ave eyl~tır~ 

Ukbaharda mühim askeri 
hareketler olmaıı muhtemel 

Londra 26 - Kanada parlamentosu 
dün gece feshedilmiştir. Kanada Baı
vekili bu münasebetle irad ettiii nutukta 
demiştir ki: 

cllkbaharda mühim askeri hareketler 
olması çok muhtemeldir. O zaman ae· 
çim yapmak kabil olamayacakbr. Bunun 
için ıimdiden hazır bulunmak laumdır.> 

Romanyada 
endişe yok 

Bükreş 26 - Alman askerlerinin 
Oa.liçya hududuna geldikleıine dair 
son günlerde ecnebi gazetelerde neş
redilen endişeler Rumen milletinin 
maneviyatına tesir etmemiştir. Ru
men milleti, istikbalinden emin olup, 
mutad neşesini muhafaza ediyor. 

Makedonyada nehirler ta§b 
Londra 26 - Makedonyada nehirler 

taşmış, sular ova.lan kaplamıştır. 
insanca zayiat yoktur. Fakat zarar 
mühimdir. Bir çok yerlerde münaka. 
lAt kesilmiştir. -----
logilterede balonlar barajı 

Londra 26 (A.A.) - Press Associa
t1on, milli balonlar barajının tevsii işi
ne büyük bir süratle devam edilmekte 
olduğunu haber veriyor. Bu baraj , 
§imdiden kara ve deniz mıntakalann
d.an 700 milyondan fazla bir sahayı 

kaplamakta ve birçok sahil barajları 
~ edilmektedir. 

Havaların fena gitmesine rağmen 

barajlann tn.şasında çalışan gönüllü
lerin gittikçe arttığı görülmektedir. 
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Haberler ) 
Isveç - Rus tayyarecileri 
arasında müsademe oldu 

• 
. Bir ita/yan gazetesi bir Sovyet 
zırhlısının batırıldığını bildiriyor 

Kızılordu şimdiye kadar ölü, ağır yaralı ve 
donmuş efrat olarak 90,000 kişi kaybetmiş 
Helsiııki 26 (A.A.) - İsveçli gönül· 

lülerden mürekkep bir tayyare filosu ile 
Rus tayyareleri arasında bir müsaCleme 
olmuo ve İsveçliler düşman tayyareleri· 
ni kaçmaya mecbur etmi§tir. 

Stokholm 26 (AA.) - Svenska 
Oagbladet gazetesinin Moskovadan al
dığı malumata bakılırsa, Kızılordu ölü, 
ağır yaralı veya donmuş efrad olarak 
§İmdiye kadar 90 bin kişi kaybetmiştir. 

Londra 26 - Helsinkiden gelen son 
haberlere göre askeri vaziyet ,udur: 
Sovyetler Karelide Mannerheim hattını 
zorlamak için sarf ettikleri ga)'Tetlerin 
neticesiz kalması üzerine taarruzu dur
durmuşlardır. İki gündenberi bu hattı 
çevirmek için Lndoganın timalinde ta- . 
arruz etmektedirler. Bu taarruzların 
hepsi mühim zayiat verdirilerek tarde
dilmiştir. 

.Laponyanın şimalinde şiddetli devri
ye faaliyetleri olmuştur. 

Ladoga şark sahilinde düşman topçu
aunun da müzaharetile müstahkem Man
ailla adasına taarruz eylemiştir. Bu ta
arruz da tardedilmiı ve düşman Fin
l&ndiya mevzileri önünde yüzden fazla 
ölü bırakmıştır. 

Havalarda kaydedilecek bir ıey yok· 
tur. 

Sovyetler deniz yolile Petsamo.ya ye
ni kuvvetler göndermişlerdir. Buradan 
bir taarruza girişmek istemeleri muhte· 
meldir. Fakat kış ve kar harekatı güç
leştirmektedir. 

Finlandiyaya yeniden gönüllüler gel
miştir. Şimdiki halde 1 1 millete men· 
aup gönüllü vardır. Birinci gönülH.i ta
buruna bir İtalyan kumanda etm~kte
dir. Bu taburda birçok Alman bulunu· 
yor. 

Kanada ve Amerikalı Finle~ 
Ulu 26 (A.A.) - (Orta Finlandiya

da) : Reuter ajansının Finlandiyadaki 
muhabiri şimal Finlandiyasında bir 
kampı ziyaret etmiştir. Kanada ve Ame
rika Finleri bu kampta Fin ordusunun 
bir yüzbaşısı idaresinde talim görmek
tedirler. Bunlardan bazılan birkaç haf
ta içinde cepheye gidebileceklerini umu
yorlar. 

Bir Ruı zırhlısı batırılmış 
Roma 26 (A.A.) - Giornale <l'İtn~a

nın Helsinki muhabiri bildiriyor: Henüz 
teeyyüd etmiyen bir habere göre Fin· 
Jandiyanın Kiovisto limanını bombardı· 
man etmiş olan 4 Sovyet zırhlısından 
Kattowa zırhlısı Finlandiyalılar tarafın· 
dan atılan topların isabetile batmışlır. 

Ayni muhabir, Salladn ve şimaldeki 
diğer mıntakalarda laveçli gönüllülerin 
Finlandiya kıtaatının yerine geçmi7 ol
duklarını bildirmektedir. Bu gönüllü!er• 
den bir tabur, Sallanın §arkında hir 
Sovyet otomobil ıahnsında tahribat ya1>4 
mışlır. 

Alman pilotları Finlandiya 
bombardımanına iştirak 

ediyorlar mı? 
BerJin 26 (A.A.) - Alman istihbl\

rat bürosu, Alman tayyarelerinin bugün· 
lerde pilot olarak Sovyetlerin bombar• 
dıman tayyarelerinin faaliyetlerine iııti
rak etmekte olduklarına dair Fransız; 
matbuatı tarafından verilen haberleri 
ltati surette tekzip etmektedir. 

Alman istihbarat bürosu, bu haberle
rin asıl ve esnıtan ari olduğunu beyan 
etmekte ve Almanyanın Rus - Fin ihti
lafının hidayetindcnberi tnm bir bita
raflık muhafaza etmiş olduğunu hatır• 
]atmaktadır. 

Garp cephesinde hava 
faaliyeti arttı 

Bir Fransız tayyaresi 12 Alman tayyaresile 
çarpıştı ve salimen döndü 

Paria 26 (A.A.) - Umumi knrar
aih bildiriyor: Kayde değer mühim bir 
ıey olmamıştır. Yalnız Alsace - Lor
raine cepheainde Voagea mıntnkasında 
bir hadise cereyan etmiıtir. Fransız mü
tahitleri 'mühim bir Alman askeri gru· 
punun Alman hatlarında istihkam iıle-
rile meıgul olduiunu görmüılerdir. 
Fransız topçuları bu noktaya ateş aça· 
rak grupu dağıtmıı ve bundan sonra ol
dukça giddetli bir topçu düello~tu baı
Jamıştır. 

Havaların iyi gitmesi keşif uçuşlarını 
kolaylaştırmaktadır. Bu uçuşlar esna· 
aında filolar arasında hafif müsademeler 
olmuş ise de her iki tarafın tayyareleri 
de salimen üslerine dönmüılerdir. 

Fransız keşif tayyareleri Alman top
rakları Üzerinde uzun uçuşlar yapmış· 
lardır. Bu uçuşlar esnasında bir tayyare 

lnoiliz Bahriye Nazın 
B. Churhill bugün büyük bir 

siyasi nutuk söyliyecek 

Londra 26 (A.A) - İngiliz Bahri-
7c Nazın B. Winston Churchill, yarınki 
cumartesi günü Manchesterade büyük 
bir siyaai nutuk söyliyecek ve bu nutuk, 
Londra saati ile saat 14, 30 da 13 met
re, 16 metre, 19 metre ve 3 1 metredo
ki bütün fngiliz radyo istasyonları tarA• 
fından neşredilecektir. -----
Emniyet müdürleri arasında 

nakil ve tayinler 
Ankara 26 (Telefonla) - Kocaeli 

emniyet müdürü B. faik lstnnbul emni
yet müdürlüğü altıncı, Arabkir kayma• 
kamı Emin, .İatnnbul emniyet müdürlü
iü dördüncü ııubc müdürlüklerine, . la. 
tanbul emniyet mildürlüğü dördüncü 
ıubo müdürü B. Taceddin Kocaeli em
niyet müdürlüğüne, Turgutlu kaymaka
nu B. Salahaddin de emniyet umum 
müdürlüğünde açık bulunan dördüncü 
aınıf emniyet müdürlüiüne tayin edil· 
mitlerdir. 

pek çok yübeklerde 1 2 kadnr Alman 
avcı tnyyaresinin taarruzuna uğramq 
ise de mahirane bir manevra sayesinde 
kurtulmağa ve salimen dönmeğe muvaf
fak olmuııtur. Birkaç Almnn tayyaresi 
Franaanın ıark mıntakası üzerinde bir 
ke§if UÇU§U yapmı§tlr, 

Alman hududa 26 (AA.) - A!man 
umumi karargahı bildiriyor: Garpto 
kayde değer bir gey olmamışhr. Cephe
nin muhtelif noktalarında hava kuvvet· 
leri keşif uçuşları yapmışlnrdır. c Brh:tol· 
blenheim> tipinde bir lngiliz ke;Şif tay. 
yaresi Ouishurg civnrındn düşürülmüş· 
tür. 

İngiltereye gelecek tayarecile~ 
Londra 26 (A.A.) - Hep pilot su

bay olan 1 1 7 Yeni Zelandalı tayyareci 
bu hafta İngiltereye gelecektir. 

Amerika bahriyesi 
Gelecek sene bütçesinden 

700 milyon indirildi 

Vaşington 26 (A.A.) - Mümessiller 
meclisi bahriye komitesi, önümüzdeki 
iki sene zarfıncıa harp gemileri inşası 
için bahriye makamatı ta.rafından ta
leb edilmiş olan kredilerden 700 mil• 
yon tenzilA.t yapmıştır. 

Binnetice önümüzdeki sene bütçesi, 
640 milyon dolardan ibaret olacaktır1 

Rodos adasındaki İtalyan 
ı 

kuvvetleri \ 
Ronıa 26 (A.A.) - Mareşal dö Bon• 

Libya ziyaretini bitirir bitirmez Rod~ 
adasındaki İtalyan kuvvetlerini tef
tiş edecektir. 

Libya valisi mareşal Balbo kendisi• 
ne Rodosu teftişinde refakat edece:J.t.i 
tir. 
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Sahife 3 -• Tiyatro tenkitleri: • AKŞAMDAN AKŞAMA 

BBRLBld B Türkleşmiı bayanlara 
teşekk'iJr ederim 

Cemiyetler arada sırada ufak im· 
tuıanlar geçirir. Fakat aldıjı not
lar ekseriya dikkatsls gözlerden kaçar. 
Bizim zamanımızda mümeyyizler ver
cliklert numaralan gizli tutarlardı. 
Sonradan cSıfır aldın, üç aldın, beş al
dm ! > diye haber vermek mektepler
de ftdet oldu. Samnm, açık konut
mak, dobra dobra söylemek en iyi 
usuldilr. Ben de böyle yapacağım. 

Kızılaya birçok eşya teslim edild~ 
Teberrüat yekunu dün 972,415 lirayı buldu 

Bundan bir kaç gün evvel lstanbu
la Amerikalı gazeteciler geldi Her sı
nıf türk evlerini görmek istiyorlardı. 
Aile yuvalanmwn resimlerini ve ta
riflerini mecmualarına basacaklar
mış. Ciddi insanlar olduklanndan 
şüphe edilemezdi. Şahsen sağlık ve
recek yahut ınilımandarlık edecek 
vaziyette bulunmadığun için sütu· 
numda biitün hemşerileriıne hitab 
ettim: cTürk hususiyeti olan ikamet
gah sahiplerine bir vatandaşlık misa· 
firperverliği düşüyor. İlle zenginlik 
lazım değil. Tertip, zevk, zell kifL 
Latif bir mangal .Başında, zarif bir 
minder üstünde de bir kahve ikram 
etmek kabildir.• dedim. Esasen Ame
rikalıların görmek istedikleri de Louls 
XIV salon takımı, Saksonya vazo de
ğil. Bunları biliyorlar ve başka yer
lerde daha iyilerini bulabilirler. Asıl 
«Türklerin nasıl yaşadıklarına» baka
ca 'klar. Ve milletimiz misafirperverdir. 
Elbette lmll\·eyi de esirgemez, ziyafe-

Fellketzedeler menfaatine dlln de ıeh
rtmızdeki Kmlay şubelerlle merkezine 
7,048 Ura 48 kuru.o teberrü edilmlştlr. Bu 
sureUe teberrüat yekftnu 972,415 Ura 88 
kurufa baliğ olmuştur. 
Beş1"af Halk Partl.st, kendi mıntakası 

dahlllnde telAketzedeler menfaatine te
berrüat tenılnJ. 1çln büyük gayret sartet
~tlr. Bu suretle Beşik~ta Kızılay mer
kezine yatınlan mikdar hariç olarak fim
dlye kadar toplanan mlkdar 22,'700 llraya 
ba.llt olmuotur. Bundan bqka cl.nsleri ve 
nevileri tasnlt edilmek üzere şlmdiye ka
dar 99 balye giyecek eşyası, 4 sandık ayak 
kabı ve manifatura da toplanarak Kızıla· 
ya yatınlmı§tır. 
Bc~lktaf Parti merkezi Kurban bayn.

mında teben11 edilen etlerden kavurma 

ihracat faaliyeti 
Dün de 400 bin liralık ihracat 

yapıldı 

Dün de 400 bin liralık llıracat yapılmış
tır. Böylelikle son üç gün zarfında yapılan 
ihracatın mikdan bir milyon Türk lirasını 
geçm\ştir. Di.lnkü llıracat İngiltere, Fran· 
sa ve İtalya.ya yapılmıştır. Gönderilen mal
lar, mutad ihraç mallanmızdır. 

Dün Felemenk bandıralı Achllles vapuru 
ile llmammıza pamuk mensucat, pamuk 
ve keten ipli~!, demir el!ya, cam, su tesi
satı ve elektrik malzemesi, çinko lbha, 
kfığıdı, röntgen filimi, suni ipek ipliği, kahve, ti c!c. (Bununla beraber ziyafet iste

yen yoktu. Sırf bir gazetecilik ziyare
ti yapılacaldı.) 

Yazdığım yazı üzerine bir çok tek
lülcr aldım. Şahsen bulunanuyacağım 
için kendi hesabıma itizar edip davet
lerden misafirlerimizi haberdar ettim. 
Gittiler, yahut gidecekler. Yazımla 

nlakadnr olan bu muhterem karileri
me ve uyanık hemşerilerime pek çok 
teşelckiir ederim. 

ham der!, flldlşl, boya, kimyevi ecza, radyo ve 
aksamı, kaynak demiri, elektrik ampulü, 
Bulgaristan bandıralı Çar Ferd!nand va
puru ile de kablo, kfığıd, makine ve aksa
mı, boya, kimyevi ecz.:ı., feldspat ve kuvartz 
madenleri, alçı, mukavva, pamuk mensu
cat, demir ve cam eşya, elektrik malzemesi 
gelmiştir. 

Ancak şunu öğreniyomm ki, davet 
edenlerin zevceleri ecnebi bayanlar· 
nuş. (Bir kollcksiyoncu münevveri. 
mizin hemşiresi müstesna, diğerleri 

öyle.) Türk muhibbi olan, aramıza 

karışan, bizi benimsiyen ve camianu
za fayda "·eren bu muhterem insanlan 
canı gönülden selamlarım. Bilhassa 
yüzümüzü ağartmak için göze aldık
lnn fedakarlıktan dolayı ben şahsen 
onlara karsı iki katlı minnettarım. . . 

nu münasebetle söyliyeyim ki, baş-
ka bir valm daha hatıramda nakşe
dildi, kaldı idi: 

İsmi lflzım değil, yan resmi bir iki 
beynelmiJcl toplantıda, tiirk kadınlı
ğının matbuat sütunlarında yahut 
milli mihmandarlık işlerinde temsil 
eclilmesi J{ızım gelmişti de, türklerle 
evli olduklarından dolayı türkleşmiş -
yahut türkleşmek üzere bulunan • 
sevimli hemşcrilerimizin nazile, ki· • 
bar yüzlerini, tavırlarını ateme türk 
kadım diye gösterdik. 

Cundan dolayı da onlara ~k min· 
ncttanz. Hüyük camialar içine hariç
ten unsurların karışması, temessiil 
edilmeleri gayet tabiidir. 

Fakat ... 
«Fakat» m arkası bir kitaplık laf· 

tır. Azını söyliyeceğim, çoğunu istih
raç ediniz. 

Bütün hukukuna kavuşmuş bir mil
li kadınlığımız var: Yüksek miimessil
Jeri yiiksek mektepleri bitirdi. Dalına 
çaylar, suareler tertipliyen, ecnebi 
dillerini bülbül gibi konuşan bayan
larınuz eksilt değil. Kendilerine cNe 
şıksınız!> deniyor. Fakat «Terziniz ne 

lhtikirla mücadele 
İhtikarla mücadele komisyonu, dün öt

leden sonra mıntaka ticaret müdürlüğün
de tekrar toplanmıştır. Toplantıda yeniden 
mühlnı bazı kararlar verllml.ştir. Gerek 
evvelki gün, gerekse dün ittihaz edilen 
kararlar tasdik için Vek!lete bildirllmlştlr. 
Bu kararlar arasında sed karan bulundu
ğu da zannedilmektedir. Kararlann bu
gün tasdik edilerek derhal tatbik mevkil
ne konulacağı muhakkaktır. 

Yerebatan caddesi 
50 parça binadan çoğunun 

istimlak muamelesi bitti 

Yerebatan caddesinin Sultanahmede çı
kan ağzının ortasındaki ada ile caddeyi 
Verem sanatoryomu hiza.sına getirmek 
üzere sımatoryomdan tro.mvay caddeı.1ne 
kadar uzanan çıkıntının da istlmli'ıkine 
devam edilmektedir. Bu adadaki 50 parça 
binadan çoğunun istimlfık muamelesi blt
mlştlr. İsthnlAkl biten binalar yakında. 
yıktırılacaktır. Yerebatan sarayı blnası da 
Belediyeye intikal ettiğinden bu mahzen 
ilzerinde bulunan eski, ahşab bina da yık
tırılacaktır. 

rııırmıu ı r mı.mu:ııın ı. 

mahir!» yahut «Kocanız ne zengin• 
de dense ayni manaya çıkar ... Ve bir 
kaç yüz metre mikabı bir evin içine 
biraz gusto, biraz himmetle pek latif, 
pek orijinal, pek türk bir yuva man. 
zanısı vennek giiç olmasa gerektir. 

Ve içtimai işlere karışmak borçtur ••• 

Ve hayırperverlik işlerini, dünya. 
nın her medeni memleketinde münev
ver bayanlar idare eder ... 

Ve ... 
Bunlan uzun uzun söylemektense 

istiğraka varıp düşünmek daha fay
dalıdır. 

Söyleyenden dinleyen irif gerek. •. 

(VA - Ntl) 

yapılmak üzere bir teşk.lllt vücude getir· 
mit, Kabataş, Deniz ticaret, Galatasara.Y 
ilk kısmı, Boğaziçi lisesi, Yıldız birinci yatl 
ve okullar güneşi mektepleri mutfakla.rın
da yaptırılan kavurma otuz teneke tutmut 
ve bunlar K.ızılaya teslim edll.m1ftir. 

Tail komitelerin faaliyetlerine nihayet 
verlldiA'lııl ~aznuştık. Bu mevzu et.rafında 
Vali Dr. Liitfi Kırdar bir muharr1rim.1ze fU 
121ahatı vermiştir: 

- FelAketin llk günlerinde lcll yardıma 
ihtiyaç vardı. Teberrülerin biran evvel te
m.lnl için merkez ve kazalarda teşekkül 
eden mllll yardım komitelerinden maada 
nahiyelerde de birer tall komite teşldl1nl 
manl!aturacılar gibi bazı birliklerin de tan 
komite halinde çalışmasını muvafık gör-

Karilerim izin 
mektupları 

Su şişelerinin teneke 
raptiyeleri 

Sucuların kaplannı mühürlemeğe 
mahsus tenekelerden bir tanesini bl· 
ze nümune diye yollıyan doktor Ha.
lld isminde bir kariimiz bunlann hi
leye pek müsaid bir şekilde oldukları
nı iddia ediyor. uBelediyenin vazifesi 
kontroldan ziyade tedablrl mania it
tlhazıdır. Mühürler öyle bir surette 
olmalıdır ki, şişenin ağ".ınıdan çıktık
tan sonra. parçalanmalı, bir daha kul
lanılamaz hale gelmelidir.• diyor. 

••• 
Gazetemize gönderilen 

şiirler 
Erzincan telıl.ketine dair oalrlerden 

muhtel!! eserler alıyoruz. Bw1Iann 
bazıları güzel olmakla beraber hiç bi
rini basamıyoruz. Zira yerimiz müsald 
değlldlr. Gönderenlerden özür dllerlz. 

KOÇOK HABERLER: 
* H k!nunuevvel 1939 da ıümrükler 

b&.f müdürlüğünde ilse ve orta mektcb 
mezunları a.ra.sında. bir müsabaka lm.Ubanı 
yapılmıştı. lmtlha.na yalnız oehr1mluie 
130 orta ve 73 de llse mezunu glrmlştl 
tL Diğer şehirlerden de aynı imtihana iş
tirak eden gümrük memuru namzedlerlnlıı 
kabıı.nk bir yekün tuttuğu anlaşılma.ltta
d.ır. Bütün nıunzedler arasından yalnız 12 
kiş1 muvaffak olmuştur. Vekalet şehrimiz
den iştirak edip de muvaffak olan bir ka9 
talebenin ismini gümrük siciline telefonla 
blld!rmlştir. Maamaflh henüz resml tahri
rat gelmeml~tlr. * Berlinde bir vazifeye tayin edilen Al
man general konsolosu Töpke refakatinde 
yeni konsolos olduğu holde Vali Dr. Lütfi 
Kırdan ziyaret etmiş ve haleflnl Valiye 
takdim etmiştir. * Belediye reis muavini B. Rl!at Yenal 
bugün Sil!vriye giderek Silivri ida.rel hu
susiye işlerini mahallinde tedklk edecek
tir. * Kendisini tehdid eden Ali adında bl· 
rtni Sultanahmed üçüncü sulh ceza mah
kemesinden çıkuıca adliye jandarma. ka
rakolu merdiveninde bıçakla boğazından, 
araya giren Alinin kansı İsmigillü de sır
tından öldürmek kastile yaralamaktan 
maznw1 Ayşe ile suç ortaklığından maz
nun kocası Alinin muhakemelerine dün 
ikinci ağır ceza mahkemesinde başlanmış
tır. 

Dünkü celsede müddeiumumi lddiana.
mcsinl okuyarak Ayşenin, ceza kanununun 
456 ncı maddesine göre cezalandın!mnsını, 
kocası Alinin bu suçta al~kası görülmedi
ğinden bcrnatlni istemiştir. Mahkeme ka
rarım vermek üzere muhakemeyi başka 
güne bırakmıştır. * Vatman Arltin idaresindeki Kurtulut -
Eminönü tram\'ayı dün, Karaköyde ooför 
Muzafferin idaresindeki bir ta.ltsiye çarpa
rak hasar~ uğratmıştır. Vatman seyrüsefer 
za.bıtası tarafından yakalanarak hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

müştük. Vatandaşların yardıma şitap et
meleri ür:orine teberrü yekünu blr milyon 
liraya çok yaklaşmıştır. Üç gün evvel yu
kanda bahsettiğim tall komitelerin vazt
teler4.nln merkez ve kaza komitelerine in
tikaline karar verdik ve alAkadarlara bll
dlrdlk. Vatandaşlann bundan sonra mer
kez ve kaza komitelerine müracaatla te
berrülerinl kaydettlrmelerlni ve teberr11 
edecekleri mlkdan mıntakalann Kızılay 
muhuebelerine tevdi etmelerlnl muvafık 
gördük.> 

GalataaarayWar cemiyeti ta.rafından ge
çenlerde Galatasaray lisesinde verilen 
konserde 45<> lira. hasılat temin edllınlf, 
aynca cemiyet de bütçesinden tefrik ettl
~ 100 Ura k1 ceman 550 Ura cemiyet tara
fından Kızılaya tesllm edll~tir. 

