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Sonbaharda Almanların 
kuvveti 7,5, müttefiklerin 

kuvveti 9,5 milyon olacak 

Tele.fon: Başmuharrir: 20565 - Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681 - Müdür: 20497 

Sovyetlerin iki aylık . :s0
• d~~~-a 

zayiatı 150 bini bulmuş Harıcıye v~~~lımız~nABul-
. .. .. . gar Başvekılı ıle mulakatı 

Altmış hın olu, altmış beş hın yaralı, -Sofya mahafili, mülakata çok ehemmiyet veriJor 
yirmi beş . bin esirden bahsediliyor Köseivanof hükOmeti belediye intihabatında kazandı 
İtalyan gazeteleri Ladoganın şimalinde 35 bin Sovyet 
askerinin çok fena vaziyette bulunduğunu bildiriyorlar 
Paris 28 - TanıIUlllŞ Fransız u

kerl muharriri Charles Maurice, Petlt 
Parisien gazetesinde yazdığı bir ma.-

Patis 29 - Sofyadan blldirlldiğine göre Balkan antantı konseyine iştirak 
için Belgrada giderken B. Şükrü Saraçoğlunun Bulgar Başvekili B. Köseivanat
ıa yapacağı müllkata Bulgar siyasi mahafllinde büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. Balkan antantı konseyinin içtimaından, Sofyada fevkal!de netice
ler beklenmemekle beraber ,Balkanlarda vaziyetin tava.zzuhuna yanyacağı tas.
dik edilmektedir. 

kalede diyor ki: • 
c:Finlandiyada ild aydanberi harp 

devam ediyor. Sovyetler, Lehistanda 
olduğu gibi, burada da kolay bir mu
vaffakıyet elde edece~lerini zannetti. 
ler. Fin mukavemetini, kışı hesaba 
katmadılar, aldandılar. Fin harbi , 
Sovyetıere pahalıya, çok pahalıya mal 
oluyor. sovyetler birincikanunda 85 
bin, ikincikıinunda 60 - 65 bin ki ce.. 
man 150 bin kişi kaybettiler. ÖU1 
milctarı 60 bin, yaralı da 65 bindir. 
25 bin kadar da esfr verdiler. 

B. Köseivanof; Bulgaristanda yapılmakta olan intihabatın dördüncü ve 
son safhasında da büyük bir muvaffakıyet kazanıD.l§tır. Bu muvaffakıyet hal
kın kral ve hü.kfunetçe takip edilen sıla. bitaraflık ve hiç bir bloka girmemek 
siyasetini tasvip ettiğini teyid eder. Belediye intihabatında Sofyada muhalif
lerin kazandıkları 7 azalığa mukahil hükfunet 44 dairede kazanmıştır. Sobran· 
yada katı vaziyet bir ay sonra toplandığı zaman belli olacaktır. 

Ladoga gölü üzerinden bir taarruz 
Roma 29 - Bugün Helıink.iden alınan haberlere göre Sovyetler Ladoga g3· 

lünün Şimali Şarkiıinde yeni bir taamız hareketine gcçmiılerdir. Harekat tama• 
men donmuı olan gölün üstünde yapılmıı, hücuma iıtirak eden askeri kuvvetler• 
den bir kısmı Mannerheim hattını çevirmeğe teıebbüs etmi~lerdir. Finliler bütün 

. hücumları püskürtmüılerdi-::..r:..:.·----------

8 ı Daladier bu akşam nutuk söyliyecek 
Patis 29 - Fransız BafVekill B. Daladier bu ak§am saat 20 de (Türkiye 

saatile 22 de) radycıda bir nutuk söyllncektir. 

sovyetıerde ölülerin yaralılar kadar 
çok olması kimesyi hayrete düşürmü
yor. Çünkü teşkilat berbaddır. Ağır, 

hatta hafif yaralılan bırakıyorlar. 

Bunlar açlıktan, soğuktan ölüyorlar. 
Bazı yollarda kilometrelerce iki ta
rafta sıra ile yatan Rus ölüleri görül
mektedir.» 

Kayaklı bir Fin askeri arkadaşlanna donmuş Sovyet askerlerinin sırala1lmlf 
cesedlerini gösteriyor 

Belgrad 29 - Yugoslavya Baoveldll ile Maliye Nazın bir §imendifer kaza
sında hafifçe yaralaruruşlardır. 

,;._---~------------
Almanya, ita/yadan vagon istiyor 

haberlere göre bir Sovyet tahtelbahiri, 
Finlerin koyduk.lan torpillerden biri
ne çarparak batmıştır. İki Sovyet tay
yaresi de düşürülmüştür. 

şimalinde 35 bin Sovyet askeri çok 
fena vaziyettedir. Bu havalide kar iki 

Roma 29 - Alman iktl.sad mü.şaviri Claudius üç gündenberi İtalyada 
bulunuyor. Mumaileyh ttalyadan şimendifer malzemesi ve vagon almağa ça
lışıyor. İtalyanın bu tnJebi kabul edemiyeceği zannediliyor. - Son dakikada gelen diğer haberler 2ci aah.ifemizdedir 

Excel.sior gazetesi de diyor ki: 
cFinler dünyaya yalnız misal olmakla 
kalmadılar, büyük bir ders de verdi
ler. Bu ders de yaşamak istiyen bir 
milletin nelere muktedir olduğunJı 
göstermeleridir.> 

Bir Sovyet tahtelbahiri ·hatti 
Londra 28 - Stokholmdan gelen 

35 bin Sovyet askeri müşkül 
vaziyette· 

Roma 28 - İtalyan gazetelerinin 
aldı.klan haberlere göre Ladoganın 

metreyi bulmuş, bütün yollar kapan
mıştır. Askere yiyecek gönderilemedl
ğinden Sovyet tayyareleri yiyecek at
makta, fakat bu ihtiyaca ka.fi gelme
mektedir. Yalnız dün 1000 Sovyet as-

(Devamı 10 uncu sahllede) H itlerin hazırladığı yeni 
Yeni zelzeleler Ankaraya 55ton diplomatik taarruz ne imiş 

, . ~ . . . külçe altın geldi Dört hedeften biri Türkiyeyi İngiliz dost-
Dün de bazı vılayetlerımızde kuvvetlı Dün Ankarada Merkez luğundan vaz geçirmek, diğeri İngilterenin 

zelzeleler kaydedildi banka::fiiditesellüm Balkanlardaki nüfuzunu kırmakmış 
r 

Güınüşbaneuin umuınt görünüşü (X işaretli hükfunet konağıdır) 

Ankara 28 - Buraya gelen malü
mata göre bu gece Tokatta beş saniye 
süren oldukça kuvvetli bir zelzele 
hissedi1Jll4;tir. Bu sabah Fatsa.da da 
bir zelzele duyulmuş, halk geceyi dı
şarda geçirmiştir. Bu ~on yersarsın
tısı büyük zelzeledenben hissedilenle
ıin en siddetlisi olmuştur. 
Bund~n başka dün gece ~arkikara

hisar Trabzon Giresun, Tffebolu ve 
Dikilide birer ~elzele kaydedildi. Ha). 
sar yoktur. 
Gümüşhane 28 _ Burada yeniden 

bazı zelzeleler kaydedilmiştir. 
Samsun 28 - (Akşam) - Şehri

mizde 27 birincikanundanberi her 
gün zelzeleler olmaktadır. Dün gece 
de biri oldukça şiddetli, üçü hafif ol-

ma.k üzere dört zelzele olmuştur. Ha
sar yoktur. 

Erzincan havalisinden 
gelenler 

Dün, Erzincan ve havalisi fela.ket
zedelerinden on dokuz kişi daha şeh
rimize gelmiş ve tutulan evlere isk!nı 
edilmi§lerdir. 

Malatya tütün fabrikasının 
bir kısmı hastane oldu 

.. İ~hisarlar idaresinin Malatyadald 
tutun fabrikasının bir kısmı geçen 
ayın otuzundan itibaren zelzele mm. 
takasından gelen hasta ve yaralılara 
m~h~us bir hastane haline ifrağ edll
mıştır. Fabrika kısmındaki bir salon 

(De\·anu l O uncu sahifede) . . 

Ankara 28 (Telefonla) - Londra 
anlaşmalan mucibince İngllterenin 

bize ikraz ettiği 15 milyon sterlinge 
mukabil altın bugiin Cümhuriyet 

Amsterdam 28 (A.A) - (Reuter): 1 - Türkiyeyi İngiliz dostluğund.aQ 
Berlinde bitaraf kaynaklardan öğre- vazgeçmeğle icbar eylemek, 2 - İngil .. 
nlldiğ1ne göre, B. Bitler pek muhte- terenin Balkanlardaki nüfuzunu kır .. 
mel olarak önümüzdeki ha.ita içinde, mak, 3 - Balkan memleketlerinin fer. 
büyük bir diplomatik mukabil taar· dl bltaranı.klarını muhafaza ve Al-
ruzda bulunacaktu. Berlinde yapıl- manya ile ticari münasebetlerinl ida-

Merkez bankasınca tesellüm edilmiş- • tm lerini temin lemek .1. n~ı 
mış olan son htisU.St toplaritıda AI- me e e ey ' .. - .ucu• 

tir. manyannn, So!ya; Belgrad.t Atına ve kan antantı konseyinde Alman taraf .. 
Bank dö Frans erkanından iki za- -Bükr~ elçilerine bu mukabil taarruB _tan bir unsurun müzaheretinl eld41

1 

tın nezareti altında Suriye yolile ve için lüzumlu bütün talimat ve~ etmek üzere Bulgaristanı Balkan ~ 
hususi trenle şehrimize getirilen bu tir. ·tına girmeğe teşvik eylemek. 

altınlar külçe halinde olup 55 ton 
ağırlığındadır. Heyeti umwnlyesi 1114 
sandık teşkil etmekte idi. 

.. :i .k: k a. 'Ci Ie :r a 

----------------------

Söylendiğine göre, Balkan antantı Almanya Balkanlara doğrq 
konseyinin önümüzdeki Bel~ t.op- harekete geçecek mi 7 

il .. 1h Lonclrs 28 {A A) - Lord Milne lantısı münasebet e, B. Bitler, q~- . cSunday Oıronicle> cuetesindoki Jıd. 
daki dört hedefe varılması için bütün talık aiyul ve aakerl icmallnde töyle d .. 
nüfuzunu istimale karar verıniştir. mektedh ı 

Bu hedefler şunlardır: (Devamı 10 uncu sahife@) • 
Anlaşılmaz tarifeler ... ııı .. 1111111111111111111111111111111111rıııınıııııııımııı•ınıınnuuıııwwnunımuııımnıııımıınua•u111unnmegım111111a1J1nıuu...u-

İskelelerde tarif eler asılıdır. Fakat 
halk gene memurlara: 

- Emirgana vapur saat kaçta? • 
diye sorar. 

Zira okuma yazmayı kıt bilenler 
değil, Mühendishanei Berril Hüma." 
yun mezunlan bile bu ilinlardan bir 
şey anlıyaınamaktadır. Bir takım re
mizlerle, işaretlerle yazılmış olan bu 
tarifeler ancak mütebassıslara hitap 
ediyor gibidir. «Bunlan sökmek için 
cifir ve ıstırlab tahsil etmek lAzım!• 
diyenlerin latif esi cidden yerinde .•• 

Biraz daha fazla kağıt sarfetmeli· 
ten korkmayıp tarifeleri halkın oku
yabileceği, anlıyabileceği vazıhbğa 
doğnı inkişaf ettinneli. Emirgina gi
decek adam, .göz önünde, koca koca 
«Emirgina vapur saat şu kadarda 
kalkıyor!• diye yaZJlmış göne, bunda 
mahzur değil, fayda vardır. 

- Ha.taya giden sinema meraklısı çocukları neden yakala.mıflar baba?.; 
- cHatA> ya gitmesinler diyet .•• 
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__ n_a_··_n_G_e_c_e_k_i_v_e_B_a_s_a_b_amri'h_k __ i_B_a_b_e_r_ı_e_r __ _, 
Son dakika 

Harp ve bitaraflar 
lngiltere, bitaraf/ardan yardım değil, 

sabır göstermelerini istiyor 
Londra 29 - Sunday Tlmes gazetesi bitaranann vaziyeti hakkında yaz· 

dığı bir makalede diyorlar ki: 
1<Müttefikler bitara!lardan yardım istemiyorlar. İstedikleri şey, sabır ve 

tahammül göstermeleridir. Müttefikler, bitaraf vapurları Almanlar gibi vapur
ları batmmyorlar ve mürettebatlarını açık denizlerde bırakmıyorlar. Müttefik
lerin bitaraflardan kendilerine müşkül!t çıkarmamalanru istemeleri haklarıdır. 
Çünkü müttefikler, yalnız kendi menfaatleri için değil bitaraflann menfaatleri 
için de harp ediyorlar. Şayed Almanya bu harbi kazanacak olursa İskandinav
yada, Baltıkta ve merkezi Avrup&da müstakil hiç bir devlet kalmıyacak, İtalya 
bile Almanya.ya tdbi bir devlet vaziyetine dil§ecektir. 

Fransız -lngiliz parlamentolar komisyonunun karan 
Paris 29 - Londraya giden Fransız Milll Terbiye Nazın B. Delbos İlli

giliz ve Fransız parlflmentolar komitesinin içtimaına riyaset etmiş ve üç saat 
süren bu içtimada mühim kararlar ve~tir. Komite, biri müdafaa, ikincisi 
iktisadi ve malt, üçüncüsü propaganda namile üç tall komite teşkiline karar 
vermiştir. 

Sovyet Polonyasındaki son Almanlar da· nakledildi 
Roma 29 - Polonyanın Sovyetler tarafından işgal edilen kısımlarında bu

lunan son Alman grupları Alman topraklarına nakledilmiştir. Bunlar 160 
bin kişi tutmaktadır. 

Antikomintern teşkilatı Britanyaya 
karşı çalışacakmış 

Londra 29 - Mevsuk bir menbadan öğrenildiğine göre Alman antikornin
ern resmi teşkilAtı şimdiye kadar bolfevikliğe karşı yapılan mücadeleyi Bü-
1k Britanyaya çevirmeleri hakkında dün emir almışlardır. 

Merkezi Çin hükOmeti kuruldu 
Roma 29 - Şanghaydan bildirildiğine göre Merkezi Çin yeni hükUmeti te

tekkül etmi~tir. Bu bükfunete Vang • Çing- Ley riyaset etmektedir. Kabine 11 Na
zırdnn mürekkeptir. 

Alman gizli radyosunun dünkU nesriyatı 
Londra 29 - .Alman gizli radyosu bugün saat 18 de yaptığı neşriyatta 

Alman Harbiye Nezaretine mensup bir zattan aldığı malümatı dünyaya yay
mıştır. Buna göre Alınanlar harb başlangıcındanberi 67 denizaltı kaybetmiş

lerdir. 
Aynı radyo demiştir ki: Göbbels Almanyanın günde 2 tahtelbahir ~a 

ettiğ'ini iddia ediyor. Halbuki haftada iki tahtelbahir yapılmaktadır. Bunlar 
da knlitc itibarile eskilerden düşüktürler. Şimdiye kadar batan denizaltı ge
milerile 1000 kadar zabit ve mütehassıs tayfa kaybolmuştur ki bunun da ça
bucak telafisi kabil değildir. 

omanya lngiltereye 
teminat verdi 

Hiç bir devlete muahedelerle kararlaşan 
miktardan fazla petrol vermiyecek 

Yeni petrol komiserliğine iktlsad 
nezareti umumt katibi tayin edlldl 

Bülaeş 28 (A. A.) - Milli lktisad 
Nazırı dun en mühim petrol ıirketlerinin 
aıümessillerile görütmüt ve kendilerine 
teşekkül etmekte olan ve faaliyeti Ro
manyada bulunan bütün petrol ıirket ve 
müesseselerine ıamil olacak umum pet
rol komiserliğinin mahiyeti ve maksat
ları lıakkmda malumat vermiıtir. 
Nazır, bundan ıonrn İngilterenin Bük

reş elçisini kabul etmiştir. Diplomatik 
mahf ellere gelen malumata göre Rumon 
i.ktisad nazın Romanyanın petrol ihracı 
hususunda ecnebi memleketlere kartı 
giri;ıtiği taahhütler hakkında Sefire ma
lumat vermiş ve hiçbir ecnebi memle
ketin muahedelerle tcsbit edilen miktar
dan faz.la petrol taleb etmedijine dair 
Sefire teminat vermiftir. 

Petrol komiseri tayin edildi 
Bülaet 28 (A.A.) - İktiead Nezareti 

umumi katibi profesör Chelman Nedda, 
ahiren ihdas edilmiş olan hükumet pet
rol komisyonu reisliğine tayin edilmi4tir. 
Mumaileyl., idari vezaifinden iıtifa ot• 
aıittir. Kendisi. birçok ıenelerdenberi 
Radar ajansı administratörlüiünü de ila 
etmekte idi. 
Fransız gazeteleri ne diyor? 

Parla 28 - Excelsior gazetesi petrol 
mesele9i hakkında yazdığı makalede di• 
ror ki: cAlmanya, 1.5 gün zarfında Bal
kan politikaeını balİan baıa değiştirdi. 
Almanya, Polonyamn taksiminden beri 
Sovyet hlikfunetince bot görünec.,k vazi
J'et alarak Balkanlarla mctgul olmaktan 
çeltinmeğe başlallUfb. Fakat aradan ay
lu, hatta ıeneler geçmedikçe Sovyet 
Ruayadan hiç bir ıey alamıyacağını an
layınca gene pancermanizmin cŞ.rka 

doiru> hedefine döndü. 
Stalin Finlandiya itile mqgul oldu

iundan hiç bir mukavemette bulunamı
yor. Almanya bundan iıtifade ile Galiç
ya petrol menbalarının kendisine kira
lanmasını, Lvov - Romanya ıimendifer 
hattının kontrolünün Almanyaya veril
mesini istiyor. 

Diğer taraftan, Romanya ile evvelce 
müzakerede bulunan Cloduis' u tekrar 
Bükreşe gönderdi. Kab vaidlerle, kah 
tehditlerle Romanyadan fazla petrol ve 
malzeme almak istiyor. Buna mukabil 
bir Sovyet taarruzu takdirinde Alman
yanın yardımına dair mühim vaidlerde 
bulunuyor. 

Romanyomn bu tehditler karıııında 
hareket ıerbestiıini feda edeceğini zan
netmek Kral Karolu ve Rumen zimam- . 
darlannı tanımamak demek olur. Rumen 
ricalinin, Almanya ile Sovyet Rusya ara
ıındaki aon anlqmalar karıısında mem
nun olmak ıöyle durıun, endifeye dilt
mesi daha ziyade muhtemeldir.> 

Ordre gazete.i diyor kiı cAlınanyarun 
Romanya hududuna doğru uker aevk
etmesi Romanyayı tehdid etmek içindir. 
Y oba burada bir askeri harekette bulun
ması muhtemel değildir.> 

Petit Journal diyor ki: cRomanya pet• 
rolti kartteındaki vaziyet ia'e çok ıarihti~ 
Bu davanın esaaları ıunlardır: Roman
yanın İngiliz, Fransız anlaşmalarına ve 
ticari muahedelerine hürmet etmesine 
müteyakkız bulunmak, Romanyanın bt
taraflığının tatbikine nezaret etmek ve 
nihayet enternaeyonal hukuk kaideleri 
ile müemmen bulunan ablokaya devam 
etmek.:.. 

lngilferenln bir karan 
Şubat iptidaaindan itibaren 

bütün vapurlara vazıyed 
ediliyor 

Londra 28 (A.A.) - HükQmet, İn· 
gilterede hamulelerini tahliye etınlf 
olan bütün İngiliz n İngiliz müstem· 
lekeleri açık deniz gemilerine 1 p
battan itibaren vazıyet etmeği karİlr· 
Iaştınnıştır. 

B. Chamberlain çarıamba 
günü bir nutuk söyliyecek 
Londra 28 (A.A.) - Bu sabahki 

İngiliz gazeteleri, B. Chamberlainin 
çarşamba günü «National Publio in
t.erests Committeen nin öğ\e ziyafetin
de bir nutuk söyliyeceğini bildirmek-
tedir. · 

Sunday Times gazetesine göre, Baş
vekil bu nutkunda geçen hafta uzun 
münaka.Şalara sebep olan bitaraf 
devletlerin vaziyetini bahis mevzuu 
yapacaktır. 

Tuz satışları 
935 aenesindenberi mütemadi 

yükselme var 
1939 senesi haziranından kanunuevvel 

gayesine kadar olan yedi ay zarfında mem
lekette 114,293,000 kilo tuz satılmıştır. 1938 
senesinin ayni müddeti zarfında satışlar 
112,120,000 kilo olduğuna nazaran bu sene 
.atışlarında yüzde ı kadar bir tezayüd ha.
sal olmuştur. 

Tuz lstlhlAld llatJerln tenzil edildiği 
1935 seneslndenberi mütemadi blr yüksel
me anetmektedlr. 1934 senesinin ayni yedi 
ayı zarfında satışlar 87,357,000 kilodan lba.
rettı. O seneye nazaran tezayüd nlsbetl 
yüzde 30 dan fazladır. 

Ziraat umum müdürü 
Ankaraya gitti 

İzmir 28 (Akıam) - Birkaç gün
denberi şehrimizde zirai mÜC'l!eseleri 
te<lkik eden ziraat umum müdürü B. 
Abidin Ege Ankaraya gİtmi§tİr. 

Kaçak takıbinde kayaklı 
memurlar kullanılacak 

Doğu mıntakasında kışın !azla kar ya
ğıp yollar uzun müddet kapalı kaldığı ci
hetle, İnhisarlar kaçak takip teşklH\tınm 
lAyıkile vazife göremediğini nazarı ltibare 
alarak, İdarenin Erzurum, Kars, Artvin gi
bi kışı şlddetll olan vil1yetıerde vazife gö
ren takip memurlarının bundan böyle ka
yaklarla teçhizine karar verdiği haber alın
Dll§tır. 