Buğday ihtiyacı 
Belediye Ticaret Vekaletine 

müracaat etti 

İstanbul halkına ekmek pişiren İstanbul 
tınnlannm buğday ihtiyacı günde 400 
tondan ibarettir. Bu mikdarın 300 tonu 
toprak mahsulleri ofisi tarafından UCWI 
tiatle temin, 100 tonu da fınncılar tara.
tından dııha pahalı olarak plyas..'\dan te
da.rlk edil1yordu. Son zamanlarda - öte
denberl İstanbula sevkıyat yapan - Trak
ya yetiştirdiği buğdayı kendi ihtiyacına 
sertcttıği gibi İstanbul ihtiyacını knrşılı
yacak un, son gün!erde zelzele mıntaka
sına. gönderllme~c başlnnmıştır. Bu vazi
yet kıu-ş1sında fırıncılar, bu yüz tonluk 
ihtiyacı doldurmak için ınüşkülAta uğra
maktadır. Fırıncılar, piyasacla tedarik cdi
lemlyen bu 100 tonluk m!kdarm da toprak 
otısı tarafından temin edilmesi için Bele-
~yeyc müracaat etmişlerdir. 

Belediye, ekmek tiatlerine yeni bir zam 
yapılmasına meydan vermemek üzere bu 
müracaatı çok yerinde bulmuş ve kcytl
yeti oehrtmlzde bulunduğu zaman Ticaret 
Vekili B. Nazmi Topçuoğluna blldlrmlştlr. 
Ticaret Veldli, İstanbul un ·bu mühim ih
tiyacını karşılamak üzere Ankara.da meş
gul olacağını temin etmiştir. 

Belediye bütçesi 
imar müdürlüğü, kadrosunun 

geniıletilmesini istiyor 
940 senesi Vllflyet ve Belediye bütçeleri 

bugünlerde daiml encümen tarafından ted
klk edilerek neticclendlrllecektlr. 'Bütçeler 
umwnl meclisin şubat devresinde müza
kere edilecektir. Her Belediye ıubcsi büt.
çeslni hazırlayıp Beledlye reisliğine ver
ıni.ş, bazı şubeler kadrolarının gen'4leU1-
meslnl istemişlerdir. Ezcümle imar mtidür
lüğll yaptığı kadroda yeni bir te§klllit vü
cude getirilmesini liızum!u görmüştür. 
İmar müdürlüğü, şehlrclllk, muamelO.t ve 
tatbikat, proje şubelerine aynlacaktır. Şe
hirciUk şubesi imar planlarını hazırlamak, 
muamelAt ve tatbikat şubesi hazırlanan 
plinlan tatbik etmek, proje şubesi de 1rnu 
plfmı mucibince şehirde vücude getirile
cek umum! binaların projelerini yapmak 
lşile meşgul olacaktır. 
İmar müdürlüğünden başka fen ~leri 

mlldürıü~ü de kadrosunu gcn~etmek \Ue
re yeni bir te§kUAt hazırlamıştır. Yeni kad
ro ile fen heyetinin yeni mimar ve mü
hendislerle takviyesi. istenmektedir. 

Belediye iktlsad müdürlilğü kadrosu, 
939 bütçeslle azaltılmıştı. Belediye kanunu 
iktisad müdürlüğüne bir çok vazifeler ver
dlğindcn yeni şeflikler ihdas etmek sure
tile iktisad müdürlüiffi kadrosunun da. ge
nl.§letilmesi istenmektedir. 

Amerikan hastanesi sertabibi 
Sutehrine gitti 

Zelzele mıntakasındakl yaralı ve hasta
lan tedavi etmekle meşgul olan şehrlmlz 
Amerikan hastanesi sertabibi Dr. Şeferd'ln 
Erzincandan Suşehrlne hareket ettlgine 
dair maliimat gelmiştir. Dr. lle maiyetinlıı 
fellket sahasında büyük hizmetleri görtll
dlll11 memnuniyetle te.sblt edllml§tir. Dr., 
Şubatın seklzlnde oehrlmlze dönecektir. 

Bay Amca ve pahalılık! .• 

o KADONaaa 
1 7 nci asırda F ransada tiyatro deme'!< 

bol kahkaha demekti; tam bir asır hıılk 
gülmek için salaşların önüne ko§tu ve 
bu zevk 18 inci asra da intikal etti. 18 
inci aaırda salonlarda bile açık saçık hi
kayeler anlatmak, göbekten aşağı nük
telerle ıakalaşmak moda haline girdi~i 
için tiyatro da halkın bu zevkine uydu. 
Nihayet romantizma ile realiz.ma bu çe
ıidi edebiyat çerçevesinden kovdu, natil
ralizma bu şakaları ciddiş e aldı \'e niha· 
yet 1 8 7 8 den sonra Georgea C ourteline 
yeniden bu nev'i ihya edip edelıiyııta 
soktu. Fransa, Courtelina"i modern bir 
Moliere olarak selamlayınca vodvil ve 
hafif komedi l 7 nci asırda olduğu gibi 
Fransayı kapladı. Tristan Bernard, 
Georgea F eydeau, Pierre Veber, Robert 
de Flera, Caillavet. Croisset gibi hııfif 
komedi üstadlan büyük harbe kadar ve 
büyült harbden sonra Fransayı güldür
mekten katılttılar ve yavaı yavaş Bal· 
kanlara yayıldılar ve bize kadar geldi· 
ler. 

Bu ıaydığımız tanınmış isimler arasın
da daha yüzlerce vodvil ve hafif kome
di yazan muharrirler vardır ki, 19 uncu 
anın son on ıenesile 20 nci asrın ilk ae· 
nelerinde Pariste binlerce defa temsil 
edilmiı olan eserler yazdılar. Mebrure 
Sami Koray"ın cO kadın ... > diye adapte 
ettıii İstanbul Şehir tiyatrosunda temsil 
edilmekte olan eserin müellifi A. Bisson 
da bu yüzlerce i:ıim arasmdadır. Bisson, 
1888 de yazdığı cBoşanmanın sürpriz
leri> vodvili ile tanındı ve 1912 } e ka· 
dar pek çok vodvil ve hafif komedi 
yazdı. 

Bazı muharrirler vardır, şöhretl.:rinin 
hududunu aşmak isterler; bunun için de 
günün birinde -durup dururken dcııcbi
lccek- bir saike kapılıp çeşni desi .tirir· 
ler. Biııson da adının Georr;cs Berr, 
Feydeau, Maurice Hennequin gibi vod
vilciler arasında anılmnsınn r r.ı olma:C. 
istememiş olacak ki, cO kadın ... > ı 1Yaz
dı. Buna rağmen A. Bisson gene Fransız 
tiyatro tarihinde vodvil muharriri diye 
damgalanmıştır, fakat cO kadın ... -. m 
da usta elden çıkmı!J teknik bakımdan 
kusursuz bir melodram olduğunu söyle
meğe imkan yoktur. 

• •• 
Tiyatroya gidenlerde gülmek ne kadar 

büyük bir ihtiyaçsa, a~lıımak da o kı:ı.dar 
kuvvetli bir ihtiyaçtır. cO kadın ... >ııı 
sahnemizde kazandığı muvaffakıyet bun
dan ile~i gelmektedir. Aşık Nuri, otel 
u~ağı Hasan, otel hizmetçisi Cemile ve 
hele komisyoncu tellal Adil ve iş ortaiı 
Macid tiplerile kendinin piyesten ;:iyado 
hafif komedi müellifi olduğunu saklaya
mıyan A. Bisson, vodvillerde tuhaf ve 
mudhik olduğu için görüldükten sonra 
bile tekrarı hoşa giden bir vakayı piyes
te de gösterdikten sonra tekrar nğızdaıı 
dinletmek gibi zaaflara düşmüş, eşhası· 
nın ruh hal etlerini seyircilerde: cAcaba 
sonu ne olacak? ... > merakını uzun sür~ 
dürmiyccek şekilde tebarüz ettirmiş, fa· 
kat katil kadın, muztarip baba, masum 
çocuk, anasının cesedi üstünde ağlayan 
evlad gibi yürek kaldıran elemanlar~ 
kuvvetle dayanarak eserine muvaffakı
yet kazandırmanın sırrına ermiştir. İşte 
bunun içindir ki, vaka ve neticesi hernn 
belli olduğu halde bile. seyirci, meıak, 
heyecan ve gözyaşı içinde son perdcyo 
kadar: cAcaba ne o!acak? > diye sabır
sızlıkla beklemekte ve perde knpanınca 
can ve gönülden eseri alkışlamaktadır. 

• ' ** •Sermin> in nakili değil, müellifi ol-
duğunu söylediğim Mebrure Sami için 
bu sefer cO kadın> ın keşke müterdmi 
olsaydı diyeceğim. cO kndın ... > Mebru
re Sami Karayın usta kaleminden çık· 
mış mükemmel bir tercümedir. lsimle:iıı 
Türk; mahkemede hakim, müddei:ımu
mi, mübaşir ve avukat cübbelerinin bi
zim adliyenin üniformaları olmusma rağ
men c;Ü kadın .. > Fransızdı ve biran bi!e 
Fransız olmaktan çıkamadı. Komisyoncu 
tellal Adil ile iş ortağı Macid, Türk içti
mai bünyesinde ufak bir sivilce halindo 
bile görülmiyen Fransız içtimai bünyesi
nin ufunetli çıbanı cMaitre Chnnteur> 
dürler ve avukatın müdafaası muhakkak 
ki jüriye hitnp eder. Nasıl ki, sahnemizde 

Seli.mi İzzet SedC!ıl 

(Devamı 4 flncil sahifede) 

- Sayın bay Almanyadan yeni gel
miş bay Amca ..• 

. . . cİktisadt tedbirlerde bulunaca.
ğllll> diyor ..• 

. . . Türkiyede neler pahalı ••• • . . Neler ucuz, 
muti .•• 

öğrenmek iat.iyor- ı B. A. - Sayın baya söyle, burada 
her şey ucuz, yalruz pabuç pahalıdırl ..• 



Sahfte oi 

OK aaa 

:CBnş tarafı s üncü sahifede) 

ae mahkeme salonunun her tarafı Ti.ık· 
lqtiği halde avukatla maznun yeri Fran· 
ıız olarak kalmıttı. nuıl ki ckadın> da 
Fra.n.aanın halk romanlarından mesela 
Ekmekçi kadından, Simon n Mari' den 
harikulCtde bir tipti. Bereket venin melo· 
dram haleti ruhiyeei kuvvetli de bu içti
mai uy(CUnsuzJuklara pek bakılmıyor 
'Ye va.kanın uyandırdılı heyecan d a eltail
miyor. cO kadın ... > halk tarafından be· 
i eniJmiftir ve temsil edildlli müddetçe 
J:>eienilecek. alkıtlavacaltbr. 

.... 
cO kadın ... > m tomaili muvaffak bir 

temsil oldu. Burada ltık rolUnü büyük 
b ir kudretle türklC§tirmit olan Mııhmud 
Moralmın, A. Bisııon'un kahraml\lUD.I, 
kibar d\itk.ünü ıünah kurbanı F r&MJz 
ıürtüğünil harikullde yaratan NsyyiTo 
Neyirin muvaffa.lıuyetini tebarüz ettire• 
cek değiliz. H atta Zihninin de h&.kim ro· 
)ünde muvaffak olmasını tabit buluruz. 
Bu sanatkarlar böyle bir melodramda 
elbette ki muvaffak olacaklardır. Ancak 
avukat rolünde Suavi Tedü' nUn bataıt
ıinı kaydedeceğiz. Yeni yıla girerken 
kendisine dilediğini oran bir muharrire 
Suavi Tedü: c.Şöhret kazanmak> İstiyo
rum demiıti. cO kadın> da gösterdiii 
muvaflakıyet ve kabiliyeti göstermekte 
devnm eder, yılmadan, yorulmadan ça· 
}ışırsa bu murı.ıdınn ermeğe namzeddir. 
Bu arada Mülıip Arcimanla, Necmi Oyu 
da tebrik ederim. 

Selimi lz.zet Sedea 

* Belediye memurlannın tekaütlüğüne 
dair ko.nun projesinin Dahlllye Vekfiletın
de b1r komisyon tarafından tedkikl ka.rar
laşt.ınımıştır. Komsıyona Belediye muha
sebe müdürü B. Muhtar da dahil old\$ın
dnn muhasebe müdürü yaklndn Anka.raya. 
gtdecek:tir. 

Genç airler gecesi 
Eminönü Halkevlnden: Eminönü Halk.evi 

27/İlrlnclkA.nun/940 cumartesi aqamı saat 
20,30 da bir genç ş:ılrler gecesi tertip et
miştir. Genç şairlcrtmtzl edebiyat Alemine 
daha yakından tnnıtncak olnn bu gecenin 
progrnmı aşağıdadır: 

l - Yeni şllr hakkında müsnhabe: Meh
m ed Halit Bayrı. 

2 - A§af;ıdakl şairler eserlerini okuyacak
lardır: 

Emin Ülgener, Fethi Tevet, İbrahim zeki 
Öcal, RUat Ilgaz, Necibe Kızılay, M. Cel1l 
Sılay, Ismct Kür, Ihsan Hmçer, Mustafa 
Seyit Sutöven, M. Uluğ Turnnlıoğlu, Klzım 
Fenı 'Ozaner, Ziya Vehbi AUürk. 

3 - Bu akşam, genç şairlerin kısa ter
cüme! hallerlle şlirlerinden mü~ekkll bir 
broşür de aynca hatıra olarnk verilecek
tır. 

4 - Bu toplantı içtn davetiye yoktur. 
Herkes geleblllr. 

Teşekkür 
Sevgili yavrun Güler'in vefatı dola

yıslle gerek cenaze merasimine iştirAk 
eden, gerekse mektup, telefonla veya 
bizzat gelerek taziyede bulunan ak
raba ve dostlarımızJ.a, hastalığı esna
sında candan al~ka gösteren sayın 
Prof. Dr. Sedat Tavat , Üsküdar Ço
cuk bakım evi ~ doktoru Sezai Tü
may ve Amerlkan hastanesi hemşi~ 
leıinden bayan Tarakçıyana, bizzat 
teşekküre derin teessürlerimlz mani 
olduğundan minnet ve şükranlanmı· 
zı sunmağı kederdide ailemiz bir borç 
tanırız. 

Baban M. Nuri Çanp 

1 Ankara Borsası 1 
26 İklııclkinan HO ... . 

Esham ve Tahvili& ' "" • 
'I'ü.rt borcu I ~ 19.J25 
Türk borcu m peşin 19.115 
Sıvu - EnAırmn v 1U6 
Bom.on t1 - Nektar 10.80 
PA.BA ve ÇEKLER 

1 Bıerlln 
100 Dcı1ar 
100 l'raDk 
100 Lire& 
100 lmore ft. 
ıoe ft:ırtn 
ıoo ~ 
ıoa Selp 
100 Drahm.l 
100 Ln& 
100 Qoltoalo't'Ü JC1 
100 Paeıa 
100 ZloU 
100 ~ 
ıco lA7 
1oe Dinar 
100 Ym 
100 1net J'r. 
100 RtıbJ• 

. !" 

... ' . 

Açık teıekkür 

'ta,panıf 
&~ 

U0.19 
J.te'15 
b.875 

19.2725 
89.185 

gı,04 

0.9'1 
U875 

13.435 

23.425 
0.97 
S.0825 

S0.94 
Sl.005 

Bir aen.edenberl muztarlp bulun· 
duğum ekzama hastalığının tedavisi 
için birçok doktorlara müracaat etti
ğtm halde tedavisine imkAn bulam&
dılar. Kısa bir zamanda ihtimamla. 
t.edavi eden doktor O. KAMİL GALA
TALIYA alenen teşekkürü bir vazife 
borcu bilir, sayın gazetenizin tavas
sutunu rica ederim. 
Bakırköy istasyon caddesi madam 

Kar al 

Zirkin keman resitali 
Şehrimlzin maruf sanatk~rlanndan bay 

ZlrkJn tarafından yakında b1r keman res1-
t.o.ll Tertlec~l yazmıştık. Ho.ber aldığımı
za göre bu resltnl şubatın altıncı salı gü
nü akşamı Fra.nsız t iyatrosunda verilecek 
ve kend15lne piyanoda bayan M. Zlrkln re
fakat edecekt1r. 

Remtal programında Moza.rt, Vltall, 
81symanovekl n sair musiki üstadlannm 
kıymetli parçalan vardır. 

Bay Zlrldn bu resitalinden sonra Anka
mya. atdecek ve ora.da Rlyasetlcümhur or
kestru:ı. refakatinde ve aynca da Ankara 
radyosunda. blrer konser verecektir. 

ht.anbuldald rcsitnlln biletleri 6 şubat 
aaıı ıünü sabahtan itibaren Fransız tlyat
t'OStı tifelerinden tedarik edllebllecektlr. 

BUGÜN 

YILDIZ Sinemasında 
Dünyanın en büyük filmi olan 

SAM fi Mi 
ANLAŞMA 
(İN<JİLİZ - FRANSIZ İTİLAFI) 

Parisin en büyük artistleri 
bir arada 

GABY MORLAY -
vtcroR FRANCEN -

PİERRE RİCHRFD WİLLM 
Bu filmi görmeyenler ve tekrar 
irönnek iatiyenlerin nazarı dikkatine 

Or. ŞUkrU Mehmed 
GUREBA Butanesi Clld ve Ziilıreri 

hastaııklan sabık hekimi 
Her ct1n sabahtan akşama kadar 
Beyollu :r.staıll ead. Ankara Apt. 99. 

Telefon: 4.0916 

FRED ASTAIRE ve GINGER ROGERS 

Bu hafta Siimer sinemasının 
v..ı aalonunu hs ıeamtabattan .... dolduran 

UYUK DA s 
Lüks. Aek. Masiki ve Danalar filmini barin m de cöriinüz. Dans Kralı -.e 
Kraliçesinin •hndiye kadar çevirdikleri Mlttin filimlerinin en aüzeli Te en 
mükemmelidir. Bir aanat barikuıdır. llaveten: EKLER JURNAL IOll dünya 

ve harp babederi. 

BQKÜD aut 1 Te 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Beyoğlunda her akşam 

r~uall8'nın BAHAR revüsUnün 
SON HAFTASI 

Her pazar saat 3 de bütün programla 
Çaylı matine Teldon: •3776 

PEK YAKINDA 
Besteklr Muhlis Sabahattlnin 

yazdığı ve bestelediği 

BİR MASAL 
Mezeyi bale grubu yalnıl bizim 

sahnem.lzdedlr. Kerem 

AKŞAM 27 KAnunu.sa.ni 1940 

ÇEMBERLiTA 
lstaONMyük RTBRni G°i:CEilmekte 

ALBERT PREJEAN - ANNIE VERNA Y 
ems'!-li görülmemiı biiyük muvaffakiyetle devam ediyor. Ayrıca: 

P E B A. B D & n q Em: BE L TAŞ 

ÇALINAN TAÇ Türkçe UTEHLiKELi KADI 

1 
3Kı'iLARsüYüDüLER 1 

~~-----------<DEANNA DURBIN) __________ __._ 
nıca: ÇenbeTlitcq'ta ARİSTOKRATLAR KLOBO Ferah'da TARZAN ADA S 1 

BUGttN 

MELEK 
Sinemasında 

İSTANBUL 11ALKININ EN ÇOK SEVDİÖİ 
EN ÇOK ALKIŞLADIÖI NEFİS FİLMİN 
FRA.NSimA .azlü orijiııal dilde, prkılı 

B ODVA Y. G LÜ 
Baş rollerde: TYRONE POWER - ALiCE F AYE - AL JOLSON 

Jl'llme ilAve olarak: METRO JURNAL eQ. son dünya :ve harp havadisleri ve FOKS kış modelleri fllıni 

Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatll matineler 

BUG"ÜN 

1 iP ~ K 
HEYECAN • AŞK • İHTİRAS 

SEVMEK VE SEVİLMEK ARZUSU 

Sinemasında BARlKuLADE BİR MEVZU ASLA UNUTAMIYACAÖSIZ BİR FİLM 

N u D 

Baş rollerde: EN B"Ü'YVK FRANSIZ ARTİSTİ 
ARLETTY 

J E A N G A B 1 N JULES BERRY. 

FİLME iLAVE OLARAK: FOKS IYÜNYA HAVADİSLERİ 
en son muharebe haberleri 

BUGÜN saat 1 ve 2.30 da tenzil!tlı halk matineleri. 

Türkün ateşli sazı. .. Yakıcı gazelleri. .• Çıldırtıcı danslarile süslenen. •• 
Türkiyenhı en güzide okuyuculannın altın seslerinden kudret alan 

T'VRKÇE 

HURMALAR ALTO DA C MDlbE 

AL B de 
Günlerdenberi bütün tstanbulu seferber... Bütün dinleyenleri mestetti. Bu f&heserl görmeyenler son günlerinden 

istifade etsinler. İlive: Dünyanın en kuvvetli gözü en hassas kulağı olan PARAMOUNT JURNAL 

RcenlkDü M 1 K n 
BUG'ÖN saat 1 ve 2,30 da tenzllitlı halk matineleri 

Bütün İstanbul ağlıyor ! 

Alemdar ve Milll 
Sinemalarında 

Kovboyluktan dünyanm en büyük 
jönprömiyeliğine yükaelen 

GARRY COOPER 1 

tik defa KovbOy olarak yenici~ 1 
dünyanm kalbini teahir etti. 

f KOVBOY'un ASKI 1 J 

1 

1 

filminde bütün İstanbulu 
ailatmaktadır. 

Şarkın ses 
Kraliçesi ÜMMÜ 

.. .. 
GULSUM'ün 

F.n çok beiendiii 'Ye muvaffak olduğu büyük Sark filmi 

Battan bata heyecan dolu bir mevzu. • Atkın ve tiirin teremıümü. .• Bin bir gece 

alemlerinin fiiaanki• aahneleri... in tam ptyeden nağmeler ve ebediyen 
hatırası Iİlİnmiyecek müsteana bir .-beta" 

BU G U N T AKS· M sinemasında 
Baaüo aut 1 ve 2,30 da tenzilith matineler 

biraderterin ,,. .... am11ı11ımı .... m11ıı111i1111 .. llmllll ............. :1mm:21mZ2ımıı .. rl' 
Sonra da: 

Meşhur RITZ 

UC PALAVRACILAR 
' Türkçe sözlü 

flmi cotkun bir ırülme banyOIQ 
yaptı.nnaktada. 

ŞEHİR 11YATROSU 
Tepebafı Dram kwnı 
Gece saat 20,30 da 
O KADIN 

fatikli.l cad. Komedi kısmı 
Gündüz uat 14 de 

Çocuk oyunu 
Gece ıaat 20, 30 da 

AMCALAR E~LENİYOR 
••• 

Şehir tiyatrosunun bütün haeı1ihnı fe· 
llketzedelere tahsil ettiii büyüle müsa
meretıi 5 ıubat pazarteei ak§amı ilk defa 
olarak: 

PEMBE SOKAK 46 No. 
:fuan: M. Feridun 

Menimin aiiper filmi ve 

Viviane Romance ve Eric Von Stroheim'ın 
harikulide bir tarzda :varatbldan 

CEBELUTTARIK CA USU 

, 

(Orijinal Fransızca nüıhası filmi) 

SARAY Sinemasında 
Seoenin ıinema zaferini tetkil ederek aileler. muhasara edim.ekte ve halk 
kütleleri hücum etmektedir. biveten: Fob Jmnal en ton dünya ve harp haberleri 

Bueün aaat 1 ve 2,30 da tenzilath matineler. 

Bunun SAKARYA sinemasında 
2 büyük ve görülmemiş film birden: 

HACO HAVAY 
RIESU L HAYDUTLARI 

Baş rollerde: 
Türkçe sözlü ve şarkılı film PAT O'BRİEN • SMİTB BALLTY 

ve FOKS DÜNYA Havadisleri 
~--••• Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 



SOZON &ELIŞI 
Şapka çıkarmak ve 

el sıkmağa dair 

M ec!enlyet ba1b1 bt.e fi* mar v .... yaptuıyor ... MeMı1i •bkta ,e. 
rürk~. ~~ bir tanıdığımıa, hem ele kendbdıe konUflll&ya bDe ta,. 
ıaım gormeclijimts bir taıııdıfmusa prünce, neden, hemen şapkamm 

CJkanyor " ODU ela bu IOfuk havada bqml 89Dd1ll mecbur ecllyormf Elw 
nıaksac1mus dosUuiun bozulmadJl:mı ... im.Jng ~ meMll kmdWm 
W çift 8h söylemiyor da ppkanml ~ baf""nıi ~yorus? Yalım 
bizim delil, bttttln medeni dttDJllDID lanl bani J&pmak)a megul olclulW 
bu hareketin manaa nedlrf 

Sonra, ne diye, fflnd• bent Jf1m1 Wa al ÔJ)'Ormf Merhaba! -... 
meır: haydi el wkmak! İfte tı.man bit....,. ... yok. Yeni tamfta1mı •d•
elfni dm.ayı blııal edey:lm, peHM, fıllı:ai bir dlılia ı&°dttflmde sıJana,. 
.. m ne olur? BaJlr ... Bttttin ha:ptmda, ariak onunla h• kaqa ~,.... 
te elini mkmıya mecbunan! Bununla do9thJimnmu ımı anlatmô ı.u,.. 
ruz? Peki ama dDfınh 70k muT Sonn ~ ellnl lllkıyorum da, meeell, a.. 
tağuu çekmiyorum.? Dmilp durmkm • 11Jrmalr terbtyeJIJlk te kaJü ~ 
mek neden terblyeslsllk! 