İhracatçılar cemiyeti 
kongresi kapandı 

Balıkesir mebusu B. Mazhar Akpı
nann başkanlığında toplanan Türki
ye ihracatçılar cemiyeti kongresi ruz
namesinde bulunan meselelerin mü
zakeresini ve karara bağlanmasım 
müteakib mesaisine nihayet verirken 
başta Cüınhurreisi ismet İnönü ol
duğu halde büyüklerimize karşı say
gı ve sevgilerini bir defa daha teyid 
eylemiştir. 

Son yağmurların Tirede 
zararı 

İDnir (Akıam) - Son yağmurlardan . 
Tire kazasının Mahmudlar köyü dahilin
deki feyezan ve kurutma kanall~rından 
bazılarının ıedleri yıkılmıtbr. Köy ara
zisinde mezru 5 5 O dekar mahıu 1. hat
ta toprağile ael suları tarafından denize 
götürülmü~tür. 

Bazı ovalarda biriken sulardan hasıl 
olan gölcükler sebebile bu yerlerda 
uzun zaman zeriyat yapılamayacağı an
latılmaktadır. ---- ---

Graf von Spee 
mürettebatı 

Uruguay hükUmeti tevkif 
edilmelerine karar verdi 
Montevideo 28 (A. A.) - HükWrıet 

Uruguayda kalan Graf Von Spee müret
tebatının tevkifine karar vermiftir. Ge
lecek haftanın bqlangıcında Dahiliye 
Nezareti karada kalan 1 O kadar zabit ve 
küçük zabitle zırhlıyı tahrip eden infilakı 
hazırlıyan ve Tacoma vapurunda tevkif 
edilen 4 bahriyeli hakkında tevkif kara
rının ne ıuretle tatbik edileceğini teebit 
edecektir. Yaralı olan bu bahriyeliler 
hastanede bulunmaktadırlar. 

Sovyet - Bulgar dostluk paktı 
Budapeşte 28 (A.A.) - Pester Lloyd 

gazetesi, daimt Bulgar • Sovyet dost
luk paktının yalnız iki memleket için 
değil, Balkanlar için de hayırlı neti
celer vereceğini 1azmaktadır. 

7 ,5 milyona karşı 9,5 milyon 
Sonbaharda Almanların kuvveti 7,5, lngiliz 

ve Fransızlann 9,5 milyon olacak 
Fransızlar Maglnot hattının gerisinde 
müthiş ağır top kuvveti topladılar 

-Paris 28 - Paris Soir gazetesinin 
askeri muharriri diyor ki: «Bugün 
Almanyada, beş milyon asker sil!h 
altındadır. Fakat bunun mühim bir 
kısmı henüz talim görmemiştir. Son
bahara kadar bunlar talimlerini ta
mamlıyacaklardır ve daha iki buçuk 
milyon kişi silAh altına alınacaktır. 

Bu suretle sonbaharda Alman ordusu 
mevcudü yedi buçuk milyonu bula;. 
caktır. 

Almanya Çekoslovakyada, Polonya
da, hatta Avusturya.da bir milyon ka
dar asker bulundurmak mecburiye
tindedir. Maamafih bunu hesab et
mesek bile sonbaharda Almanların 

yedi buçuk milyon askerine mukabil 
Fransa v.e İngilterenin iki milyon faz. 
lasile dokuz buçuk milyonluk kuvve
ti bulunacaktır.» 

Yine bu gazete, bir İngiliz muhar
ririnin Fransadaki seyahati neticesin
de yazdığı makaleden bazı parçalan 
iktibas etmektedir. İngiliz muharrir 
diyor ki: 

«Fransızlar, Maginot hattının geri
sinde müthiş ağır top kuvveti topla
mışlardır. Bunlar kısmen ray üzerin
de hareket etmektedir. Ağır toplar 
50 kilometrelik bir sahayı, bütün yol
ları tamamen kontrol etmektedir. 

Fransızların 70 tonluk tankları da 
çok müthiştir. Bugün Fransa büyük 
bir gayretle ve tam randımanla çalışı· 
yor. 914 de buna imk~n yoktu. Çün
kü memleketin mühim bir kısmı isti
l!ya uğramıştı. İstilaya uğnyan yer
ler en mühim sanayi mıntakalan idi. 
O vakit demir havzasının yüzde dok
sanı .Almanların eline geçmişti.» 

Fransız tebliği 
Paris 28 (A.A.) - Resmi tebliğ : 

lngiliz - Japon 
münasebal ı1. 

Japonya ikinci defa olarak 
İngiltereyi protesto edecekmif 

'l'okyo 28 (A.A.) - Domei ajansının bll
dlrdlğine göre, Japonya pek muhtemel 
olarak A.samu Maru hadlsosi hakkında in
glltereye iklncl blr protesto notası daha. 
gönderecektir. 
Sanıldığına göre, Japon hükftmetl bu 

yeni notasında. inglliz makamla.nnın ha
reketinin gayn meşru mahiyeti üzerinde 
ısrar edecek ve tevki! edilen 21 Alınan 
yolcunun geri verilmesi bahsinde Israr 
eyllyecektır. 

Hariciye Nazırı B. Arlta dün gece hari
ciye yüksek memurlarlle uzun bir ltonfe· 
ra.ns aktctmlştlr. Domel aJa.nsının blldir
dlğlne göre bu toplantıda İnglllz hilltQ
metlnln hadiseye lüzumu kadar ehemmi
yet vermediği. ve bu sebepten dolayı İn
giltere ile Japonya arasındaki münasebet
lerin vahlmleştlğt tesbit edilmlştir. 

Roma 28 (A. A.) - Stefani ajanıı
nın diplomatik muharririnin yazdığına 
göre bir Japon harp gemisi cWingsang> 
iemindeki lngiliz vapurunu durdurarak 
içinde araştırmalar yapmıgtır. Araştırma• 
lar 11 saat sürmüştür. 
Şanghaydan alınan bir habere göre 

İngiliz d eniz makamları bu hadiseyi pek 
vahim addederek Japon deniz makamau 
nezdinde keyfiyeti protesto elmiflerdir. 

Londrada bu araıtırmamn cAsama 
Maru> ve cl.asuta Maru> isimlerindeki 
Japon vapurlarında İngiliz harp gemile
ri tarafından yapılan araştırmalara bir 
mukabele olmak üzere yapıldığı ıöylen
mektedir. 

Maarif Vekili geldi 
Maarif Vekili B. Hasan Ali Yücel bu 

eabahk.i Ankara ekıpreaile 9ebrimize 
gelmiştir. Burada bir hafta kadar kala
rak Vekllete aid itlerle me§gul olacaktır. 

Osküdarda yangın 
O.küdarda bayan Şükriyenin evinde 

dün gece, bırakılan mangaldan sıçrayan 
bir kıvılcımla yangın çıkmış, bir oda 

CfYUI yandığı halde yetişen itfaiye tara
fından aöndürülmügtür. 

inhisarlar idaresi üzüm ve 
incir alıyor 

bmir (Akıam) - İnhisarlar idaresi 
borsadan bu sene mahsulünden iki mil
yon kilo kuru üzüm ve incir mıntakala
nndan dört milyon kilo hurda incir aa
bn almı§tır . Bu mahsuller, idarenin ima
lat iflerincle ietihlik edilecektir. 

İşara değer bir şey yoktur. 
Paris 28 (A.A.) - Buzların çözül· 

mesi ve çamur, cephelerde aske
ri harekatı felce uğratmakta berde
vamdır. Havada ise bulutlar ve yağ
mW'lar, her türlü faaliyete mani ol
maktadır. Dün Alsas ve Loren cephe
leripde hüküm sürmekte olan sükütu 
hiç bir hadise ihlal etmemiştir. 

Askeri mahafil, ecnebi memleket
lerden gelen ve bir otomobil kafilesi
nin harbin başlangıcmdanberi ilk de
fa olarak bombardıman edilmiş oldu
ğunu bildiren haberi tekzib etmekte
dir. Garp cephesinde böyle bir hadi
se olınam~ır. Aynı mahafil, bazı şe
hir ve kasabaların tahliyesi için muk~ 
tezi bütün tedbirlerin ittihaz edilmiş 
olmasına rağmen, tahliye edilmiş ol
duklarına dair olan haberleri de tek
zib etmektedirler. 

Bundan b3.§ka Fransızlarla İngiliz
ler, son günlerde Alman talıtelbahlr
lerine karşı bir çok taarruzlar yapmış
lardır. Bahri mahafil, Alman tahtel· 
bahirlerinin on gündenberi yeni bir 
taarruz hareketine kıyam etmiş ol
duklarını teyld etmektedir. Müttefik
lerin emniyet karakol gemilerinin 
mukabelesi çok şiddetli olup her gün 
düşman gemilerine karşı bir takım 

taarruzlar yapılmakta olduğu kayde
dilmektedir. 

Müttefiklerin amirallik daireleri, 
bu hususta etraflı malumat vermek
ten imtina etmektedirler. 

Paris 28 (A.A.) - 28 kanunusani 
akşam tebliği: 

Bugün cephenin bazı noktalarında 
ileri hat unsurları arasında faaliyet 
yeniden başlanıı.ştır. 

Almanyada radyo 
dinleme yasağı 

Ecnebiler bile kendi radyo
larını dinliyemiyecekler ! 
B«lin 28 (A. A.) - cDeutsche 

Juıtice> mecmuasının son nüshasında 
Adliye Nazırı radyoda ecnebi r.eşriya
brun dinlenmesini meneden kar.ırname 
hakkında tafsilat vermekte ve bu mem
nuiyetin ecnebiler hakkında da cari ol
duğunu kaydetmektedir. 

Radyodan öğrendikleri yalan veya 
kaede müstenid haberleri işaa edenler 
için pek ağır cezalar tertip edı!migtir. 
Bazı ahvalde idam cezası da derpiş edil-
mektedir. ----
Bulgaristan Düyunuumumi· 

ye hamillerile görüıecek 
Sofya 28 (A.A.) - Bulgar nazırlar 

meclisinin bir kararı üzerine, Bulgar 
düyunu umumiyesi direktörü Molof, 
Bulgar istikrazlannın İngiliz hamil
lerile yeni anlaşmalar akdetmek mak
sadile, dün Londraya hareket eyle
miştir. 

Bir Portekiz vapurunda 
araştırma 

Askerlik çağındaki Alman• 
lar tevkif edildiler 

Lizbon 28 {A. A.) - Afrikadan ge
len Quanza ismindeki Portekiz vapuru 
müttefikler tarafından yolda iki kere d~ 
durulmuttur. Evvela bir İngiliz hup ge
misi tarafından durdurulmuı ve içinde 
yapılan araştırma neticeainde 4 Alman 
tevkif edilmittir. 
İkinci ıefer bir Franeıa harp gemisi tar.,. 
fından durdurulmut ve içinde bulunan 
Almanlardan 2 ıi daha tevkif e<lilmittir, 
Diğerleri askerlik yaıında bulunmadık .. 
lan için yollarına devam etmiglerdir. 

İspanya açıklarında batan 
Fransız gemileri 

Madrld 28 CA.A.) - Salı günü İspanya 
sahll1 açıklannda bir denizaltı gemisi ta
rafından batınlmış olan Fransız Turny 
yük gemisinin kurtarılmış olan mürette
batı Alsazlen ismlnde diğer bir geminin 
de aynı zamanda torpillenmiş olduğunu 
fakat bu gemi mürettebatının vnziyetlnden 
haberdar bul unmadıklannı blldirmlşlerdir. 

Tumy yük ge.mlsl 2769 tonHA.to Alsazlen 
yük gemtsı ise 3819 tonilato idi. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Zavallı calışkan ve , 
müstahsil adam! 

Zavallı çalışkan adam, zavallı mun· 
tazam adam, zavallı adam ki dünya
nın ~erini döndürmektedir ... Zavalh 
müstahsil adam... Ona ne kadar U 

paye veririz! 

················· .8.~d'~d. s~~~~ ·~~·;~·.büyükleri• dl-
1e bir albüm neşretti. Fevkalide bir . 
tabı.Bunda Şemseddin Saminin tsml· 
ni göremeyince hayrette kaldmL .Hal· 
buki. İbrahim Alieddin, büyüklerim.Is 
arasına bu pirini koydurmak için Se. 
dad Simavi üzerinde müessir olJna,. 
hydı sanıyorum. . . 

Son zamanlarda «Büyüklerımızdm 
kimlerin heykellerini dikmeli?• diye 
ortaya bir mesele atılmıştı. Bunun 
üzerine 7 GlJN'ün sahibi Sedad, elli 
kişilik bir güzideler kadrosu hazırlıya
rak bunların resimlerini bir sahifeye, 
ter~ümeihallerini karşt sahifeye gayet 
güzel bir şekilde bastırdı. Bahsi g• 
çen eser budur. İçinde de şu şahsiyet
ler ele alınmış: 

ı. AtiUl, 2. Farabi, 3. GazneU Mahmud. 
4. Ibnl sına., 5. Alp Aslan, 6. Cengiz Han, 
7. Mevlflna, 8. Osman Gazi, 9. Yunus Emre, 
ıo. Tlmurlenk, 11. Yıldırım Beyazıd, 12. Fa
tih Sultan Mehmed, 13. Hüseyin Baykara, 
14, Yavuz Sultan Selim, 15. Barbaros, 18. 
Piri Reis, 17. Turgud Reis, 18. Fuzuli, 19. 
Kanuni Sultan Süleyman, 20. Kılıçall Paşa, 
21. Mimar Slnan, 22. Sokullu Mehmed Pa.
şa, 23. Baki, 24. Nef'i, 25. KA.tib Çelebi, 
26. Köprülü Mehmed Paşa, 27. Evllya Çe
lebi, 28. Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, 29. 
Nabi, 30. Ibro.hlm Müteferrika, 31. Nedlm, 
32. Mütercim Asım, 33. Dede İsmail E!en
di. ?4. Düyük Reşid Paşa, 35. Fuad Paşa., 
36. All Paşa, 27. Ahmed Vefik Paşa., 38. 
Mithat Paşa., 39. Şinasi, 40. Gazi Osmarı 
Paşa, 41. Namık Kemal, 42. Müze müddrü 
Hamdi Bey, 43. Abdülhak Hamid, 44. Tev
fik Fikret, 45. Mehmed Akif. 46. Ziya Gök
alp, 47. Atatürk, 48. İsmet İnönü, 49. Fev
zi Çakmak, 50. Mehmedcik. 

Bu kadar şair ismi geçmesine kar
şılık, lisanımızı her türlü ana eserler
le bezendircn ve bu işi bir başına ya
pan Şemseddin Sami'nin kale alın

mamasını protesto ederim! Hem ni
çin şairlerimize bu kadar büyük yer 
ayırmalıydı ki, bunlann heyeti umu
miyesi bize henüz bir milli lisan ka· 
zandırnuş, milli hayatımızı anlatmış, 
edebiyatımızı beynelmilel alemde 
• mesela İran şiiri gibi • meşhurlaştır
nıış değillerdir. Bir Mimar Sinan, hat
ta onun arkasından gelen ikinci de
recede mimarlarımız, terazenin kefe
sinde, ismi geçen bütün şüeranın 
ağırlığındadır. Şemseddin Sami de, 
türkçeye sanat abidesi dikmek istiye
ccklere kaide taşlan hazırlamıştır. 

Bir zihniyetimizi hiç beğenmem: 
Çalışkan adamı, muntazam adamı, il~ 
leri döndüren adamı hemen hemen 
hiçe saymak ... Devalrde böyledir, ti
carette böyledir, umumi hayatta böy· 
ledir, hatta sanatta böyledir: Çabalı
yacak yerde çelim çalım gösteren biri 
zuhur etti mi, buyurun baş köşeye ... 
Şemseddin Samiye layasla süera lark ' , 
yıllık tüccara kıyasla vurguncu böy-
ledir. Roman yazanlar bile, işile, gü· 
cile uğraşan bedbahtın kansını hay. 
laz delikanlıya kaptınrlar! On sekiz 
yaşında bir delikanlı heveskirlık nııs .. 
ralannı yazar; milli kültür namına 
ondan mühim şeyler bekleriz. Sonra 
ayni şahsiyet üç ecnebi lisan öğrenir, 
keneli telifatı hariç, otuz kitabı türk
çeye tercüme eder. Sanki bu measl 
kıymetini bozmuştur. 

Bütün bu misaller, muntazam me
saiye ömür törpüleyici emeğe layık 
olduğu laymett -rermediğiınhi göste. 
rir: İşte bunun içindir ki, bizde de 
• «istidadım van iddiasile • minevt 

-; Yedi Gün müessesesi 50 Türk 
büyüğü diye f evkalide nefis .bir eser 
nesretmis bav Amca. Yazılar Ibrahim 
AlAaddinln, ;·esimler Münif Fehimin! .• 

DA. 

Uç mezarhk kaldır1hyor 
Şişlideki katolik, Mecidiyeköyündeki rum, 

Kağıthane yolu üstündeki ermeni mezarlıklarına 
hazirandan itibaren ölü gömülmiyecek 

Şehir içindeki kabristanların tedrl· 
cl bir surette kaldırılmasına teşebbüs 
edildiği için mevcud mezarlıklardan 
çoğuna ölü defnedilmesi menedilmiş
tir. Belediye şehir haricinde mezarlık
lar tesis edecektir. Zincirllkuyudaki 
mezarlık bu karann ilk tatbik sa.hası· 
dır. Fakat şehrin en güzel yerlerinde 
bazı kabristanlar var ki hA.lA. içine öl\1 
gömülmektedir. Bunlar da Şişlide 
Osmanbey ile Feriköy arasuıdaki bü
yük Katolik mezarlığı, Mecidiyekö
yündeki Rum, Şişli - KAğıthane yolu 
üstündeki Ermeni mezarlığıdır. 

Şehir içiR.de kalan bu mezarlıkların 
şehrin sıhli1 vaziyetini ihlA.l ettiğini 

Taksim maydanı 
Açılan sahanın tanzimi 

itine baılandı 

Taksim meydanı ile Taksim jandarma. 
karakolu binası arasında açılacak 85 met-
tellk geniş sahanın plilnı B. Prost taratın
da.n bazırlanm11 ve bu plana göre sahanın 
tanzlmlne başlanmıştır. 
Sabanın uzunluğu 110 metredir. Sahada 

on dörder metrelik iki yol bulunacaktır. 
Sahanın ortası 44 metre genişli~lnde ola
cak ve bu kısımda iki büyük yeşillik tes~ 
edilecektir. Yeş1lllklert ihtiva eden bu sa
ha, her iki tarafındaki on dörder metrelik 
caddelerin seviyesinden da.ha yüksek ola
cak ve burası, bu 14 metrelik caddelerde 
yapılacak geçid resimlerinin temaşası için 
lüzumu halinde tribün olarak kullanıla
caktır. 

Havalar düzelinceye kadar bu yolların 
yaya kaldırımlan ve ortalan asfalt olarak 
inşa edilecek ve ilkbaharda. da yeşU saha.
lan ihtiva eden orta kısmı tanzrm edlle
cektlr. 

İthalat ve ihracat birlikleri 
Şimdiye kadar kurulan ithalat ve ihra.· 

cat birliklerinin Ömer Abid hanına taşın· 
masına devam dllmekteldlr. Bu i§lere, Tl
caret VekAletı ihracatı kontrol dairesi şett 
bay Hakkı Nezihi, veklleten riyaset etmek
tedir. Daire, halen Liman hanında çalış
maktadır. Ayni zamanda. teşkilatlandır
ma vazllcsini de üzel'ine alan bu dairenin 
bugünkü vaziyette bütün işlere yeti~esl 
biraz zor olacağından VekA.let, kontrol dal
reslnln de Ömer Abid hanına taşınmasını 
emretmiştir. Bu daire, bir haftaya kadar 
yeni binaya taşınacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şöhret vurgunculuğuna daha büyük 
heves oluyor. ve: «Zekim, kurnazlı
ğnn var!» diyerek doğru dürüst tüo
cann ekmeğini kapan servet vurgun
culuğuna meyi görünüyor. 

Öyle bir münekkidin zuhuru lazım
dır ki, bugün heveskir şiirlerine gös
terilen alakayı, bir tercüme kitabına, 
bir lugat kitabına, bir dergiye göster
sin. 

Öyle bir zihniyet lıizımdır ki, elli 
Türk münevverini seçerken, bunlann 
heykellerini dikmek isterken on küsur 
şairden beş, altısının mevkilni, Şem
seddin Samilere, Cevdet paşalara, 

Naima'lara bıraksın ve münevver 
gençliği bunların Jıaleflerl olmağa 
beveslendirsin.. 

Çalışkan, müstahsil, muntazam 
adamı, hudat nablt, bohem istidadla
nn fevkinde saymak mecburiyetinde-
yiz. (VA • Nft) 

na.zan dikkate alan Beyoğlu kazası 

Hıfzıssıhha komisyonu bu mezarlıkla
ra önümüzdeki 1 hazirandan itibaren 
ölü gömülmemesine karar vermiş ve 
bu karan, bu mezarlı.klan idare eden 
mütevelliler heyetine resmen tebliğ 

etmiştir. 

Kaza Hıfzıssıhha komisyonunun 
bu kararma ala.kadarlar, VilA.yet Hıf
zıssıhha meclisine müracaatle itiraz 
etmek hakkına maliktirler. Şayet Hıf
zıssıhha meclisi de kaza ko~nu
nun kararını tasvip ederse 1 haziran 
940 tarihinden itibaren bu mezarlık· 
lara ölü defnedilmiyecekti.r. 

Hıfzıssıhha kanunu, metruk mezar-

Haklı şik ayetler 
Postahanelerde kalem, 

hokka derdi 
Hüviyeti blzce malfun bir otu,Yucu

muzda.n aldığımız mektupta deni.llyor 
ki: a:Kaç senedlr, nazan dlikatlmi 
celbediyor, şehirdeki bütün postahane
lerde, kalem, hokü. derdJ vardır. Bu
ralarda ya. yazacak sağlam kalem ucu 
bulunamıyor, ya.but da mürekkep. 
Hokkalar ekseriya. tozlu, topraklı mü
rekkeplerle doludur ve bunlar ibUya
ca yetmiyecek kadar azdır. Uçların 
kaybolmasından endişe ediliyorsa bun
lar, her hangi bir şekilde blr yere tes
bit edilebilir. Postabanelerdeld mttrek
kep ve hokkasızlık yüzünden kimblllr, 
benim gib1 kaç bin kişi mürekkepli ka
lem sahibt olmak mecburiyetinde kal· 
mıştır? Bir giln, her bangt bir posta
haneye uğrarsanız, bir hokka etrafın
da kaç kişinin bekleşmekte olduğunu 
siz de görürsün üz.• 

KÜÇÜK HABERLER: 
* Bebekte İsmet apartımanı kapıcısı on 

beş yaşlarında İbrahim isminde b1r ço
cuk, dün apartıınanın merdivenlerinden 
düşerek ağır surette yaralanmış, poU.. ta.
ra.tından hastaneye kaldınlmıştır. * Randevuculuk ve fuhşa tefvllt suçla
nndan muhakeme altına alınan, blllha.1"9 
kefaletle tahliye edilen madam AUnanm 
Beyoğlunda ruh.sat almadan yeni bir 
pansiyon açtığı Beyoğlu em.niyet lmirll· 
tınco tesbit edilerek emniyet müdürlülüne 
blld1rllmlştır. Emniyet müdürlüğil madam 
Atlna.ya pansiyon işleteceği. takdirde ruh
sat alması icap edeceğini tebliğ etm.l(t1ı\ 

Madam Atlna hakkında belediye tall· 
matnamesi ahkamına tevfikan da para 
cezası kesilecektir. * Garsonluk eden Hızır adında biri ev
velki gece, işten çıktıktan sonra. o civarda. 
b1r kıraathaneye giderek kahve ısmarla
ınış, fakat bu kahvenin gecikmesine hid
detlenerek kıraathanenin cam1annı kır
mıştır. Polis; Hızır hakkında kanun! t&-
ldbat yapmaktadır_. __ _ 

Galatada sahildeki binalar 
boyablıyor 

Şehrin içindeki ana caddelerle aokaiı 
yapılan binaların boyanmaları için bele
diyenin yaptığı tebligat üzerine boya.sı, 
badanası bozulmuş birçok blnal&r 7eniden 
boyatılmıştı. Galata lle Azıı.plcapı arum
da. sahilde bulunan binaların da bo7an
ması için beledlyece blna sa.h1plertne teb-
lltat yapılmış ve bu blnalann boptıJm.a. 
sına ba.şlanmı.ştır. Bu arada Şlrket1hayrt· 
ye, Merkez bankasının da boyanmuı 1c;.1n 
firkete müracaat edilmiş, Şirketi Hayriye, 
blna cepheslnln taştan oldutu için boya.
namıyacağını blldirmlştir. 

lıklann bozulup, taşlannın kaldınlma.
sı ve ölü kemiklerinin diğer bir yere 
nakli için muayyen bir müddet tayin 
et~tir. Bu müddet bittikten sonra 
• Belediye kanununun hükümlerine 
göre • bu mezarlıklar B~lediyeye inti
kal edeceğinden, burada Prost plA.nı
run Icaplanna göre parklar tesis edi· 
lecek:tir. 

Kendilerine tebligat yapılan mezar.. 
lıklar mütevellileri 1 hazirana. kadar 
Belediye ile mutabık kalarak şehir 
harlcinde münasip yeni mezarlık sa.
halan tesis edecekler ve hazirandan 
itibaren cenazeler bu yeni mezarlık
lara gömülecektir. 

Tesvikiye mahallesi 
Bugiinkü garip vaziyetin 

tashihine çalııılıyor 

Nt.şantaşmda. Teşvlkiye mahallesi, Be
flktq kaza.sına merbuttur. Halbuki Teşvl
k!ye mahallesinin Be.,ikta., ile hemen he
men hiç bir münasebeti yoktur. Halle, bü
tün ihtıyaçlannı Beyoğlundan tedarik et
tll'l gibi halk Beyoğlu yolile gidip gelmek
tedir. 

Nlşanta.şı semtlnin bir kısmı da Beyoğ
lu kaymakamlığı hududu dahillndedlr. 
Esasen vaktlle bu hudud tesbit edllirken 
hiç te zarurl ihtiyaçlar göz önüne alınma
mıştır. Nlşanta.şı dört yol ağzından :Maç
kaya uzanan Teşvik.iye tramvay caddesi
nin sat kısmı Beyoğlu kazasına, karşı ta
ra.tı da Teşviklye mahallesi addedilerek 
Betlltta.ş kazasına bağlıdır. 

Teşvikiye polis karakolu, Beyoğlu kaza.sı. 
hududu dııhllinde olduğu halde Beşlırta.ş 
ka2'.asma. tabidir. Bu garabet yüzünden 
birçok idarl güçlükler çıkmaktadır. Bu ta..
ralcolun yanındaki binalar polis ıtibartle 
Dolapdere karakoluna tabidlrler. 

Bundan b!.rkaç sene evvel umumt mec
llste verllen blr karara göre Te§Vlkiye ma.
halleslnln de Beşlkta.ştan ayrılarak Beyot
lun& baıtlanma.sına karar verllmiştL 

Fakat bu karar o zaman bazı itlrazlar yü
zünden yüzüstü kalmıştı. 
Şimdi Teşvlldye maballeslnln vaziyeti 

yeniden tedk.lk. edllmekteclir. Beyoğl ita.
asının hududu çok geniş oldutundan ye
ni bir mahalle ilave etmekle işlerinin de 
çot&lma.sına sebebiyet vermemek ve buna 
mukabil Beşiktaş kazası varidatını da. 
ualtma.mat lçln yeni bir şeklin tatbiki dü· 
ıün lllmektedlr. 

Beşikta.şın hududu Dolmaba.hçeye ka
dardır. Te§Vlklye mahallesini Beştktaştan 
ayırıp Beyoğluna raptedince buna muka.· 
bll Kaba.taş ve sırtlarını Beyoğ'Iundan ayı
rarak Beşiktaşa. bağlamak gibi bir şek:ll 
muvafık görülmektedir. Bu mevzu etra
fında. yapılan teklif tedkik edilmek üzere 
yeniden umunı.1 meclise verilecektir. 

Baıın arkadaşlarına 
Basın B!.rllti İstanbul mınt.a.kası re1&U.· 

tinden: Ba.ruı ailesi genç bir uzvunu kay
betmekle müteessirdir. İzzet Muhittin Apak. 
Türle gazetecnıtını en iyi va.sıflartle, en 
ileri b1r istikbale götürmek mesal.m.lM 
tunetll b1r istidat inkişafı lle ve bütQn 
mevcudlyetlle lştlrlt eden blr arkada.p
m.ısdı.. Kenc:Us1ne rahmet diler, allealne n 
basın mensuplarına taziyetlerlm.lz1 bildl
rirten, arlcadaşla.nmızdan bugün cenua 
mwa&lminde bulunmalanru rica ed.l;yorus. 

Oenue, oataJ.oğlunda Esna! Cemlyetıerl 
hutaııuhıden sa.at 11 de kald.ı.nlacalc, B.
yuıd caml.lnde namazı kılınd.ı.tta.n sonra 
Jl7Qptet1 a.lle me:mrlıluıa natıı Ye detno
lwıacalı:tır. 

* Milletler Cemiyeti mesai büro.su nes
d1.ndek1 murahha.s:ımız B. Osman do.nıı:tl 
ekspresle tehrim1ze ıel.m..lftlr. 

Bay Amca ve 50 Türk büyüğü! .. 

·.. Bu eser büyük cihangir Atilla.- j 
dan kahraman Mehınedcii:!:e kadar ... 

. . . Türkün tarih, siyaset, fikir, nım, 
fen ve sanat büvüklerini bir arada 
topluyor! ..• 

... Ve bu 60 lA.yemut Türkün yalnız 
lldst yaşayan büyükler arasından 

alınmış ..• · 

• ISTANBUL bA y A Ti 

Hastalık ne imiş? 
Filim başladL Bir arfü;tin kıvrak 

dansını sqrediyoruz. Sehhar bakışb 
yeşil gözlerinin süzülüşü, cazın tem
posile bir lastik gibi bükülen vücudu
nün klvranışlan bütün nazarları per
deye 9Ckiyor ..• 

Etrafı kaplayan derin süküt içinde 
yanımdan mınitılar peyda oldu: 

- Şunun da ııeresinl beğeniyor
lar? .•. Güzel, çok güzel, diye göklere 
çıkardıklan şu haspa nu imiş? ..• 

- Fakat, şey ... Kancığım ... Güzel 
artist. Baksana vücudünün .. . 

- A, a, a ..• Sen de mi bu fikirdesin 
Hımmmm... Öyle ya, komşunun ta· 
vuğu komşuya kaz görününnüş. 

Litif müzik dalgalan ara. ında eği
lip bükülerek bir tüy hafifliğile sah
nede dolaşan artistin hareketleri kıv· 
rıiklaştı.kça, yanımdaki münakaşa da 
hararetleniyordu: 

- İli.hl Cahid ..• Ben seni hakikaten 
zevk sahibi zannediyordum. l\teğer 

aldanmışım. Erkek değil misiniz; 
zevkleriniz ne kadar incelse gene ka
balıktan kurtulamazsınız. 

- Canını, uzatmasaııa şekerim. 

Pekfila, senin dediğin gibi olsun. 

- Aaa... Bak hele •.• Söz bile söy
letmiyorsun. Anlaştldı. Galiba aşık 
oluyorsun şu çarpık haspaya. 

Adam cevap vermedi. llerkes ök
sünnekten bile çekinerek, artistin i9 
gıcıklayıcı bir pozwıu seyrediyonlu. 
Yanımda.ki kadın gene homurdanma
ğa başladı: 

- Cevap versene. Aşık mı oldwı şu 
1talak bar kansına? ... 

- Karıcığım Allah aşkına minası:s 
sözleri bırak. Perdedeki hayaline, 
«güzel» demekle dünyanın öbür ucun· 
daki kadına işık nu olur insan? ... 

- O h:ılde, güzel olan neresi imiş? 
Şu boncuk gibi yemyeşil gözleri mi, 
boya fırçası gibi kirpikleri mi; yoksa, 
şu desdeğinni surat, yılan gibi lav
nlan çarpık beli, incecik, cascavlak 
vücudü mü hoşuna gidiyor? Söyle ba
kalım. 

Kadın' mütemadiyen ısrar ediyor
du. Adamcağız bir müddet sustuktan 
sonra mınldandı: 

- Kancığım; erkek zevkinin kaba 
olduğunu iddia ediyorsun amma, gü
zellik karşısında gözlerimiz aldanmaz. 

- Ne demek istiyorsun yani, .•• 
Bizim gözlerimiz ters mi görüyor? Kör 
mü benim göderim? 

- Yooook. Gözleriniz sağlamdır 

anun.a, kadın güzelliği karşısında gö
rüşü değişir. 

- Vay beyim vaay. Yani, çirkin 
olmıyan bir kadını illa ki çirki.n mi gö
rürüz? 

- Eh, <<güzel» dediğiniz de pek vaki 
değildir ya. Bu, kadınlarda bir hasta. 
hktu. 

- Neden? ••• Ne hastalığı imiş? ..• 
Adam gene sustu. Kadın durma

dan tekrarlıyordu: 
- Neden öyle görürmü.şüz? Ne imif 

bu hastalık? •.• 
Oyun bitiyordu. Adamcağız palto

sunu, şapkasını alıp kalktı: 
- Söyleyince danlacaksın amma, 

mademki ısrar ediyorsun, söyleyim 
ba.rL 
Bayanın kulağına uzanarak mınl

dandı: 

- Bu hastalığın adına; ckıskançJıb 
derler. 

Cemal Refik 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Alman matJ.ne sa.nayU fabrikatörle. 

rtnden Hombart Lsmlnde blt Alman dün
ktl ebpreale tehı1.m1.a ıelml.otır. Hombart 
burada. bazı tıcarl iolerle meuut olacaktır. 

-====-

B. A. - İsa.bet olmu.ş. Aksi takdir. 
de henüz yeni - e_şld davası bitmeden 
başımıza bir de büyük - küçük dava.sı 
çıkardı! ..• 



== 

·Eski günlerde Edirne mektupları 

lstanbulda şimendiferler, tünel T rakyada kalkınma ve 
hareketleri ••• • 

ımar l..tanbuı ,..kumd&kll .. (Şuk .ım .... 
Clifc:rlen), ~· ..,. &t.tndekileır. 
tle (Anadolu tfmendif.Md) denir~ 
Wa.inln arumda yalı:wı Marmara d~ 
dailar var. . 

Neydi o Sirkeciye ıelip sıde:n trenla 
hey Allahım> ... 181.'4 de G.orse St .. 
phcmonnn icad ettllfnln ..,ı. toeelel'9 
silindir ıeçen loltomobillerden farkaz. 
Fuk. düdükleri sihl (dUt. düt) ı>tenc 
J:>oyuna (paf, paf) illim aalan bir lok°" 
motif. Arkuuıda küçücük kilçüclik. 7~ 
&an höcre böere. basık tannh 25, 30 
~agon. 

Banliyö İltaayonlaıuıın )>uaUnie farkı 
(Çatladıkapı) n Bez fabrikası ileriam,. 
deki (Y eAi mahalle) nlıı ırokluiu; Zey• 
tinbumunda da memurlar için yalnız bit 
iki postanın durduiu. . 

Katarlar zevali aaatle hareket ederler· 
di. Müşterilerin çoiuııda yalnız Serkizof 
da bulwıan bir tarafı alaturkaya, bir t..., 
rafı alafrani'aya ayar edilmit aaatlerı 
ve mübarekler derd mi derd. Huyundan 
mı, auyundan mı bir türlü doiru aibnez.
Jer, muttuıl &barlar, aahipJerinde de 
beyheyler ... 

Yine o zamanki değiıikliklerden birl 
BakırköyünUn avamca ıimdiki iaminde 
oluşu ve ilkin tarifelerde, istuyon lev
hasında, kibaılann dilinde Makıiköy 
olarak bulunuıu. 

Giıedckilerin, kondüktörlerin, kon
trollerin baılannda ıapka, aırtlarında 
beyaz teritli mavi ceketler... Balı:.ırkö
t'Üne aidiJin birinci mevki çeyrek, ikin· 
ci mevki üçlük. Floryada aiaçlar altın· 
da hava almak, kemani Kirkorun •azı
nı dinlemek, kafea arkuındakilere de 
ç~miçerez niyetile Küçükçekmecey ka
dar boylanacaksan yandın. Birinci 9,20, 
ikinci 6, 1 O kurut ... 

Vagonlar hep birbirinin örneii idi. 
Yalnız dııılarındaki 1, 2, 3 rakamları. 
Jçlerindeki aoluk: kadife, çatlak mutam· 
ba minderler ve tahtakuruau yuvası ke
ıevet bozuntularile ayırd edilirdi. 

Kir, toz toprağa müleme, yandan 
fazla inmez camlara parmakla yazı yaz:. 
Kabak çekirdeği, fındık, fııtık, mıaır 
koçanı, aardalye kafası, çiroz kılçıiı, 
yumurta kabuiundan geçilmiyor. Taaf· 
fünden burun direklerinin haynnı ıör. 

Nihayet kalkma vakii gelir. (Dan, 
dan, dr.n); kampana vurulur; ardından 
b ş-tnn aşağı (Fertik 1) ıcşleri .... Malum a 
kelime almanca ve (bitti tamam, ham) 
manasına... Fertiği çekmek, fertiği kır· 
mak tabirleri buradan yadigardır. 

Yoı tutulup gidilirken garçadak yan 
kapı açılır, kondüktör dalardı. Ka11nm 
füıttinde şapka; zülüfleri ta.ıımıı: du
daklarının kenannda izmarit: bir omu· 
zu kalkık. öbürü inik; kuşaiının ucu 
aarkık... Arkasında latunıısı ekıik bir 
palikarya, ' 

Elindeki zımbayı (Cark cark) ettire· 
rek, tıpkı Galata pandomimalarınm 
merdiven başlarındaki ağızla: 

- Bilctisl.. Biletial .. 
Öyle bir kurum, edalet ki burnundan 

dü en bin parça... İzmariti ıönmüı de 
çekiyor çekiyor almıyor mu, pencereden 
dışarı fiskiye gibi bir tükürükle attıktan 
aonra hadi kulaiının arkaeındakini aiı· 
za ve gözüne ilk ilişen cıgaralıya yanq
rna ... 

(Müsaade! .. Pardon!.. Signomil) fi. 
liın, yaktıktan sonra da temanna, (Mer
ai 1.. Sas efharisto 1) falan arama. 

[Bir vakitler (figaro) i'azeteıi mu
harrirlerinden Jules Huret' nin cNev;york.
tan Yeni Orleana> başlıklı bir aeyahat· 
nameşini okumuşhın\. Amerika trenle
rindeki zenci kondüktörlerin laübalilik
lerine, kompartımanda ayak ayak üstü
ne atıp fosur fosur püro içiılerine dair 
sahifeler doldurmuştu. Dediğim seneler 
hır de Deraliyeye buyursaydı, muhak
kak ki bu hususa koca bir faaıl aymrdı] 

O yandan kapılı, bölme bölme, Nuh 
yıllık vagonların baıka bir hat belln 
da Bakırköy, Ayastafanoa, Küçtikçek· 
mece gibi uzun yollarda, aceloye se]ip 
dar seğirtenler için, aıkıımak keyfi;:reti. 
Hele yaılılara, idrar zorlulara Allah İm· 
dat eyliye ... 

Bir kenarcıkta yüz numara, müz nıı· 
mnrayı seç: koridora, basamak bapna 
çıkmayı bile mumla ara... En yalı:.ın ia.
tasyona inecek müıteri yoksa kapıyı 
açacak da gözükmez oilu sözükmezdl 

................................................ 
Anadolu kumpanyuı ltatarlannın kat 

ender kat üıtünlüğüne diyecek yoktu. 
Kallavi kallavi, tok aeali, çekici lokomo
tHler. Tek tük aeferler yapan, İzmit n 
Adapuanna siden bir ilr.iainde o kah
roluı vai'onlar bulunuraa da Haydar· 
pap ile Pendik araaında ifliyenlerin 
klff eai yilkaek tavanlı, 6n nya ya.o ko
ridorlu, yepyeni ve SJCll' S1CJ?, hava ka
rarınca da elektriklerle pml pml... 

Pencereleri keenne ayna. Bir biçimin• 
setir, alnındaki ergenlikleri aık; biç.im
siz kaçmıı kravatını çözUp tekrar baila; 
iğnesini tam yerine o turu... Kanapeler 
Jiil &'ibi. Yerler alipürülmüt. ailinmİf, 
hala nemnak. 

Burada fertik, mertik yok; boıyuııa 
(Tamam) 1... Ya (personel) deki efendi 
hJık.Wık: Baılannda kalıblı fes: setre
ler, pantalonlar tertemiz; kunduralar, 
potinler boyaL .... Sdnra, öyle de bir ter
~iyo n nezaket ki. 

~ Bir cok • eserler tamir ediliyor eski 
meydanlar açılıyor 

.. 

Mahut zımbalan hafif hafif (ıık, tık) 
ettirerek, edebli edebli Kelip bileti ke
aerler. Yükıek mevki sahibi ıaçlı aakal· 
lılara, müslüman kondüktörler, varak 
buyurtacalıc bir Amedi kalemi halifesi, 
hriatiyanları iıe eaki Divanı hümayun 
terclimanlcrından Fenerli bilmem neyin 
revıile, ıöiüs ilikliyerek aokulup, yerle· 
re kadar .kandilli temannahı müteakip 
ve çoklarına (ıakkı ıefe) etmeksizin ge· 
ri geri çeldlip dönerler. • 

Yaz günleri ömür, püfür püfür rüzgar· 
lı; kııları da çivi keş ... Köıeler muhad
derata mahaus ve perde ile aynlmıştı. 
O perde hiç de adam akıllı kapanmaz, 
bir tarafı açık kalır. Derununda dilber 
ensizler ve lavantaları buram buram ... 
Perde dııında, ense köklerinde de ıık 
11k, aynqöz aynaıöz beyler ... 

Havsada 30 bin lira sarfile tamir edilmekte olan Sinanın eseri Sokollu camisi 

Boru değil, Nafia Nazırı paşadan, tut, 
hayli vekil vükela, mabeyinci beyfendi· 
ler, damadı ıehriyariler hep o canible· 
rin mukimi. Nabı:.:girlerin ıahı, kumpan· 
ya direktörü Hügnen cenapları alayının 
kulağını boyuna büküp durmada. 

Cuma, pazar ve çarşambanın gayreti 
bu trenlerin aıaiı inenleri içinde öğle· 
den bir, bir buçuk ıaat evvel Haydar
pqaya varanları, akfBmdan da bir, bu
çuk aaat evvel yukarı döneleri kalbur 
üstüne gelen kişilerle dopdoluydu. Na
fia Nazırına tahsia edilip, hiçbir yere uğ· 
ramıyarak doğrudan doğruya Erenköyü 
tutanı da vardı. 

Hamburgun (Hovald) fabrikasından 
celme, çiçeği burnunda üçüz beyaz va
purlar, yani ( Halep, Bağdad, Basra) 
marti gibi uçmağa başlayıp Haydarpap· 
ya 1 2 dakikada yanaşbktan, merasim 
aalonları kılıklı vagonlarda kudüm bu
yurduktan sonra tek silindirli {Ferah) a 
pap, bey taşıyan Macar ve Rus kada
nalı konak arabaları ile Kadıköyüne 
ta mıt taveamııtı. 

,Akümülatör elektriklerile donanmıı 
Yqon}ar O derece hoşa gitmişti ki zeV• 
kini çıkarmak için ( ıehri ayin aeyrede
ceğim) diye geç vakit Pendiğe kadar 
&'idip, inmeden dönenler mi ararsın ;ı 

Bu tarafın o vakitki farkı da Söiüdlil 
çqme, Suadiye, Küçükyalı, Yunus du· 
rak yerlerinin yokluğu . 