Merak ettim, öpdhn, .._ .. lllJllyeybac tn,nter. t.rtııının ilk 
devirlerlnde masum bir adam, nütasa elbMl.e bulunchınuı bir morbanuı .,. 
nına çıku çdanas derhal ba.f1D1 qar, ba suretle dftıe kellem !M!DlncUn yani 
·~!• demek lstermlf. El mk:nUP pllnce, ıme .tnımsı- hayatıannm 
eınnıyet altında bulunmadıiı ba devtrde brfı lua'fl1'a ıeldllded aman ı.. 
men blrblrlerinhı aat eillerlııl tu•, bununla ll:al"fısmclül a4anun sllAha 
davranıp kencllslnl ö!dürmep ı.unn*'11J önlem.it olunnllf. • · 

Fakat bugi.in ~ muniuam poliıl fefkilitlı ba medeni clftnyaya ne oıa. 
yor? Dalda mı :ra.ıyormT BJç de Pile& llbbalmnm 4eiiWtr w efer, ._. 
anclığmı adamın hemen ldIAha da'ft'U!IP beni öldtlmıeıdnden korb.rak en. 
De sanhyonam lAnet .._ blJle ~ demeytnls. Çilnktl manam ımı.. 
111Bmlf~ bu hareketlel' artık mecleDlyet lcabum. Ewuen P* ıa. olan ha
ıatmım, bJo IU.Uma 7oüm pplra plrumak ff ti pkn>akla pPp rldecekt 

ŞevkAR Rado 

Fin - Sovyet harbi 

ıSıfırın albnda 30 derecede 
çırılçıplak kaçan asker 

Fin hastanelerinde hastabakıcıhk 
yapan bir kadının anlattıkları 

Pariate p.rk liaanlan Fraııaz enati~ 
eünde Fin lisanını okutmakta oluı Fa 
profesörü Aimo Salonen taY,Yaı. U. ve 
refikaaile beraber Helaink.iden Pariae 
ırelmiıtir. Kardi cephesinde bir h~ 
ned e hıutabakıcılık yapmıı olan madam 
Salonen Parieto çıkan lntranaiacaat ga• 
zetesine. cephedeki milfahedelori hak· 
kında fU meraklı beyanatta bulunmuı· 
tur: 

<l..adoga gölünün ıimalindc aon gün· 
lerc kndar çnlı~mıt olduğum seyyar hu
tanede Sovyet ve Fin yaralılannı aynı 
zamanda tedavi ediyorduk. Sovyot tay· 
yare leri gilndüzleri mevkiimizi tarauud 
ettikçe, sık sık yer değiştiriyorduk. Zi· 
ra geceleri Sovyet bombardıman tayya· 
relerinin gelerek liaataneyi bombardı· 
m a n edeceklerinden emin bulunuyorduk. 
Süratli bir surette yer deği§tirmemiz aa• 
ye inde her defaeuıda tayyare bomba· 
larından yakamızı ııyırıyorduk. Sovyet 
tayyareleri, bomhalannı haatan~in ev• 
vclce bulunduğu yere ahyorlardı. 

Fin yaralıları pek azdır. Zira Rua aa· 
kcı-leri. fena niıan alıyorlar. Bizim M• 

kerlerimiz. ekseriyetle obüs parçaların· 
dan yaralanıyorlar. Kar yaiıp da tank· 
}arın kullanılmasına mani olmazdan eV• 
vcl ôovyet tanklarının askerlerimiz ta· 
rafındnn vurulan kondöktörlerini tedavi 
edıyorduk. 

Sovyet tanklarını kullananlar, taarnı· 
za batlamazdan evvel zabitleri tarafın· 
dun tankların içinde kilidleniyorlardı. 
B unlar artık dıtnrı çıkamazlardı. Zıra 
Sovyet tankları ancak dı§arıdan açılabi
liyorlar. Binaenaleyh bunlar, traktörler:n 
üzerinde bulunan mezarların içinde ki· 
lidlenmİ§ taarruza geçiyorlar. 

Kahramanca çarpl§an Finler, yüzleri 
)'ere.koyun yatmıf olarak tanklan bekli· 
>'?rlar, tangın kapısını açarak içine ya 
bar el bombıuı atıyorlar, yahud da mit· 
~~lyö:Uerile kurıun yaimurwıa tutuyor· 
~r. 

d Maaınafih tedavi ettiğimiz yaralılar· 
Haİ ~n ~oğu bacakları donmuı Rualardı. 
lu e ;n~cn 700 kilometre uzak.ta bu· 

n u halde Finlandiya mC{kezinin 
t•k.ınlannda bulunduklarını zanneden 

u zavallıların kunduraları yoktu Ayak· 
la b 1_1 • nnı ve acaıuarını paçavralar ve pa• 
nıuldu bezler ile aarmlf)ardı. Bizim aa· 
lterlerin melbusatı, onlar için bir define 
değerindedir, 

.Bir gün Finler, aılırdan aııaiı 30 dere• 
ceı hararette bir adamın aürüncrelc çınl 
ı:~ak ~atl~:rına ~oğru gelmekte oldu· 

u aormuıılerdır. Bu. bizim askerler· 
d~n .biriydi. Ruslar tarafından eair edil
j'll.ti. B~r zabitin huzuruna götürtilmiif 
e bısden aralarında talcaim etmek isti• 
~n muhafızlara tarafından çıkanlmıııtı. 

V~et askerleri, elbiae.leri aralannda 
İ)lcsım için dövüıımcğe başlamıtl tlrdı. 
it u milddet zarfında, esir çınl çıplak 

açmlf, karlar ve buzlar üzerinde kot
mUŞt?· . Soğuktan yarı ölü bir vaziyete 
1relm11tı. Maamafih yaptığımız tedavi 
lllJr..ıı.ie onu kmtarmtıia muvaiiak. ol· 
d iki nde bir Ye>ronluktaa 'tap 

1 

de. Askerlerimiz diyorlar k.iı 
- Biz ailndilz.leri müdafaada, ıec. 

leri de taarruzda b\Junuyoruz. Filbakl· 
ita bizim kayakçılannuz, 8ilndilzleri 8'
perlerde ııeçirdikton aonra karanlık O... 
sar basmaz kayakçı pmpiyonlannu.zaa 
kumandaaında kefif devriyesine çıkıyor
lar ve 1 6 saat süren bir gece zarfında 
100 hatti J 20 kilometrelik mesafeler 
katediyorlar, düımanın cephe gerilerine 
taar~uz ediyorlar, köprüleri, ıoseleri Te 
naklı?'c ~afilelerini havaya uçuruyorlar, 

Olımpıyad rekorJanna müsavi olan 
bu gece alunlanndap sonra aeyyar hu. 
taneye bir gün iatitahat için gelmekte 
ve ertesi gece, yeniden akınlara çıkmak· 
tadırlar. Sporcu zihniyetini kaybetmemit 
olan nipncılarınuza gelince, ucsuz bu
caksız cephede fevkallde rekorlar tC8• 
etmi~lerdir. Bir ordµnun nioancılık re· 
koru. diierini geçiyor. 

Ladoaa gölünün §İmalinde, bir •· 
manlar, Finllndiya ordusunun tampiyo
nu olan bir mitralyöz miliai vardı. Elin
de mitralyöx tüf eii bir ağacın arlcaaın· 
da eaklanan bu mitralyözcü, 250 kur
tunla 204 Sovyet askeri vumnl§tu. 

- Ya Sovyet esirleri ne diyorlar~ 
- İki ayaiı donmuı olarak esir düten 

bir Sovye! askerine sıcak ıurup, ekmek 
ve tereyag veriyordum. 

Bana taıkınlıkla baktı ve: 
• - Eier bunları vereceğinizi bilaey

dım, kaı ımı da beraber getirirdim 
dedi. ·•• 

Sovyet ·askerleri, Finlerin esirleri aı. 
dürdüklerini sanıyorlar. Tedavi edildik
lerini görünce fat11Uflardır. Onların s.,.. 
yar .hno~anderi yalnız zabitleri ve küçük 
zabıtlcn kabul ediyor. Finlere diyor• 
lar ki: 

- Mukavemet ediniz. Bir r:üddet 
eonra ihtilll kopacak ve hepimiz kurtu· 
(acağıL 

Bizim için en müziç tey, cephe geril• 
rinde çalııtınnak için onlan giyindirmek 
mecburiyetinde bulunmamızdır. Zira 
pamuklu elbiseleri ve bez parçalarile ya. 
pılmı~ ayakkabılar:ile oiddetli ıoiukJara 
bırakamayız. Buna mukabil Fin asker· 
lerinin maneviyatı mükemmeldir. Bic 
çok askerler, daha iyileııneden cepheye 
dönmek istiyorlar. Hepsinin de zafere 
imanları vardır. Maalesef otomatik si· 
lnhları ve çarpıitığımız ormanlar içinde 
endaht menzilleri kifi olan mükerrer 
ateşli tabancaları yoktur. 

Kocamla beraber, Fransaya gelmek 
için Finlandiyayı baıtan bqa kateder• 
ken, çifliklere ve köylere yerle§lİrilmif 
olan muhacirleri gördüm. Bunların ce· 
aaretleri ve kuvvei mane,·iyeleri yerin· 
dedir. Bir istasyonda arkıuında bir tor· 
ha bulunan küçük boylu bir ihtiyar gör· 
dük. Kendisine: 

- Nasılsın baba diye sorduk. O bize 
torbnsını gösterdi ve: 

- 500,000 marklık bir servetim 
vardı. Şimdi ıu torbadaki CfYadan ba,. 
kabir toYİm kalmadı. Fakat bunun biv 
W. ~eti ~tur. FllllAııclip 16-

iLK ADIM 
6-

YAZAN: 

RE F IK 
H .A L I D 

işte 
dua 

otuz şu kadar sene evvel, 
alarak yeni hayata bir 

ilk adımda, ehlinden 
• 

nevı 

bir tarikata siJ:lılk eder gibi 
merasimle, gizli 
girmiştik 

Q*mMdakf 
v.ıau. anamın naklettll '* 

nJrecta dolaJ1 öwimde JJlı ıllldD 
fena lllr ı.trt nrdlr. B1klJe oldukça 
eaı '* wmana, J"f"'alr ,. ıerw 
denim dl... .Akral>allmdm bir .. 
mm, yanmd• Ud Jmdınla beraber,!* 
gfbı ım.nrıtte gldlJorlanmf. .-... 
1ert caddede bir gilı1llttt JmpmlJt, 
cltaçml Sawlunl OeliJOl'f» .-ım, 
kıofUfm.alu, haykınflil&lar, bir ıa,-,. 
met.. . Ne olduğunu anlamadan, 
rugele, blr yan sokağa sapl1Uflar .,. 
sonra dönüp arkalann& bakmı,tar: 
Oöıilerlnl kan bürüm.Uf blr azılı man
da, ipfnl kop~. boynuzlannı dik
mlf, kafa yerde, belki de burun delllr,. 
lertnden kaı1.katürlerdeki gtbt duman 
~arak pe.flert sıra geliyor. Anl .. 
şılan, hanım1ann üzerlertndekl kı1'
mızı atlastan panl panl feraceler, ba 
renge nedeme kin besliyen hayvana 
yolundan şaşırlınJf ve arkalanna d~ 
şürmüf. Bqlamışlar koşmağa. . . F., 
kat ferace, yaşmak, fottn kundura ile 
ve şüphesiz dolgun, yumuşak, ld
l118ll81Z vücudla dar, çamurlu, yamn 
yumru, eğri büğrü sokakta ne kadar 
koşulabilir? Demek, can hevllle ko
şulurmuş ki mandanın boynuzlanna 
çarpılmadan epeyce yol almıflar, ümi
de düfer gfbt olmuşlar, bir de ne gör
sünler? Girdikleri sokak bir çıkmu 
defil mi? İşte yolu kapayan 8011 ev " 
aon kapı, sımsıla örtülmüş bir kapıl 
İleriye gidemezsin, içeriye giremez.. 
sin, geriye dönemezsin? Diz çöküp ve 
gözlerini yumup mandayı beklemek
ten başka yapacak şey yok. 

Tam o sırada bu çıkmaz sokağın 
en sonundaki ev kapısı, pencereden 
manzarayı seyreden bir kadının him
metfle, yukarıdan ipi çekilerek, tırir 

demiş, açılmış, hanımlar hemen dal
mışlar ve kol demirini vurmuşlar. Ya 
o evde kimse bulunmasaydı, bulunan 
da pencerede oturmasaydı? Ya llf&ıo 

ğıdaki kapı, yukarıdan makaralı iple 
otomatik açılmasaydı? O zaman ç~ 
maz sokağın son kapısı önünde bir 
yığın dldiklenmlş et ve atlas, üç ta.. 
ne kanlı yaşmak kalacaktı. Zira man
da allı kumaşlardan öyle hıza• gel
miş ki yetişip kurşunla vurmasalar 
zaten çerden çöpten yapılmı~ köhne 
binayı boynuzlarlle yanp yıkarak u 
dah& içeriye de gtrecekın!f! 

işte o gün. çözme çarşatlı ild 
dombalisa kadın arkasından çıkmaza 
benzettiğim sokağa dalınca aklıma, 
çocukluk uykulanmı kaçırıp :rüya.Ia,. 
nma giren bu eski vaka gelmişti. 
Kendi kendime: <Muhakkak, diyor
dum, mandanın saptığı sokak bura.
sıydı, vaka bu sokakta olmuştu.» 

Maamafih şüpheye düşüp peşimlse 
ta.kılan bir softa, deminki o sert ba.
kışlı manav, bir kıskanç kocakarı da 
manda kadar tehlikeliydi; dönüp d~ 
nüp geriye göz atmaktan nefsimi 
menedemlyordum. 

Yürüdük, yürüdük. Her dönemeçe 
yaklaşınca yol bana bitmiş, tıkailllllf 
görünüyor, fakat bir duvar arası, bir 
kovuk bulunup tekrar gidiliyor, sonu 
bir türlü gelmiyordu. Nihayet önG
müzdeldler, sağ kolda bir harap evin 
basamağına çıktılar, kapı tokmağını 
vurdular. Biz, talimata riayet i9fn, 
yolumuza devam ettik, bir hayli git
tik. Daha da gidecektik, bir nalın 
s~t işittik, durduk. Yol büklfjmünden 
karşımıza kim çıkacaktı? Müthiş bir. 
tip: Çıplak ayağında takunyalar, sır· 
tına kuşaksız bir entari geçinnif, 
omuzlarına bir ceket atmış, palabı
yıklı, ldnet suratlı, adadıya bir iri 
herif. .. Fena halde ürktük. Bu ma
hallede ne anyorduk? Kılık kıyafeti
mizden yerlisi olmadığımız besbelli. 
Besbelli kötü bir maksadla dolaşıyo
ruz. Bahsettiğim manda vahŞUiğile 
bizi önüne katıp tersyüzüınüze bir stı
rebilirdi ki.. . 

Ben hemen yana döndüm. Orada, 
parmaklıklarına bezler bağlanmış bir 
errllya mezan vardı; ellerim.!o açtım. 
da& "'81,.U a1clımi ~ el& 

&J'DIDl JÇbJmr. Ne ulu akıllı, ne 
arlı ed9pU, ne tmanb '" 1tl:tadh çıo
euklardık... B6y1eler1Dden fdphe cm 
delildi Bot .mnete, aktörltıp lil
llWD JOmUf: Herif kaqllaftılı ya
bancl t.ip1er1e biç meşgul olmadı,~ 
lmlannm aesl, bir defacık OÜAID &k
amadan geçti, gitti Geçti, gltU 
amma bklm de aklım.ıs ba.ıpmızd&n 
gitti. 

O yaflDllzda, gördüğüınil2 terbiye 
ile nereden bilelim ki biraz sonra gt
receğlmlzi umduğumuz gizli randevu 
evi poll!ten başka mahallenin -bu 
kabil ha.Şart ve kabadayı tavırlı deli
kanlılarının himayesi altındadır, har 
raca kesilmiştir, aidat alırlar ve o 
para ile geçinirler. Manevlyatımıs 

sarsılını.ş olarak geriye döndük, kapı
nın önüne geldik ve baktık: Aralıktı. 
Derhal içeriye kaydık. 

Girdik, içerideyiz, kapı da üstümü
ze örtüldü, bu, lll .. . Fakat çıkmak? 
Acaba nasıl, ne şekilde, nereden çı
kacaktık? Birkaç mahalle delikanlısı 
kolumuzdan tutup sırtımıza tekme 
atarak mı dışarıya fırlatacaklardı; 
yoksa blı mi pencereden atlıyacak, 
damdan dama kaçacaktık; kaçama. 
yıp dolaba, merdiven aralığına, mah
zen veya bodruma mı saklanacaktık? 
Buralarda bizi fenerle anyacaklar, 
aopa ile önlerine katacaklar, sokakta 
t&f yağmuruna mı tutacaklar, kara
kolda falakaya mı yatıracakla.rdı? 

bllinemes, hükmedllem~. şimdiden 

hiç biri kestirilemezdi. Muhakkak 
olan nokta şu idi: Başımızdan, yaşı
mızdan büyük bir halt etmiştik. Ah, 
Beyoğlu! Kalabalık, hür, emiyetu 
BeyoAlul En dar sokaklarında ür• 
meden yürüdüğümüz, kapı çıngırak
lannı korkmadan çaldığımız, kaldı

nnılaniıa bastonlarımızı vura vura et
lendlğimiz medeni, fakat şimdi bm 
pek uzak, erişilmez, yetişilmez, kavu
şulmaz belde! 

Gönlüme derin bir bllc:esllk çblantlf
tü; bir saniye şöyle düşündüm: H• 
men döneyim, dışanya fırlayayım; 

bir arabaya atlayıp gözlerimi kapaya. 
yun; Tünel meydanında açayım; b~ 
diğim, alıştığım ve hazzettiğim ha.. 
yata kaVUfS.yım. Benliğim!, mantığı

mı ancak orada tekrar bulabilirdim. 
Ah, nasıl sekerek, şakara.k, tüy gibi 

baftf, hür ve mesud., TokatllJ&D' 
doğru giderelim ... Fakat bunu ~ 
maihm; etra.tıına. b@Jnncjım: 

İki hemşire, çözme çaqatıanııı .._ 
mışJar, arkalarında ağır, süsıtı eJb&. 
seler, dudaklannda tebeaüm. reaml 
bir fe]dlde bizi bekliyorlar. cTalihinla 
va.rın.ı,.. dediler, yoksa yeniz kalaealılıo 
tiki» Malta ta.,ı döşeli, henüz ıslall, 
bo~ bir avludayız; kal'flda ahşap, Jct
llınslı bir m·erdlven; kenarda kap111 
açık bir mutfak, içinde bir frenk tu
lwnbası göze çarpıyor; hani up112U11 
kulpunun uç tarafı, eski yazı feklin
deki nesih ehe> si gibi iki gözlüdür, 
işte o tulumbalardan ... Niçin bilmem, 
dw"Uyonız, bir şey bekliyoruz, galiba 
b;r teşrifat var. 

Evet, va~; hem de pek gülünf 
ve acayip cinsinden: Mutfaktan bir 
şekil belireli, yuvarlana yuvarlana 
bize doğru kaydı. Saçları kına ve Zel'o 

deçal ile lapkızıl, çehre bwnburuşuk. 
vücud şiddetle bodur, sarkık ve sar
sak ... Bu yaşlı, meymenetsiz kadının 
basma entarili kollan sıvalı idi, önl . 
göbeğine kadar yırtmaçlı idi, mey
danda idi. Gelişini ürkek ürkek sey
rediyorduk; bir memesinden kan, bir 
memesinden irin akan masal devan• 
lannı hatırlıyorduk. Şaire kız bi• 
bir emir daha verdi: 

- Öpünüz teyzemizin elinil 
Acemilik, şaşkınlık bu ya, üçüıDC. 

birden emre itaatte bir saniye gecik• 
medik, Adeta hücuma geçtik. Teyse. 
galiba, dolma yapmıştı, elleri soğan 

kokuyordu, belki de yağlı idi; onun 
için merhamet etti, ağzımıza bu kirli 
elleri değil, kalın, mor, çirkin, llldn 
hiç olmazsa bir nebze daha te~ 
olan kollarını uzattı. Öper gibi yap
sak yetişmez mi? Hayır, toyluğun vll\o 
diğl bir lüzumsuz !edaklrlık, hesap
sızlık, münasebetsizlikle bu kolları 
kırk yıllık hasret imişiz gibi şapur p
pur öptük. O, bu iştiyaktan memnun 
oldu, kart bir sesle te.şekk.ür ve dua 
etti: 

- Eksik olmayın evlldlanm. il 
öpenleriniz çok olsun! 

İşte otuz şu kadar aene evvel, lDr 
adımda, ehlinden böyle blr dua aı.. 
rak yeni hayata bir nevi merasiml9, 
gizli bir tarikate sülOk eder gibi gtl'
miştlk. 

(GÜNÜN ANS)KLOPEOisl) 

Ladoga göDu 
Flnllndlyanm 35,000 gölü olduğunu ba 

sütunda yaznuftlk. Aralannda bulunan 
Ladoga son ha.rb münasebetJle sık sık zlk· 
redlllyor. 

Ladoga şimali garbi Avnıpanın en büyük 
göllerindendir. Finl1'md1ya ile Rusya arasın
da bulunan ve ik1 memleket tarafından 
taksime uğnyan bu büyük su, 18,180 kilo
metre murabbaı mesnhasındadır. MustatU. 
yakın b!.r biçlmdec:llr. Vaktlle b!.r parçasını 
te§kll ettltl FinIAndlya körtez1111n pek ya.
kınındadır. Derl.nlltl, garp clhetıerlnd• 
200 - 220 m etre kadardır. Şark tamflnn 
sığlıktır. Bu itibarla h er tarafı seyrüııe 
!ere müsald değildir. 

Volkhof cenuptan, Svlr şarktan ve Vokııa 
ıarpten, dlter göllerin sulannı buraya. akı
'ıır. Gölfhı fazla sulan Neva vasıtasile Fln· 
llndlya k6rfeziııe bo§alır. Bu sebeple göl
de mütemadi a.kıntıla.r vardır. Akıntılar 
bir aaatill makQ.a istikametlerde hareket 
eden akreb ve yelkovanı tanındadır. Ce
nubu p.rlı:t kısmı alçak, bataklık. yahud 
ormanlıktır. 

Senenin dört ayında dona.n sulannda.a 
mı>b1.ul bahk cıkar. Bunla r arasında en 

İnhisarlar memurin kurau 
. İnhisar memurlannın mesleki bilgi ve 
1ht1saslannı arttırmak maksadlle İnhlsalt'
lo.r U. Mildürlüğiince İstanbulda ihdas edil· 
ın1a olan Memurin kursunun H üncü dev
resi bu ay sontında hitam bulacak ve 115 
lnci devre tedrisatına oubat ayı ba.şında 
başlanacaktır. 

Evvelce alu ay süren devreler bu selıe 
dört aya lndlrl.lmlştir. Yeni programa gö
re, memurlara nazarl maHhnattan ziyacı. 
vazifelerinde daha ziyade muvaffak olabll
melertnı temin edecek ameli bilgiler veril· 
mektcdlr. Bu suretle her devrede idare tq
k11Atına mensup 30-40 kadar genç memur 
dera ve tatbikat görmektedtr. Kunta tütün 
ve müsldrata dair olan derslerden maada, 
hesap, muhasebe, hukuk ve idare dersleri 
tedrls edllmektedir. Öiledell IO&U'& tati-
- denlerl Jronmuıtur. 

m~urlan mersin ve som balıtıdır. Fok'• 
da burada hususi bir nevi buluntt!'. O.. 
nupta muhtelit kanallar Ladoga'yı ı.enın
grada bqlar. 

Gôlfuı adalan arasında Rekale'yi zltrn
mell. Serdobol şehrinin karşısındaki b9 
ada kesl! nüfusludur. 42 kilometre mural>
baı sntlundadır. Meşhur bir manastın vu
dır. 1882 de gölün cenubunda neolltlt dn
re a td insanların bakiyesi meydana ç~ 
nlmıştır. Aynı yerde mutedil memleteUe
rln nebatlarının lperf de bulundutu lgla 
burada va.ktlle ıklimln şlmdltlnden ~ 
türlü old\ltu anlaşılmıştır. 