İstanbul tüneli &§ağı yukarı aittin ae· 
neliktir. 1873 yılında açılmıı. Dediğim 
tarihlerde rubu uırlıiı çoktan seçmİfti. 

Şimdik.foden aykırı cihetleri Beyoğ
lundaki methali, vagonlan, biraz daha 
yavqca gidiı ve daha aeyrek.çe ifleyiş ... 
Turnikeler, fitler, mevkiler ayni aynına. 
duhuliye de 30 para, 20 para ... 

Karıılıklı bakışlar, ıımarlar, tebea· 
aümler; hem aarı kapaklı üç buçuk frank· 
lık Fransızca romanından, hem de ara· 
lıktan göz ayırmıyan Şlık fesli, aünbül 
bıyıklı, aleretur yakalılar ve durmadan 
llf atanlar ... 

Geçenlerde bir ahbap evinde tünelin 
o eaki günlerine dair söz açılmııtı. O 
vakitler lstanbulda gözlerinin ahuluğu 
ve &'•Yet ııklığı ile maruf bir hatuna hi· 
kiye etti: 

Beyoğlundan alıı veriş dönüıü tünele 
cirmişler. Kapılar kapanırken (Dur!} 
diye bir baiırtı kopmuş. Zendostlığile 
mqhur bir sadrazam paıazade sökün 
ebniş ve hanımlar perdesinin yanına di
kilmiş. 

İki dakikacık yolda ne katip ağzı 
cümleler, Fransızca kelimeler. Tam ine· 
cekleri sırada da aktrisi tehir Peruzun 
mqhur kantosu. 

AyJpluruuı beni dostlar. yare bend 
oldum. 

Yanık pervaneler aibi derde dut 
oldum. 

Tünele adımını atamıyanlar da çoktu. 
Mesela Alcııarayın Onilıcilerinden, vur
duğu vurduk, kestiği kestik Kavanoz 
Mehmed, Galatayı ausa duıdurmuılar
dan, Beyoğlunda aekiz, on Kefalonyalı, 
Maltalı kabadayılan yalın saldırma ile 
6nilne katıp çil yavruauna döndürmiif
lerden olduğu halde bu yer altından p.. 
dite ödU koparmış. 

Sermed Muhtar Alua 

Edirne (Akşam) - Asfalt yolu yap· 
brmakta olan Nafia V ekitlcti, Havsa 
kaıabnaının içinden iatimlake ba~lamıı 
Ye biçtiği kıymetleri emlak sahiplerine 
bildirmiştir. Meydana getirilecek olan 
yeıillik ıçın beş evin istimlak mua
meleai de köylü tarafından yapılmıgtır. 
Nafia Vele.aleti bu yqillik hizasında aa· 
faltı 1 3 metre genifletecek ve böylelik· 
le güzel bir park da meydana gelmiı 
olacaktır. 

Sen ve mamur kasabalarımızdan olan 
Te gittikçe büyüyen ve güzelle§en Hav· 
aanın bu sene içinde kaza r.ıerkezi ol
ması kuvvetle umulmak.tadır. Burada 
30, 000 liraya tamir edilmekte olan So
kollu camiinin en çok iki haftalık i§i 
kalmıştır. Kışın ve havaların teairile ta· 
mamlanamıyan bu it de artık bitmış aayı· 
labilir. 

Öğrendiğime &'Öre Sokollu Vezir ha· 
mamı da önümüzdeki aene içinde tamir 
edilecektir. 

Lüleburgaz tehrinin namzed olduğu 
&ti pek büyüktür. Seri halindeki artezi· 
yenlerini, turist otel ve sinemuını biti
ren ve timdi de ortaokul ile park ve ko· 
ruluğuna başlayan Lüleburgaz belediye
•i gelecek sene ıtadyomuna da el ko
yacaktır. General Kbım Dirikin dikkat 
Te alaka ile tak.ip ettiği işler arasında 
Lüleburgazın Mimar Sinan eseri olan 
harap, üıtü açık &kollu hamamını kur· 
tarmak da vardır. 

Lüleburgaz1ılar Edirne, Babaeaki, Vi· 
ze belediyelerinin yapbğınclan ıeri kal
mıyarak en çok on bin lira ile kurıanla· 
c:ak olan bu hqmetli eaeri muhakkak 
ki itlerinin bqına alacak, 941 aeneai 
batında bu güzel hamamı eski halile 
halkın ihtiyacına açacak •e yükıek bir #.............................. ' 

CLAUDETTE COLBERT
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Filminde 

Pek· yakında SARAY sinemasında 
Eaki vağonları nazaılıktı. Tavanların

da kolza yanan, yağı ekseriya t~enip 
SÖZ&" ÖZÜ &'Örmez hali veren iki kandil... 
Birinci mevki kapalı; ikincisinin de biri 
kapalı, bititiiindeki açık. 
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bediayı Balkan yolile memleketimize 
gelen turistlerin gözü önüne serecektir. 

Çelt:bi Mehmed devrinin ilk eserlerin
den sayılan Kadı camiinin de plan ve 
keşifleri geçen hafta umumi müfettişlik 
Nafia müşavir muavini Kemal Altan ta· 
rafından yapılmıştır. 

Maliye Vekaleti ile Vakıflar umum 
müdürlüğünün tamir ettirmekte olduğu 
Ali paşa çarşısı gittikçe güıcllcşiyor. Ta
rihin bu eserini kurtarmak için çarşının 
ön ve nrka tarafında damlalık sa},lan 
koridorlnrn girmiş ve tecavüz etmi§ bi· 
nalar bu vaziyetten çıkarılacak, geri alı· 
nacaktır. 

Çar§ının hava, ziya, temizlik ve elek· 
trik işlerine aynca dikkat edilecek ve 
dö emeler rutubete karşı koruyucu bir 
tedbir olat"nk ahşaptan inşa edilecektir. 

Edirnede bir hırsız 
yakalandı 

Evvelce haber verdiğim gibi Edirne
deki hırsızlık vaknsının faili yaknlan
mıııtır. Adı İbrahim olnn bu genç 3, 4 ay 
evvel gekerci Şerif Ezmenin yanınıı çırak 
olarak girmiş ve çalışmnya başlamıştır. 
Hrsızlık vakasından 1 gcc..: evvel evine 
aldığı bir işkembeyi unutL..ığunu söyliye
rek kapanmak üzere olan dükknnın 
içersine gırıp arka taraftaki kapıyı 
açık bırakmıştır. 

O gece saat yedide, hazırladığı yerden 
ıekerci dükkanına giren lbrahim. Şerefin 
900 lirnııını nlnrak kaçmıştı. Ertesi gÜ· 
nü, hiçbir ıeyden haberdar değilmiş gİ· 
bi işine gelen çırak İbrahim düne kadnr 
vazifesine devam etmekte idi. Dün ar• 
kada§larile para mevzuu üzerinde gÖ· 
rügürken şüpheyi davet eden bazı hare• 
ketler yapmış ve araşbnlan ceketinde 
'40-50 liraya yakın para bulunması ya· 
kayı de vermesine yardım etmiştir. 

700 lira kadar para bulunmuş ve hır• 
sız tevkif edilerek adliyeye teslim edil
miştir. 

Taziyelere teşekkür 
Asile mllletim1zi sarsan zelzele flft.ketL"lln 

En:lncandn mucip olduğu büyük zayiat 
arsaında aziz vıı.Udc ve helll§iremle kızının 
bulunduklarını bilen ve haber alan kıymetli 
ve muhterem dost ve tanıdıklarımızln, ak
raba ve hemşerllerlmlzin insani ve asil b~ 
hissi neeabetle bu umulmaz büyuk acı ve 
tztırablarım.ızı paylaşmak ve blzlerl müş
fik teselll ve taziyctlerile taltif etmek hu
susuda muhtclll ıva.sıta ve suretlerle izhar 
buyurdukları çok candan samimi tehalük 
ve alfık:ldan pek mütehassıs ve minnettar 
olan elem ve hicran yüklü kalblmlzln Acil 
blr uzııe teliltkl ettiği derin şükranları
mızı IOtfen bu satırlarda kabul buyurma.--
1.a.nnı niyaz ederiz. 

Enincan mebusu: Abdill.h.ak Fırat ,I ______________ , 
ÇEMBERLİT AŞ 
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ŞEHİR 11YATROSU 
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Gece saat 20,30 da 

Sözün kısası 
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Şehir tiyatrosunun bütün hasılatını fe-o 
laketzedelcre tahsis ettiği büyük müsa· 
mereai 5 ıubnt pazartesi akşamı ilk defa 
olarak: 

PEMBE SOKAK 46 No. 
Yazan: M. F eridua 
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SöZON DELİŞI 
Edebiyatta "Bir 

Ben ,, davası 

H • lıildal llJll llJft ........ w ... 1llri ftiPhesdm ,... 1ıılr kıjıııııet 
...,.. ... eılıllp& D ZI 'n tmtsledne, sHaDleltDe qNjOIUld. 

es-, ll)wlılr, Wlllm aerfM= oıaap.n ~ mkDerl mWl•faa ettin!• 
...-.ı. ,aptjlm ~ MJle bir mU4afaa harelrettne ılrtfU 
llml n anlan .._. ne.n lrarfmDdll Wr ble haline ptln1llhnl sanmıyorum. 
Sanatta hlf ..._ .....,ı _...,_ eilım-. Fakat fil 11811 Yml • F.ü1 wlell 
cBlr ama aa... lllllllal aw.11 .... ~ Her .... ıur c)'ftll, ml
kmuael ft ...... la lorz ·g ......_ bıamr. Buna~ a4•mm anat 
faallyeUnıe cJnw etuı-' llD"'• la. Bununla benlber, .,mi, mükemmel 
ftl güzel Wnlm• 111.ıe alMWI ~ cfbl baklkf sanatkira yalnşmıyaaak 
leryaclla.nn yeJll w m1d lllnfmdea W bol koparılması k müna~aa t.arat 
tutmaya makta .. ....,... 

cBlr Beli» hllıl.) ı 'ııi W1r mMnls: cBlr köy balkı her akpm giin ba~ 
.. ğlarclan kopan .. dllr .... atye yeri cöftl titreten korkunç bir..... .... 
diği debfet jçlnde çllyaH um gibi dağllu, çatllda 4ilkklnlar 'kapanır, berke9 
evlerinin ocaklan içine siner ve bir adam «Bir Ben... Bir Beıu aiye bağıra 
bağıra köyün bomboş ça11ısmdan ıeçJp karanlıklar lçlnde kaybolurmuş. Fa
kat hiç kimse başını kaldırıp, her akşam köyü dehşete dU,Uren bu sesin sahi
bini gönneğe cesaret edememif. 

cBlr gün köye blr yabancı gelmit- Kahvede otururken akşam üzeri yine 
dağlardan «Bir Ben• sesleri yillmellnce herkes kaçışmaya başlamış, ona da 
cAman saklan?• diye bağmnışlar. Yabancı, kahved~n dışarı fırlamış ama 
bütün evlerin kapılan kapandığından bir yere sokubnak lmkftnını bulamıya.. 
rak oradaki bir duvar arkasına saklanmaş. Ses dağlardan imnif, köye glrmlf, 
yabancının bulunduğu duvar önüne gelip geçerken birden bu sesin sahibini 
gömıek merakına kapılan yabancı bulunduğu yerden çıJop onun arkasından 
bakınca ne görsün: Altı karışlık bir ciloe! Yabancı dayanamamış, ayaklannın 
ucuna basıp nrkasmdan koşmuş ve ensesine öyle bir sille in~ ld cBlr Belb 
diye ortalığı inleten cücenin yere kapaklanırken at1ığı lktncl ferya4 «Btr de 
Sen» olmuş.» 

Hikayede «Bir de Sen• detirt.en csille. sanatta «esen dir. Bu da eskiyi btr 
anda yere yıkmaz, v.aman1a slllp süviirür. Şimdiye kadar eskiye karşı eserile 
nıücadeJe eden genç sanat neslinin, zevk tasfiyesinin kendlliğinden olacağını 
birdenbire unutarak ortaya attığı iddia tabiatile işin ağız kavgasına döktU .. 
mesile neticelendi. Herkes sBir Ben. diye bağırırken bunlardan birine iltihak 
etmek naracılann adedini çoğaltmaktan başka neye yarar? Sanata avdet 
edelim? 

Şevket Rado 

™ ~~~~~ ~~~aı 
Fransanın en ihtiyar kadını 

Frarumnın en lhtlY&! k&dım madam 
Loube geçende 108 y9.1mda ölmü.ftttr. Şim
d i en lhtıya.r Fmnm kadını madam Bor
zelx'd lr . Madam Borzeıx 105 yaşındadır. 
P'ransanın cenubunda Pradlne isminde bir 
köyde oturmaktadlr. Yqmnı '°lı: ilerı.
ml~ olınıısına rağmen vllcudü sailamdır, 
sıhhntı yertndedir. En büyüt zevki -estı 
vakalan anlatmaktır. Bilhassa gençllğln
den bahsetmeğt çok sever. 

Madam Borzeix çocukluğunda çok ha.o&
ri imiş. Köyünden geçen posta arabaları
nın arkasına asılır, beygirlerin kuyruklan
nı çekerek kıl kopannnış. 

25 yaşında iken evlenml§tir. İki kız, bir 
erkek 3 çocutu olmu§tur. Kocası -« sene 
evvel ölmüştllr. Büyük kızı 80, ditert 75, 
çocuğu 68 Yntındadlr. Kızlanndan blrtnııı 
B&tın aldığı kliçllk blr çlfilkte yaşama~ 
tadır. 

Madam Borzeli: haya.tından memnundur. 
Yalnız muharebe canını aıkmak:tadır. Ş1ın-
dlye kadar birçok muharebeler gören lh
t.lyar kadın yaşı yüzn geçt.ıkten sonra. yenl 
blr harple karşılaşmasından şiUyet et
mekte, dünyayı rahat bıra.kmıyan Alınan
lara atıp tutmaktadır. 

Garip bir tayyare teslim usulü 
Kanada hükftmett Amerlkadan blr90k 

tayyare satın alllllftır. Pakat bu tayyare
leı1n nakli bazı mfldkU.lAta aebebtyet ver
m(ftir. Amerika kanunları tayyarelerin hu
dudu havadan iecmek suret.ile tesllmJn1 
Jnsak etmektedir. Bu sebeple tayyarelerin 
kolayca nakll 1çln blr çare dOfünOlmtif, 
neticede şu yol bulunmuştur: 

Tayyareler Kallfomtyadan kalkarak ta.
mam hududun yanında ve Amerika top-

ra.tında l1azırlanan bir meydanda karaya 
inmişlerdir. Buradan, mot.örlert hentb m
eale iken, iplerle Kanada topra#ına çekll
mif ve orada derhal yeniden havalanmıı
lardır. 

Bu suretle hem Amerika kanunlamıa 
riayet. edilmif, hem tayyareleri sölı:üp llall-

c1ık.lııra koymalı: ve trenle nak.letmelı: gfbt 
zahmetli iJin önii aluımıştır. 

Dün bir lngiliz generall şehrimize geldi 
General, /ngilizlerin felaketzedelere gönder

dikleri eşyayı tevzi işile meşgul olacak 

General Deeda Sirkeci garında 

lnriltereden zelzele fellketzedolerine 
verilen efY& ve sıhhi malzemeyi daiıt· 
ınak üzere lnailiz yardım komitui namı· 
na sönderilen general Deodea düıı aı... 
pmkj aemplon ekapresile tehrim:ze ıoı. 
ınit. istasyonda Kwlay mürneaailleri, İ~ 
e{Jiz aef arethaneai erklnı ve gazeteciler 
tarafından karıılanmlfbr. Bundan yirmi 
eene evvel Türldyede bulunan general 
tıazetec.ilere Türkçeyi gayet iyi bildiğini 
ve Türkleri cok ııP.Vdtiini ıöyliyerek fU 
beyanat~_..,.. .. -

clngilterede zelzele felaketzedeleri i· 
çin toplanan etya, aıhht malzeme ve yi
yecek maddelerinin bir bıamı bu &'Ünler
de trenle buraya gelccclttir. Bir kısmı da 
vapurla İzmire gönderilmi§tİr. Bunlan 
tevzi ile mqgul olmak üzere geldim. Ba
na refakat eden profesör Gaııton da ya
kında buraya gelecektir. dngilterecle fe
laketzedelet" için teberrüat kaydına de
vam ediliyor. Ben hareket edinci.ve ka
dar 15 bin lngiliz lirası toplanDllflt.> 

General utaayondan doiTuca T o katli· 
yan oteline eitmiftir, 

1 

Yeni harbin tecrübelerinden 
Tank defi topçusu 

Hô.len en fazla aranan ve imal oluna 
silô.h tank defi top/arıdır 

Şimdiye kadar yazdıtımız yanlard .. 
939 • 9-40 harbinin en karekteriatik v .... 
ziyoti. zırhlı ve motörlü vasıtaların taar• 
nızundaki ehemmiyeti tebarm ettirmei• 
çahpnlfbk. Şimdi de bunların 6nlenm• 
llİ ve bu meyanda yeni harplerin bize öi
rettilderini meydana .koymaya ç&l.,aca.
iıa. 

Zırhlı ve motörlü vuıtalara karp ko
yan eillhlann baımda tank defi toplan 
aelmektedir. Süratleri çok artan tank 
Ye zırhh otomobillerin alibla önlenm• 
el için bununla mütenasip Miratli bir deft 
'YUltuı ister. Fırka topçuw m&e.ir 
atqli ve aiır eephanelidir. Fakat l>ana 
mukabil top da; ain, biiyilk Ye :J&Ylll 
atetlidir. 

Halbuki canh hedeflere kaqa olcluiu 
sibi tanklara kar11 da eörerek ·~ eden. 
mümkün olduğu kadar aüratli, hafif, 
ufak ve her yere aaltlanabilen, on ileri 
hatlara kadar eötürülebilen bir topa ih· 
tiyaç vardır. Bu top; piyadenin küçük 
birliklerine (bölük ve hatta mUmkünae 
takıma kadar verilmif bulu.nmuı icap 
ediyor ki serek müdafaada mevzide ve 
s•re.k.e yürüyen kolu ve ikamet halinde 
bu kıtalan dlifman zırhlı ve motörlfl 
.,..talannıa taarruzlanndan koruyabU
aİll. 

Polonya harele.atı eö.terdi 1r.i müsait 
arazide zırhlı kollar kendi cepheleriam 
bulunduğu yere bağlı kalmadan dütman 
arazisine dalıp çok içerilere kadar gid .. 
bitiyorlar. Mani gerisinde ve mevzi içe
riainde olmayan kıtalar bunlarla lr.arp. 
lqtıiı zamanlar lc.ifi miktarda tank top
çusuna malik değilacler müdafaa im.
klnları kalmamıı demektir vo bu bu.
susta gafil avlanan Polonya kıtalanma 
akibetine uit'arlar. 

Bu keyfiyet ordularca harpten eVTol 
de anlaşılmamıı değildi. Fakat hemen 
her ordu uzun eeneler en milaait bir tank 
defi topu aramakla vakit geçirdi. Seri 
tekilde imalatı ya pelt az yapb veya 
biç yapmadı. Ancak taarruz iatamtiğinf 
elinde tutan Almanyanın hazar zamanın
da yine en fazla miktarda bu toplard&D 
imal etmİ§ olduğunu anlıyoruL (Fran
eızların resmi rakamlarına nazaran h .... 
len Fransız fırkalarında bulunan 60 
tank defi topuna kar11lık Alman fırka-

(Yazan: M. Şevki Yazman) 

1ngtJ.iderln iank da fil toplanndan biri 
larmda 7S tank defi topu vardır). ı te ve silahlarını bu hesaba gore tamJıınaom 

Bueün iee hemen her orduda tank de- lamayn çalıpaktadırlar. 
fi topunun en fazla aranılan bir ail&h Filhakika bu veya buna ;ak:.:-• 
olduiunu ve genif mikyaıta imaline ç.&· tank defi topçusuna malik olao lu&a 
hııldıiını görüyoruz. yalnız. tahkimat ıerisinde deiil, ~ 

Topun evaafına gelince; bunda her yüo halinde de zırh\ı kıtaların taama-
ıeyden evvel hafiflik esaa tutulmakta- zundan korkmayacaktır. Piyade n 
dır. Bugün tekmil aıkleti 40 ve hatta 2S çok genitlemiş olan makineli •· 
kiloya kadar inen tank defi toplan ya- artık canlı hedeflerin taanuz ve ilerl 
pılmı§br. (Almanlar bunlara tank daft mc:sini durdurabilecek.e, dakikada 25 • 
tüfeği diyorlar) çapları da 20 milimet· 30 mermi atan ve en ufak piyade bir-
reden "45 kilometreye kadar tehalüf et· lik.lerine girmiı bulunan tanlc defi top-
melc.tedir. çusile de zırhlı ve motörlü kıtalan dur-

Bilh .... hafif ve orta tanklann zırh- duracaktır. 
lannı delebüecek kabiliyette olan 25 Halbuki bundan evvelki yaZJlarım&> 
milimetrelik tank dafi toplan birçok or· da da tebarüz ettirdiğimiz üzere buaün-
dularda eau tutulmaktadır. Aiır tank- kil taarruzun ç~kirdeğini zırhlı kıtalar 
lara 'klarıı daha büyilk çaptakiler daha teşkil ettiğinden onların durdurulm .. 
mühim taarruz istikametlerinde kulla- taarruzu da durduracaktır. Finlilerin en 
nılmaktadır. büyük muvaffaklyetini burada ara~ 