••• 
cLadoga. yahud cBüyük Petro. llmil9 

110 kllometı:e uzunlutunda bir kanal ft9" 
dar ki, bu, 1'119 da kazılmapu. Bu bDlıl 
Volkhof'un ilserlndeki Laıoda Noni& 119 
!Mva 111Arlndelc1 BchlUSMlbelW l blıtbl.rtDlı 
ballar. ıa metre ıenlflıttndedlr. 

••• 
Laıoda St'AU'qa (yani BllE1 Lqoda) ı... 

goda Novaya (yani yeni Laioda) 1.tdmJede 

Petıersburf yak.ınlannda Ud ltaaaba TU!lrıl 

Beıiktaı otobüsünün fiati 
indiriliyor 

Befiktaf ile Taltslm aruuıda ...._ 
tramvay 1dares1ne a1d otobOllezı, Bet'"'• 
'8ıı Ma.çkada orta mekteb &ıible bdu 
bir kıta. Taksime kadar d& Udnol .. a.. 
olarak ücrete tlbid1r. Bq1ktaf Balk Puta,. 
atnln yaptıRJ. teşebbüa flzertne orta nı-. 
Onündeki blrtncl kıta, Tep1Jı:17ede Kar
manlı apartıma.nının öndne kadar telDdlıl 
edllmlJtlr. Bundan bqka Beflita.tta.n ~ 
aıme kadar alınıı..n 14 ~un da. ıı tuna. 
ta lndlrUmeslne tramvay k1ares1noe taru 
nrllınif ye keyfiyet tasdik edilmek tlun 
Nafia Veklletlne gönderllnıi§tır. Veklle& 
tud1k ede11 etmez Jeni tarife hem.111 ı. 

bit edlleceırt.ır:_ . ..... ~Q~~i*J 



Bah1l.e. 

T ahtelbahiri nasıl avlıyorlar ? 
Enginlerde tahtelbahiri bulmanıİı sırrı? 

HarWn Uk c6nl.nnie m&u.ffklertı. ~~~~~;:::::;;:-ı;c:::;:::::;:~~~~~r:--;;;:z, --------.. 
tleııiz ticıaret n naldı,atııu k...cek uo
-- Alman tabtelbahirlerinJD faall.
Jeti IOD zamanda mahsua cleerecede 
uabu, n tahtelbablrlerin hatuma Ya
kalan MJTeklqmlftir. C..rçi buna deni> 
leri altüat eden lut fıbnalarmm tiddeti 
•e rllyet teraitinin fenalıiı mlleeair ol
sııaktadır. Filhakika su üstilnde dfilmaıı 
ıözetlemekte olan bir tahtelhahirin 
ufukta bir vapuru yakalamak için ist .. 
eliği kadar süratli aitmcsine dalgalar 
mani olacaKı ııibi böyle dalialı havalar
tia eu altı seyrini iyarlıyarak torpido at.

mü hem müşkül ve hem de torpidonun 
clalialar U.tünde sekmesini intaç edece-
iinden düşmanın kendi.ine atılan torpi.
doyu (torpil) görerek kaçınmak fıntab
pı temin etmesi itibaıile mahzurludur. 
Bundan başka ı:ünlerce dalKalar arasın
da çalkalanan bu küçük teknelerdeki 
minettebatın mulcavemetleri de bittabi 
tenakus etmektedir. İotc bu teknik IC· 

l>cplerden tahtelbahirler oiddetli fırtın&Ua· 
nn hüküm sürdü~ü kıt mevsiminde kafi 
derecede iş eöremezler. 

Bu böyle olmakla beraber Alman tah
telbahirlerinin faaliyetini tahdide hava 
ıcraitinden daha ziyade mücsair olan ıey 
muttcfiklerin elindeki tahtelbahir avla
ına)' a mahsus vesaitin rnükemmcliyetidir. 
1"ahtclbahirlerin au üstünde iken korku· 

• au top mermisile teknesinin delinmcsidir. 
Çunkü teknesi delinen bir tahtclbahirin 
dalmasına imkan yoktur ve bu gemi be
hemehal ıu ustünde kalmak mecburiye
tindedir. Eğer dügman top ateıi cihetin
den kendi!ıine fnik ise kaçamadığı tak
dırde batmak akibetine uğraması mu
kadderdir. Diğer taraftan dalm11 bir tah
tclbit.hirin teknesinde açılan yara batına
aına ve ölümüne sebeb olur ki su altındıı 
iken yaralanmak onun için en büyük 
tehlikedir. Vakia su üstünde bulunan bir 
tahtelbahirin topla yahut tayyare bom
basile vurulup batırılması nadir ah,•alde 
vukubulur. Çunkü top ateşine ''e tay
yare hücumuna maruz kalan tahtelbahir 
bir dakika gibi kııa bir zaman zarfında 
aulaı.n altına girerek gözden kaybola· 
bilir. Su içinde gizlenen tahtelbahirin dı· 
ııınyı tarauut için kullandıiı pere kop 
ince bir üstuvane halinaeki bir dürbindir. 
Bunu o kadar mahirane idare eder ki 
deniz sathına ıürüp etrafa bir cöz 4ttık
tan sonra içeri çekmeaini bir kaç aaniy~ 

.. 

lıyan bomba 200 kilo ağırlığında trotil 
b, rutunu hamil olup tahrib sahası 80 
metredir. Böyle bir avlama planından 
kurtulmak bir tahtelbahir İçin hemen 
hemen mümkün değildir. Binaenaleyh 
bir tahtelbahir elektrikli ufki iskandil 
iı.letile mücehhez bir haıp gemisinin 3000 
metre yakınına sokulamıyacak ve binrıe· 
tice uzaktan atacağı torpilin hedefe İsa-· 
bet ihtimali azalacaktır. 

Müttefik devletler deniz aşırı müstem
lekelerinden yaptıklan asker ve silah 
nakliyatının yanına iote bu tahtclbal1ir 
bulucu aletlerle ve tahrib edici bomba
larla mücehhez emniyet ve himaye ge
mileri tı-rfik etmı-ktcdirler. Alman tah
telbahirlerinin kafıle halinde muhafazl\h 
olarak ~eyreden vapurlara kar,ı iı göre· 
mediklerinin sebebi bu ilet vaa.ıta!!ile 

mevkilerinin süratle kqfedilmesinden· 
dir. Henüz bütün tahtelbahir avcı gemi
leri bu aletle mücehhez değildir. Şaycd 
her avcı gemiye bu ilet vazedilecel.. 
oluna denizlerde tahtelbahir k.oıkusu 
kalmıyacak ve bu sinsi silaha artık ifli.5 
etmiş nazarile bakılacakhr. Fen tahtel
bahirleri imha çaresini bulmuo ve tatbi
kata geçmiştir. Bu suretle tahtelbahir 
aLlokaııının manası kalmamı,tır. 

A. B. 
• 
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(aaEtahk piyasa) 
Son 

ve 
ticari milzakereler - İhracat 
ithalat eşyasının vaziyeti 

Bu hatta içinde, piyasada göze çar
pan hAdJaelerden blrl de, Almanya ile 
muayyen bir mikd&r üzerinden tica
ret mün.uebetıerinin bqlamasıydı. 
11 ağuatoa tarihindenberi, Türkiye • 
Almanya arasındaki ticaret münase
betleri tnıdtaa uğramıştı. Son gün
lerde Almanya.ya yedi buçuk milyon 
liralık ihracat yapmak imkAnlan ha
mı olmuştur. Satılacak olan eşya ara
sında t1ttik ekseriyeti teşkil etmekte
dir. İthali arzu edilen eşya da, tıbb1 
ecza, kJmyevt maddeler, muhtellf bo
yalardan ibarettir. Kuru meyva ih
racatçılan da kuru meyva ihraç et
mek için t.eşebbüslere girişmişlerdir. 

Plyasamızla münasebetlerini art
tırmak istıyen memleketlerin başın
da Macaristan bulunmaktadır. Bir 
Macar heyeti şehrimize gelerek, iki 
memleket arasındaki münasebetlerin 
artmasını arzu etmektedir. 

Macaristan, Türkiyeye b~ta ziraat 
A.JeUeri olmak üzere her nevi maki
neler, demir malzeme, endüstri eş
yası verebllir. Buna mukabil Türki
yeden zlrat maddeler alabilir. 

Endüstri malzemesine, her nevi 
makinelere, kimyevi maddelere olan 
ihtiyacımız fazladır. Bu itibarla Tilr
kiyeyi ziyaret eden Macar heyeti, tam 
zamanında gelmiştir. Heyetin devlet 
adamlanmızla yapacağı müzakerele
rin müsbet bir neticeye varmasını 

ümid ediyoruz. 
Ankara.da Yunan heyeti ile müza

kerelere devam ediliyor. Geçenlerde 
yazdığımız gibi, dost memleket Yu
nanf stanla, bir iş birliği mahiyetinde 
bir ticaret anlaşması yapılacağına 

şüphe yoktur. Rornada sefirimiz, B. 
Hüseyin Ragıbın riyaseti altındaki 

heyetimiz, İtalyanlarla ticaret müza
kerelerine devam etmektedir. 

Bu müzakereler piyasada biiyük bir 
alaka ne takip edilmektedir. Eyvelce 
de yazdığlmız gibi, harpten sonra, 
Türkiye - İtalya ticaret münasebetle
ri genişlediği içln, İtalya ile yapaca
ğı ticaret anlaşmasının da büyük bir 
ehemmiyeti olacaktır. 

İhracat mmddelerimizin 
vaziyeti 

Dokuma ham maddeleri - Yuk~ 

nda yazdığımız gibi Almanyaya mu
ayyen mikdar üzerinden ihracat im-

kAnla.rı hasıl olduğu için, tiftik piya-
18.!l biraz ca.nla.nmıştır. Maama!Uı 

.ebep yalnız bu değildir. İngiliz fir
maları, birkaç haftadanberi piyasa
dan tiftik almaktaydı. Bir tacirin 
Ufdesine bakılırsa cpiyasada tiftik 
namına stok mal kalmasına imkan 
yoktur.> Pamuk için, ayni ifadeyi kul
lanmak doğru olamaz. Çünkü dışa
nya ümid edildiği kadar pamuk sat
mak kabil değildir. Bir iddiaaya gö
re, pamuk ihracatı mümkün olsa 
dahi ihracat yapmak zararlı bir iştir. 
Çünkü pamuk istihsalatımız, ancak 
ihtiyacımıza kifayet edecek derecede
dir. Bu, daha ziyade pamuklu doku
ma fabrikatörlerinin fikridir, pamuk 
ihraç etmek istiyen tacirler de, tama
mile bu fikre aleyhdardıılar. Bu ikl 
gruptan hangisine hak vermek 1~ 

zımd.ır? Bu, uzun uzadıya tedkik 
edilecek bir meseledir. 

Kuru meyvalar - İngiliz firma.la
nrun Ege mıntakasında üzüm1eriml
ze karşı olan talepleri devam etmek
tedir. Geçenlerde de İngiliz hukumcti 
ordu hesabma olmak üzere, mühim 
mikdarda kuru üzüm almıstı. Bun
dan başka perakende olarak muhte· 
lif memleketlere üzüm sevkedilrnck
tedlr. Bunların basındn. Macaristan 
gelmektedir. Alakadaı-laıın söylediği
ne göre şimdiye kadar Macaristan, 
bizden bu derece kuru üzüm almar 
mıştı. 

Fmdık satışlarına şelince, ufak 
partller halinde muhteıif memleket
lere sevkiyat devam etmektedir. Son 
günlerde Fransadan talepler artmış
tır. Romanya ve diğer Balkan mem
leketlerine pek az mikdarda satıt 
yapılmaktadır. 

Tütün - Ege ve Samsun mmtaka
lannda tütün fiatleri yükselmekte
dir. Bunun en büyük sebebi, tngmz 
piyasasının tütünlerimize karşı rağ

bet göstermesidir. Piyasada bu rağ
betin tesirleri hissedilmektedir. 

İthalat maddelerinin 
vaziyeti teye sı~dınr. Binaenaleyh avcıların tahtu· 

bahir pereskopunu görebilmeleri ancak 
deniz ve hava halinin müsaadeaile müm· 
kün olur. Hele deniz köpüklü ve perea· 
kop günq ouai içinde kalmıı ile onu gö
rebilmek adeti bir teaadüf ve ıans eseri 
olur. Şu halde su tabaka lan altına sak· 
)anmıı olan tahtelbahirin evvel emırde 
mevcudiyetini ve bulunduğu yeri sani· 
yen yerini bulduktan sonra bir maddei
ınfili.kiye ile teknesini delmek meseleai 
hallolunursa onu imha maksadı · temin 

Hn,·an topilc atılan su bombaı;;ı \'e 
bir tahte1bahirin etrafında 

patl:yan bombalar Fin tayyarelerinin attıktan beyannameler 

Yeni teşekkül eden Demir Limited 
şirketi tarafından Aınerlkaya İzmir 
üzerine siparişler verilmektedir. Bu 
siparişlerden bir parti yakında lim~ 
nımıza gelecektir. Diğer taraftan Bel
çikadan da demir almak için müza
kerelere devam edilmektedir . 

Sanayiiınlzin ihtiyacı olan ham 
madde müşkülfitı da ortadan kalk
maktadır. Bu ham maddenin bir kıs
mını müstemleke eşyası teşkil etmek
teydi. Kauçuk, ham deri gibi... Tica
ret VekA.letinin teşebbüsü ile Osmanlı 
bankası bu nevi eşyanın ithalini ko
laylaştırmak maksadile, 70 bin İngi
liz lirası mikdannda bir akreditif 
açmıştır. Bu yüzden Am.erikadan ham 
kauçuk, ham deri gelmekt.edir. Bw·a. 
ıardan getirilen eşya arasında kakao 
çekirdeği de bulunmaktadır. Çlkol~ 
ta fabrikaları çekirdek kakao için de 
akreditif muamelesinin açılmasını 

istemişlerdi. Çikolata fabrikatörleri
nin bu talebi henüz kabul edilmemJş-
tir. Çikolata fabrikatörlerinin iddia
sına göre, memleketimizde altı nylık 
ihtiyaca tekabül edecek derecede çe
kirdek kakao vardır. 

edilmiş olur. 
Esas itibarile euyun nakil olması ve 

bahusus deniz auyundaki tuzun sada nak· 
line daha elverişli bulunması tahtelba
hir pervanesinden intişar eden ıada mev· 
catını duymakta baılıca amil olmu~tur. 
Suratle dönen tahtelbahir pcrvanelerı 
gcçtiiri noktalardaki su kütlcaini hareke
te getirdiğinden bu hareket avcı gemi-
9inin su kesimi albna mevzu madent 
diyaframlardan clektriki bir cüınz m
tikal ettirerek mütemadi &ada mevceleri 
halinde bir ahize ile kulawa nakledilmek· 
tcdir. Buna gürültü dinleme cihazı denil
mektedir. Hassaa cihnzhır yalnız talıtel
bahirin pervanelerinden intişar eden ea
dayı deiil, tahtelbahir içinde çalıoan kü
çük bir yardımcı motörün dahi ihtizaza
tını kula~a naklı-debilirler. Hatta sada 
menbaının takribi olarak istikametini 
bile bu cihazla keıtirmek mümkündür. 
Fakat avcı eemisinin kendi pervanesi 
dönerken yanında baeka gemiler gider
ken dinleme cihazının verdi~i netice iti· 
madbahı olamamaktadır. Bir tahtelba· 
!Ur avcısının dinleme ioinde makineleri
ni çalııtınnaksızın hali eülWıette bulun• 
maaı tahtelbahire en müsait ıiklr teıkil 
edcceiinden ıürültü dinleme cihazlara 
yerine daha haasu ve itimada pyan bir 
lletin bulunmasına ihtiyaç göriilmüıtür. 

Denizin derinliiini ölçmek için kulla
nilan elektrikli iskandil (Ultra soundina') 
&Jetinin eaası, ıuyun eada nakliyetmdeu 
latifade edilerek denizin dibine dojru 
pkulen aevlr.edilen elektrikli mevcenın 
dibe çarparak sada menbaının bulun· 
tluğu noktaya aksetm~ine kadar geçen 
&amanı bir müşire U.tünde göstermekten 
ibarettir. Bu zamanın az veya çok ol
ması deniz derinliiinin dereccaini ifade 
etmektedir. Bu ilet o kadar milkemmel 
bir hale getirilmiştir ki yüzde hatası he· 
men hemen yoktur. Bir deniz sahaıımın 
derinliklerini ölçerken derinliğin cuzı 
lulalaımasından o noktada bir çukur 
olduğu, yahut derinlik biraz azaldığı 
takdirde o mevkide bir nnkaz veya to· 
puk bulunduğu derhal anlaşılmaktadır. 
S n zamanlarda bu alet derinliği maili 

olarak da ölçecek vaziyete getirilmiş ol
duğundan kazaya uğray1p dibde kalan 
tahtelbahirlerin arannıas111da bundan çok 
İstifade edilmiştir. 

Şayed Ultra me\·cesini ıakuli değıl de 
ufki olarak sevketmek ve sada ihti.ıazcl
tıııı hizftSına gelım biı cisimden fılete in
ikas ettirmek imkanı hasıl oluna sadrı 
menbaı ile o cisim arasındaki mesafe 
bulunabilecektir. Bu esas göz önünde 
tutularak elektrikli iskandil aleti tekem
mül ettirilnıiji , .e nihayet bu alet ufki 
mesafeleri de kestirecek hale sokulmu~
tur. İşte tahtelbahirlerin yerini bulmaya 
sebeb olan sır budur. Tahtelbahir avia
maya memur muhriplerdeki bu ufki ia
kandil aleti giirültü dinleme cihazile 
müşterek çalışmaktadır. Tahtelbahirle· 
rin dolaştığı mıntakada muhribin omur
gasından a~ağı uzatılan bir çelik lavlıa
dan elektrik mevceleri kısmen ufki ve 
kıemen derinliğe doğru mail olarak muh
ribin her iki tarafına geniş bir zaviye ha
linde intişar etmekte Ye her hangi bi 
haile tesadüfünde inikas yaparak doğru
dan doğruya aletin ahizesine Kclmelcte
dir. Alet 3000 metre dahilinde inikas 
ahzederek kaydedebilmektedir. Şu hal· 
de avcı muhribden 3 bin metre uzakta
ki bir tahtelbahiri bulmak mümkün ol
maktadır. Avcı muhribden tahtelbahiri.o 
istikameti ve su altında bulunduğu nok
tanın mesafesi teıbit olunduktan ıonra 
doğrudan doğruya onun üstüne dümen 
kırılmıyarak etrafında dairevi bir seyir
le bu daire git gide daraltılırken ufld is
kandil aleti ile inti,ar yapmağa devam 
edıldiğinden tahtelbahirlcrin avcı muh
ribe nazaran bulunduğu noktayı kontrol 
fırsııtı kaçırılmamaktndır. Kendioinin 

bulunduğundan bihaber olan tahtclbalıi
re iyice >aklaşan muhrib bomba tı>pları 
ile ve kıçındaki bombn atma tertibatı ilı.-

nğır su bombaları atarak bunlan rnuav
yt:n umklarda patlatmaktadır. Bombala
rın tahrib sahası içinde kalan tahtclb:ıhi
rin teknesi müthi" infılnkların tCbirile )' a
ralanıp bölmelerine b;rdenbire su hu· 
cum ederek batmakt~dır. Su İçinde pat-

Paris - Soir gazetesi, Finl~diya
lılann Sovyet askerlerine attıklan 
resimli beyanamelerin suretlerini 
neşrediypr. Rusça yazılmış olan bu 
beyannamelerin tercümesi şudur: 

Solda; Kızıl şefler ve siyast komiser
ler, sizi buzdan bir ölümün kucağına 
atıyorlar. Size bir nMihat veriyoruz, 
şu şekilde kurtulabilirsiniz: Kızıl şef
leri ve siyası komiserleri imha ediniz. 
Arkada.ş!arınızdan binlercesin1n ölüm
den kurtulmak için takib etmiş ol
duklan yol budur. 

SB-oünıa: Flnlftncliyalılar, kendilerine 
getireceğiniz silahlan bol bol tediye 
ediyorlar. 

Bir ruvelver: 
Bir tüfek: 

Ruble 
100 
160 

Bir mitralyöz tüfeği: 400 
Bir mltralyöz: 1500 
Bir tank: 10000 
İyi bir vaziyette getirilecek bir tay

yarenin bedeli 10,000 dolardır. Fazla 
olarak tayyareyi getirecek olan pilo
ta intihap edeceği memlekete gitmek 
masrafı ödenecektir. Kahrolsun harp! 
Teslim olunuz ve bu sayede hflrbi kı
saltınız. Bizim kampımıza geliniz. 
Sizi dostane karşılayacağız. 

Belçikada kömür amelesile 
anlaşma oldu 

Brüksel 26 (A.A.) - Kömür mesele
sinin halli için patronlarla amele ara
sında blr itilaf hasıl olmuştur. Ame
le, sef erberllk devresine münhasu ol
mak şartile hükümetin teklif etmiş ol
duğu iş müddetini kabul etmişlerdir. 

Her halde, demir, bakır, deri mf'.se· 
leleri görüşUlürken, çikolata meselesi 
üçüncü ve dördüncü plfında kalmış 
bir mesele idi. Bu itibarla çikolatacı
laıın da talebi kabul edilmemiştir de
nilemez. Diğer meseleler halledildik
t.en sonra, bu mesele de tedklk edJle-
b111r. Hüseyin Avni 

Ev, Apartlman 
klralamak için 

ıik 
o#·'-

'l~·.r:r.ı:- . . , ~-~:. .- ., . -'-"--
11.!llili~EJi!fu'~ ~ ~ll r .;n-rı:r.u~ . ... . . . 
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«Akıam»ın KÜÇÜK 
iLANLARI En süratli ve 
en ucuz vasıtadır. 
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Artık ihtiyarlamışlar 
Gary Cooper, Clark Gable'in vaziyetleri 

Gary Cooper 

Hollivuttan gelen haberlere bore 
meşhur sinema artistlerinden Gary 

Cooper ile Clark Gable artık iht:iyarla

mışlar. Bunwı için jön prömlyeler a~ 
sından çıka11lm~lar. Filim çevirmeği --bırak.malan da muhtemel hn.iş .•. 

Gary Cooper ve Clark Gable yakın 

amana kadar Amerikada en çok se-

Hollivutta 
• 

y~nı sene 
-----

Artistlere veri-
len hediyeler 

Briç şampiyonasını 
Mirna Loy kazandı 

Amerika stüdyoılannda her sene 
)'llbaşı merasiıtıle kutlanır, ziyafetler 
Terlllr. Hemen her firket ~lıca ar
tistlerini bir masa etrafında toplar, 
yeni seneye girlldlğl zaman birçok eğ. 
lenceler tertip edilir. Bu sene harp do
layıslle bu eğlenceler yapılmamıştır. 

Amerika harbe girmiş olmamakla be
raber A vrupadaki harbin tesirleri Hol
llvuttn da duyulmaktad!r. Birçok ar
tistler askere çağrılarak A vrupaya ha
reket etmişlerdir. Kalanlardan bü}iik 
bir kısmının da cephede ya akrabası, 
yahud dostu \'ardır. Bunun için yılba
§1 büyük eilenccler yapılm~, husu
s! toplantılarla iktifa edilmiştir. 

Amerika stüdyolarında yılbaşında 

artistlerin biribirine hediye vermeleri 
&dettir. Bilhassa erkekler kadın artist
lere kıymetli hediyeler verirler. Bu .se
ne büyük merasim yapılmamakla be
raber hediye vermek usulüne riayet 
edilmiştir. BunJann içinde hakikaten 
kıymeUi olanları vardır. MeseIA Gcor
ge Raft, Norma Shearer'e ağır bir her
nıin kap hediye etmiştir. Bu hediye 
bazı dedikodulara bile sebep olmuş

tur. George, Norma Shearer'bı oyunu
nu çok beğendiğini, onun sana t kud
retine olan hayranlığını göstermek 
için bu hediyeyi verdiğini doylemekte
dir. 

Hediyeler arasında çok garip olan
la.i1 da vardır. Ginger Hogers'c gön
deı ılen hediye bu cümledendir. Aı tiste 1 
Yılbaşı münasebetile büyükçe suslu 
bir .ı.:utu gdndpı·ıımiştir. Ginger, kimin 

vilcn sinema artistleri idL Gary Cooper 
7 mayıs 901 de, Clark Gable de 1 şu
bat 901 de doğmuştur. Şu halde ikisi 
de ancak 39 yaşındadır. Bwılann ih
tiyarladıklan son zamanlarda kendi
lerine gönderilen mektupların azalma
sile anlaşılmıştır. İki artiste her gün 
birkaç yüz mektup gelirken son za,.. 

mantarda mektuplaı ın adedi yetın.i§ 

T 

Clark Gnble 

seksene inmiştir. Bunwı üzerine ar
tık'. halkın kendilerini eskisi gibi aev-

mediğline hükmedilmiştir. 

Şimdi Amerlkada en ziyade rağbet

te olan jönprömiye Tyrene Power'dir. 
1kinci derecede, yaş i tibarile Gary Coo

per ve Clark Gable'den genç olma
makla beraber Melvyn Duglas geliyor. 

, Mlrna Loy ve WDllam Powel çcvirdlklerl son fillmlcı'den birinde 

tarafından gönderlldiğmi bilmediği 

bu kutuyu merakla açınca içinden üç 
beyaz fare fırlamıştır!. .. 

Oinger'in en çok korktuğu şey fare
dir. Bunlardan üçü birden yüzüne 
doğru fırlayınca artistin ödü kopmuş, 
kendisine gelmesi için uzun müddet 
uğraşmak ı~ gelmiştir. Glnger: cAh 
şu kutuyu göndereni bir bulsam ...• di
ye söylenip duruyor. 

Carole Lombard'a bir elmas kutusu 
gönderilmiştir. Güzel artist kutuyu 
merakla açınca içinden bir alay pire 
sıçramı§tır. Fakat bereket bu pireler 
ter biye edilmiş cinsten imiş ler. Bir 
müddet zıpladıktan sonra tekrar ku
tuya, pamuğun içine glrıni.şJcrdir. 

Carole'nin tela.~ını seyreden kocası 
Ciark Gable kahkahalarla gülmüş ve 
bu azizliği kendJsinhı ynptığını itiraf 
etmiştir. Clnrk, pirclC'ı e marifet yap
tıran bir adamdan beş pireyi leh alamış 

ve alıp getirmiş ... Karısı bu nzizliğe ı 
çok kızmış, fakat Claık Gab!C', p=ı.rmn
glna güzel l>ir yüzük takınca lıJddcti I 

geç~tıı·. 

Janette Mac Donald'a Amerikarun 
öteki ucundan 15 yaşında bir çocuk, 
mavi taşlı güm~ bir halita göndermiş
tir. Artist bu hediyeden çok memnun 
olmuş, yüzüğü parmağına taktığı gibi 
çocuğ'a da imzalı bir resmini gönder
miştir. 

Eu garip hediye, ismi söylenmiyen. 
bir kadın artiste gönderllmiştir. Bu 
hediye bir enginardır. Enginara le!fecli
len mektupta: <ıKnlbinlz enginarın 

yaprakları gibidir. Bu yapraklardan 
birini de bana hasrcdemcz misiniz? ...• 
deniUyor. Aşk m~ccraları çok dnyul
mu~ olan a r t ist bu mektu ba fen~ halCl 
lnzmıştır. 

Briç şampiyonası 
Hollivutta yılbaşı müna.sebctilc bir 

briç şnmp;yonas1 yapılmışLı . Smem, 
artistieri arasında briç meraklıları 
çoktur. Mü.,abaka~, bunlaı dnnli ol
muşlardır. Oyun çok lıaraıc.tli oh1ıu 
neticede Mii-ııa Loy IJfflnci gt 1m!şt ı 
.Mlrna Loy brlçi çok S"'v<>n ve p ek iyi O} 

auıııe 1 

lctimai yardım teşltilatımız , 

Sulhte Kızllay 
Salgın ve bu1

ıa,ık hastalıklarla 
·mücadelede kızılayın vazifeleri 

Kazalara karıı ilk 
Hastabakıcılık teşkilib 

Kızılayuı eulh zamanındaki yazif.Ierl 
uaaında aa1suı ve bultık haat..w..larla 
mli~dele ili de mühim ibir Y• tutar. 

Devlet otoritesinin inzibatı altında 
JNJunmuı zaruri olan kolera. Teba. ma· 
Juya ve elfille aibi hutalı.k.Jar Jçm içti
mai Muavenet V eklleıtinin bütiln mcm· 
leete flUD.İ}, muntazam Ye mUTaffak 
t.,kilitı ve teaiaatı Tudır. Ancak Dnl~t 
J>ütçesinin ihtiyaçla mütenulb olarak 
1etiteme<liii veremle mücadele itleri de 
Kızılayın bu aahada tıltical edoc.eii bat
lıca mevzu olabilir. 

Verem muaablannı tecrid .,... tochl\; 
meaeleai b(boük eayretlve ve muraflar, 
mütevakkıftır. Ba.u ha,yıraeTcr acıTatın 
münhasıran bu afetle milcad.ı. etmek 
ilzue tcıkil ettikleri cVeremle mHcadele 
cemiyeti> bütün hGanilniyetine raim.n 
faaliyetini ihtiyacın ıeııitliiino niebetle 
gole dar bir aahaya .W,tınnak m«btıri-
7otinde kalıyor. Bwaan batlıca ..hobi, 
bu küçük fakat çok pyretli cotekklilün 
Wi dereCede yardım vo müzaheret ıör· 
memesidir. Mahdud bir ıeli.r kqnqına 
dayanan bu cemiyetin faaliy•ti maale.cf 
cemiyet müeuislerini f;,ile tatmin etmek 
ten uzak kalıyor. 

Verem hutalığı her hangi bir ha.atalık 
gibi yalnız tethis etmekle ve lllcanl nr
melde tedavi edilir bir derd deiildir. 
Veremli en müreffeh lnaanlardan daha 
itinalı bir suıette bealenmeie muhtaçtır. 
Oiapanıcrlere başvuran hastalara baata· 
lıjln İcab ettirdiği ıaıılaı daiıeeindo ıı· 
dalanmak im.kfmını Tennelcsizia cıünde 
fU kadar et. bu kadar tereyajı n yu. 
murtn vuaire yiyeceluln> ırı"bl bbbt Ye· 
sayada bulwımak, onun ız.tırapb eefale
tile iatihza etmekten batka bir m&na ifa· 
do etmez. 

Ver em Ü bir hastayı eahhate iade etmek 
nadir mazhariyetluden olmakla ben.· 
her, bnu muhitine hastalık ıaçan blr mik
rop kaynaiı halinde kendi yuv.uı.nda 
bırakmamak mümkün n ururldiT. Bu
nu ihmal etmek, medcnt bir cemiyetin 
kendi nefıine ııuikud etmcai d.aıektir. 
Bu aebebledir ki, milli bünyombi bu il· 
Jetin tahribabndan koruyabilmek l;iiı 
Teremlo mücadele itini, ~ler 
tecı-idhaneler, prevaatoryomlar .,.. eana· 
toryomJar aibi birbiriıı! tamamll)'ua aahht 
mÜCNcselere vücud yerebilecek kudret· 
te bir tctellülün eline bırakmak lilzu. 
muna kanüz. 

Büyük ıehirlerde türlü türlU k.aaalar 
oluyor, bunlara karp dk lmdad b.dmot· 
lcri maaleaef çabuklu n kolqlakla 7a
pılamıyor. Yazın .l.tanbul pllJlannda 
Terilen kurbanlar, ilk imdad lelerbadeld 
teokilat noksanından bqka neye hami .. 
dilebilir. Nakil vasıtalan yüzilndea olan 
kazalar da ayni lefkilltaızlıkla kartıl8fl· 
yor. Bu vu.ifeler bel.di hizmetlerden 
ıayılabilir1e de belediyelerimizin berine 
yüklenen bir çok vuif eleri ne kadar dar 
bir bütçeye ıığdırmak mecburi.retiııde 
kaldıkları söz önünde tutulur1a, dofru· 
dan doğruya hemtehrileri.n kendi aıhhat 
ve ıclametlerinc taalJ\&k eden bu ıibi 
kazalar karpında, onların maddl al&
kuını kolaylıkla temin edebilecek olan, 
Kızılayın rol alma.ı Ye ilk imdad ftlerile 
de i.otigal etmeai tabii ıörülilr. Bunun 
için yapılacak aıhht imclad tetk.dltmuı 
devamlı idare murafını yi1kleomeie 
ıimdilik imUn buluoamazaa, bu mak.ad 
İçin meVIİme Ve yerme SÖre llam ıelen 
ilk imdad n•ıtıılanoı hazırlayıp beledi
yelerin eline nrmek de çok yerinde bir 
hizmet olur. . 
Hnstabalucılık, aakert ve aivil ..:Jıbiye 

tctkiliıtının ayrılık kabul etmez bir l&zı. 
mıdır. Bu lüzumu takdir etmit olan Kı· 
zılay hıutabakıcılıiı hilrmcte .-YAD bir 
meslek haline aetirmek makladile ı.. 
tanbulda bir mektep açımı .,.. bu mek· 
tep tabii olan tckamill seyrini ta1db ede· 
rck. bu güne kndar yUzlerce hutabalncı 
hemıire yetittirmiıtir. Türk kadınının 
bilhassa ıefkat iılerindelci mühim roli!
nü kör taauubun hlkim olduiu devir
lerde bile hatırlatmaktan 'Ye bir çok ma· 
naaız tarizlere rağmen bu hayırlı malnad 
uirunda ceearetle ve metanetle milcade. 
leden çekinmemiş olan muhterem dok
tor Besim Ömer A.lcalını, bu ıere.fii mea· 
leiin piri olarak, hürmetle yadetmemek 
kadir§inaslılc olur. 

....rıt1nnııı1111tuı.ruın11ııuııııtıttttt...,..ttuaınnnı......,. ... ım11Hnn• 

nıyan artistlerdendir. Ekser tillmlerde 
birlik te gördüğümüz Williem Powel'de 
brlç ~ampiyonlanndandır. Mlrna Loy'a 
küçük bir altın kutu h ediye edllmiş
!.lr. 
Claık Gab1e ise briçle hiç alakası ol

mıyan artisttir. Briç oyuncularının 

abırlnnna hayret €der k diyor le!: 
Gözünü dört açncakmn, mutcmndl

:cn hıgıdları snyacak~n. cılmn ı.: fP'4· 
;ara lıalmrak manalar çıkarncnk aı . 
:ıoı .ı •• bunun adına kafa d.ı .• kmı •·e.ı 

l<' .<. r dıyor1r. r h •.... » 

lmdad vasıtaları -
Muhacirlere yardım 

. Fakat ~ latanbul hutabakıoa 
-.kteblnJn vanl!ii mahsul memleketin 
s6Ddon ~ artan n devrimizin bütlin 
l4ık.amül prtl&n1U lhtiv~ eden mhht mil· 
--elminia bug(lnktl ihtiyacını mal\leaef 
brtı.Jay1ıruuror. Bu ihtiyaç ka~sında la
tanbuJ mektebini pnlfletmck. muhtelif 
mmtakalaıda yenilerini tcsia etmek Kı
:alayın ma.tak.bel faaliyet proanmında 
... 1ı bir fuıl teıkil etme5i temenniye 
,ayandır. 

T emJzlik. hutalıktan korunma ıre ba
zı hallerde herkesin bizzat tatbik ede· 
bileceii b..ıt tedavi usulleri gibi umumi 
bıhıaaıhha bilailerlni köylere kadar yay· 
mak ittiple deier bir meseledir. Umu
m! yerlerde reabnli ve yazılı livhnlar aı
mak, ılnemalarda ~u öi'\itlerin tatbik 
.. killerini aöeterir kıaa filimler hazırl&
tlp reldlm ve aktüalite filimleri arasın· 
da halka g8aternıek. rctimli bro~iirler 
tahettirerek illunelttep çocuklarına, Halk· 
nlerino, k&y odalanna göndermek ve 
battl bu ciW Mjlık öfütlerini cuma na
mazında hatiplerin bUtbelerinde araınra 
'Ye riiz.lerln her vliz.lerinde tekrar etme
lerini temin etmek gibi i§ler halkın umu· 
mi hıfz.ıuıhha bilgiaini arttırmağa yarıı.
nıakla beraber KıZJlayın unutulmamasına 
ve her uman hatırlanmasına ve çok ıe· 
Yilmeaine yardım eden bir rekltı.m vası· 
taaı da olur. 

Anayurda ıelcn muhacirler için Dev· 
let hc:r dlrlO fedaJı:.lrlıgı esirgemiy oı. 
Fakat Lu fmddqlanmmn TUrkiye top
raklarına ayak bastık.lan anda KızılRy 
tıeekilib tarafından ltarıılanmo.lan ve iç
lcinde derhal yardıma muhtaç olnnla-r 
TUH hGJı:.6met tqkilitmın aahabet ve 
hJmayealne sfrinceye kadar ilk yardım
lann hem• raP&lmuı bu yeni yurdda.ı
lanıı rubunda -.raılıııu bir minnet ve 
,aban hı.t yaratır. Bu aibi küçük lıi:ı. 
metler, az amaa eonra mllatahail vazi
)"et.e ceçooolıt olan muhacirlerin KızılaYın 
dnamh banıOeri ve yardımcıları aruına 
sbmelerinl kolaylqtmnuı itibarile de 
tok faydalı olur. 

BULMA CAMIZ 

s.WaA-ta: 
1 - Tahkim 9'11!mff. 
ı - Atıl • BolasloJnde bll llble. 
• - ... - Delıllar. 
4 - YtıU - l!Janllll& .ıı. selll'91 bir erkell 

ı.mı olar. 
• - TWlıl !bir ımkur - Tenl ~ktebe • 
~ toeuldıum ~ lınılunur. 

1 - Yala1Uktaıı emtl • Damla. 
, - JtudnW. 
ı - İnodem• Ue. 
ı - BaflDa et. s.ıır. Wetler elur - z-.. 

... ahlbt. 
10-Y~ 

Yakandaa ..-Ilı 

1 - AffedlJmit olma. 
ı - fJillndtr. 
• - Tmbellltıe. 
4 - Btı barnn OkunUfU - 1hnJd ed~ 
1 - Bir IP1 - 8aJUl J"ılel1. 
• - B&flD& cA» ı.ar. ı-.ti ol'lll - mır

m.w blr .... 
• '1 - BU1tı1.afuut. 

ı - Qlmoelor . 
• - Ef1a - loDUDa ~- pHne mesruat 

olur. 
10 - Ne~ - Tersl not.dır. 

0..- ....... imi lııalll 

S.ldall .... : 
ı - şımaı. eam. ı - 0enup, IDr, ı _ 

Garb. All;ra. ' - Aa, bıdaı. • - ...... 
81, 6 - AWd, Pe7, ' - İı>zSMt., Te, 1 -
Ba. tno, • - Mt.lOmlar, ıo - s.ı.., ._ 

YultandaD ..-tı: 
ı - G&J"alb, 2 - i:cuetname, 1 - ~ 

1rlz, Al, 4 - Anb, A:tUle, 1 - La, be1ı1ı._ 
6 - Pnketaçma. 7 - Stt, 8 - Atl4. Bal, ı _ 
Riya.set, Ra, ıo - Kraliyet. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın K"VÇUK jLANLA. 

Rl'm dikkntıc okursanız kendı. 
nıze en elveri~li yurdu yonılma

l an bulabiliısiniz. 
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J'altat Sadık ~ tegatıttM ~ 
dlıı* ·W 1ePlf tikll 1 L J'll! ... Dit' 
lıifıiılıe ~ ..... .. 
kabf.Desinde Gömüleüneli 1""8" ve 
Baarl beylere ıer ve~memesi hı 
larda hayal sukutunu ıntaç etmfŞt 

Fakat ~ beyin aıtadaprı ı 

büyük uUaıolaı:JL iM ·~ 
ibnicf tılditllia llıral! ··-·· Slıl(aretı tebrik için Klmll paşa nezdine 
~ ~Qömfilc~~-.İlwı
bul Ula~ Blir1 ~ •1. Jalıaıa,.. 
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Jıferlm.an n1p:nhmıı ıötüren ...apurun alo- b1r fototrafmı bile göremedik. Halbuki Dalga. usunıutu 
tasından uzun uzun mendil alladı. Bu onan öldtırillen bu Jale 1m:nlndekl adam fk1 Mne S'ld:l11J RadJoau 
Jtad.riden ilk &J?llışı idi. İki eenedmbed aıGreoek bir 187&hate 9ıkıyor. İki sene ta.. 1148 m. 182 J[c./t. UO Ktr. 
n.lfa.nlı idllu. Hemen hemen bdtttn ııün- hlln1 1önn17ecek. ~er maktul kamllU 18- Aııbra Radyosu 
leri beraber geçml.fti. LA.kin ıete nlhaye\ 1"!11 bir erkek ola.fdı, herhalde yamn& onun 'I. A. P. 11.'1 m. MU ~./ı IO K. W. 
•1rtblrlertnden aynlmağıı mecbur olmu.şlu- bir tototratını alırdı delil mi? TôRKtnı SAATİLB 
dı. Va.kıl bu muV&kkat blrfeydi Kadrlnln B1I öldö.rülen •damın kanSIDl •nnec:UAt- .b.bra acl7osa ILT metre IE.- talP 
eeya.hatı 1k1 119 a.1 kadar sö.recekt1, amma D1 ıı»teren blrinol delildir. Gelellm Ddnci· c· .. ıtn ppılmalda o1aJl ecnebl 
bu mesele iklslnl de son d&recede t1.znyor- 11ne ... > • laahrler neıpiyatı proJr&llll: 
du. Jfer1man romanın bura.ııında b6fUı1 Dl· Birlncl 1erv1a tktnci 11nll 

vapur g&zden kayboluncaya kadar Nen- dırdı. Pena ha.lde sinirlenmlfti. QO.nldl ı.... lui 11.11 lut 11,M 
man nht.ımdan uzaklaşmadı. Han. karar- Xadr1de1k1 it a.y aftrecek olan o l9Jahaıe ~ • 11.u • 11.61 
mata ba§lıunıftı. Eve dönmek llzımdı. gıka.rken :tend1sln1n :taçtı:t blr ramı.tn1 b1- :lleeee • UM • UM 

Aheste adımlarla. ilerlerken birdenbire le yanma aJmamıftı. cıeoç bdın hiddetle • H.lt • il.il 
durdu. Tellt içinde kendi kendine: c.By- mınldandı: • ıut • ti.il 
yay_. dedi, yün kazağı unuttu.• - Şerlok HolmMtn hakkı var... lllW OUMARTBSİ 17/1/Mt 

Halbuki Neriman, ni§a-nlı.aı bu seyahatte KldrJ de benJ •vmlf ol8a1dı 1k1 6ı; ay 88- lS,30 Procram ve memleket aat &J&ft, 
1işümes1n, sırtına giysin dlye ne zaman- reoek olan btı aeyahaönde hiç detılae ara.- ıa,a& Ajana n meteoroloji haberleri, 11,DO 
dnnberi göz nuru dökerek bu kaza.il ~rüyor- 8ll"& bakmak ıotn yanına benim bir totot- ttm mtlzilt, Çalanlar: Kemal M. Seyhun, 
du. Onu ik1 gün evvel bltirınl§tt. ratımı alırdı... Cevdet Çatla, İZiettin Ökte, Ztıht1l Bardak· 

Bu akşam Ktı.drl vapura binerken Nert- Neriman bö,ıe söylendikten sonra oku- · ottu, 1 - Okuyan: Mefharet Sa.tnak, 1-
man içinde yün kazağın bulunduğu paketi mata devam etti: lftkogoe - Muhayyer p.rkı: (VM' mı hacet), 
ona uzatmıştı. Kadri, Nertmana: ıŞerlok Holmes b1ra.n .aztinü kesti. Bir ı- Udi Ahmet - Muhayyer p.rkı: (Edeli at-

- Teşekktlr ederim nono§uın". Paketi kanape ilzerlnde duran yünden örülınQ.ş bir tı nuar), I· Rahmi bey • Şevkefza oam: 
biraz sen cll.nde tut ... Ben şu bavullarla boyun atkl81llı muavini doktor VaUıona. CB:r 11ll11 nnbahan an), 4- Sadullah Ala.-
meşgul olayım ... Sonra. senden alının. Ce- göstererek: Şevkefza prtı: (Açıldı nevbahar), 2 -
vabuu vermişti. - - Yaptığımız tahkikat neticesinde öldü- Okuyan: Sadi H()fSeS: Müntehap yeni 18.l'· 

Halbuki sonra Kadri Nerimandan yun ıi1len adamın ou yünden örülmüş boyun at- lcılar, 14,80 Milztk: Rlyasetıcümhur be:ndo-
t.nzağı almnğı unutmuştu. Jwını b1r otel oda.gnda bıraktığını öğren- su (Şef: İhsan Ktlnçer), 1- E. Barat: Mart, 

Genç kndın tramvaya binerken kend.1 dik detti mi? Halbuki bu atkının maktu- J- E. Waldteu!el: Patinörler (Vala), 1- J. 
kendine: Iün kendi kansı tarafından örüldU~il de Oftenbach: Orfe Cehennemde operetinln 

- Vah vah". diyordu, :üşüyecek... öğrenml§tlk. Demelı:: bu adam kansının ell- lJV'ertUrü, 4- Fra.ncis Popy: Periler ada&l. 
Eve geldi. O gece erkenden yattı. Fakat k dlsl h (fantezi bale), ı- Franz Li.szt: Macar rap-

uyuynmndı. Hep Kadriyi düşünüyordu. Er- le örerek en ne ediye ~ttığl boyun at- .-xlls.1, No. 14, 16,15-15,30 Müzik: Cazband 
t.esi günü fena halde cnnı sıkılıyordu. İki Jasmı b1r otelde unutmuş ha... (Pl.) 
1enedir, yani niş:ı.nlnndıklan zamruıdanbe- Aziz dostum, sevilen bir kadının he- 18 Program n memleket ıaa.t ayan, 18,06 
ri hiç bu derecede yalnız knlmamıştı. dlfesi tatiyen unutulmaz..., Mftzlk: Radyo caz orkestrası, 18,40 Kon\lf-

0 kadar ki, Meta vaktini nasıl geçirece- Neriman buraya geltnce kitabı elinden ma, 18,65 Berbea 811.8.t, 19,10 Memleket saat 
tını bllmlyordu. attı. Yerinden fırladı. Masanın yanına yak- ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 19,30 

Kadrinin gidlflntn haftasında artık can laştl. Bir.kaç .saat eYYel nişanlısına yazdıRJ TO.rlt müziği: Su eserleri, Çalanlar: Ke-
aıkıntısındnn ne yapacağını ş~ırmıştı. Bel- atefli mektup orada duruyordu. Onu aldı. mençe, Fahire ırersan, Ney, Basri ttner, 
:ti kendisini meşgul eder dli§ünccsile gttti, Parça parça etti. Sonra bir 1.&kemleye otur- Ta.obur, Refik Feraan, 19,50 Türk müzl.t1: 
IJ1r sürü roman aldı. Neriman polis roman- du. önüne bir Utid çekti. Kadriye yalnm Çalanlar: Vecihe, F'ahlre Fersan, Retlk Fer-
l&nnı, hele Şerlok Holmestn meraklı hlk1- fU satırları karaladı: ıan, Okuyan: Muzaffer Ilkar, 1- Mehmet 
7elerlni pek severdi. Kış geceleri sıcak bil: ıllainl ... Beni hiç sevmediğini iyice an- ata - Zavll atır semai: <Bulunmaz b1r nev-
odada zabıta romnnlan okumak onun en ladım. i:Btanbula dönünce katiyen beni oJ.vansın), 2- Refik Fersan - Mahur ıarkı: 
büyük zevki idi. (Bir n•- ,...,...t hasta gönül), 3- İbrahim anı.ma. .. > ...,... ~--

o gece Kadriye uzun a.teşll bir mektup Bunlann altına 1.ınzasını attı. Zarfın üı- A#a. - Mahur şaık.ı: (Sabah ol.sun ben şu 
JB.Zdıktan sonra aldığı kitaplardan birln1 tline de nişanlısının adresini yazdı. rerden gideyim),•- 8 üncü Selim - ZO.vll Y. 
açtı. Okuma.ğıı başladı. eemaı.: (AlDUf nişanı tiri müjen), 6- Z1i.vll 

Bu cOece trenindeki cinayet. adında bir 11.Uanet Feridun Es -.. semalsl, 20,10 Komışma (günün mese-
romandı. Şerlok Holmcsin pek meraklı va- leleri), 20,25 Türk müziği çalanla.r: Fahire 
kalanndan blrlne dal.rd.1. Feraan, Reşat Erer, Cevdet Kozan, Refik 