Franmzlar yeni tecrübelere göre beher laz.ımdır. 
kilometrelik bir cephe İçİD 1 S-20 tank Hullaa; harpten evvel piyade İçİQ 
topu ve 6-7 kilometr« cophai bulanan yalnız bir yardımcı ailah olarak garO}q 
bir fırka için ise muhtelif çapta 100 tank defi topu, bugüniln en mübrem 
tank topu IUım olduiunu lıeeap etmek- silahı haline gelmit bulurımaktaclır 

~~~~~a~~~~~~u [~G_o_· _N_O_N_A_N_S_i_K_L_O_P_E_D_i _s_I] 
macıları da müracaatta MOTT A 

bulundular 
Ayın 11 1nde meriyet m~ldtne g1rea 

İltıuıbul ticaret ~ sanayi odUI. dokuma 
Mııd&rdlzasyon nizamnamesi. flmdldeD 
mt\sbet neticeler doRurınaA'a bqlamıft,ır. 
Nlmmname, odanın tld memura taratın
da.n taU>l'k ve kont.rol edllm~. B• 
ııJzamname :raınız oehr1mlzdelı:1 1,000 el 
~A.hma ıamlldlr. Bu tezgüılarda 1flenen 
dokumalar, eb'ad ve ltallte Jtibarlle nizam 
nameye uygun olacak.sa -da batta imm 
Kadıköyiindeld 8,000 el t.ezcahı olcJutu hal
de memleketin diğer taraflanndakl bin
lerce tezghlun mamulAtı, gelişi güzel do
kunmakta devam edecektir. Şebrtmlzdek1 
dok.umacılar bu vaziyetten endife etmek
te ve rekabeti önlemeli: için nlzamnamenhl 
bütün memlekete tefmillnl iatemektedirl•. 

Nizamnamenin çok tyt net1celeı1nl 16-
ren havlu, karyola örtüleri ve hamam ta
kımı dokumacılan, $icaret Te l&D&,11 ~ 
ama mtiraca.at ederek ltaııdard.Ja,qon m
samııameslnln kendi mamulitıarma da 
tefmllin1 Ssteml§lerdlr. Bu talep, ıedklk 
edilmektedir. 

Oda, dokumalann aablt boya derecele~ 
n1 de ıslaha karar vermlf t.ir. Sabi\ bo~ 
larda. 8 derece vardır. Şimdiki dokumalu 
8 .tncl de.recede sabit boyalarla boJanmak
tadır. 

Oda. förmWe boyalan yavq 7avq blriD
ol dereceye kadar çıkannata karar Yw
mı,t;lr. 

Tifüs vakaları 
Yakacıkta ve Betiktııtta bir

kaç vaka görüldü 
Şehrlmlı sıhhiye mfidürtı B. Ali Rıza; 

eon zamanlarda tesadüf edllen blrkao tı
:tü.6 ve.kası etrafından şu izahatı vermll}tir: 

- Yalı:acıktn ve Betlkta.fta birkaç W'Da 
ıvakasma taadüt .edllml-ıUr. Fakai bu teh
llkell blr hl\l alacak t,jekllde de.tild..lr. Maa
ınafih icap eden tedbirlt:r alınmaktadır 

ŞehrUıı1ziD umumi 'falln.tl ~· 

lsviçre en büyük siyasisini, demokrasi en maruf 
şahsiyetlerinden birini kaybetti 

Bu aon hafla içinde A1TlJPl.lUD m ~ 
hU'..,..a ~den .B. Motıa fffU 
etti. Kendial İsvlçre konfederasyonu relal1-
ğ1nde - yani bu devletin en yüksek m&lı:a.
mmda - bef defa bulunmU§tu. Onwı için 
Quleseppe Motta'yı demokrasinin bfiyilk. 
takat mütevazı şabslyet.lerlnden saynıalı: 
11r.ımgellr. 

1871 senesinde Tessln kantonunda Airols'
da doian küçük Quicseppe tahslllnl Alman
J"&da yapmı~. t89S te hukuk doktoru ol
muştur. Memlc.keUne avdeUnden sonra ba
roya ıtrcıı ve siyasi hayata atıldı. Katola 
muhafuaklr fırkasının liderleri arasında 
sayılmala bqla.ndı. 

Daha 22 yqındaykeıı İsviçre Milli mecli· 
lıl.ne la& aeçllmlo, 1911 de federal icra he
ıett lzalıtına gtrmlşt.ir. 1912 den 1919 • 
kadar mallye ve giimrükleri, 1920 den tlm
dlye kadal" fasılıuiız olarak y1rm1 aene İ> 
Ylçren!n harlcl slya.setini idare ett.1. 1911. 

Bir tramvay bir araba ile, 
bir tramvay da otobüıle 

çarpıfb 
Vatman Hakkının idareslndelı:! 81rlı:ecl -

Yedilrule tramvayı, Aksarayda iskenderbl 
7ll.lı: arabaalle çarpıfml.I, ilı:lal de hasara ut
J."amlftı.r. 

Vatman İbrahlmin idaresindelı:i Orta
köy - Aksaray tramvayı da Oillha.ne parla 
önilnde 1<>för Muhtddinln lı:ullandıll ot.<r 
bilsla ça.rpışm.ış, t ramvay da otobüa te ha-
sara utramıştır. · 

Ankara ekspresi İzmit ya· 
kınlarında bir gence çarpa• 

rak ölümüne sebep oldu 
Evvelki fr1i l l rimlZe ""'lmNte olaa 

Ankara ek ı>re&l i•- · 
nnda; kAıt
Jrl- - -·~"''"· 

.... 

ıne. 192'7, 1932, 193'1 aenelerl.nde lnloN 
konfed.eraaYOnu retJl oldu. 

:a.wıet.ıer Cemiyet.inin açılma. ~
fahri reistl ve bu mtıess;senın ~da 
daima blrlncl plllııda rq,1 oynt.d&. -~ 
tahdld konferansının re1sllttnde ı,.ı;mö11.; 
İsv1çrenln bltaiaflığuu takviye ettL 

Motta, İsviçrede müt.enddld hayı: ~'!'1 
• 

yetlerlnln kurul~a önderlik etalf ,. 
bunların reisllt;inde bulunn1u~ur. BeJDelJ. 
mllel Kızılhaç teşkil.Atının da erkiııın~ 
dl. Meşhur slyast, LA.tın medenl1e~ 
hayranlanndandı. Fakat bn hlssty&tl 
İtalya ile birl~eie aevketmemlftlr. Mo 
Sovyııtıerln Mllletıer Cemiyeti tzehjpna 
alınması aleyhinde çalışmıştı; Iav19" 
Bovyetlerin sl7asi mUnaaeba.t teala ...... ~ 
n.l de iateı:nemlfUr· 

Mot.ta'yı kaybetmekle Iaviçre Pndlllnat" 
71rm1 senedir tam mA.na.sile idare eden ,..,. 
yasiden mahrum Jcalmıt oluyor. 

Mecidiyeköyündeki erazi 
meselesi hallediliyor 

Mecidiycköyiindeki erazkıin ıaı>wa bal~JI 
lanması ve bu suret.le üzerindeki bin& • 
hip1ertnın era.zt:ve de temeDtllı:ledDI ,. 
m1n .tmek üzere metre murabbama 1' illa 
kıymet konuldulımU )'azmJft,ıt. 

Mali.yenin koydu~ U9 llralık bu ıarme
te Beyotıu kaza id&re he79t1 ltlrU ...... 
"R köyU ımar edenlerden alınacak a-,.. 
ranm Jı:endlleıtııi matdur •decellnl -.. 
n dikk&ıe ala.raJı: 80D eraz1 tabrlrind9 lro
nan pyrl satl iradın selı:is ınisllnl •illıı.1'
met1 ola1'ak tesblt etmlttlr. Şlnıdl ba mtJD,. 
dar fu:erine tapu mua.ı:nelUCiıa bafl.,,.._ 
ar. Yalanda. köydeki bfJcıtı era.zı _ üstJrı-
de bina. inşa edilnıif~ Obna.suı - t.AIU-

"-"'1""""«".JL,ve ~.Y S\ret.ıe 8ent>_'-aQ~ 
---qcr .,:..ae~ t:raa1 



William Powel 20 yaşında 
bir dans kızile evlendi 

En sadık erkek ad edilen Powelin bu . 
izdivacı .büyük ded ·kodulara sebep oldu 

Yeni izdivacın bi-r kurbanı Mickey Rooney 

William Powel lean Harlow Diana ı,c,,q Mickey Ronney 

açılmış, dedikodi.ılar başlamıştır. son gtinler zarfında Hollivutun en 
mühim hadisesi tanınnu~ sinema ar
tistlerinden William Powel'in, Diana 
Lewis isminde çok genç ve çok güzel 
bir artic;tle evlenmesidir. B hadise yal
nız Holllvutta değil, bütün Amerika
rla, hatt.A büttin dünyada büyük decli
kÔdulara sebep olmuştur. 

Willinm Powel şimdi 48 yaşındadır. 
Bundan evvel iki defa evlenmiştir. 

İlk kansı Eileen Wilson adında bir 
artist idi. Sekiz ser.e evvel bundan ay
nlınış ve güzelliği ile nazarı dikkati 
celbeden Carole Lonıbarcl ile evlen
mişti. O zaman Powel 40 ya§lnda ol
duğu halde Carole 23 yaşında idi. Fa
kat henüz kendisine bir mevki yapa.
mam~tı. Bu izdivaç uzun 6Ülmemiş, 
iki sene sonra kan koca. aynlmışlar
dır. Şimdi Carole Lornbard, Clark 
Oable'nln karısıdır. 

William Powel, Carole'den ayrıldık- · 
tan sonra Jean Harlow ile dtıfüp kalk- . 
mağa başlamıştır. 

Hollhutta plAtin saç ve dolgunca 
vücud modasını çıkaran Jean Harlow 
o zamanlar en çok nazan dikkati 
delbedcn artistlerclen biri idi. Kendi- · 
sine ma.hıru.s b!r güzelliği va.rdı. Powel 
bu artisti görür görmez A.şık olmuş

tur. Caro!e Lombard'dan aynlrnasın
da bu qkın büyük. tesir yaptığını 
ıcylerler. O zaman Powel 42, Jean 
Harlow 23 yaşında idi. 

İki sevdalı evlenmeğe karat verdik
leri sırada Harlow birdenbire hasta
lanarak ölmu.,tür. Bu ölüm Powel1 
müth~ bir yese düşünnüqtür. Artist 
yemiyor, içmiyor, çalışamıyordu. Ay
larca şiddetli sin1r buhranları geçirdi, 
evinden çıkmadı. Bir parça sük1ln bu.. 
la.rak doktorlann tavsiyesi üzerine 
seyahate çıktığı zamanlar görenler 
kend131ni tanıyama.m1şla.rdır. o şık, 

daima terütaze dw·an artist birden
bire çökmüş, ihttyarlanuştı. 

Powel Amerika.dan A vrupaya geldi. 
Ii:endlsini tanıttırmıyarak muhtelif 
memleketlerde aylarca münzevi bir 
hayat yaşadı. Nihayet bir parça sü
kOn buldu ve Amerikaya dön.dil, tek
rar çalışmağ\l b~Jadı. Fakat hiç bir 
tarafa çıkmıyor, hiç bir e~lence yeri
ne gitmiyordu. Herkes: .Ne sadık bir 
erkek, ne kuvvetli bir ~ki..-» diyorclu. 

Wllllam Powel'1n bu sadakati, bil
hassa kadınlar tara!ından çok takdir 
ediliyordu. Bütün kadınlar onu mJsaI 
olarak gösteriyorlardı. Carole Lom
bard 'ı görünce ilk karısını bırakınaılı, 
aonra Jee.n Harlow ile tanı§lr tanıt
maz C&role'den ayrılması b1r zaman
lar epeyce dedikodulara sebep olm~ 
tu Fo.k:at son aşkına gö.sterdJtı lada--,, ·&at evvelce yapılan bütün tarlzler1 
unuttunn.Uft\11'. 

Herkes 01..._ ldeta 1nsanl&nn fevJd.n
~-- bir mahl\% &D>l büyük bir hür· 
~. 1e .'..~"'WJtr. \{MP.nbire Powel'1n -pek ~µ"»• •J.4; 

Diana ı,ewtı1 damı kıyaletind6 

le evlendiği şayi olmuştur. İptida bu 
habere inanılma~tır. Fakat habe
rin doğru olduğu anlSfllınca çeneler 

Villinm Powel'i bir kahraman gibi 
gösteren kadınlar kocalanna: 

- Erkek değil misiniz, hepiniz böy
lesiniz... Zavallı Jean Harlow ... başı
ru kaldırsa da bu hali görse acaba na 
der ... diye çıkışmağa başlamı.şlardır. 

Bir aşk kahramanı vaziyetinde or
taya çıktıktan sonra 48 yaşında iken 
20 yaşında bir dans kızı ile evlenmek 
pek kolay mazur gösterilir bir şey de
ğildir. Bunun için erkekler verecek 
cevap bulamıyorlar. Yeni izdivaç şu 
suretle olmuştur: 

V1lliaın Powel, Eddie Cantor'ün çe
virdiği bir !111mde küçük bir rol ya
pan Diana Lewis'i stüdyoda görmüş 

. ve görür görmez kendisine !şık ol
muştur. Powel derhal kıza izdivaç tek
lif. et~. nikfıhları Hollivut civarın
da Nevada'da yapılmıştır. Powel ev
lenmesini gizli tuttuğu halde gazete
ciler derhal haber almışlar ve nikrut 
merasiminde bulunmuşlardır. Powel 
koyu kurşuni bir elbise, gelin çiçek
lerle işlen:mif bey:ız bir elbise ile bele
diye dalresine gelmişlerdir. 

Bu izdivaç yalnız dedikodulara se
bep olmakla kalmamış, küçük bir ar
th;ti de çok müteessir etmiştir. Bu ar
tist Mickey Roony'd!r. Ekser filim
lerde seyrettiğimiz çilli yüzlü Mickey, 
timdi Amerikada en çok rağbet gö. 
ren sanatkArdır. Bütün büyük artist
leri ve Deana Durbin'i gölgede bı
rakmıştır. Onun fill.mlerl diğer bütün 
artıstıerinklnden fazla hasılat yap
maktadır. 

Henüz 16 yqında olan bu pek genç 
artist, Diana Lewi.s'in güzelliğine hay
ran olmuştu. İlk gençlik atqUe kim
bilir ne hayaller kuruyordu. Diana.•- · 
nın oPwel ilo evlenmesi Mlckey için 
ağır bir darbe olm~tur. 

Nevyorktald Metropollten operumm ım:ı.pnntyeıer:lııdm Grace Moore 
yeni bir fiBm çevirmiştir. Bu flıtmde b1l7 erkek rolünü Melvyn DoacJu J&P· 
maktadır. Yukanda bu fWmden Wr eahne ~örünüyor. 

Köylerimiz ve köylülerimiz 
Belediye reis muavini B. R if at 
Halkevinde istif ad eli bir konferana 

Yenal 
verdi 

B. Rifat Yenal ve konferansını dinliyenler 

Belt"diye rei~ muavini B. Rifat Yenal, 
ç.ok kıymetli idarecilerimizdendir. U
zun müddet kaymakamlıklarda bulun
muş, Anadolunun birçok yerlerinde 
yü.tlerce köyü tetkik etmi§, köylünün 
derdi ile yal:ından al~adar olmuştur. 

B. Rifat Y enalın köylerimiz ve köy
lüleı imiz hakkındaki esaslı tetkiklerini 
nazarı dikkate alan Eminönü Halkevi 
kendisine müracaatla bu mevzu etrafın
da bir konferans vermesini istemiştir. 
B. Rifatın geçen akşam Halk.evinde bü
yük bir alaka ile dinlenen bu konferan
sını hulitseten kaydediyoruz: 

- Köy ''e köycülük... Bunun ilmi, 
hukuki a&fahatmı huzurunuzda arzet
mek mevkiinde değilim. Yalnız vazifem 
dolayısile köyde çok yaşadım, köylü ile 
hemderd oldum. Bu itibar1e köy kanu
nunun tatbikatında ve köy işlerinde 
edindiğim malumatı arzedeceğim. Maru
zatım, hikayeler eilsileeinden ibaret ola
caktır. 

Derebeylik ve Meırutiyet idareleri za
manlarile 340 senesinde mevkii meriye
te giren kanundaki köy ve köylünün 
çok kuvvetli telakkilere tabi olduğunu 
görüyoruz. Köylü, derebeylik devrinde 
yalnız eair olarak yaşayan bir ıınıftı. 
Zavallılar, aa.dık bir bende vaziyetinde ve 
dercbeyinin istediği ıekilde çalışıyorlar
dı. Tırnzimat devrC3inde de köylüyü 
kurtarmak cüretini gösteremediler. Ce
aaret demiyorum, çünkü cesareti de cü
ret telakki ediyorlardı. M~şrutiyet deni 
de köylü bakımından tercddiitlerle 
1reçti .. 

O devirde aşar vardı. Fethiye kayma
kamı bulunduğum eırada Muğla vil&ye
tinde mevcut Mihritah Valde ıultan 
vakfına ait çifliklerden bir tanesi için
deki köylerde yaşayan köylüler bütün 
yılını çalııarak geçirir. Bu çalışkan küt
le, elde ettiği mahıulün yarısını çiflik 
aahibine verdikten sonra elinde kalan 
yarısından da umum mahsulün öırünü 
vermek ıuretile köylü elinde yalnız 
dörtte bir hububat kalırdı. Şu halde ver· 
giıinin öşrünü veren köylü. mesaı.sının 
dörtte birini elde etmek için dört defa 
l:azanmaia mecburdu. 

Bu devirden ıonra ancak cümhuri
yet, köyü ve köylüyil tarif etmiatir.> 

B. Rifat Yen al bundan ıonra 340 se· 
neşinde neşredilen köy kanunundan 
baheetmiı ve bu kanunun muhteviyatı
na göre nüfusu iki binden qağt olan 
yerler:n köy olarak kabul edildiğini te
barüz ettirmiştir. 

B. Rif at, bundan ıonra köyü, tctkilatı 
esasiye kanununa ;i>re ıelur, kasaba ve 
köylerin hükmi ıahaiyeti haiz oldukları
nı ve bu ıuretle köylünün halk idaresine 
intibak1ndan en bariz vasfın chukı kaza> 
ya ıahip olmasile tecelli ettiğini ve köy
lünün kendi kendini idare etmek, bütçe
sini yapmak hakkına malik olduğunu 
anlatmışbr. 

B. Rifat Yenal, .özünü kanunun tat
bikinden evvelki devre intikal ettirerek 
dedi ki: . " 

-Köyü eskiden yalnız muhtar idare 
ederdi. Köye muhtar olanlar, yalnız kö
JÜn en lciz adamları ve ayni zamanda 
köy ağaaının aleti idi. 

Her köyde bir aia bulunur, enseıi 
toknta mütehammil olan muhtar, ağa
IWl tam bir hendesi idi. Heyeti ihtiyari
ye de, köye gelen misafirleri ağırlamak, 
.k.lSye gelecek belalara, köylü hesabına, 
mukavemet etmek vaz.if caile mükellefti. 

Köy kanunu meriyete girince chakkı 
b.zu ya malik olarak hlkim ııfat ve aa
Wliıyetini i.ktiaap eden muhtarlık ehem
miyetli bir mevki aldı. Köy ağaları ev
Telce bendelerini muhtar yaptırmışlar
dı. Kanundan ıonra bizzat kendileri 
muhtar olmak aevduma kapıldılar. Bu 
itibarla intihap mücadeleleri 11ddetlendi; 
k6y ağ&.l'I, tegallübünU Yatatmak ve kanftn 
yolile tesallübüne dCl'V&Jll etmek gayesile 
kanundan latif ade etmek iatedi n dai
ma mevki almağa çalııtı. Fak.at muh
tar olmak iatiyen afalann vaziyetleri 
uattınldı, bunların mahkfuniyet vazi· 
y.tleri çıktı. Çünkil qa olmak için yal
nız ıervet ve namua aahibi olmak ıart 
delildi, adam öldürmek, baıkasının ma
hnı gasb ve garet etmek suretile de ağa 
olanların mahk<lmiyeti ıabıkalan mey
dana çıkınca henfiz mahkQmiyeti ol
mayan oğu}lannı muhtar yaptınnak ia.
tediler. Bu arzu Uzerine birçolc. entrika
lar dönmefe bqladı, hatta ltanunt yaı· 
ta olmayan bu çocuklann muhtar ola-

bilmesi için tashihi sinler bile ıe~bit 
edildi. 

Memlel:etimizde 42 bin köyden kn
nunun dairci tatbikine dahil olan 20 
bin köyde mütegallibe oğulları ır.uhtar
lık me,·kiine geçmek istediler. Çünkü 
bunlar, i~ başına geçelerse chakkı kaza> 
ya sahip olacaklardı.~ 

B. Rifat hundan sonra eski köylerin 
vaziyetini tasvir ederek binbir mahnı
miyet içinde kıvranan köylünün ancak 
Kurban bayramlarında et yüzü gördü
ğüne işaret etti ve köy kanununun tat
bikinden sonra eski köy ağasının tegal
lübünü ya:atabilmesi için baş vurduğu 
çarelere temas ederek dedi ki: 
~ Tegallübünü yaşatamıyacağını an

lıyan mütegallibe, bu defa aşıır zekatındııı 
kalan bir zihniyetle şehir ve kasabalardıı• 
ki hakiki tüccar olmayım tüccar taslak
larile sıkı münasebet tesis etti. Memleke
tin tütün, bu~day mıntakalarındaki tn· 
cirlerin bunlar,, köydeki ınutavassıtları 
oldular Ye köylünün mahsulünü, me~ela 
tütününü 20 kuruşa toplayarak. sek'ien, 
yüz kuruşa sattılar. Bu feci vaziyete, 
kooperatifler, borsalar ves:ıir teşekküller 
mani oldu. 

Bununla beraber köylerde eski ta· 
gallüpten eser kalmamış değildir. Köylü, 
hiıla kendi!!İni idare edenin hüsnüniYeti
ne kani değildir. O, kendisini aldattığı
na inanır. Bazı arkadaşlarımız da köyü 
idare etmek için mutlaka köyün en mü
nevverini elde edip hükumetin makand
lannı anlatmak lazım olduğuna kani ol
muşlardı. Bu, isabetli bir fikir olmac:a 
gerektir. idareci, köylü ile doğrudan 
doğru:ra ferden temas edene köye, 
köylüye yana§manın sırrını elde etmiı 
olur.> 

B. Rif at Yenal, bundan sonra kö) lü
yü ve köy iktısadi hayahnı darbele) en 
anane,·i bir derdi teşrih ederek dedi ki: 

- Geçirdiğimiz inkılap safhalarına 
rağmen köylerde hala cGezi ıofralım> 
yani misafir sofraları vardır. Memleke
timizdeki 42 bin köy, yaz, kı~ her gün 
köye gelen misafirleri BbTirlamakla mcş• 
guldür. Bu ağırlamak külfeti köyde her 
gün bir eve tahmil edilir. Köye gelen 
misafire snbah, öğle, akşam verilen ye
mek günde iki lira tuttuğuna göre her 
köy ayda -tanrı misafirini ağırlamak 
için· 60 lira sarfediyor demektir. Bunu 
30 liradan forzedersek ayda l ,260,060 
lirayı, senede de on be§ milyon lirayı 
tecavüz eder. Bu ııofralarda çöplenen· 
ler, köylüye göre ctanrı misafiri> dirler. 
Bunlar, üç ayda, altı ayda bir köye uğ
rar, günlerce kalırlar. Bunların bnzılım, 
muhtelif ceraimden mahkiim, maznun 
ıerserilerdir .> 

Belediye reis muavini, bunu müteakip 
yeni köy kanunu mucibince muhtara ''e· 
rilen (hakkı kaza) ya tekrar avdet etmi1t 
on liraya kadar alacak da\'alarında 
muhtarın kaza hakkına malik olarak 
hüküm verdiğini, kanunda azami had
di tayin edilmiyerek elli liradan yukarı 
olan ihtilaflarda da muhtarın «tahkim;. 
u.ulüne müracaatte salahiyeti olduğunu 
anlattıktan sonra sözlerine şu suretle de
vam etti: 

- Köylerde okur, yazar muhtar bul
mak güçtür. Bu vaziyette olan mtmtnr· 
ların chakkı kaza> yı istimal ederek ve· 
recckleri hükümlerde de bittabi isabet• 
leri mctkı1ktür. Bu itibarla köylü, bu 
gibi ihtilaflarda muhtardan kaçar, hat
ta on liralık ihtilaflar için bile mah"ke
mC')'e gider. 

ı5on zamanlarda bazı sakat fikirler 
ileri sürüldü: Muhtar, ehliyet sahibi ol· 
mak için müntehip değil, mansup olma
lıdır; dendi. Bu fikir, halkçılık esasına 
müstenit olan teşkilatı esasiye kanunu· 
nun ruhuna muhalif ve tamamile de sa• 
kattır.> 

B. Rifat, bu mahzurun kalkmnıı için 
köy katiplikleri ihda:ı edildiğini, ancak 
bunların da tahsil seviyeleri mahdut ol
duğu için arzu edildiği derecede müs
bet netice alınmadığını söyledi ve köy 
lc.atiplifiinin bir meslek ve saunt teklino 
ifrağı halinde kendilerinden istifo.ae 
edileceğinden 'bahsederek cköylerdeki 
aalmu bah'line geçti: 

- Köylünün başında bir salma derdi 
-yardır. Bina vergisi, mektep vergisi ve-
ren köylünün başında bir de ııalma ,·ar· 
dır.• 

(Devamı 10 uncu scrhtf ede) 



Altf4lıl. 
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Harbe ait resimler 

Batırılan bir Alman tahtelbahirinin mürettebatı kurtanlıyor 

tngiltl'rcdc Ahnan esirler karargihta yemek yiyorlar 

Garp cephesinde bir İngills •in' topu 

İngilterede hastabakıcı yazı1acağı ri
vayet edi1en sinema yıldızlannclan 

Kay Francis 

eaau • ., 

Garp cephesinde 

Cepheye 9 çocuk gl>nde
ren bir Fransız ailesi 

Garp cephesinde lıarp ıiddetlene
cek mi? Biribirine zıd iki miJtalda 
Tebliğlerde "fşara şayan bir şey yok,, denildiği 

bir gün vukua gelen çarpışmalar 

Garp cephesinde bir Fransız keşif kolu 

Garp cephuinde .iikunet devam edi
yor. Bir luaım askeri wünekkitler diyor· 
&ar JU: cGerek Maginot hatb, ıoıek Siea
fried hattı o lr.ada r kuvvetlidir ki ik.i ta
raf da büyük bir ta:ırruza ccaaret cdc
IDQ'or. Kıı 1ıcçtikten eonra da vaziyet 
deiifmiyccelr.tiı. Binaenaleyh aaıl mu
laarebeler prp cephe8iııde deiil, bqka 
noktalarda olac.aktır.> 

Bu fikri kabul etm.iyenlcr ve yakında 
sarp cepheUııde mühim aakerl hareket
i• olacaiını iddia edenler de vardır. 
Bunların batında F ranaanın en tamn
llUf aakeri muharrirlerinden Cbarlea 
Mauricc bulwıuyor. Her ıün aakeri va
ı.iyet hakkında Pelit Parieien ıuet~in
do bir makale neşreden Charles Maurice 
ıon yazılanndan birinde diyor ld: 

cGarp cephesinde buıünkü vaziyet 
mavakhtbr. Bir kere kar hrbnaları, 
clonlar, ıiddetli aoiulr.lar bitince muhak
kak mühim aakeri ~eketler batlaya
c:aktu. Bunun için uyanık bulunmalıyız. 
ttlr.bahar yak.lqtılcça dik.katimizi artır
malıyız. Hatta ağlebi ihtimal llkbahar 
.. lmeden, ıubatın on hetinden aonra 
bular çözülfince aalceri hareketler de 
bqlayacaktır. i larbı umumide ıarp 
cepheainde ek.er büyük muharebeler 
ıubatın aonlannda olmuotur. Oı&m
pqne muharebeleri, Verddn taarruzu 
pabatın aonlanna doiru bqlamlfbr. Bu 
defa da a,yDi tarzda bir hareket olmuı 
tok muhtemeldir.> 

Yine tanınmış askeri muharrirlorden 
mllte1'ait general Duval de bu filr..itde
dir. General Duval ilk.baharda Almanlar 
tarafından Maıinol hatbna karp pddet
li bir taama& yapılacajuu tahmin edJyor. 
Bu taarruzun Belçika ·n Hollandadan 
ı~eden doirudan doiruya yapılaca
lı kanaa tinderir. 

Bu iki filr.iıden hanPi doirudıu~ !ılı.
baharda ıarp cepheeinde büyük muha