Neriman romana o derece dalmıştı ki sa- A K ş A M Penan, 1- Okuyan: Melek Tokgöz, 1- Udl 
atıerln nasıl geçtiğini fark blle etmemişti. Mehmed - Şehnaz şarkı: (Suphu bulsam 

cGece :trenindeki cinayet. hakikaten pek atnel satında), 2- Udi Ahmet - Karcığar 
heyecanlı b1r eserdi. Romanın mevzuu kı- Abone Ücretleri 1&rıt.ı: COörünce ben seni>, 3- Bedriye Hoş-
aaca şu idi: Bir kış gecesl Jak Jsnlinde b1r Cör - Muha.yyer prkı: (Günef doidu da.m-
adamı blr trende, kompartınınnında öHi oJa.. Ecnebl lara), 4- Nevres - Muhayyer §arkı: (Gün 
rak buluyorlar. Yapılan bütün tahkikata Ttırld.79 kaVUftu), 2- Okuyan: Mustafa Ça~ıar, 
rağmen knt1llerln kimler olduğu bir türlü 1- Rakım - Nihavent prkı: (Ne yanan kal-
anlaşılanııyor. m:Nın.Dc HOO tunlt rıoo kurut blme bakdı), 2- Sel. Pınar - Nihavent tar-

Nlhayet mşhur polis hafiyesi Şerlok Hol- 8 AYLIK 150 • HIO 1 kı: <HAlft. yaşıyor), 3- Ar11 bey - Nihavent 
m.es ile ona hemen hemen her vakasında 1 AYLIK 400 1 800 > p.rkı: (Söyle nedir baisi zann), 4- Falz Ka-
prdım eden muavini ve dostu doktor Vat- 1 AYLIK 150 • • panoı- Nihavent şarkı: (Gel güzelim Çam-
IOD !aallyete geçiyorlar. Posta tttlhadına dMU olmıyan ecnebl lıcayn.), 3--- Okuyan: Semahat Özdenses 

Şerlok Holmes ufak bir tahkikattan son- memleketler: Senellğl S600, e.Jtı aylıtı 1- Arif bey - Suzinak şarkı: (Çekme elemi), 
ra muavini doktor Vataon'a: 2- Suzinak §&l'kı: (Durmadan aylar geçer), 

-Azlz.lm diyor, bu cinayete kurban giden 1 ____ 19_00_·_6_o_aY_ııtı __ 1_000 __ kuruştur ___ . --ı 3- N. Mehmet - Suzinak şarkı: CVldeylemit-
adamm evli bir erkek olduğu an.lo.şılıyor. AdNa teMlll için Jlnnl bet kuruşluk pal din ey peri), 4- Suzinak şarkı: <Ben gülşe-
Bu zat uzun b1r seyahate çıkmıştır. Nihayet ıöndennek llzlmdır. ni aşkında nevasazı suhandım), 21,15 Mü-
treııde kendlsl.ni öldürülmllş olarak bulu- zik: Ertuğrul Boysal tarafından akordeon 
yorla.r. Benim kana.atlme göre bu adam evll Zilhicce 1'1 - Kasım 81 sololan, 21,30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
oımamna rağmen kaUyen kansını sevmi- B. tmsa.k Oüneo ~le tklndl Ak.fam Yat8l Necip Atkın), 1- J. Orit: Mayıs ihtişamı 
yor... E. 12,18 2,00 7,08 Sl,4" 12,00 1.35 (vala), 2- Beethoven: Menüet (sol majör), 

Doktor Vat.oıon merakla Şerlok Holmese va. 15,33 7,17 12,27 15,02 17,18 18,52 1- Wllly Koester: Hint Ninni.al, 4- J. Orlt: 
1e>ruyor: Mart, 5- Alole Pachemegg: Viya.nanın ca-

- Bunu nerden anladınız? tc\areh&l-.e: Jbbılll elvan Acımuahık zlbeal, 22,15 Memleket saat ayan, ajana 
Şerlok Holmes gülümsüyor: eotak No. 11 haberleri, ziraat, esham - tahvlllt, kambiyo-
- Azizim, diyor, kıırılannı ve yahud ni- nukut borsası Cfiatı, 22,30 KonU§ma <Ec-

oaııw.a.nnı sevmlyen erkekleri anlamak son nebi dlllerde -yalnız kısa dalga post.asile), 
derece kolaydır. yeni açılacak tütün 22,30 Müzik: cazband CPU, Saat 23 e ka-

Nertman kitabın burasına gelince gözle- • l dar yalnız uzun dalga posta.sile, 23,25-23,30 
11ni büyük bir merakla açtı. Bakalım tan- pıyasa an Yarınki program ve kapanış. 
larını, nlşanlılannı sevml.yen erkekler na- Bursa, Balıkesir (Marmara menoel) Ko- ..... n ..................................... .. 

.al bolll oluyordu? es.eli ve Trakya tütün plyasalannm tubat 
O<!nç kadın büyük bir dikkaUe 8.§alıda- ayında açılaca~ı haber alınmıştır. 

ld satırları okumağa bo.şladı: 
cŞerlok Holmes sözlerine fÖYle devam 

etti: 
- Azizim trende ölü olarak bulwıan bu 

&damın kansını sevmediğini nereı:en an
ladım blllyor musun? 

Zelzele hakkında konferans 

Güzel Sanatlar akademisin
deki reıim sergisi 3 ıubak ak
ıamına kadar açık kalacak 

Oüzel Sanatlar Akademisi resim şubesi 
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/SLAM TARIHlNDE 

Türk kahramanları 
l'lııtrb No. 88 Yazan: l •kender Fahreddin 

Ay19nin loıkançlık damarlari kabannıı, Maryananın aık 
aık ,.ybin yanına girmeıirtlen huylanmağa batlamıtb 

- Neden vaktilnde nrmedintz yemlerini? 
teJb Saki bqanı allıyara:t, ütlntl ta.. 

.,,,.mıamat 1*di: 
_ BJtmtsde b1r ouua nr ... Bler blldlk .. 

lerini bir IU.tıe kadar 80flemeue, bndi.t
ııi ı•nıann atmna at&ca&un. Onları bu
aun ~ MJ t:ıua:tt.un... Anladın mı tlmdl 
1ebebln1? 

M&r7&D& hant bir tlrperme geçlrdJ. Pa
~ b.blle relmıe blqey 111İd1rmedl. 

- 81sln bandan bqta cesalannız fok 
mu? 

- Va.r amma. .. Bu en kMtl.rmesidlr. 
Cuualar dtJ.ma. en atııı cezalara çarpü

mata. mOstabakt.ırlar. Bafka ttlrltl atWa
ruıdan Ü a.hnmu 

- Oarip teYI Ş&ında da aynı oenyı tat
bik ediyorlar ... 
Şeyh Said birdenbire gözlerini açarak: 
- Ne diyorsun? dedl, halife Şamda bu 

cezayı tatbik etmiyordu ... Yeni mı başladı? 
Ma.ryana bir pot kırdıtını hissetti: 
- Halifenin sarayında. aslan cezası yok

tur. Fakat, veziri bu cezayı tatbikten çok 
hQflan170rmUf. 
Şeyh Said dlfleı1n1 ııcırdatarak: 
- Haccac ... O zalim adam, Şam.da her 

fenaııtı yap&r ve haille, onun p.ptıklan
ııın hiçblrlnl görmez. 

Diye söylendi. 
Bu sörJ.erden anlaşılıyordu ltl, Şeyh Said, 

Ba.llteden ziyade Haccacm düşmanıydı. 
Onun adı eeçtlk~ dlflertni gıcırdatıyor ve 
J'UDll'Uklan.nı sıkıyordu. 

Maryana.: 
- Haccac çok kötü ruhlu bir adamdır 

-diyerek 8&e b&fladı- ha.life blle ondan çe-
tiniyor. 

- Eelbett çekinecek. Blr kere yularını 
onun eline verml.ş. Artık hüküm onun elin· 
dedir. Halife ancak blr korkuluktur. Elin
de hiçbir kuvvet kalmadı. Eğer kumandan
lar halifenin etrafından çekllseler, halife 
Velld Haccaca uşak olur. 

- Utak ola, kellesini kurtanrdı. Bence, 
Haocac, halifenin yerine geçerse, H&llfe 
Velid cellldın elinde can verir. 

- Dotnı söylüyorsun, Maryana! Sen ha
kikati çok iyi görmüş ve anlaml§Slnl İfte 
ben de hall!eye bu yüzden kızgınım ... Ken
dlatne birkaç tere: (Bu adamı yanından 
uzaklaştır. Eline b1r fırsat geçense, ilk ön
co senl devirecektir! ... ) dedim. Haccac bu
nu duydu. Hallteyi benim aleyhime kışk:J.rt... 
tı ... Aramız bu yüzden a.çıldı. 
Şeyh Said elini vurdu. 
İki cariye içeriye glrdl. 
Reis bunlara yemek hazırlamalannı em

retti. Ve biraz sonra. yere bir sofra kurul
du. Karoılıklı oturdular ... Yemek yemeğe 

bntladılar. 
Maryana yemek yerken hayretini gizllye-

medl. 
- Şarap içmez mLsinlz? 
Dlye sordu. 
Şeyh Said kaflannı çattı: 
- Şarap içmek, blzim dinlınlzde haram-

dır. Burası Haccacın sarayı delil ... 

Maryana vicdan azabi 
çekerken ... 

İçanyol gilzell üç gündenberi Şeyh Sat
dlll oadırmd& oturuyordu. Kabile re1al onu 
da :tanıannın da.1re81.nde alıkoymuttu. 

Oe7h Bald b1r sabah Maryanaya eordu: 
- Şama d&ımek ı.ter m1.sln? 
- Hayır. Beni öldfirilnllz, fakat Şama 

s6ndermeytnls. 
- O halde aeııı yanımda alıkoyacatım ı 

sın, bu völde nerere gitmek ıstesen, dönllp 
dolqıp selecetiaı yer gene burası olacaktır. 

Maryana bu aui'etle Şeyh Batdln yanında 
bJmLJtı. Zaten kablle relsl de bu kadar 
ıflzel bJr kadını kolay kolay elinden kaçır
oıak istemezdi. Şeyh Saidln avucuna o gü
ne kıldar bu derece güzel bir kadın düşme
mi§tl. 
Şeyh Saldln 1ki karısı ve beş cariyesi var

dı. Kanlarının biri yaşlı ve kötllrümdü. 
Oturduğu yerden kalltrunıyordu. Reisin bu 
kansından yetişmiş iki oğlu vnrdı. Oğulln
nnın 1klsl de kabileden bir gün uzaktaki 
11&. viyelerinde otururlardı. 
Şeyhin diğer karısı oldukça genç ve gü-

1181 idi. Şeyh Said en çok bu kanslle düşüp 
b.lkardı. 

Ay§e... Bir başka ltablle relsinüı kansı 
iken, o kab11e reisinin blr harpte mağliip 
olması yüzünden Şeyh S::ı.lde esir düşmüştü. 
Şeyh Said AY§e Ue evlenmiş, fnkat ondan 

~uğu olmamıştı. 

Rel.sin cariyelerine gelince, bunların hep
lll de Ayşeye muti kızlardı. Bunlnrda.n her 
blrl sıra ile geceleri relsln yanında kalır
lardı; Ay§e kocasından çok korkn.rd!. ca
riyelertnı hiçbir zaman kıskanmazdı. Fa
kat, Maryana.nın geldiği gtindenberl Ayşc
nin kıskançlık damarlan kabarmıştı. Şey
hin kansı, Maryananın sık sık Şeyhin ya
nına girmesinden huylanmat'a başlamıştı. 
Maryananın kabile arasına gelişinin be-

fbıci günüydü. 
Ay§e, Maryana ile konuşuyordu. 
- Burada daha çok kalacak mısın? 
- Kocanız ne zaman müsaade ederse 

derhal çıkıp giderim. 
Maryana Ayşenin kendisini kıskandığı-

nın farkına vannca, kendi kendlr:e: 
- Tehlike baş gösterdi. 
Diyerek dttşünmeğe başladı ... 
İapanyol güzell vicdan azabı içinde k?Y

ranıYordu. 

- Bu kadar iyi yürekli b1r ndamı nasıl 
öldüreblllrlm? 

Diyor ve bu· kısa müddet içinde çok fır
ııa.t elde ettiği halde bir türlü eli ho.nçerine 
varmıyordu. 

O, bu i§i kolaylıkla yapsa bhc, etraftaki 
nöbet.çllerln elinden nasıl kurtulup kaça
caktı? 

• •• 
Bir akşam gene Şeyhle başb~şa kalmış

tı. 
Maryana: 
9ölde mehtabı seyretmek ne kadar. ho,

tur, dedi. Ay denize aksetmiş gibi... Ins."n - Malyetlnlzde ne tadar adam var? 
- Kırk bin .atllhlı. 
- Hep.si çölde mı oturuyOl' bunlann? 

• enginlere dotru baktıkça kcnduıi büyük tır 
denizin kenarında sanıyor. 

- BYet. Blz, çölde dotduk.. Çölde yaşa.-
ili. 

- Neden b1r şehir kurup oturmuyorsunuz? 
- Bunu yapamayız... Çünkü o zaman 

halifeye vergi vermemiz llzım. 
- Hallte ile uzlaşırdınız. Bu suretle gö

~bel1kten de kurtulmuş olurdunuz . 
- Dotru amma ... Biz halifeye vergi vere

meyiz. Adam!anm isyan eder. 
- Onlar size vergi vermiyorlar mı? 
- Hayır .•. Onlann vazifesi, konakladı· 

tımız araziyi muhafaza etmektir. 
Maryana konuştukça reise ısınıyor ve onu 

90k doğru, hakkı sever bir adam olarak gö
t'O.yordu. 

Şeyh Said çadırın kapffimdan dışan bak
tı: 

- Bu manzarayı başka bir yerde görmek 
mümkün olmaz. Hele şu uznkt:-.n gör.in n 
Dttrzü dağlanna bir baki Bulutlnrla dağ
lar biribirine girmiş .. Çöl, tıpkı bir deniz ~i
bl sakin. Fakat onun da bazen coşkun dal
ıaıarı vardır. Fırtınalı saatlerde, bu s:ık1n 
eördüğün çölün öyle blr knbarı;ı vardır ki .. 
Deniz dalgalan gibi, blr yolcuyu hatta b \· 
zen bir kervanı yutar ... Kumlar nıtında bo
tar ... Kemiklerini bile bulmak k bll olm z. 

- Ben çölü çok seYdlm, hazreti Onun 
cottuğu zamanı da görmek l. terim. Her 
saman bu kadar saklıı olsaydı çölu belki de 
bugünkü kadar sevmezdim. 

Üniversitede her halta verilmekte olan 
konferanslara illve olarak önümüıdekl pa
zartesı günü sant 18,10 da konferans salo
nunda. ordlnaryus profuör HAm1d Na.tiz 
Pa.mlr tarafından zelzele hakkında b1r kon
ferans verilecektir. 

klebelertnin eserlerinden mürekkep 16/1/940 
t.arlhinden itibaren on gün müddetle açıl
nuo olıın sergi, gördüğii umumt allka üze
ı1ne 3/2/940 akşamına kadar her kese açık 
bulruıdurulacaktır. 

Halifenin gözde.si böyle blr adamı na-
811 oldürecektl? 