rebeler bqlayacak mı, 7ol;sa harp baı
ka cephelere mi intikal edecek.tir>R Ya
kın bir İ3tikbalde buruı anlqılac:akbr. 

Oç çarpıtma 
Garp cephesinde bo,ük. muharebeler 

olmamakla beraber reemi tcbliilerdc 
df'ara ıayan hiçbir teY yoktur> yeya· 
but: cKeşif kolları faaliyeti oldu> de
niJdiii aünlerde bile tiddetli çarplfDla
lar eksik delildir. Bir Franaız pzetesi. 
iki tarafın remıi tebliilerinin de mühim 
hidiae kaydetmediii ırünlerden birinde 
vukua gelen fU 3 hadi.eyi kaydediyor: 

1 - Bir Fransız müfrezeai. bir mü
lhimin kumandası altında kqif faali
yetine çıknuth. Müfreze iıini bitirerek 
dönerken Franıız hatlarına birkaç yüz 
metre meaafede bir Alman mUhezesile 
kartdaımıı, derhal muharebe batlamış· 
m. Makineli tüf ek, el bombalan hareke
te ırelmittir. Silah seelerini işiten Fran-
11Zlar ba,ka taraftan bir müfreze daha 
ırıindermiılerdir. Bu müfrezenin atcıi 
brpmda Almanlar ptırmııı. acele çe
kilmi.şlerdir. Muharebe Franaızlara bir 
yaralıya mal olmuştur. Almanlardan da 
iki kişi yaralanmı~tır. 

2 - Saint Cyr"den tei(men olarak 
yeni çıkan ırenç bir zabit. bir müfreze 
ile en ileri hatta tarassut mevkiinde iken 
yalnız bir Alman neferi görmüıtür. Ne
fer, iki hat ara11ındaki bir köye doğru 
gidiyordu. Genç zabit, bu neferi yaka
lamanın istihbarat noktasından çok kıy
metli olacağını takdir etmiş ve be§ gô
nilllü ile siperden çıkarak tı"ulca ilcrie
meğc başlamıştır. 

Müfreze köye yaklaşırken ~iddctli bir 
atetle karşılanmıştır. Fran,.ı :ı: l!tr muknbe
le etmişler ve müthif nişancı olan hir 
nefer iki Alman neferini yere ıermiştir. 
Zabit beş kişiyi toplayarak hiç zayiata 
uğramadan aipere dönmüştür. Fakat bir 
lr.aç 11ant sonra yeniden siperden çıkarak 
etrafı arqtırmaia .baflamııtır. Bu arıo• 

tı rma neticeeinde Almanların lı:öyü ter· 
kettikleri ve birkaç aaat evvellıd muha
rebede ölen iki neferi bıraktık.lan anla
ıılmııtır. Zabit ve yanındaki eh at bu 
iki neferi wtlayıp Fraııaız lıatlanna ıe
tirmiılerdir. O akşam Franaız iatihbarat 
aerviai doayaaına ırarp cepbcaine ıelen 
yeni bir Alman alayının numarasını 
kaydetrniıtir. 

3 - Aateimen R. bir tank ile keıif 
hareketi eanuanda tanktan iıunif, fakat 
bir torpile butıjından torpil patlamıı 
Ye zabit ölmtlfdir. Tankı idare eden ne
fer zabitini bırakmak latememlt ve ba~
ka bir torpile basmak t.hlik.esine ni
men arabadan İnmiftir. Nefer, zabiti al
dılttan aonra ıeldiii yoldan ceri dön
milftür. 

Silah albnda 9 çocuğu bulu· 
nan bir baba 

F ranaız ıaz.eteleri aillh altında 9 ço· 
cuiu bulunan bir babadan bahaediyor• 
Jar. Bu beba, seçen harbe aaker olarak 
ittlrak eden •• pdJ Parla hastanelerin
den biriDde çalıfan doktor Gabriel Bi
doudur. Gahriel Bidou tarunmıı Fran
llZ ıuetecllerbıden lntranafaeant ıaze
teaiılin harp muhabiri Henry Bidounun 
büyiilr. k.ard9fldlr. On bir çocufu vardır. 
Bwılardan onu erkek, biri kızdır. Er· 
kek çoculdarclan ell seoci 19, en yaılaea 
,6 YllflDciadu. 19 y.,...dalr.i senç henüz 
aakere çalnlmadıiı halde ııönüllü yaz.ıl
DUftır. Şimcll bir piyade alayındadır. 
Silah altındalr.J diier aek.iz kardeşinden 
biri istibkim onba,m, Utinciei teim• 
doktor, üçGnc.BW piyade, dCSrdüncüa 
bh sıhhiye traıi mGdörü. bctincisi Ma
ıinot hattında tolaiz onbqıaı, albncıaı 
mfistemlelr.e alayında onbap (harbin 
lptidıuında yaralaDIDJf ve haatanedcn 
cılr.mııbr), ,,.dindai tıeknik. ımıfta, aeki
dııciai topçu mllllzlmldtr. 

On erir.ek lr.anletten lillh albnda bu
lunmayana rahlptir. Alrikada miayoner 
olan bu rablp barp ba,l..ymca derhal 
aaker olıDQftlar. Fakat MU.temi.Ut Na· 
arı, miayoa.lerin Afrikada cepheden 
daha çok le ıarecekl.-ini dOfilnerelr. 
bunlann Afrikada ..U.,.oner olarak kal
malannı muYafık. ı3rmGttUr. Bu aebeple 
rahip dokuz k.ardetinbı yanına ıeleme
miftir. 

Ailenin biriıcik k.wna ırclince. 18 ya
pnda olan bu kız her alin 1&babt.n ak· 
ıama kadar kard.,Ierlne yün ceket ve 
ıaire örmekle menul olmalr.tadır. On 
bir çocuiun annem Kmlayda Ye cephe
deki efrada hediye s&ndermek lflerfle 
meı;:ul olmak.tadır. 

F ranaız ıazeteleri bu aileden büyük 
hayranlıkla baheediTorlar. 
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Lig maçla~ına dün üç 
stadda devam edildi 

Galataaaray, T opkapıyı 6 - O; Beşik
taş, Süleymaniyeyi 4 -1 yendi 

Beşfktaf muhacJmlert Süleyınanlye kalesJ anünde 

Hungarya müsabakalan dolayıslle 

teehhüre uğrıyan Ug maçlanna dün 
üç stdadda birden devam edilmiş ve 
her maçtan evvel merhum İzzet Mu
hiddin için bir dakika ihtiram sükutu 
yapılmlŞbr. 

Taksim stadında. günün birinci 
maçı Galatasaray ile Topkapı arasın
da olnıuştur. Hakem Samlnin idare
sinde oynanan maça Galatasaray şu 
'*1lde çıkmıştı: 

Osman - Faruk, Adnan - Musa. 
lıillver, eew - SalAhaddln, Eşfak. 
Cemil, Salim, Bt1lend. 

Oyun Galatasaraym hlkhniyett 
altında başladı ve Topkapılılar 11 
üncü dnkfkaya kadar canlı bir oyun.. 

sayı yapılmaaına ınAn1 oldular. 
,;takat bundan sonra Galatasa.rayın 

IMAl'l...U. "u.yeti ezici bir şekil aldı. I 4 ve 
18 ind dakikalarda Cemil ve Salim 
vasıtaslle iki gol kazandılar. 

Bu sayılardan sonra Topkapılıla.r 
da kısa süren bir ild akın yaptılarsa 
da netice alamadılar ve Saln.hadclln 
31 inci dakikada Galatasarayın ÜÇÜllı

devrenlıı sonlarında Cemil d~ 
d.Qncü gollerln1 yaptılar ve ilk devre 
4 - O nihayetlendi. 

:İkinci devre sert bir şekilde devam 
Tamamen aarı kırmızılılann üa
üğü ile geçen bu denede bir çok 
t kaçtı. 2'1 net dakikada trlkiktai 

Salim beşinci, son dakikada Eşfak al
tıncı gollerini yaptılar ve müsabaka 
6 - O Galatasarayın galebeslle nllıa:yM 
buldu. 

Beşiktaı - Süleymaniye 
Günün ikinci oyunu Beşiktaf ile 

Süleymaniye arasında yapıldı. Şal 

Tezcanın idare ettiği bu maça Be~ 
ta.şlılar şu ~ekilde çıktılar: 

M. Ali • Faruk, Taci - Hüseyin, 
Feyzi, Cihad - Hayati, Hakla, Namın, 
İbrahjm, Efre!. 

Müsabaka. Beşiktaşlıların hAJdmt.. 
yeti ile bafladı. l& inci dakikaya kar 
dar hücumlara mukavemet eden SQ
leymaniyelllcr 16 ncı dakikada İb~ 
hlmln yaptığı gole m!n.1 olamadılar. 
Biraz sonra Hakkı ka.f a ile iltlncl ~ 
şiktaş golünü yaptı ve devre 2-0 nllıa
yetlendi. 

İkinci devre mütevazin geçti. ~ 
ınan zaman her ik1 takım hAkim va.
ziyete geçtiler. 15 inci dakikada İb
rahim, Hayatiden aldığı güzel bir pa-. 
la üçüncü golü çıkardı. Bu sırada Stı
leyma.niye canlandı. Merkezden ya~ 
tıklan bir &kında İbrahim sıkı bir 
şütle takımının yeglne golünü yaptı. 
Son da.klkalar yine Befiktaşın üstün
ltiğü ile geçti. 43 üncü dakikada ~ 
refin ortasından İbrahim dördüncü 
golü yaptı ve müsabaka 1 - 4 BefllD
t&fDl galebestle nilıayetlendl. 

Fenerbahçe, Vefaya 4-0 galib geldi 
Oyun heyecanlı oldu. Fenerliler birinci 

devrede çok hdkim oynadılar 

Lis ~luınm - mühimini F eneıbab
ile Vefa takunlan yaptılar. HavaruD 

ok eoiuk olmuma rağraeıı ba ehem
miyetli karoılaımayı oldukça büylik bir 
kalabalık takip ediyordu. 
~at 1 ~ de hakem Ahmed Ademim 

idare.inde iki takım .bay. cıktılar .... 
tekilde dizildiler: 

Fenerbahçe: Cahid - Lebip, Faruk • 
Hayati. E..d. Ömer • Rebii. Fıkrc.t. M .. 
llb, Basri, Fikret. 

,Vefa: Safa - Vahid. SüleymaA • Muh· 
qem. Lutfi, Arlf • Necip, Sulhi Hak.Ju. 

. • Şükrü. 

Oyuna Fener in hücU1nile bqlaııdı. O.. 
yapblJan hücwnlardaa keodi.ini 

t.1ar1aıak için Vefa mödafaaaı kayli ui
&117orda. 

FENERİN t inci GOLO 
8 inci dakikada •ai açık Fikretin cii
bir ortasını Melih tam zamanında bu 

afa vul'Ufile Vefa kaleainc ataru ilk 
olü yapb. Bu ııolden aonra açılan V .. 

lar F enerbabçeye bir iki hücum yap
r. Hele bir hücumda Sulhinin kuvvM-

. bir tütünü Cihad maharetle korner• 
idi. 

FENERiN 2 inci G0L0 
1 7 nci dakikada Rcbü ortadan aldıit 

ir pası aürerek •kı bir fiitle ikinci Fener 
fiinü de yaptı. Bu ikinci golden aonra 
nerbahçeliler oyuna büsbütün hakim 

ar. Vefanın bozuk oyununa muit~ 
a yerden V• k ornbinezonla oynayan F. 

rliler bu ııraa-- bir gol daha yapmağa 
u~fak oklul~. 

Y'E.NERİ~ <Q •• •• GOLO 
2o ,.,J.,.,.,. ,..f~ çevıwıu Ro-

Oyunun bundan 10nraki daldkalan 
Fenerin bir kaç mullillak gol kaçırma· 
ama mukabil Vefanın da alıenkaiz biık119 
alunile geçerek birinci dene 1 - O Fener 
lehine bitti 

bdNd DEVRE 

ikinci devreye Vefanın hücumile b .... 
landı. Vefalılar bu devrede daiıa dw· 
li toplu hücumlar yapıyorlar ve Fen_. 
bahçeyi tazyik e(Üyorlardı. Fakat mu-
hacimlerinia bccerikaizliii ytizünden ... 
tice alamıyorlardı. Çok uzun aürmiy• 
Vefa tazyiki yav., yavq l'evtedi ve F • 
nerliler tekrar lıUcumlanna bqladılar. 
Saidan Ye soldan yaptıklan bir kaç ı-. 
likeli hücumda bilhusa Rebil epey ~ 
ıat yakaladı. F altat istifade edemedi. V • 
falılar daha fazla müdafaaya ehemmty .. 
verdiğinden F onerliler birinci devredeki 
hakimiyetlerini kuramadılar. 

FENERİN 4 tindi GOLO 
Devrenin aon dakikaaıncla yeni bir F• 

ner hücumunda Rebünin puuu ~ 
Melih yerden bir ıUtle F encrin dördilnctl 
golUnU yaptı n müaabaka bu vaziyet el.. 
iifmedcn .. - O Fenerbahçenin p.libiJ• 
tile bitti. 

Milli küme klüplerini davet 
İstanbul Futbol AJanlaimclaıı: 

Hungarya - Şi,liyi 
8-1 yendi 

!hmcaı7a takmU IOl1 aw,ını .. ..a.b 
Tabb 8dmda .. b1r ..,ırcd &ıtmdıl 
e1fU ile J&ptiL Ve tc* bb1m bir Clf1IDdım 
amn. • - 1 ..,. a.;ık bll 911 ~ ..., 
ıeldL 

Jlabm Jfad Wm ldarMIMle ,....
laa ba maf& b8r m tatma m bn• 
b.drolaı1ı. pkmıflardıl. Kıa IDrm '* 
merulml mtiteaklb oyuna Ş1'UnJD hec. 
mile bqlandı. Macarlar teknik OJ!UJ&ralı 
derhal hlkim119tl aldılar. 8atıı 80llu ~ 
tıklan alcınlann birisinde ataçıtı&n a.. 
ıecının hatasından blrlncl goltl 91brdJ.. 
Son dakikalarda bir AJl daha J&P&n U... 
carlar blıinci devreyi 2 - O blttıdller. 

Oyunun li1ncl devreal btr gol P11GaJlll 
hallnde geçti. Tamamen Macarlarm hbl
mlyetı altında ve Şlfll JUıllf aah•smda ge
çen bu kısımda blru da Şlol1 bJeclalntn 
hatalannd&n l.ltltade eden Macv OJllD
cular ıroı aded1nl sekize çıkardılar. 

Şifll yaptıA"ı akınlann b1r1slnde Nubu 
vasıtaslle yegine goltlntl çıkardı. Ve mil
sabaka. 8 - ı Hungaryanın galebesUe n1-
hayetıend1. 

Hungarya takımı gitti 
On gündcnberı şehrimizde bulunan Huıı.

garya takımı oyuncuları dün akşam Pet
teye müteveccihen hareket etmlşlerdir. 
Memleketimizde iyi bir intiba bırakan 
Macar sporcularını istasyonda büyük bil' 
kala.balık ujfurlanuştır. 

ikinci küme maçlan 
hinci küme maçlanna dün Şeref ft 

Fener stadlannda devam edllm.l§tir. Ya.
pılan karşılaımalarda ş14u. Alemdan 4-4, 
Feneryılmaz - Anadoluyu 2-1, Ka.rag!lm
rüt - Hisan 2-1 yeıımiflerdlr. 

Beykoz, 1. Sporu; Kaıımpafa, 
Hilali mağlup etti 

Şeref stadında hakem Tankın idaresincı. 
yapılan HlW. - Kasımpa.şa maçı tamamen 
Kuunpaşanın ilstünlQRii altında geçmiş n 
'1-0 Hll!lln mş.tlUbtyetlle neticelenmiştir. 
aantın son maçı Beykoz ne İstanbul.spow 

kltlplerl a.raaında hakem Halld Gallbln 1da.
re&lnde yapı.J.nuştır. Son zamanlarda çok IJl 
oyunlar çıkaran Beylı:ozlular bu müaa.
bakada da güzel oynamışlar ve kuvveW 
raldplerlni 3-0 mağlQb etml§Jerdlr. 

Hungarya antrenörünü F e
nerbahçe angaje etti 

Hungarya takımının antrenörü Fled
man'ı Fenerbahçeliler antrenör olnralı: 

anp.Je etıneğe muvaffak olmuşlıırdır. 
Bu kıymetli hoca taımnla beraber dün at
oam Peşteye hareket etm~tlr. Kendtll 
fUb&tın onunda avdet ederek yeni vazife
sine b&lj!ıyacaktır. 

Ankarada lig maçları 
Ankara 28 - Lig maçla.nna devam edll

dl Demtrspor Askerl FabrikalargOcllnl 
3-1, Oençlerblrliğ1 Harbiyeyi 4-1 mağlQb 
etti. Son yapılan maçlara göre Ankara 
Ug1nde klüplertn puan sıra.sı flldur: Gen~ 
lerb1riiQ'i, Dem1rspor, Muhatızgücil, Asked 
Fabrllı:alargücil, Harbiye, Birlik.spor, Otı.
nq. 

Lig maçları puan 
cedveli 

Takım 

Betlktaf 
J'ener 
o. Saray 
Vefa. 
Beykoz 
1 spor 
Kuımpqa 
8tlleyma.nt79 
Toptapı 

Hllll 

M. G. B. M. A. Y. P. 

12 ı2 - - 62 ı ae 
12 • ı 2 aı ı sı 
12 ı ı ı 48 a 21 
12 8 - " 34 ıı 28 
12 8 2 " 22 17 28 
12 8 - 8 32 2'1 24 
12 1 2 ., 21 30 ıo 
12 2 1 g 18 40 17 
11 ı - 10 11 66 ıs 
11 - 1 10 4ı 05 10 

Katil kız 
17 yaımda bir kız 8 yapnda 

bir kızın phdamannı 
keaerek öldürdü 

bmir (Akfam) - Tıre bzumcla 
fikirleri itııal oc:len. eerareqiz bir ~ 
tin faili meydana çılı:anJımfbr. Obnh• 
rf.yet mahalloaincle oturan HA7llD km 
aekiz yapnda Sazbona. HaHn e(endi 
11<>kajuıcla akpm Tdtİ jilet baçaiile ho
iua keailmit vaziyette ölil bulunmutta. 
Katilin en küçük bir iz bile barakmadaa 
eararenaiz tekilde ortadan kaybolma-. 
zabıtayı çok Wal etmit. LldiM failinia 
yahlanm .. için İzmhden mütebe
baza memur ~• komiMrler sCSnderilndt- . 
tir. 

"!{apı.lan ....ı. tabkha ~ 
küçük Sazbonama yaptıjı bir mazipli
i• hiddetlen• ayni ,-erde 1 7 7qmM 
Vlktıorya admdaki kız tarafından aokalr,. 
ta jilet bıçaiile phdaman kailerek 61. 
dürüldüiü tabit cdilmit, vakayı gör-.. 
ler de birer birer meydana çıkanlnuttn. 
Viktoryalllll, geçirdiii ailev1 bir f ellket 
yüzünden akli müvazeneainin k.mnen 
bozulmut oldufu ela anlapl.ımtbr. Vak
toryanın öldiimıek maksadile hareket 
etmediği anlqalmıf lae de jiletten kilçilk 
Sazbonanın ,.hdamaruıuı Jtail.ek 6'

Muıt küme tallmatnameatnln eeuian 
hakkında gör6f1llmek Or.ere Beflkt&I. ~ 
nerbahçe, Galataaara;y, Vefa kltlplertne 
mensup birer murahhum 19/1/940 ~ 
tesı glln Q saat ıe da resmi aallhlyetname
ı..u. blrJJ.j~ t>mıe merkalııde bulunma
lan tebııg. ohm1a-. ~~ll!)Jkm~ düil telbit ed·1 

.... 

. -----
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MEŞRUTiYETTE SARAY ve BABIALI 
Yasan: s"CLEYMAN KAxl İlltEll - Terctıma. iktlba.a hakkı mahfusdm. 

TetrtJm Bo. ıa 

Nazım paşa ile Kamil paşa arasında 
lhtllAf başgösterlyor · 

Dt,orlardı. Bu ııtır ~ ııa,. 
J&tın& uymamak itibarile yanhftı 
emma kabine bası Gömülc11nell ı.. 
mail~ gayreU sayesinde münev
tıerler t;alnmının fırkadan abJmıt oı. 
duğuna, kuvvetin c~eti inhisartye> 
elinde kaldığına vakıttılar. Bu se
beple BülTJ.yet ve İtillt tırkasını fb. 
lls etmf.f olan mtınenerlere asla 
ehemmiyet vermiyorlardı. 

Battl KA.m1l ~ hükftmete geç
meden evvel beni haber göndererek 
çalırtır, hiç bekletmeden salonda ka
pıya kadar gelerek istikbal ve gene rl
calanma rağmen oda kapısına kadar 
teşyi ederken, şimdi mühim bir ~ için 
gitsem bir saat bekletir, ayakta bir 
clAkırdı konuşur> ve yürür, giderdi. 

HeJbuki herkes hükfuneti bizim ida
re ettiğimize zahlp idi; onların aczi 
bizim üzerimize yükleniyordu. Mağ
dur taraftarlarımızın hallerini terfih 
için hükftmete meram anlatamıyor
duk. Onlar da bizi hodgA.mlıkla tayip 
ve teşni ediyorlardı. 

İki cami arasında. kalınlf binamaza 
dönmüştük! 

Basılı hükO.mettn ahvali ve cŞirketl 
inhlsaıiyenln> hareketleri bize büyük 
derd, büyük yüz karası olmu.,tu; İttt
had lıüh1imetini devlrdiğimlze, devi
receğimize bizi pişman etmişti! 

ittihadcılar giderse işler düzelir di
ye ettiğimiz zannın sathtıiğint görü
yor, hatamızın cezasını çekiyor, İtti
had cemiyetinin, hükfunetlnin bizim. 
kilere rüçhanını görüyorduk! 

Bir taraftan hizmet ememe zah
metlere katta.nmıf, türlü fedaklrlık· 
lar etmif iken kabahat ve yüz karası 
üstümüzde kalıyordu; diğer ta.raftan 
da bir gün kellemlzin muarızlarımı
zın eltne düşeceğini muhakkak bir 
surette görerek müt.eellim oluyor
duk!) 

KAmll paşa ile Hüniyet ve İtillf 
fırkasının münasebeti bu şekli alır
ken Kabinede Nazım paşa llc de ara
larında fikren iht11M olduğu şayia.R 
deverana başlanuştı. Vakıa hükfunet 
gazetelerde bu şayiayı tekzip etmişti, 
amma Nazım pa.,anın artık K!mil p&
şadan ayrılmak istedlği bir hakikatti. 

KAmll paşa da Nazmı paşayı Vükea 
1A heyetinden çıkarmağı düşQnmüyor 
değildi. KAınll paşanın İzmir valllt
ğindenberi irade ve müdrtkesine hl
kim olan (1) oğlu Said paşa, Nazım 

pa.şanııı kazandığı ehemmiyeti baba
sının mevkii için :tehltkell görüyordu. 

Fakat böyle bir sırada orduya ku
manda eden bir zatı yerinden oynat
mak kolay bir 1f değildi. 

ltl.mll pqanın bu arzusunu Kazım 
paşanın da sezmif oldutunu &plıda 
görecelfs. 

TalAt bey Balkan muharebesine bir 
nefer olarak t~rak ettikten aonra :t. 
tanbula gelml~ ve KAmll pqa tara.fm. 
dan İttfhadcılar takip ve tevkif ed11-
meğe başlanınca evvel! Tdkatlıyan 

oteltnde, sonra Paşa.bahçede Sahip 
Molla yalımun korusiında bir küçülı: 
binada saklanmı.,tL 

Kırkldllae bozgunundan IOIU'& '!'-.. 
llt bey ile arkada.,Jan lkt1dar mevkl
tni terketnrlf olmanın acı•mı blı1tM 
daha h!ssetm!f, :Mahmud Şevket .. 
pyı istuaya icbar etmekle ve yeriDıe 
8ald p&f'DID istediği gibi müna.slp 
bir satı bulup geçirmemlf olmü:ta :pM 
bnyük bir hata 1rtlklp eylemif bulun.. 
duklannı takdir etnrlf idiler. Şimdi 
ntanm uğradığı hll8l1Ul ve felAkete 
çare bulmak IAzımgeliyordu. Bu çare 
onların ııazarında ancak İttlhad ft 

Terakk1n1n tekrar iktldar mevkim. 
geçmesi olacaktı; bu tara gilnlerde 
İttıhad n Terakki hilkt\meıe k&ql 
mey1rc1 w llkayıt ftZiyetlni muhafa.. 
l8da uzun müdde$ daha denm ed~ 
mesd1. 

Birlblrtni -.elyeden fellketled ..,. 
h1m p.rtlarla takip edeceğine artık 

şüphe caiz olmıyan sulhtan sonra ~ 
mll paşa hükfunetinin kendisine mu
ha:Ilf kuvvetleri tamamen dağıtmağa, 
İttıhad ve Terakkiyi büsbütün malı
vetmeğe Jra.Jkışaca.ğı AştkAr idi Dipr 

BdlmeJI o1aun ~ ela 
filphem göı1lltı70rdu. 

Bu bal ff ftSIJete aı1ilk dıa,et 
Yermek icab ediJOrdu. Bu matsada 
Yüsui yolunda Kablneyi 1ç:tnden yı»
mağa çalışmak, TalAt beye en pratııl 
bir çare görünüyordu. 

Ali pa.p.ıun damadı Nuır.ı pe,ema 
sekbuıı, liyakatin! takdir ederek bir 
gün ona Sadaret makamına geçmeli 
Dıtiınalinden bahsettiii, kayınped~ 
Din bu sözü Nazım paşanın üzerinde 
büyük tesir hasıl ettiği, Nazını papıı. 
nın menfa hayatında bile bu hayali 
beslediği, bugünlerde artık bu ihtı. 
malin tahakkuk eylemek zamanı gel
diğine kani olduğu rivayet edilir. 

Manastır merkez kaymakamlığın
da bulunduğum sırada bir gün açılaa 
söz münasebetlle vali ferik Fahri pa.
~ya İstanbulda Mülkiye idadisinde 
bulunduğum ğünlerdenberi Nazım 
paşayı hürriyetperver ve birinci der&o 
cede muktedir, fazıl bir asker olarak 
bildiğimi söylemiştim. Fahri paşa g6-
lümsiyerek: 

-; Nazım :paşayı eskidenberi ve pe1ı 
iyi tanının. Uzaktan işitilen şöhret

lerden daima ihtiyat ve hazer ttzel"9 
bulunmak iyidir! 

Demişti. Beni hayal inldsanna uğ
ratan bu cevap o gün hiç hoşuma git
meınfftU 

Nazım p~ayı gene pek eskiden t~ 
mdığını yazan başmabeyinci Ltlta 
Simavi bey de hatıratında paşa hak
kında fU mütalAayı yürütüyor: 

(Mahmud Şevket paşa İttibad ve 
Terakkiye mensup olmadığı gibi, Na
mın pqa da tttWçı değlldl. Her tkt 
tırka maruf zevata muhtaç oldukla
nndan bunlan benimsemişlerdi. N .. 
mn pa.şa.nın bana muhabbeti vardL 
Nadiren sa.raya uğradıkça odama g.
llr, ağzından düşmtyen tahta ağıza
ğile beş, on sigam içtikten sonra gi
derdi. İ!f et ve istikaınetile şöhret bo
lan bu zat, birçok kimselerden mU. 
tehziyane bir lisanla. bahseder, hele 
kendisinden her cihetçe yüksek oıaa 
Mahmud Şevket paşayı hiç çekem• 
idi.) 

Eski Şehremini operatör Cemil ı-
şada Nazım paşanın Balkan harbin
de gösterdiği gafleti şu sın-etle anı• 
maktadır: (2) 

(Balkan harbinin ilinından on belf 
gün evvel Cemil paşa yolda rugel
diği Maiyeti şahane ErkAnıha.rbtye 

re.isi müşir Abdullah paşa ile abvll 
hakkında müdavelei efklr ederkea 
Abdullah MŞa askerimhln tecemmfl. 
iaşe güçlüklerinden, levazım noksa
nından bahslle harp 1lAn edilirse m• 
J.6blyettn muhe.kkak oldulu mfltal6-
umda bulunur. Ayni ftktrde olan c .. 
mil paşa keytlyett o akşam kayın .. 
deri ŞeyhislAm 'cemaleddin efendiye 
açar; o da Abdullah paşanın mütal~ 
alannı muvafık bularak elinden gele
ni yapıp harbin vukuuna man1 oıma. 
p çalıfmağı vaadeder. 

Cemil paşa bununla kalmıyarak .. 
tes1 çarşamba sabahı Mabeylne gider; 
huzura girer; Padişah ile söz siyaset. 
!nttkal edince, Abdullah paşa ile g• 
çen muhaveresinl anlatır. Padişah ... 
Dirlenerek: 

- Ben Sadrazam OU1 Ahmet 
Muhtar pafl'nın haberi olmadan ~ 
dullah pqa ile hususi surette gö~ 
mek iattyorum. 

Der. Bu sırada huzurda buluma 
Bnapçıbaşı Sabit bey, Abdullah~ 
J'l sarayın yan kapısından içeriye • 
mak auretlle bunun mümkün olac9ıt 
IJnı temin eder Y8 Padişah bu ~ 
Al>d'lıllah paşa ne görüfür. 

o hafta cuma seJA.mJıtında Nama 
pqa Cemil P8'&Yl görQr görmml: 

- Pap.l Sen ne yapmıt11n? 1119 
harbin aleyhinde bulunarak satı ..,. 
hanenbı t1kr1ni çeJmlf"'nl Hem ~ 
dullah paşanın huzura kabulüne t. 
'f8SSUt etmtşstnl 

Diye g1zl1 tutulacak tefebbtla ~ 