EvvelA seninle onun bavulunu muayene 
ettlk. Bu geniş bavulda yolcuya 16.zım olan 
herşey bulunduğu hnlde karısının küçük (Arkası vıır) 

~~~~~~~~~~~!!!!!!!'!~~~~~~......!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. •7 

Danslar, numaralar biribirlerini ta
kib ediyordu. İki erkek, bir kÖfede 
böylece konuşurlarken etraflarına 

bakıyorlardı. Masaları yaşlı erkekler, 
ıenç kadınlar doldurmuştu. Fakat 
bu kadınlar umumiyetle piyasanın 

A.d1 mnllarıydı. İçlerinde Macar, Çek 
vesair milletlerin artist bozuntusu 
kadınları da vaı·dı. 

Tam bu aralık, Baha, genç arka
dapna: 

< - Sus! Konuşma!> işareti yaptı. 
Sühi başını çevirdiği zaman, siyah 

sakallı, kıvırcık saçlı bir adamın ken
dilerine yaklaştığını gördü. Parmak. 
lığa dayanıp kendilerini hürmetle 
selamlıyan ve gülümsiyen bu adam, 
fransızca olarak: 

- E, mösyöler? ... Kararınızı verdi-
niz mi? - diye sordu. 

- Hayır ... 
-Vah vah. 
- Niçin? 
-- Zira mükemmel bir okazyondu ..• 

Pcl· ucuz düsürecektiniz ... Fırsat k&o 
ç1 ıyorsunuz. 

- Pc'<:fı.rn.... Bir kere görürüz. 
Dc1'kan1ı, aHlkasızlığuu ifade eden 

tilr yüz hareketi yaptı. 

Nakleden : (V4 • NfJ.). 

Hiç acelemiz yok ... Esasen bu 
lf8 vereceğimiz parayı sokağa &tıyo
~demektir. 

- Ne zaman bir arzunuz olursa 
daima emrlnlzdeyim, mösyöler... Be

ni gönülden çıkartmayın. · 
Baha elini selAm vermek ınAnasın

da salladı. Bu siyah sakallı adamın 
gitmesi için bir işaret makamındaydı. 
Heril anladı; alınmadan selAmladı 
ve gitti. 

On beş yirmi adım uzaklaşmıştı ki, 
Baha, evlMlığına: 

- Görüyor musun, Sühi? ... • de
di. - Talllıimiz var... Bu yahudi ku· 
yumcunun peşinden biz ko.pcağımı
za o ayağile bi7.e geliyor... Bu işte 
bir uğur olduğu meydanda... Herifi 
gel de bir ka.şık suda boğma... Mil
yonerdir kAfir; halbuki fU ba.rda 
sözde eğlenmeğe gelmi~ kir pe
tinde dolaşıyor... Göreceksin, onun 
sayesinde ne sengin olacağız... Mü
cevher işi dediğim bu 1f kendiliğin
den kolaylaşıyor demektir. Geçen gün 
bu kuyumcuyu gördüğün l"&ldt ne 
dedin bakayım? 

- Senin söylediğin tarzda kon~ 
tum. Bir metresim olduğunu, ben-

den mücevherat istediğini ve benim 
de vereceğimi söyledim. 

- Demek şimdilik sana mücevhe
rat istiyen bir sahte metres ld.zım? 

Tam bu sırada, barın elektrikleri 
kısılan dumanlı havası içinde insan 
meddü cezrinin ortasında bir kadın 
dikkati celbetti. Daha doğrusu, bu, 
bir genç kızdı ki, öbür fahişelerden 
bAriz şekllde ayrılıyordu. 

Son derece güzel bir yüzü vardı. 
Taze, sıhhatli... Ayni zamanda. da 
ciddi, .takat mağmum gibi... Saç lan 
kumraldı; bakışları mağrur ve sami
mi ... Amma, pek yorguna benziyor
du. Mahrumiyetler çektiği, son gece
ler uykusuz kaldığı anlaşılıyordu. 

Meçhul kızın yüzü gibi endamı da 
pek IA.tifti. üstünde pek basit bir el
bise vardı. 

Baha, arkadBfın&: 
- Ne llttf teYI - dedi 1'8 genç kızı 

gösterdi. 
- ... 
Öbürü cevap vermedi. 
Bu meçhul kızın görünüşü onu an

sızın titretmişti. Niçin acaba? ... Onu 
pek de az, hemen flÖyle geçer ayak 
gördü... Bwıunla beraber yıldınmla 
vurulmuşa benziyor... Bu genç kız 
ona yabancı gelmemişti. 

Ansızın mazisi, çocukluğu gözü
nön önünde canı andı... Büyüdütü 
yer ~nguldaktı ... Fa.kir olmakla be-
19ber oranın kömür u.nay1cllerJnln 

kozmopolit muhitine gire çıka bu 
ecnebi dillerini, bu salon manyerleri
ni öğrerunişti... Ve Şerınlni de orada 
tanınu.ştı. Frenk mahallesinin cennet 
gibi hu.sus! bahçelerinin yeşillikleri 
ft çiçekleri araaında .•. İki kardeş gi
bi sevişmlşler, oyn~lardı... ia
tanbula geldiği gün, işte Sühl, mual· 
llmine yana yakıla bu kızın aşkın· 
dan bahsetmişti. 

Fakat omuz ailkti: 
c- Benlmkisi saçma ... - dedi. -

Nerede Zonguldak, nerede Şermin, 
nerede bu bar ... Kabil mi? ... Ne d&
meğe gelmiş olsun?... Klmblllr han
gi Macar artistidir de onu andırı
yor ... > 

Zaten meçhul kadın da kalabalığa 
kanşmış, uzaklaşmıştı. Sühi onu na.
sarlarile beyhude yere aradı. Dans 
eden kalabalık paravana vazif esinl 
görmü.f, Şermin yahut Şermine ben· 
liyen kız ortadan kaybolmuştu. 

Bununla beraber, dtıfüncell, hare
ketsizdi. B1r an bellrlp de sonra sili
nen o BeYgill hayalin tesirinden kur· 
Wlamıyordu. 

Baha: 
- Ne mal, ne mal ... - diyordu. -

lfe dersin evlld?... Pek nefis parça 
delfl m11 

- Ne diyeceğim? ... Bana öyle ge
Hyor ki bunu sanki vaktlle bir yerde 
görmüşüm. 

- Nerede meseJAı 

Delikanlı alnına dokunuyordu: 
Ha tırlıyanuyacağım... Birine 

benzetiyorum... O değil elbette ... 
Fakat ... 

- Dur bakalım, elbette tekrar yak· 
!aşır... O zaman tedkik edersin. 

Halbuki yanılıyordu. 
Genç kız, müzisyenlerin yanından 

geçtiği sırada şişman kannlı bir zat 
onu farketti. Kalın parmaklarlle ye
leğindeki plA.tin zinciri sallıyarak, 
ona baktı ve gülümsedi. Kız da mah
çup mahçup önüne baktı. 

- Küçük hanım... Türk müsü-
nüz, ecnebi mi? 

-Türküm. 
- Size bir şey söyliyebilir miyim? 
- Buyurunuz. 
Kız, karşısında.kini tedkik ediyor

du. Altmışını geçmiş bir ihtiyardı 
bu. Uk1n gülümsiyen, iyi bir yüzil 
yardı. 

cSUhi >nin sevgilisine benzettiği 
kız, böyle bir yerde, tanımadığı ve 
kendisine takılan bir Uıttyarla ko
nuştuğundan dolayı heyecanlanıyor, 
A.deta titriyordu. Renkten renge girl~ 
yordu. 

- Benimle beraber yfüii, kızım ... 
cSühb nin Şermin sandığı kız, ne 

yapacaA"ın• bilemiyerek bir müddet 
tereddüd ett.i. Fakat bu erkekte öy1e 
bir baba, öyle bir hA.ml han vardı kt, 
emrinden dıpn çıkamadı. Yilrüdü. 

(Arkası var) 



Sahife 10 

Ecnebi devletlerden 
yardım devam ediyor 

Bulgaristan 500 felaketzede çocuk için 
Cemiyeti elbise ve oyuncak, Milletler 

sıhhiye komisyonu da serom gönderdi 

Amasya ve Ezinede yeni zelzeleler 
Ankara 2 6 ( A.A.) - Rangondan 

Ahmed Essen Canda ve Delhide Mu
aeum Darülfünun müdürü Zakir Cüm
hurreisi İnönüye gönderdikleri telgraf
larla hareketiarz felaketi dolayısile ta
ziyede bulundukları gibi bunlardan Ah
med Canda felaketzedeler için 1 O İngi
liz lirası, Zakir de 25 rubi teberrü ey
lemi~erdir. 

Ankara 26 (A.A.) - Hindistanda 
İhanside Bezmi Abad mektebi ile Laz
kiyede ınntbuat cemiyeti reisi Moham
med Haddad Cümhurreisi İnönüye gön
derdikleri telgraflarla hareketiarz fela
keti dolayısile taziyede bulunmuşlardır. 

İngiliz yardım komitesinin 
faaliyeti 

Ankara 26 (AA.) - Londradan 
verilen haberlerde İngilterede Lord 
Lloydun riyasetinde teşekkül eden yar
dım komitesine on binlerce mektubun 
geldiği ve bunların içinde bir şilinden 
1 000 İngiliz lirasına kadar teberrül~r 
çıktığı ve 2 7 bin kişiye giyecek eş}'a 
toplandığı bildirilmektedir. 

BundC\n başkn komite iki ton da ecza 
göıı.lcrmiştir. 

Yugo~lavya, Midilli, Oaküp 
ve Japonyadan yardımlar 

Ankara 26 - Hareketiarz felaketze
delerine ynrdım olarak Yugoshwya 
meclisi mebusun azalarından Malik 
Pchlivıınoviç 10,000 ve Mehmed Müş
fik Burolu tarafından da 30,000 dinar 
teberrü edildiği bildirilmektedir. 

Bunlardan ba~ka Belçika yardım ko
mitesi tarafından 100,000 frank gön
derilm!ş, Midillide hayırsever bir zat 
40,000 drahmi, Üsküp müslüman!nrı 
2 3,460 dinar, yine Üsküpte eski Dahi
liye Nazırlarından Ali Dani~in refikası 
Muhibe 50, Üsküp musevi vatandıışla
nndan Şnbat Heskiye 2 5 ve doktor 
Zdravkoviç de 1 O lira teberrü etmi,
lerdir. 

Japon Kızılhaç cemiyeti Tokyodaki 
Türk - Japon dostluk cemiyetine 3000, 
Kızılııy kurumuna da 7000 Yen teberrü 
etmi,_tir. 

T ebriz halkının teberrüü 
Ankara 26 <A.A.) - Tahran elçlllğinden 

verilen m:ılüm:ıta göre, hareketfarz fell
ketzcdelerl için Tebrlz halkı tarafından 
40 ton un, 3 ton pirinç, 93 ton üzüm, ka
vurma halinde 400 koyun, 300 top palto
luk kumaş, 100 battaniye, 1000 çift çorap 
teberrü ed1lmlştır. Diğer taraftan İran 
hükümetl gönderilecek eşyaların gümrük 
masraflarile diğer bilumum tekD.lltten ve 
kayıtlardan muaf tutulmalanna karar 
vermiştir. 

Çocuklara elbise 
Ankara 26 (A.A.l - Haber :ıldığlmıza. 

göre, Bulgaristan çocuklara yardım cemi
yeti tarafından felA.ketzcde çocuklar içtıi 
500 elbise lle oyuncak vesaire eşya gön
derilmiştir. 

Ankara 26 CA.A.) - Milletler Cemiyeti 
sıhhiye komisyonu tarafından Kızılay ku
rumuna 35,000 doz antlstreploylque ve 600 
antigangrenö serom göndermiştir. 

Beyrut ve Garbi Trakyada 
Anluır:ı 26 (A.A.) - Buraya gelen ha

berlerde hareketiarz felaketzedelerine yar
dım için garbi Trakyada Türk ve Yunanlılar 
t:ırnfından blr komite teşkil edildiği bil
dirilmektedir. Aynı güzel maksatla Berut
ta da bir yardım komitesi tetıkil edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni zelzeleler 
Anknra 26 - Evvelki gün 15,38 de Ber

gamada, 12,40 da Ödemişte, dün sabah bi
re on kala Amasya lle Ezine nahiyesinde, 
evvelki gece 23,16 da Ş. Karahis:ırda zel
zeleler olmuştur. Hasnr yoktur. 
Aınasya 26 - Buraya yeniden 50 çadır 

gönderilmiştir. 
Ş. Karabis:ır 26 - 200 takını elbise fe

laketzedelere dnğJWmıştır. Bu hafta için
de 130 çadır gelmiştir. 

Umumi yekfın 
Ankara 26 - llareketlarz felaketzedeleri 

için, çarş:ı.ınba günü, Kızılay umumi mer
kezi veznesine yatırılan teberrüat ll!!tes1 
neşredllmlştır. Buna nazaran o günün te
bcrrüat yekünu 233,956 llra 17 kuruştur. 
Buna 21 numaralı llste yekünu 2,487,108 
lira 11 kuruş da UA.ve olunursa umum! ye
kunun 2,721,058 lira 28 kuruş olduğu an
laşılır. 

Petrol meselesi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

hususunda demiryolunu kontrole memur 
unsurların sevkedilmiJ olmasıdır. Al
manlar, Cernauti - Lvov demiryolunu 
kontrol etmek hakkını elde etmişlerdir. 
Bundan maksad Roınanyadan Alman
yaya gönderilen petrolün kısmen Rw
lar tarafından kendi orduları lehine aşı· 
rılmasına mnni olmaktır. 

Sovyet petrol endüstrisinin 
faaliyeti 

Mosko•·a 26 (AA.} - Sovyet pe!
rol endüstrisi faaliyetine eylul sonunda 
İşgal edilen Polonya topraklarında baş
lamıştır. 

Fransız gazetelerinin 
ınütaleaları 

Faris 26 - Fransız gazeteleri petrol 
me:.clesile uzun uzndıya meşgul oluyor
lar. Gazetelerin mi!talaalarının hul&nsı 
ş~ıdur : Romanyada bir petrol komiser
Jıği ihd .... sı söylendiği gibi dnhili bir me· 
sele ise bunun ehemmiyeti yoktur. Fa
ka• bu, Almanyaya fazla petrol temini 
için::e lngiltcre ve Fransa Jakayd kala
rnazlıır. 

Popul~ire cazctesi diyor ki: 
cHomanya petrollerine konmuş olan 

serme ye LÖO milyar leydir. Bunun yüzde 
yetmiş bc~i ecnebi sermayesidir. En bil!itıı 
İngiltere ve Fransa, sonra Amerika ve 
Belçil:a gelir. Homanyanın senelik pet
rol istihcalatı 6,600,000 tondur. Bunun 
dört milyonu ilmıç edilir. Geçen sene 
yapılan anlaşma mucibince Almanyaya 
aenede 1, 300.000 ton verilecektir. Bu 
miktar artırılamaz:. İngiliz ve Fransız 
sermayesi Almanya hesabına çalışamaz.> 1 

İrıtransigeant gazetesi diyor ki: -rHe
nüz harbin hıt:mlığındayız. Modern bir 
harp o kndar vesaite ihtiyaç gösterir ki 
bunları hazırlamak bir meseledir. Al
manya evvelce mühim stok yapmııtı. 
Fakat bunun çabuk biteceğini biliyor. 
İlk harp yalnız insan değil. pek çok. 
malzeme de yiyecek. Almanya bunun 
için harbe başlıyamıyor.> 

Paris Soir da diyor ki: cAlmanya se· 
ri bir harp yapamadı. } larp kim bilir 
ne kadar sürecek. Onun için hazırlıklı 
bulunmağa lüzum görüyor. Ve bitaraf
lara bakıyor. İsveçten demir, Romanya
dan petrol almak için tazyiklerde bulu
nuyor.> 

Petrolün ehemmiyeti 
Paris 26 - Petit Parieien gazetesi

nin askeri muh:ırriri Charles Mııurice 

.petrol meselesi hakkında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

cModern harbin en mühim unsuru 
petroldür. Karada, havada ve denizde 
harbi idame etmek için büyük mahru
kat stoklarına ve bu stoklan mütemadi
yen ycnileıtirmeğe ihtiyaç vardır. 

Müttefikler, bu bakımdan hazırlıklı· 
dırlar. Ne petrolden ve ne de maz utan 
sıkıntı çekıniyecelderdir. Almanyanın 
vaziyeti böyle değildir. Bütün muha
ripler artısında petrol bakımından en 
gayri müsait vaziyette bulunan Alman· 
yadır. Almanlara göre, harbin İcctpları
na göre, mahrukat ihtiyacını kırk mil
yon ton tahmin etmek lazımdır. 

Almanya, bunu nasıl temin edebile
cek~ Almanyada pek ziyade ilerlemiı 
olan suni petrol istihaalatı, ith:ılattaki 
noksanı telafi edemez. Almanyanın A
vusturya ile Çekoalovakyaya el cttmaı11 
petrol ihtiyacını artırmaktan başka bir , 
şey yapmamıştır. Filhakika milli Cek 
istihsaliitı, senede 400,000 ton petrol 
ithaline mecbur olan Çekyanın ihtıya- • 
cından anc11.k yüzde beşini telafi ede
bilir. Avusturyada ise vaziyet biraz da
ha iyi idi. Avusturyanın senelik petrı>l 
ihtiyacı, 500,000 ton petrol :stih,alatı 

da ancak l 00,000 tondu. Harbin havla
ması, Almanyada petrol sarfiyatınn 
müthiş bir surette artmasını intaç etn:ıf
tir. Almanyanın Galiçya ve Romanya 
petrollerine ihtiyacı vardır. 

Haşmetli Petrol 
hazretleri 

f Baş tarafı 1 inci sahifede) 

vaziyet karşısında bir karar alınmar 
dan evvel Rumanya hükfunetinin bu 
yeni tedbirinden çıkacak neticeleri 
bilfiil görmek istiyorlar. 

Her halde Haşmetli Petrol hazretle
rinin işe karışması, Balkanlar şima.
llndeki vaziyeti, daha şimdiden de
ğlştirmlştir. 

Harbin neticesinde de bu haşmet
meabın dahli büyük olacaktır. Dü
şünmeli k1 Haşmetli Petrol, Alman 
ordusunun en kudretli hAkim.1, i:ngil. 
tere ile Fransanın en mebzul kölest.. 
dlr. 

Necmeddin Sadak 

AKŞAM 

Fransız muhimmat 
Nazırının beyanatı 

«Askerlerimize zaferi ka· 
zandırmak bizim için bir 

vazifedir» 

Paria 26 (A.A.) - Daimi silahlan· 
ma istişare komitesi bugün mühimml\t 
Nazırı, D'autry'nin riyesti altında ilk top• 
lantısını yapmıştır. 

Nazır söylediği kısa bir hitabede bil
hassa kuvvet ve madde hususunda bü
tün ıahalarda azami tasarruf tahakkuk 
ettirilecek surette hareket edilmesi lü
zumunda ısrar etmiştir. 

Gerek mesleklerin ve fabrikaların 
umumi teşkilatına, gerek istihsalatın 
tedricen artırılması ve maliyet fiatinin 
indirilmesi hususunda bütün meseleler 
nazır tarafından komiteye arzedilecek
tir. 

D'autry demiştir ki: cHiçbir şahsl 
tercihimiz nazarı itibare alınmaksızın 
çalışacağız. Aklımızın yettiği derecede 
ve hatta kuvvetlerimizin üstünde de ça· 
lışarak askerlerimize zaferi kaaznmak 
ve tekrar elde edilecek sulhta kuvvetli 
kalmak vasıtalarını temin edeceğiz. Bu 
bizim için bir vazifedir. 

Abloka tedbirleri 
Paris 26 (AA.} - İngiltere ve Fran

sanın almış oldukları abloka tedbirleri 
gün geçtikçe daha müessir olmakta ve 
Almanya bu ablokaya karşı bitar~f 
memleketleri tahrike uğraşmaktadır. 

Londradaki Amerikan gazetecileri 
dün lnsiliz abloka nezaretine da\•et edi
lerek Amerikadan gelen vapurlardaki 
posta paketlerinde yakalanan birçok ve· 
saikin fotoğrnfları gösterilmiştir. Bu 
yolla mühim bir döviz kaçakçılığı ya
pılmakta olduğu bu vesikalardan anla
şılıyor. 

İsveçte gizli 
bir telsiz bulundu 

Telsizi saklıyan Alman . 
tevkif edildi 

Londra 26 - İsvcçin demir ihraç li
manı olan Narvik şehrinde bir Alma
nın evinde gizli bir telsiz istasyonu 
bulunmuştur. Alman, demir yüklü 
olarak İngiltereyc hareket eden va
purlar hakkında malftmat vermekle 
itham edilerek tevkif edilmiştir. Ge· 
çende bu suretle hareket eden iki Nor
veç vapuru Alman tahtelbahirleri ta.
rafından batınlınıştır. -- ---
İngilteredeki deniz İnşaatı 

genişletiliyor 
Londra 26 (A.A.) - Amirallık ma

kamının harp ve ticaret gemileri inşaa
tını deruhte etmei::-e karar verdiği öğre
nilmektedir. Bu karar, deniz inşaatının 
tevsii için tanzim edilen programın •Ü
ratle tatbiki bakımından pek. müessir 
olacaktır. 

Amerikadan muharip mem· 
leketlere ancak ha va yolile 
mektup gönderilebilecek 
Vaşington 26 (A.A.) - Posta Ne

zareti, muharip memleketlere ancak ha
va postasilc mektup gönderilebileceğini 
bildirmektedir. 

Fılm pelikülü, para vesaire hava yo
lile gönderilemiyecektir. 

İtalyada faşist partisi bütçe· 
sini Maliye Nezareti 

idare edecek 
Roma 26 (A.A.) - Maliye Nazın 

tarafından ayan meclisinde beyan 
edildiğine göre faşist partisinin büt
çesi bundan sonra Maliye nezareti ta
rafından idare edilecektir. 

Berline bir Litvanya ticaret 
heyeti gidiyor 

Kaunas 26 (A.A.) - Bir Litvanya 
ticaret heyeti, Almanya ile mübade
leyi artırmak için müzakerelerde bu
lunmak üzere 28 kanunusanide Ber
line hareket edecektir. 

İstanbul ticaret müdürlüğü 
Ankaradan şehrimize gelen malılnıata 

göre Ticaret Vekaleti teşktH\tlandımıa mü
dürü iken inhilal eden vekalet dış ticaret 
dairesi relsllğine tayin edilen B. Se"et 
Berkin, muvakkaten teşkllA.tlandırma umu
runa da bakacaktır. TeşkllA.tıandırma mü
dürHlğüne tayin edilen İstanbul Ucaret 
müdürü B. Avni Sakman da, bir müddet 
daha, şehrimizdeki vazıteslni vekA.leten 
görmekte devam edecektir. B. Avnlnln ta
yin emri tasdik cdilmlştlr. Haber aldıQ'ımı
za göre, Istanbul mıntaka ticaret müdür
lüğüne, B. Avnlnin selefi yanı eski İstan
bul ticaret müdürü B. Cemal Ziya tayin 
edilmiştir. B. Cemal Ziyanın yeni vazıte
slne ne zaman başlıyacağı henüz malfun 
değildir. 

Diğer taraftan, haber aldığımıza göre, 
teokll edilen lthalA.t llmltet şirketlerintn 
10 dan fazla olmasına şlındllllr. lüzum ıö
rülmemektedir. 
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Türkler Balkan futbolün
de birinci saf da gelir 

Macar antrenörü, dün akşam "Türk sporunda 
gördüklerim,, mevzulu bir konferans verdi 

Şehrimizde bulunan Hungarya takı
mının antrenörü Fledman dün akşam 
Galatasany klübünde büyük bir 'porcu 
kalabalığı önünde (Türk sporunda gör
düklerim} mevzulu bir konferai;s ver
mi§tir. 

19 senelik antrenörlük hayatının 1 O 
seneaini İtalya, 2 senesini Yugoslavya, 
2 senesini Almanya, 2 senesini Yunanis
tan ve üç senesini Macaristanda geçi· 
ren bu kıymetli hoca, futbolümüzün kri· 
tiğini şöyle yapmıştır: 

- Ben Türkiyede bu derece yüksek 
bir futbol göreceğimi tahmin etmiyor
dum. Cidden teknik elemanlar görerek. 
hayYette kaldım. Yegane eksiğiniz top
lu bir tekilde oynamamaktır. Sizde da
ha fazla ferdi teknik iyi, takım oyunu
nuz ise hiç yoktur. Futbolde üç oyun 
tarzı vardır: 

1 - İngiliz hücum tarzı. 
2 - halyan tarzı, 
3 - Merkezi Avrupa hücum ve mü· 

daf aa tarzı. 
En muvafık tarz sizler için Avrupa 

yani Avusturya, Macar ve Çek sistem
leridir. Oyuncularınız üzerindeki goru
şüme göre kalecileriniz iyidir. Müdafi
leriniz geri kalıyorlar. İki açığı marke 
edemiyorlar ki bu büyük bir hatadır. 
Merkez muavinin vazifesi merkez mu· 
hacimi marke etmektir; bu da yok. Hü
cum hattındaki oyuncularınız hep ayni 
hizada oynuyorlar. Halbuki içler geri 
kalmnlıdırlar. Futbolün alfabesi topu 
İyi tutmak, iyi görmek ve iyi pas ver
mektir. , __ 

1

AKŞAM 

Galatasaray ile Fener maçlarındaki 
hakemleriniz bende fena tesir bıraktı. 
Fakat son maçımız ile Ankara - İstanbul 
temsili müsabakasını idare eden hakem
lerinizin bilgili idaresine şahit olunca 
hakemler hakkındaki kanaatim deği;ıti. 

Balkan futbolünde birinci safta ge
lirsiniz. 

Diyerek sözlerine nihayet veren :dl• 

trenör sporcular tarafından alkışlandı. 

Almanya Polonyaya aid 
serveti müsadere edecek 
Alman hududu 26 (AA.) - Göring 

eski Polonya devletinin bütün serveti· 
nin müsaderesine dair bir kararnam~ 
isdar etmiştir. 

m: l830lb=-- -'' BOL'ü ,, Herkes 
yapabilir, fakat 

BUKETTE' ki 
BOL'ü hiçbir yerde bulamazsınız. ' 
Bu harikulade Mus c:I30L> ü ile 
beraberinizde bulunan aııgı.ri on 
ki~ilik bir grupu neş· e ve i(ııhkııha 

içinde göreceksiniz. 
BU.KET Lokantasıru unutmayınız. 

AKŞAM okuyucuları bu güzel ve fay dalı kitapları 
YÜZDE 20 iskonto iJe alabilirler 

F AIK SABRI DURAN'ın eserleri 

Nereden geliyoruz? 40 

Çocuklara coğrafya kıraat-

ler! 50 

Don Kişot 25 
Arzın merkezine seyahat 25 

Yeryüzü Gökyüz(l 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde Güllivcr'in seyahat-
lerf 75 

En tanınmış muharrirlerin 
güzel romanlar. 

ıtunış 

Küçük İlAnlar VA - NO' 75 
Kıvırcık paşa Sermed Muhtar 75 
Deli Selftmi izzet 30 
Yalı çapkını Bürhan Cahlci 30 
Bu perdenin ark.~ında z. i 40 
Düğün gecesi Bürhan Cahid 100 
Sümer Kızı İskender Fahreddin 125 
Asyadan bir güneş doğuyor İskender Fahreddin 80 
Penbe maşlahlı hanım Sermed Muhtar 70 
Bir kadın geçti Selft.mi İzzet 20 
Devler kaldırımı HaUd Fahri 75 
A.şk fırtınası Muazzez Tahsin 50 
Dipsiz kuyu VA - Nft 25 
Penbe pırlanta > > 25 
İki cinayet gecçst Hikmet Feridun 25 
Karacaahmedin esran VA - Nll 25 
Kardeş katili > :t 25 

En meraklı macera romanı 

Meşlıur ARSEN LUPEN • • ser ısı 
Seri tamamlanmıştır. Resimli 6 büyük cild. Her cildin fiatl: 80 kuruş 

S Cild.lik takınu birden alanlar için fiati: 4 liradır. 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebt hatıralar 
Fazıl Ahmed 

Sinema yıldızlan 
lttlhad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi. 
ttaıyad:m Amerikaya nasıl 
uçtular? 
Kadın asker olursa 
Tarih öğreniyorum 

o/o 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip c:AKŞAM 

matbaası kitap servisine> getlrlr 
veya gönderirseniz bu listedeki 
tiatler üzerinden size yüzde 20 
iskonto yapılacaktır. 

ltuntf 

Hüseyin Cahid eo 
[Kıymetli edibin muhtellt 
eserleri) 80 
[Albüm gibi resimllJ ı.00 

M. Ragıp 150 

M. Saffet 35 

Necdet Rüştü 60 
Ahmed Refik 30 

AKŞAM neşriyatı tevzJ yerleri 

cAKŞAM> matbaası - İstanbul 

1 

Muallim Ahmed Halid kitapha
nesi - Ankara caddesi, İstanbul 

Para yerine mektup içinde poı
ta pulu kabul edilir. 

---------~ --
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xnçnx tL!NLA• 
l'e'YtalAde ahvalin devamı mtldde

tance PJrt mua;nen ıftn}erde hafta
da 1k1 veya ~ defa nefl'ed1lecektlr. 

1 - iŞ ARIYANLAR. 
U SENEDENBEKİ - Bankalarda 9&llf

makta olan genç bir momur Türkiye dahl
llnde ifan.maktadır. Aqam p.ze~lnde 
tT. H. M. ~uzuna mektupla müracaat. 

-2 
Mt1Tactlll n MUHABERE MEMURU -

Büyük bir şirkette bulunmtıf, tevkallde 
Almanca, türkçe, ve iyi fransızca. bilen ~
rt1bell müterclm ve muhabere memuru öğ
leden sonralan ça.Iıpnak üzere 1' arıyor. 
Akfam gazetesine nı rtimuzu altında mil-
racaat. - 2 

ÇOCUK BAıtlCI - Şüvester tercübeli ve 
bonservisleri olan bir §iiv~r yeni doğan 
900uklua bakmak lçin T{lrk aUMi yanın-
4& lf arıyor. Adres: ErenklSy Zihni paşa 
t.5tk1l - Telefon: 62-21 - 8 

DER TtlRLV PİYASA - İflerlnden an
J&r, fransızca ve türkçeyi bilen tecrübeli 
Mr muhasip günde bir ka.ç saat çalışm~k 
lzere gayet ehven ,eraitle iş arıyor: Mu
racaat: Akşamda (Muhasip) rümu:runa 
mektupla. - 1 

TERCDIE İŞLERİ - Fransızcadan türk
oeye ve türkçeden fransızcaya her nevi ter
oemeler süratle ve ehven fiatle yapılır. Bah
fekapı Anadolu han No. 28 e müracaat. 

-2 

LİSE DERECESİNDE - Tahslll olan dü
rüst bir genç, öğleden sonralan çalışmak 
tlzere az ücretle iş arıyor... İsteyenlerin 
Akşamda .o. Ş. K.ı rümuzmıa mektupla 
blldlrmelerf. - 2 

BİR BAYAN iş ARIYOR - Orta yaşlı bir 
Türk bayan doktor, diş tabibi, hastahane 
buna mfima.sU olmakla beraber çocuklara 
mürebbiyelik yapabilir. İsteyenler Akşam
da (Bayan) rilmuzuna mektupla müracaat
ıan. - 1 

YİRMİ YAŞINDA BİR TtlRK BAYAN -
Doktor muayenehanelerinde ça}l§mak 1.stl-
10r. Beyazıd Büyük Çatal han yanında No. 
(1) de Bahriye. - 1 

FBAN81ZCA BİLE.~ BİR ALMAN BAYA..~
A.llo nczdlnde çocuklara nıürebblyelllt işi 
arıyor. İyi referanslan vardır. .Akşamda. 
B. P. rünıuzuna mektupla müracaat. 

LİSE MEZUNUYIDI - İki sene alışveriş
te bulundum. Eski yazılan da okurum. 
MuJıtaÇ olduğumdan, günde elli kuruştan 
qağı olmamak hesnbile verilecek her üc
rete. günün her zamanında Utlpllkten 
ap.tıığa kadar her türlü iş\ yapabilirim. 
Akf&Illda VV rumuzuna mektupln milra
oaaL - 2 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

İNGİLİZCE TİCARİ MUHABERE YA
l'ABİLECEK BAY VE BAYAN ARANIYO&
Aqa.mlan saat 5-7 arasında İstanbul Çak
makçılar Büyük yeni han ikinci kat nu
mara 26 da bay Remziye müracaatları. - 2 

BiR TAHSİL MEMURU İSTENİYOR -
Piyasada çalışacaktır. Kefalet vermesi şart
tır. isteyecekleri son flatlarla İstanbul pos
ta kutusu 119 za mektupla müracaat. - 'I 

BİR BAYAN İSTENİYOR - Bir yazıha
nenin yazı işlerinde çalışacaktır. Mufassal 
bal tercümeleri, açık adreSlerl istedikleri 
aylık: miktannı blldlren blr mektupla istan 
bul posta tutusu 119 za müracaat. - 'l 

-

OKUR YAZAR BİR BAYAN ARANIYOR -
Adrea: Beyazıd Okçularba.§1 Ayyıldız glfd1 
Ho. 89 -2 

-DAKTİLO ARANIYOR - İsteyenler mek 
tupla veya bizzat Galata Peqeınbepa.zan 
Aslan hanı her gün (3-5) e kadar müracaat 
edeblllrler. Beşinci kat 8 numaraya. -2 

BİZl\tETÇİ ARANIYOR - Yemek, fitfi 
bilmeli, Bahçeknpı Liman han 63 No. ya 
02-1) de mfiracant. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
AZ KULLANILi\DŞ - 38 veya 39 model 

küçük tıp spor bir otomobil almak istiyo
rum. Kumknpı Utıf sokak 9 adresine mek 

1 

-
tupı:ı müracant. 

SATILIK KAMYON - Fabrikaya, rekl!
ına, mal ve yolcu taşımag-a elverişli ve çok 
u. kullanılmış 39 modeli bir Fort markalı 
kamyonet satılıktır. Müracaat Marpuççulaı: 
Büyük Ab~t han ' - f 

SATILIK 936 l\IODEL BUİK - Müra
caat: Galata Şlşane karakol .Şişane gara
ıı, Galatn Şlşane karakol FreJ han No. 4 
Uhak Seçim. - 1 

4 - KlRALIK - SATILIK 
SATJLIK ve KiRALIK APARTIMıL~ -

Maçka Teşvlklye caddesi 29-31 numaralı 3 
katlı 25 odalı gayet mnnzarnlı mücedde 
apartunnn hem satılık Ye ·hem kiralıJdı 
~iplerin 3 üncü kc.ta müracaatları. -

t 
r 
8 

-Kir...ıı.ım AP,ı.RTlllAN - LAielide Val 

ıde apartım nında 2 numara kiralıktır 
Jindekllere mür:ıcaat. 

. 
SATILIK Ar.SA - Nişa.ııtnşında Teşviki 

Je mahallesinde Bostan ve mektep sokak 
lanna nazır iki cepheli ve Vali konatı oad 
de .. ıne (25) metre mesafede, apartunan 
~raj ve evler inşasına elverifll bir arsa 
~-~ veya itrazen satılıktır. CGalatada 
~çılı hanında 3 No. ya m1lrac&at.) 

-
--
, 

JUÇIRILMIYACAK FIRSAT - Kumba
racı JOkufunda. &rSUl fiatına altında dtık
tlııı oan 23 numaralı ev atılıktır. Milraca
aı Beyotlu Bursa sok. 29 Fazıl Soysal -2 

8ATILIJ[ APARTIMAN, HANE, ARSA 
ARANIYOR - Ta.t.sı.m, ŞJşll, Maçka, Cihan• 
sır, Be:votıunun her semtinde satılık emllk 
alınır. Her gün saat 12-H Galata Tünel ya
nında Mertebanl sokak Hulftsl bey handa 
Jııfanuk Viramşabuha mUracaat. - 1 

ACEii'iJIWREN SATILIK. FOTOGKAF
IU.NE - Bakırköyünde karakol kal'§ısında 
88 numaralı foto Tetik namında.ki tanınmı.t 
fototnı.fhanem dışanya gideceğimden dev
redecetım. Müracaat içindekine. - 1 

ACELE SATILIK KELEPİR EV - Ve çi
çek bahçesi, Samatya Çınar polis karakol 
karşw jlo. 224. 8 dönüm bahçe ucuz fiatle 
aahlbt ellle ııa.tılıktır. İçindekilere müraca
rt -3 

B:IZILTOPRAK İl~ MALTEPE - Arasın
da altı odalı bahçeli, elektrik su ve salreyi 
havi, nakli vasıtalarına yakın satılık ev is
teniyor, kati fiatue mevkUnln aşağıdaki ad
rese mektupla bildirilmesi, bay Demir Şl§ll, 
Etfal Hnstunesl sokak No. 2, daire 4. - 3 

DEVREN SATILIK BAKKALİYE - Se
kiz senedir tek bir şahıs elinde faaliyette 
bulunmuş mevldi Jtlb:ır ve işlektir, azimet 
dolayıs!ıe satılıktır. Ntşantaş vall konak 
caddesi 109-1 numarada hallaç Abdürrah
mana müracaat. - 9 

SULTANABM.ED - Üçler mahallesinde 
Su Tera?Jsl sokak No. 7 ev satılıktır. 4 k-ıt 
ve bir de bodrum katı aydınlık ve geniş 11 
oda ırWıeı, manzara, hava 2 sokağa yüzü 
ve her türlü konforu vardır. Görmek iste
yenlerin her gün 12 ye kadar içindekilere 
müracaatıan. _ 2 

AYDA %09 LiRA GETtılF.N BİR İRAD 
ARANIYOR - Mağaza tercUı edilir, Satmak 
isteyenlerin Akşam'da M. M. N. adresine 
taf&llAtlı mektupla müracaatıan. _ 2 

KİRALIK ODA - İki Jdşlllk bir aile ne,z
dlnde mobllyeslz mutfak, banyo, manzara
lı 1kl kiflllk bir aileye vertlebllir. Cihangir 
Somucu sokatı 18 No. Ömür apartıman dai
re 3 müraca9tt. - 2 

SATILIK .EV - Anadoluhlsannda Küçük
su plAJına on dakika. mesafede üç katll ye-
di odalı, içinde suyu ve elektriği bulunan 
bir ev ehven fiatle satılıktır. Ayrıca bir dö
nüm ~esi vardır. Görmek ve paz:ı.rhk ı ı 
için mezkfi.r eve müracaat edilmesi. - ı 

. 

AltŞAJııt 

SATILIJ[ EV - Klgir, dört oda, kulla
nışlı ev. eşyası lle veya eşyasız satılacaktır. 
Kumkapı Arapzade sokak No. 17 müracaat 
pazar günü. - 1 

MOBİLYALI ODA - Temiz bir aile ya
nında mobilyalı bir oda kiraya venlecektir. 
Taksim Talimhane Topçular cadd"81 411 
No. Berber Kirkora müracaat. 

Btl'YVKAD.ADA - İskeleye 15 dakikadan 
uzak olmıyan. deniz kenannda arsa veya 
bahçeli ev satın alınacaktır. Ankara cadde
si CBabıAll) 50 numaraya müracaat. - 2 

5 -- MÜTEFERRİK 
DANS DERSLERİ - Büyük J"atbet bu

lan en son danslardan hakiki (Buink) 
Fokstrot husus! ve münferit olarak her gün 
ders vcrUtyor. Müracaat saatleri 12 - 13, 
17 - 21 e kadar Büyükparmakkapı tramvay 

, durağı 117 No. profesör Pano.syan - 8 

. 

İNGİLiZCE TC ALMANCA DERSLERİ -
<Bahusus ticaret vubeleri ve bakalorya) -
İngiliz Oxford ve Bcrlln üniversitesinden 
mezun bir profesör tarn.fından en sert ve 
asri metodla verilir. - Fransızcayı mükem
mel konuşur. - Esaslı ve en seri usul. -
Ücret nıutedll - CProf. H.) rümuzuna mek-
tupla rnüracat. - 11 

DANS DERSLERİ - Hususi ve münferld 
dersler asri dansları son 7enlllklertıe Suing 
Ye Poleglayt öğrenmek için en 1y1 en ça
buk ve akademJk rnetodlarla öğreten pro
fesör Hanımyan'a münıcaat. Ders .saatleri 
14 21. Beyotlu Parmakkapı Mis sokak ıs 
numaraya. - 3 

DERS İSTİYENLERE - Yüksek tahsile 
devam ediyorum. Bilhassa ortaokul okur
larına lstenllen dersi ucuzca verlrlm. Ak
şamda CA. BJ rumuzuna müracaat. 

ALMANCA DERS-Türktebaası 
bir Alman bayan ufak çocuklara, mtireb
blyellk, ynhud lise derecesinde olan talebe
lere Almanca ders vermekle beraber tilık.çe 
derslerine de yardım edeblllr. Ta§raya da 
gtdebllir. Akşamda D. K. rümuzuna. mek
tupla müracaat. - 2 

MEKTUPLARINIZI .ALDIRINIZ 
Gazetemiz ldarehaneainl adres ola

rak göatennl.t olan karllertmısden 
ö K - a. s. K. - P. Tuna -

İ. Z. T. - F. S. Ş. - Gazino 
namlarına relen meıctuplan tdareha

nemlzclen aldırmalan mercudur. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan işletme 
Umum idaresi Hanları 

Muhammen bedeli 10950 lira olan 730000 adet rakkamlı i§aret çivisi 4/3/1940 pazar
tesi günü saat 15.30 da kapalı zarf ıısullle Ankarnda idare binasında satın alınncattır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (821.25r llralık muvakkat tenllnat ile kanunun tayin ctti
ti vesikaları ve tekllflerinl aynı gün saa.t 14.30a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
10.Zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm 
n sevk eemttnden dağıtılacaktır. (455) 

* . 
Muhammen bedeli 864,10 lira o!an 22S metre galvanize gaz borusu Ue 3 adet dirsek 

ve 1 adet T. açık ckslltme usulile sntın alınacaktır. Münakas.~ 12/2/940 pazartesi günü 
saat 11 de Sirkecide 9. lşlet.me blnasında fı.. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. istek
lilerin kanuni vesaik ,.e 64,Sl liralık teminatla aynı gün ve saatte komisyona müracaat
ları Ilzımdır. 

Şartnameler parasız olarak: komJsyondnn verilmektedlr. 

Dolmabahce Sf adyumu inşaatı münakasa ilanı 
1 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü lstanbul 
Bölgesi Başkanlığından: 

1 - Yapılacak it: Dolmabahçede ealcl İstablalmire bhıalannın bulunduğu saha. ne 
Havagazı fabrikasının bir kısım amzlsi üzerinde yeniden yapılacak olemplk stadyomun 
bll'Omum Urgir inşaatı lle .elektrik, lralöriter sıhhl tesisat işleri hariç• burada mevcut 
binaların yıkılması ve enkazının kaldırılmam ifldir. 

2 - İhale şartlan: Kapalı zart usul1ledlr. Ve vahidi fiat lledJr. İhale en müsa.lt 
flat tekill eden firmaya yapılacaktır. 

3 - Keşlr bedeli. Ru 1fe ald ilk keşif bedeli 755.584,0S liradan ibaret olup muvakkat 
teminatı 34.450 liradıt'. tBet-0narıne demiri aynca Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğ'il 
taratınd8:1ı temin edilecek oh•p oııun fiatı bu yekfuıa dahil değlldlr. 

4 - Ihale günü ve yeri· ihale 14 Mart 1940 perşembe günü saat on beşte Beden 
Terbiyesi İstanbul Bölgesinin Taksimde Ay Yıldız Apartıma.nının 3 cü katında kain 
merkezinde icra t-dllecektlr. 

5 - Bu işe ald evrak şunlardır: 
a - Hususi fenııt şartname 
b _ Futb'll Es.hası ve kO§u pistine ald 1zahname 
c _ Stadyum binasına ald izahnnmc 
d _ tık keşif hülasası 
e _ Bayındırlık işleri genel §artnaınesl 
ı - Nafıa VekAletı yapı İşleri umumi fennt tartnamea 
g - Mukavelı: projesi 
h - Eksiltme ~artnamesl 
1 - 20 parça pllin ve proje 
6 _ Münakasaya :ı.,tırtık etmt:k isteyenler yukanda yazılı evrakı Beden Terbiyesi 

İstanbul Bölgesinin Taksimdi" Ay Yıldız apartımanındakl merkezinde muhasebe aerv1s1nde 
26 ura mukabillnd.ı ı:ılablleceklerl gibi soracakları her hangi bir hususta her gün saat 
on beş ne on sekiz arasında burada bulunacak Mimarlar tarafından kendilerine lAzım.-
celen izahat verilecektir. c612.t 

Türkiye Eczacılar Laboratuarı 
't'iJ."k Anonim Şhllttl İclare Meclisi Reisliğinden: 

Hissedarlar umumi hey'eti 22 Şubat 1940 perşembe günü saat H de Şirket Merkezin
de adiyen içtima. edecektlr. e!rketlli esas mukavelenameslnln 81 inci maddesi muclbince 
lçtlmaa l~akal beş hisseyi temsil eden hissedarlann bulunmalannı d.llerb. 

iç~·t~IA RUZNAMESİ 

1 - İdare Meclisi ve müraldp raporl:mnın okunması ve 1939 senesi hesabatınm tet
kiki ve temettüün dağıtılması hakkındaki teklWn müzakeresi. 

2 - Müddeti blteıı iki idare meclisi Azasının yenilenmesi ve idare mecllst hUZUll bak
lanın taylnl. 

S - Mllddetl biten mürakiblıı yeniden intihap ve ücret1nln t.ayint 

4 - İdare Meellsi A.zamıa ŞlıketJe ti~ muamelelerde bulunabtlmeleri ~ eeu 
mukavelenıımenin 46 ncı maddesi muclbiııce mezuniyet. veril.mest. 

JJaaa Jlllll'l1&& ....... : 9"W .... 
.Alılam llatlNı .. 
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T. i Ş B A N K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Ke.şideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustoe, 1 Dmclteşrin 

tarihlerinde yapılacaktlr. 

Kumbaralı ve kumbarasız huaplamıda en aa IW Uran bulunanlar 
kuraya daha bulunacaktır. 

-...-..-- Z 5 1940 iKHAMiYELERI 
1 Adet 2000 liralık 
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Türkfye iş BankaBına para 11atwmakla. yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda taliinizl de denemiş olurS"unuz. 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktör:üğü 
Istanbul bölgesi başkanhğından 

Pazarlık suretıle ynpıml:ıcak lş: 
1 - Tahtı tasarrufumuzda bulunan Ta.kslmde Sıraservller caddesinde kain 57 No. D 

merkez binamızın ltalorifct' tesl!)at.ınm tamiridir. 
2 - Keşlfnameye göre tamir bt>dell 125 llrnclır. 
3 - Pazarlığa iştirak edeceklerin lG lira teminat akçesi yatınıısl"n lAzımdır. ı 
4 - Kfii!naıne hakkında izahat, Tatslmde Abdülhak Hamit cMddesindc Ay Ylldıt 

Palas 2. inci kat 3 No. da bölı:;e merkezinde verillr. 
5 _Pazarlık 29/1/940 pazartesı günü aaat 10 da Bölge merkezl.nde yapılacaktır. Alt .. 

tadarlann bu ve buna müın:ı.sıl iş yapbklarına dair vesikalarını h!ımllen mezkfir günı 
ve saatte ıuüracaaUan. (652) 

----MEŞHUR---· ____ _, _________ _ 
y PSAL Ti 1'I JOHN fabrikası mamulAtınclan 

BİR KOMPLE ELEKTRlK 

Çamaşır Yıkama 
Tesisata 

gelm~tir. Hastaneler, mektepler, 
oteller ve müesseseler için pek el
verişlidir. Bu makineler Galata da 
Mahmudiye Cad. No. Sl 
ANUHY AN mağuasuıda bulunur. 

İstanbul asliye birinci hukuk biklmll
ttnden: 35/835 

Ölü Mehmet Sabit Teresest tarafından 
Taksim vallde çeşmesinde 27 No. Iu evde 
Karı Schrecker ve Taksim Şlşll sokak 2 No. 
da. Kısantopolos Aleksandr aleyhine 2600 
Uranın ta.hslll hakkında açılan dannm 
netice! muhakemesinde müddea.blh 2800 
l1ranln müddeialeyhlerden tahslll Ue milb
rez veraset senedi mucibince mumaileyh 
Mehmet Sabitin mtra.scılan oldukları ta
hakkuk eden müddetlere verilmesine ve 52'1 
turuş masarifi muhakemenin de mO.ddel
aleyhlere tahmlllne 27/1/936 tarihinde ka
rar verUm!ş ve karann dahi müddela.leyh
lere H. U. M. K. unun 407 1ncl maddeaino 
tevtikruı UA.nen tebliği tensip ıoıınmı.ş ol
duğundan milddeialeyhlerin llA.nın ertesi 
gününden itibaren kanuni müddeti içinde 
kanunt yollara müracaat etmeclll1 \akdir
de UAm.m katıyet kesbedeceği tebliğ maka.
mına kaim olmak üzere nem olunur. 

(M. 2282) 

* 'O'sktidat Halkevlnden Evlmlz llalomm
da 28/1/940 pazar ctınü saat 15,30 da pro
ftQt.oeyom d&hllJyo mütehassısı Dr. Zeki 
K6rotlu tarafından (Çocuklarda vereme 
b.ıll Jronıma Wcfhtı:ıert) mevzulu bir koıı
aıam ~an. p1eb1llr • 

o O!ur olmaz yerlerden mobilya. ı: 

B alın:ıkdaıı sakınınız. ][ 
Şôhret; en mükemmel ga- B G rantıdlr. 

Güzel ve Nefis mobilya. o 
1 Ancak; neyoğlu Müelllr c!l.d-

p desınde Kabristan sok .:1da 

A 8 No. da. eski u PSAL Ti D L 
1 mobllya. ma~azal:ınnd:ın alı- o nabllir. 

••-•• Çocllk hekimi •••-1!!1 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim - Tallmhane Palas 4 numara. 
Pazardan maada her gün saat 15 den 

sonra Tel: 40127 

Dr. A. Aaım Onur-• 

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
tawıbalun en stUel ıerinde. l8Dll 

blr part l01D4e, konforu mfihmmef, 
ba)amı 17i. bdın Ye erkek her *8rit 
ha.9UJ,ıkl&ra açılı: .butane. 

DolUID " bdm amcllyatlarlle tı.
llk. apandlaıll. buUr H dltu ameiı,... 
ıa lglD tolr acuz husu.si tıatıer. ona
~. "8m'ftJ yolu, Munlllm Nacl ea4, 

ııı - 116. Teıeton: '222L 
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TORK• TiCAAliT • BANKA!»I 
KUPONLU •VADELİ •MEVDUAT. 

~ . 
·GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

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

bilen bir memur ile yine Fransızca bilen ve seri yazan bir daktiloya Uıti
yaç vardır. Verilecek maaş baremin (8) 1ncl derecesine kadardır. 

İsteklileıin hamil bulunduklan vesika asıl veya suretlerile tercüme! 
hal varakalarını en geç 5/ 2/ 940 tarihine kadar Zonguldak Posta kutusu 

(21) e göndermeleri ilAn olunur. 

Kansızlar içın 
Pek Mükemmf:!I 

En kansız düşmüş hastaların az uman 
:ıarf ında ilctisabi kuvvet etmeleri için 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 
·oulNlUM LABARRAQUE ~\malan 
kafidir. En muannit aıtma nöbetlerine 
karşı dahi gayet müeasirdir. Zayıf haa·: 
talıkdan sonra kuvvetsiz; fazla çalışma· 
dıın yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuı gençlerin, zahmetle 
inkişaf eden renç lm:lann Lohuaalılc.d.ır 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kanaız: 

- lann dahi tesiri mu· 
cerrcp ve Paria Tıp ' 
akademiai tarafından 
kabul-'!lileQ. • •• 
uınıum 

aiti • 
Şarabı"' 4"'6lidirlw. 

Deposu: Galata, 
Gllmruk ıok. No. 36 

Her· Eczanede'' 1Ablır )
1 

-s- ·-

AKŞAM 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
işte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edeHilir 

1-KREM PERTEV: Bir tua
let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu
susiyeti itibarile yüzdeki 
çızgı ve buruşukluklann 

teşekkülüne mani olur. 
Deriyi genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasıdır. Genişlemlş 

mesamatı sıkıştırarak cild
deki pürtük ve kabarcık

ları giderir. Çil ve lekeleri 
izale eder. Teni mat ve şef
faf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir clld 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını düzeltir. Si· 
vilce ve siyah noktalann 
tezahürüne mani olur. Cild 
adalesini besliyerek kuv
vetlendirir. Kuru cildler 
için yağlı, ve yağsız cildler 
için yağsız hususi tüp ve 
vazoları vardır. 

--• Alaturka ve alafranga --• 
Mükemmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kitabı) 

Yazan: F AHRlYE NEDİM 

Her eve JAzun olan bu ldtab, bine 
yakan yemek, tatlı, pastalar pişir
mesini kolay surette tarif eder. 

Fia.ti: 100, cildi.iri 125 kurtl1 
Satış Yeri: 

is tan bul İNKILAP KİT ABEVt 

İstanbul asliye üçüncü hak.ilk hildmlltln
den: Artemisiya. tarafından; Ortaköyde 
uncu sok:ı.k 22 No. lu hanede mukim iken 
hail hazır ikametgAhının meçhul olduRu ta
hakkuk eden İstlratl aleyhine mahkemenin 
939/ 1067 No. lu dosyası ile açılan gaiplik da
vasının yevmü muhakemesi tçtn na.nen 
müddelaleyhe tebligat yapıldığı halde gel
memesi hasebile hakkında gıyap karan it
tihaz ve ilanen tebliğine karar verilerek 
muhakeme 22/ 21940 saat 14 de talik lalın
mı' olduğundan müddeialeyh İstiratlnbı 
mezkur gün ve saatte mahkemede bulun
ması veya blı: vekil göndermesi lüzumu ua.n 
olunur. (M. 2281) 

27 l{Anunu.sant 1940 

BAYAS MOBiLYA EVi 
Beyo:lunda Altıncı Daire karşısında Müellif Cad. 6/8 Ne. 

marut BAY AS Ticarethanesi 
ı Beyoğlu, Altıncı Daire, Şimal Sokak J\1 kl • • 
1 Iionservatuvar yanında 4 No. ya J YQ efmtşftT. 

A. BAYAS ve A. PSALTl müessesesinden Mobilyası olanlar mezkar mıdı•le 
\t müracaatlan rica olunur. Telefon: 41055 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartn:ıme ve nümunesı muc\blnce 150 top parşömen U.Rıd.ı açık eUUtme mulDıll 

satın alınacaktır. ' 
Il - Muhammen bedeli 1650 liri\ muvakka.t teminatı 123,75 liradır. 
III - Eksiltme 31/ 1/ 940 çarşamba eünll saat 18 da Kaba~ta levazım ve mtıbayad 

şubesindeki alım komlsyonu:ıda yapılacaktır. 
IV - Şartname ~e nümune har gi!n c..özü geçen şubeden parasız alınablllr. 
V - Isteklllerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte ~ 7,5 &1lvenme paralaZU• 

birlikte mezkur komisyona gelmeleri 1lAn olunur. , cMb 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
B. TahnıJn 

Mlitdan Fiyatı tııc teminata 
C İ N S İ Adet Kr. B. Lira ltr. 

Portakal 64 lük 10000 5 60 ) 
• 80 ııt 22000 3 25 ) 
• ıoo ıuıc sooo ı 75 > ııa 50 

Ma.ndallna. 5000 3 25 ) 
Oals.tasarny Lisesinin pan.c;tyonunun 15 Nisan 9.a eonuna tadaf lhtlyaçl&n olan 

yukarıda mikda.rı, heherinln tahmin tiatı ve ilk teminatı yazılı portakal ve mandallna
sının 30/ 1/ 940 saiı günü saat 14.30 da. açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme Beyo~lu Istlkl!\l caddesi No. 349 da Lbeler muhasebecııttlnde toplanan okul 
komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklll~~ teminat yatırmak için ve şartnameyi görmek üzere Beyotlund& oaıatua:=
ray Llses1 Idareslne müracaattan ve Ticaret Odası vesikaslyle birlikte yukarıda. aOzG. 
geçen gün ve saatte komlsyonda. bulunmaları. (299) 

C Öksürenlere: Katran Ba.k.kı Ekrem :::J 
Hakkı K.a.tran pastilleri de vardır 

Marmara Maden Türk Limited Şirketi 
ikinci ilan 

Marmara l\laden Türk Limited Şirketi, İstanbul İkinci Ticaret maJıke.. 
mesi 12/4/39 tarih ve 37/704 numaralı ka:rarile fesh~ olduğundan ştr. 
ketten alacağı olanların bir sene zarfında Galatada 'Vnyon hanında 84 - 65 
numarada mu.kim Tasfiye memuru Henri Kadlece müracaatla aıacaklanıu 

isbat etmeleri ilin olunur. 

ZIRAA T, INŞAA T, Y ANCIN iılerindc ol duiu ıibi 
P ASlF KORUNMA hizmetlerinde, SU BASKINI ve 

SE.Yl.AP boıaltma iılerinde de gene 

Bernard Motopomlarının 
Emaalaiz ve yi,ikıek kabiliyetleri cörülmek
tedir. Keza ELE.KTRlK ZİYASI veren n 

AK.UMULA TOR dolduran 

BERNARD 
ELEKTRO JENLERI 

Ehli vukuf tarafından büyük raibet 
kazanmııbr. Çok iktııadi, dayanıkla. kullanııı kolay, l)'apıllft buit olaa 

BERNARD MOTÔRLERININ 
Hem benzin hem de mazutlıı iıler DİZEL modelleri ve genit yedek akıamı 
iıtoku daima mevcuttur. 

BERNARD MARKASINA DiKKAT 
Katalok ve teklif ilk talepte gönderilir. Türkiye umumi acenı: vo merkez 
;deposu: 

TÜRK - AVRUPA LiMiTED ŞiRKETi 
.. ______ İstanbul, Galata, Per ıembe pazarı S 7 /61. ______ .. 

M ov 1 
Fransa edcbiyabnın en parlak bir eseri, Dünya edebiyatının en ~eİh~; bir 
Romanı olan MADAM BOVARl çıkmıştır. Tercümesi en zor eserlerden biri 
olan bu meraklı, heyecanlı, kıymetli romanın müellifi mcıhur GUSTAVE 
FLAUBERT, mütercimi Ali Karni AKYÜZ'dür. Roman büyük bir itinıı ile 
üslubu, şive ve ahengi muhaf-ız:ı edilerek gayet edibane bir surette Türkçeye 
çcvrilmi,tir. Metin harici beş resimle tezyin edildiği gibi kitabın müellifi ve 
kitabın ıahısları ve kahramanları hakkında uzun ve tahlili bir mütalaayı havi· 
dir. 450 sahifeden mürekkep bu eser, Şubat ayı sonuna kadar 100 kuruıla 
satılmaktadır. Perakende ve toplan İstanbulda A:nkara caddesinde HiLMİ 
KİT ABEVİN 'de satılır. 