kında tam malOmat almıf buluncı. 
ğunu bllcllrlrl 

(Arkuı var) 

(1) Süleyman Na.zlf: Yıkılan Möeaeae. 
(2) &ki şehrenı1D1 OelQll papnın 

Blli~J;..llll_i 



TöVBE 
Beyotıu caddesine be.kaıı. paatahaneı:ı!n 

camekAnlan buğula.runıştı. Dıfand& haftt 
ha.fit kar serpiyordu. Dön acka.daf camın 
kenarındaki masa.da oturmu.elar s.ıcak ~
la.nnı içiyorlardı. Bir aralık pastahanede 
hizmet eden matmazel! çaA'ırdlla.r. Bir 
bezle camım butu.sunu a.damskılh slldin
tııer. Şimdi sokaktan kimi teı!.4la, k1ml 
acele ile, kimi de sanki kar filAn 7ağdılı
nın hiç farkında değilmiş gibi yaıvaş yavaş 
büyük bir sükıinetle geçenleri seyredlyoı-
ludı. 

Bir aralık pastahane camlannın ta 
öminden kürküne sıkı sıkı sarılmış, usun 
boylu güzel bir kadın geçti. 

Masada oturanlardan üçü Hamdiye dön
düler : 

- Hamdi sokaktan geçeni görm6dln ga.-
liba ... 

n nmdl gülümsedi: 
- Gördum ... Genç, güzel bir ka.dm .. . 
_ o halde niçin peşine düşmedin ... Be-

nin en meşhur tabi atin bu değil midir? ... 
Bir tnkım genç, güzel kadınların peşinde 
suntlerce koşmak ... Halbuki bu yakınlarda. 
semde ıuflf tertipı bir usl:ı.nma alameti 
göze ç~rpıyor ... 

Hamdi çayının son yudumunu içtikten 
sonra: 

Yt:min et tim .. ded i, tövbe ettim. Ar-
tık tauııırndığlm kimseleri ta kip etmeğe, 
lt ... dınlann pe; inde koşmağa tövbeliyim 
az zim ... 
Arkad:ışlı:.rı şa.<ikın şaşkın .sordular: 
- N<ı~ıl oldu .bu i~_? ... Sen bu huyundan 

v• zg çemiye.::"'ğınl soyler dururdun. 
H:ırndl gülüLlsedi: 

_ İn :ı .Jıır bazı itiyndlanndan, zevkle
r inden. h ryakUitJ!!r inden , kendilt-rine vezk 
, e. n ıpt:.ıal:ır;ntlan bir tlirıü vazgeçem.1-
Y ., ... ri .ı .;~lı,_derlcr. Li\kln azizim, bü-
~ · • c'j •ri:-'etl"l', Y~hut dehşetli kuyruk 
acılrı-ı !'· rşı· •nd'l. buı ılardnn öyle bir vaz
g · ı "r k i sorma ... 

Işte ben de sokakta t:ı.nım:ı.dığım bir ta
kını g •nç. gt.zel kadınların P!!şinde koş
m k •nbl bu g:ı.riP tabla tten bir türlü vaz
g <'1.mıyece~imi zannea ip duruyordum. Ra
kik t n bu bende tamamile bir itiyad ha.
liı:e gırmi ·ti. 

Sck'.lkta tanımadı~ım kimseleri takip 
y ız i u~ en eıa:erıya ışıme, radevulanma geç 
k l n 1 ın. Bu ritzdcn birçok zararlar gör
duı;üın de olurdu. Lakin bhtün bunlara. 
ı ıığrm n uslanır rn ı idim dersiniz? .. Ne müm
k~n : .. ı J[lki~ günd~n güne o garip ta.81-
at.m daha şiddetlcnıyor, daha ileri gidi
yo du. 

E ı nko:.ı:ırnlar işimden çıkınca kendl 
k :-ıd'me u;tiır.atomlar verirdir: 11Bu ak
ı.. m uo ::u c:ıirü.st , uslu uslu evime gide
c .;.!11 .. "ctcı ~ı m. Mcsc1fı. Maçkada oturu
yo, um. Eminônünden tramvaya binerim. 
l\ • '· ~, kadar bilet :ılırını. Falı:at bu es* 
ı-. ..m Lıam·.ay vagonun un ön taratında, 
bir een ı endamile ayakta dur·ın genç bir 
kadın cozmr:e ilişir. Tramvay Bankalara 
g ı r Genç -~~.dın bura.da inerken şöyle 
tc ... c.ufeıı gozu ban:ı. 111şmesin !.. Hemen 
bu genç k::ı clın-n peşine d ü.5erdim. Maçka
ya k:ıd.'lr ::ıldlğım bile ti yuv~rlayıp bir hap 
Şt: kllne soklukt:ı:_n sonra fırlatır atardım. 
Genç kadın tabıı benim kendisini tak.ip et
tlğlmin zerre kadar farkında olmaksızın 
oradıık.i hanlardan birine girer, kaybo
lurdu. 
Artık onu bulmaktan ümidi kesince tek

rar tramvaya biner gene Maçka.ya kadar 
bir bilet aimlım. Ukin tramvay Galata.
sa.raya geUnce bir de bakarım sat tara.tta 
kaldırımda ulak tetek, güzel bir esmer ... 
Eğer bu biç tanımadığım kadın ben.1m. bu
lunduğum tramva.ya doğru §Öyle bir ba.ltaı
cak olsa ınesele kalmamış demektir. Bir 
dakika sonra kendimi tramvaydan atlamıt 
n uta.it telek kadının P~inde bulurdum 

Huyumun kötülüğünü blllrdlın amma ~e 
çare ki bundan da kolııy kolay vaqeçem.ı
yorduın. 

Biraz sonra bu kadın da bir aı>anımana 
ıtrfnce ben tekrar tramvaya blner, bir 
Maçka bileti daha kestırlrdlm. ıı:ter yolda 
bir Arıza olma7.sa se!Ametle Maçka.ya. ka-

dal Jldebl.llrdim.. LAldn bu ela. tıOk nadir 
'f'&kalardM1dı. Hatta. bazan daha prlbl 
oluıda. ı.ıe.eIA b&na be.kıp ııaruoe ııttuım
•7en blr kadın caddenin -t taratma 
doAnı liderdi. BQfka bir kadın da. te88.dtt· 
ten bana. bakarak caddenin toluna dotra 
Jtrtlrdil. Hangi.llntn peoinde :toşacalımı 
fafl,rll'dım. 

Arkadqlarmı sa,..* h&k:1ı olarak benim 
bu tabiatı.mi dillerine dolaDlJ4lardı. Bu kö
ıti huyum.dan beni 'n.Sge9irm.ek ıvın çok 
uirafıyorlardı. J'akat ne ıeserı Bir akf8.Dl 
Köpril üstönde eon derece güzel bir ka-
d.ma. ra.sJ.adım. Hem de bu sefer bana. 
adamalnllı baktın gülümsedi. Pe§ine dÜf
iilm. Nereleri d.oJapadık ki. .. Evveli Be7-
otluna 9ıktık. Drurkln dükk.A.n sezdik. 
Bir90k yerlere utr&dık. Kadın ~yası satan 
bir takım pasajlara ıJ.rlp 91]ctık. Neler da 
neler... Fakat bir türlü ben eeaaret edip 
ya.runa yaklaf&l'ak onunla. ahbap olama
m.ı.ştım. Nihayet tekrar Köprüye döndük. 
Şimdi iyiden 1Jiye ıece olmuştu. 

Merdivenlerden Köprünün altına indik. 
Genç kadın yüzüme bakıp gülümsedik.ten 
sonra vapura girdi. Ben de bir bilet aldım. 
Doğru vapura ... Artık onunla derhal ahbap 
olmağı iyiden tyiye kafama. koymU§tum. 
1..9.k.in vapura girince genç kadının kendi
sine orada iki arkadaş bulduğunu gördüm. 
Üç kadın yanyana oturmuşlar konuşuyor
lardı. Tabii bu vaziyette gidip kendimi tak
dim edemezdim ya.. .. Beklemeğe karar ver
dim. Vapur Boğazın blrcok iskelelerine 
uğraya uğraya ilerliyordu. Boğazın en uzak 
köylerinden birine gelmiştik. Nihayet ııen9 
kadın kalktı. Arkad~lanndan ayrıldı. Ta
bii ben de yerimden fırladım. İkimiz de 
vapurdan çıktık. Gece adamakıllı ilerle
mişti. Boğazın bu köyünün 1.mıhıi her aa.
man işitirdim. Ukln hayatımda ilk deta 
buraya ayak basıyordum. Genç kadın bl.ru 
yürüdü. Sonra ldeta. koşmap başla.dl. Ni
hayet bir evin önünde durdu. Kapıyı çal
dı. Içertyıı girdi. Ben kalakalml§tını. o ka
dar yorgunluk, o kadar koşmam boşa git
mişt.1. Omuzlarım düşük iskeleye döndüm ... 
Karşmıa cık.an bir memura sordum: 

- Ltanbula vapur kaçta? 

Memur hayretle yüzüme baktı: 
- İstanbula vapur yok ... dedi, demln gi

den vapur karşı sahile uğnyacak, oradan 
da İstanbula gidecek... O son vapurdu .... 
Dehşet içinde kaJml,ştım. Çünkü Boğazın 
Anadolu sahilinde idim. Bu köyde k..lmse
lert tanımıyordum. Buralarda. otel filin da 
yoktu. Geceyi na.sıl geçirecektim? 

Aklıma bir çare geldi. Bir sa.nda.l bulup 
karşı salı.Ue geçmek... Oradan da bir oto
mobille eve gltme.k:I. .. Llkln sandalcılar da 
meydanda yoktu. Nihayet blr1n1 buldum. 

- Çok fırtına var ... dedi, gidemem ... 
İstediği kadar para verdim. Yola koyulduk. 

Hakikaten da.ğla.r gibi dalga vardı. Sandal 
batıp çı)uyoı·du. Üstellk dalgalann tesiı1le 
sucuk gibi ıslanmıştım. Bir aralık koca
man bir yük vapurunun korkunç gölgeslle 
biz.e doğru y~tığını iÖrmiyeliın mi? 
Ha battık, ha. batıyoruz. 

Yük vapurunun dalgalan bizi berba.d 
bir vaziyete sokmuştu. Nihayet kayıkçı: 

- Natlle ... dedi, sular çok kuvvetll ... Kar
§JY& geçemiyeeeğ!z... Bak.sana atıptıya. .. 

Tekrar geldi~ yere döndük. Ben sa
bahlara kadar sevgilimin önünde bir aşalı 
bir yukarı dolaşarak ayazdan çivi kestim. 
Sabahleyin ilk vapurla İstanbula inerken 
bir daha öyle münasebetmzllklerde bulun
rnamata yem.in ettim..• 

Hikmet Feridun El!I 

Üniversitelilerin Uludağ 
kayak tenezzühü 

'ttniversltelllerin mutad olan kayak te
nezzühü bu sene Doçent Dr. Orhan Ok
p.y'm ba.tkanlılı altında sömestr tatllinde 
yapılacaktır. Seyahate profesör ve tale
beden kalabalık bir arupun 1.tttrlk edeee-
11 haber alınmıştır. Seyahat organlza.syo
nu ile Dr. Orhan Okyay meogul olmaktadır, 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 49 Nakleden : (V4 - N1J), 

~~----------------~--
Bunu ne kadar aamiml bir tanda 

IÖyle~ti. 
Ve daha büyük bir samimiyetle de

vam etti: 
- Nazarımda pek kıymetli olan ild 

Jdş:lnin hayatını da benimki ile bir· 
llkte kazanmak istiyorum. 

- Annenizin ml? 
Genç kıZ, tereddüdle: 
__... Aımem, evet ... - dedi 
- öteki? 
- Küçük hemşirem. 
- Babanız kim? 
-Yok. 
Düzeltir gibi derhal atıldı: 
- Öldü demek istiyorum. 
- Çok mu oldu? 
- Yedi, sekiz sene. 
- Sıkıntıda mısınız? 
- Demin evden ayrıldığım sırada 

artık beş paramız kalmamıştı. 

Birdenbire haşinleşiverdi: 
- Hem efendim, bunlar sizin ne 

"Yazifeniz? Burada hissiyat meseleleri 
konuşulmaz her halde... Şayed ho
şunuza gidiyorsam (ki, gitmiyorum. 
sanırım) bana söyleyiniz. Vakit kay· 
br tmiveyim ... Zira paraya ihtiyacım 
var. Behemehal kazanmalıyım ... An-

hyor musunuz? 
Bu aözleri söylediği sırada, yüzüne 

ateş basmı.ştı. Nasıı olup da böyle llt 
edebildiğine kencll de şaşıyordu. Göz• 
lerinden yaşlar fışkıracak gibiydi. 

Molla.: 

_ Kızım, evıtdım ... - dedi. - sa
kinleşiniz, heyecana kapılmayınız, 

beni dinleyiniz... Büyük bir elem 
içinde k:ıvra.ndığınızı görüyorum. Ben, 
zengin ve hür olmak talihine erişmiş 
insanlardanım ... Size şimdi: cBura
da kalın, benimle beraber yemek 
yiyin!> diyebilirdim. Fel!ketinizden 
istifa.de edebilirdim. Başkasının ye
rinde ben olabilirdim. Doğru... Fa
kat bundan dolayı vicdan azab! ç&o 
kerdim. Halbuki ben daha fazla şey
ler istiyorum ... Yahud da hiç bir şey 
istemiyorum... Ne yapacağımızı, sizi 
sıkışık vaziyetten nasıl kurtara.cağı
mı sonra başba..şa verir, düşüniiıill ... 
Şimdilik buradan gidiniz. · 

Elini cebine daldırdı. Bir liralık 
' 

beş liralık bir avuç kAğıd çıkardı. 

Bunları saymadan tomar halinde 
genç kızın avucuna sıkı.ştırd.L 

rrirkJJıe Ra41o4ltfts7on hataıan 
'l'. A. P. 11.7 m. H6fi JCa./• 10 lL W. 

Pu:ar*-1 lt/1/UM 

TÖRKİYll SAATİLll 

U.JO: Procram ,.. memleket ,..at "91'1, 
Jl,U: A,1&n.s.,. meteorolotı haberleri. 11,aoı 
'l'llrtıı: mtııdli (Pl), ll.SO - H: Müsllt: Ka
ftflt ha1U mtızik CPL). 

ıa: Program ve m.enılelı:et ıaai aıan. 
18,05: Jıılttzlk: Radyo Cu Orkestıtw, 18 . .aı 
Kon1JfD18., 18,M: Serbest n.a.t, 19,10: Mem
let9' aa.t ayarı, ajana ve meteoroloji ha
berteri, 19.SO: Tftrk m1lzlti: Saz eserıeıt 
( 18 IUJll ı,tlrlkile, 19,llO: Ttlrk m0.z1ğl: 
l!lst:l .İstanbul f&l'kılan. Cala.nla.r: Haktı 
Derman, ierlf İçll, Hasan Gllr, Hamdi To
by. Oku:va.niar: Talis1n Kara.kuş, eeıo.ı 
Tobes, J0.115: KonU§D'la, ıo.so: Türk mü
s:Sll: lialk türküleri, ~ybek ve oyun bava.
lan, Z0,50: Türk mü.zit1: Çalanlar: Veci
he, RU§en Xa.m, Refat Erer, İzzeddin ötte. 
Okuyan: Radife Rrten. 1 - Rahmi bey -
lttlrd.W. H. p.rkı: (Söyle e:y mıtrabı na.zen
~ eda), 2 - Şem.se<idln Ziya - Kü.rdlli 
H. f&l'Ja: (01lvenme htlsntıne), S - Kür
dili H. f&l'kı: (Kaldı yollarda. bu oeb), 4 -
RU§ell Kam: Kemen9e ta.kslnıi, 5 - Tür
": (Yabandan geJdlm yabandan), 6 -

~: <:r-me yol vermedi Acem dağlan), 
U,15. Müzik: Brahms - Sekstet No. 1 (81 
bemol majör), Rlyasetlcümhur Filarmonik 
ork~ üyeleri tarafında.n., 21,4.5: Mü-
11ilt: Küçük Orkestra (Şet: Necip Aşkın). 
1 - J'ranz Leha.r: Ltlksemburg Kontu ope
retinden Potpuri, 2 - E. Kalman: Kontes 
M~ oper&tlnden bir pıı.rça, 8 - Ama.
det: Berenad invano, 22,15: Memleket saa.t 
ayan, aJaııs haberleri, siraat, esham -
tahvfilt, kambiyo - nukud borsası (ftat), 
22,30: M1lzik: Moza.rt - Re ınlnör piyano 
l:onsertosu <Pl.), 23: Mttzıı:: Cazband (Pl.), 
23,25 - 13,SO: Yanntı program ve kapanış. 

Uzun kış gecelerinde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunwı! 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilddlr. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için liati: 4 liradır. 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası Tel: 20681 

Yüzde :rtrml iskonto kuponu 

Bu kuponu kesip ıAkşa.m matbaası 
kitap servtsıne• getirir veya gönderlr
senJz tıat üzerinden size yüzde 20 tı
konto yapılacaktır. 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

«Aktam»m KÜÇÜK 
iLANLARI En aüratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

- Yirmi dört saat müddetle bunun:. 
la hürriyetini korursunuz, kızım. Şa
yet beni tekrar görmek isterseniz is
mimi hatırlayın: Mw·ad Molla bey. 
Bedestant derler. Cağal.oğlunda otu
ruyorum. Kime sorsanız bilir. Hafıza
nız kuvvetli midir? Bedestan.l Murad 
Molla bey. • 

- Evet efendim. 
- Apartıman kapıcılarına, yahut 

dükkruılara sorunuz. Evimi gösterir· 
ler. Anla..şıldı mı? Murad Molla, Mu· 
rad Molla. 

- Evet efendim. 
- Sabahleyin ondan evvel gelecek-

siniz. 
- Peki efendim. 
- Şimdi haydi gidin bakalım. 
-Peki. 
Genç kızın yüzündeki t!a.de birden

bire değişmişti. 
Artık çehresi neşe içinde parlıyor

du. Ne kurtuluştu bu! Şimdi, yüz k&
re daha güzel olmu.ştu. 

Bedestant gülümsiyerek: 
-ı VallA.hi el a.ıemden sizi k:Lskanı· 

yorum. Çabuk kaçın, kimseye görün
meyin. Buraya bir daha ayak basma-
~· . 

- Basmam efendim. 
-Yola! 
İhtiyar erkek, masanın üzerine beş

lik bir kft.ğıt attı. Garsona dostça bir 
işaretle: 

Sahife 

.. . ·--
ISLAM TARiHiNDE 

TOrk kahramanları 
'l'et:rllra Jloı. n Yazanı lıkender Fahreddin 

Tahir yava§ yavq batini ,ukan kaldırdı, lıkenceden 
kızıllap.ıı a-özlerini Maryanaya doğru çevirdi 

Direle bailanan oaıua ! .. 
fe7h Ba.ld, bir ha.ttadanberl lıkı§tJrdılı 

,., .asından bir "1rlü lA.f alam&d.ılı bll ca
... o ırtln 61dtlrmete karar Yerm1ft1. 

Tabii, hallfe ordusunda merdlltt, ceaa.re
W. taıunmıt otus :raflarında bir gen9t1. 

Tahir bir sön ŞeJb Saldln araz1ıl civarm
dan ~~en. t.ablle IÖRülerl tarafından 
JÜ"lanıp ıet.tr1lınlft.l. Şeyh 8a1d ona: 

Benim hAı:ım oldutum yerlerde neden 
dolqıyonun? 

Diye .ordulu saman, Ta.bir, ka.blle reill~ 
n. fU eeTa.bı verm1'": 

C- Ben, hallfenlıı zabltıertndenlm. Be· 
n1m ytlrftdütfun ve bastığım rer Halifeye 
akidlr. Ben, ondan bLtka hAk1m tanımıyo
rum.) 

Bu sözden hiddetlenen Şeyh Said, Tah1rl 
J'akal.a.tıp kolla.nnı bağlatJIU4.- O gönden 
IODl'a hergün SOr&UYa çekml§tı. 

Tahir bir gün de :reise: 
- Elime bir tırsa.t düşerse, ilk yapacatım 

ıo. aenin canını cehenneme göndermek ola
caktır! 

Demi§ti. 
İşte o günden aonra Tahlrin vaziyeti teh

Jikeye düşmüş, her dakika ölümle kartıla.t
mata. ba.şl~tı. 
Şeyh Baidln adamlanndan biri: 
- Bu genç, tatlılıkla buradan kurulup ıt

debfilrd1. Neden böyie reise aksi cevaplar 
Terlyor ... Neye güveniyor? 

Diyerek Tahire a.czyordu. 
Şeyh Saldin yüzüne karşı: (İlk tırsatta 

.enin canını cehenneme gönderecettml) 
dtym bir adam elbette Şeyhin elinden ko
laJ kolay kurtulamazdı. 

O gün Tahire son 1.okenceyi yaptılar: 
- Haydi, bu tarafa niçin geldiğini ve 

Şeyhe ne yapmak istediğini söyle. Yoksa 
.ııeni, fU açıiıı:tan kuduran aslanlann ağzı
na a.taca~I 

Ded!lr. Tahir gene eski -'Özlerini tekrar
ladı. .. Şeyhe küfürler savurdu. Ve b~ka 
blı'1ey söylemedi. 
Şeyh Bald Maryana.yı çağırdı: 
- Gel 1 dedi. Benim canıma kıymak is

teyen bir mecnunun aslanlar atzmda. namı 
can verdltinı sen de gör! 

Maryana o eüne kadar Tabiri yakından 
gömıemlft1: 

Tabir reia!n çadınnm biraz llerlsindeki 
meydanda bir direkte bağlı duruyordu. Bü
yük ka~ parmaklıklı kafesler içinde ba
ltınfan ulanlar, a.çl.ıktan gök gürültüsü Kl
bl korkunç sesleı1le kulaklan tırmalıyorlar
dı. Aslan ka.!e.slerinl Tahlrin etrafına diz. 
mi§lerdl. 

- Ma.ryananın dört çevresinl saran k&
blle efradı, hep bir ağızdan: 

- Bu hain MIA. yaşıyor mu? Onu hemen 
ıebertelim ... Diyerek yumruklarını sallıyor
laıdı. 

Maryana §eYhin yanında durdu. 
Şeyh Said: 
- Bana. fenalık yapmak isteyen klıMe 

-otıum da olsa- affetmem. 
Diye söyleniyordu. 
Maryana., Tahire dikkatle baktı. 
Dellka.nlınm gOOiert bit ateş kaynatma 

benziyordu. Uzamış kıvırcık s:açlan ense· 
sine dökillmii§ ... Hergün kamçıdan kabaran 
lllrtı kan pıhtııarile örtülmüştü. Tahir uzun 
boylu, çok yakı.şıklı, aslan bakışlı bir genç
tı. 

Maryana ona. çok aeıınJ..Ştı. 
Böyle a.slan yürekli bir dellkanlıyı aslan

lann ağzında parçalamak.ta Şeyh SaidJn 
eline geçeceğini düşündü. Sonra birden rei
ae dönerek: 

- Bu dellkanlıyı kazanmak mümkün de
lil mi? 

Diye aordu. 
Şeyh Said omuzunu silkerk homurdan

dı: 
- o, ölmeğe layık bir canavardır. Hiçbir 

dakika. a!tıru istemedi 

- Ötesi senin, oğlum! • dedi 
Garson yerlere kadar eğildi. Molla 

bey önde, genç kız arkada, yola dü
züldüler. Konuşmadan kalabalığı ya,r.. 
dılar. Kend.llerini sokakta bulduklan 
vakit, vakit gece on ikiydi. 

Tenha yolun sağında, solunda kim 
olduk.lan belirsiz b8zı serseri kılıklı 
lnaa.nlar sinm1ş, tırsa.t gözlüyorlardı. 

Molla bey, himaye ettiği kıza: 

- Nerede oturuyorsnuz? - diye 
IOrdu. 

Bir fenerin altındaydılar. Genç kı
zın yüzüne bir kımuzılık bastığını 
farkettL 

Kız, Haliç taraflannı gösterdi: 
- Orada. 
- Kızım, vakit pek geç. İyi düşü-

nün de cevap nrin bakayım: Sizi evi· 
ı:ıJse kadar götüreyim ml? 

. - Tefekkür ederim. İstemem. 
- Her halde iatememeJde hata 

ec11yorsunwı. O semtlerden geçmek 
mm için tehllkeli<fir. 

- Bir şeyden korkum yok ..• Allaha 
smnaı-ladık, beyefendi. 

- iımıimi iyi hatırlıyor musunuz? 
Murad Molla bey ..• Murad Molla bey 
diyeceksiniz. 

--, Evet, Cağaloğlunda. 
- Tamam. Saat ondan evvel gele-

ceksiniz. 
- Unutmam... Söylediklerinizi ha.. 

- o bal.de o, illr ka.hranW1 ruhu taşı· 
par. 

- Ka.b.ram.a.n mı dedin? 
- Öyle ya.... Ancak böyle aslan yürekli 

blıramanlar af dllenmezler. Atfı korkak
lar ister. 
Şeyh Said birdenbire düşünmeğe başla

dı. 
Maryana., Şeyhin düşünceye daldltuu g().. 

ri:nce bu fırsattan istilade etmek maksa
dfle: 

- Bana müsaade ederseniz, bu adamın 
mnnı oaJ>uk ~enlrtm, dedi. 
Şeyh Said bir müddet sustu ... Yanındaki 

adamlarını birer birer gözden geçirdi ... Ta
hire uzaktan baktı. ~rçek, reisin a.da.m
lan arasında Tahir kadar gö:;teril}ll bir 
ıenç yoktu. 
Şeyh Said. M.aryanaya döndü: 
- Miisa.ade ediyorum ... Haydi, git ... Ko

nU§ onunla! 
Kabile efradı hayretle Maryanaya bakı

yordu. 
Şeyh Said bir sedirin üzerinde oturm~ 

ıu. 
Halifenin gözdesi yavaş yavaş yürüye-

rek Ta.birin yanına yaklaştı. 
Tahir ba.şmı yere eğmişti. 
Maryana yavaşça sordu: 
- Ölümden kurtulmak ister ınlsin? 
- Öleceğime inanmadığım için, bunu 

hiç bir zaman düşünmedim. 
- Neden Şeyh Saidi tahkir ediyorsun? 

Onun eline düştüğfuıü unutuyor musun? 
- Evet, onun eline düştüm. Fakat, ben 

bir esir değilim... Anlıyor musun? Ben 
para ile sa.tın a.lınm.ış bir köle de değilim. 

- Ne olursan ol.. bugün onun elindesin! 
Ve §eyh, bugün senin a.slanlar ağzında na
mı can verdiğini yakından seyredecek. 

Tahir yavaş yavaş başını kaldırdı ... İş
kenceden kı2ıllaşa.n gözlerini Maryanaya. 
çevirdi : 

- Ben kimsin? 
- Hal11en1n gözdesiyim ... 
- Burada ne i§in var? 
- Orasını sorma ... Şimdi bana cevap ver. 

Ölümden kurtulmak ister mlsin? 
- Düşmanımın elinde can vermek hl~ 

hotuma g.ttmez ... 
- O halde biraz sakin ol... Seni kurtara

cağım! 
Biraz daha yaklaştı: 
- Ben ne dersem peki diyecksinl İtiru 

etınıyeceksln ! 
- Peki ... 
Maryana, Tabirin yanından döndü. 
Tabirle onun ne konuştuğunu duymamış-

lardı. 
Çadırın arkasındaki sedirde ot uran Şeyh 

Said Maryananın gülerek döndüğünü gö
rünce : 

- Bir şey söyledi mi? 
Diye sordu. 
Maryana: 
- Onun bütün esrarını keşfedeceğim, de

di. Söyllyeceği şeyler doğrudan doğruya si
zin kabllenize aitmiş. Bir iki gün müsaade 
ederseniz herşeyi öğreneceA-iıni sanıyorum. 

Bu sırada açlıktan bağıran aslanlar, ka· 
feslerin içinde, parmaklık.lan yoluyorlar
dı. 
Şeyh Said biraz düşündü: 
- Peklfl ... Kırk sekiz saat müsaade edi-

7orum. Eğer kabilemiz için ta1dell şeylef 
söyUyecek olursa, kendisini serbes bıraka
cağını. 

- Onunla konuşmak için de l:ieni aerbea 
bırakmanız !Azım. Ağzından bu suretle ko
layca la! alacağımdan emin olab1llrs1n1zl 
Şeyh Said Maryanayı Tahirle görüşmele 

tizere serbes bıraktı. Tahir halli kolları di
rekte bağlı duruyordu. 
Şeyh Said Maryananın arkasına gözcüleı:ı 

koymuştu. Maryana bunun farkında olm1-
yacak kadar aptal bir kadın değildi. o, bu 
tehlikeli 10 üzerinde yürürken, her adımını 
ihtiyatlı ve hesaplı atıyordu. 

(Arkası var) 

tızama iyice nakşettim. Siz benim ha. 
yatımı kurt.an yorsun uz... Hayatım

dan daha mühim ve kıymetli olan bir 
feyiıni. 

- Çok memnun oluyorum eveıa.. 
dım... Haydi güle güle... Hayat için 
de cesaret, gayret, sa.adet dilerim. 

Molla bey, kendisini görünce ma· 
klneyi harekete getiren şoförU.nün 

açtığı kapıdan girdi. Fakat, içinde bir 
tereddüd vardı. Genç kızın umklaşı
fllll seyretti. Ve nihayet kararınl 
verdi. 

Şoförüne: 

- Haydi .. , Çeki • emrini verdi. 
••• 

Bardaki küçük kız, hızlı adımlarla 
caddede yürüyordu. Birkaç sokak saprı 
k ve bir meyhanenin açık olduğunu. 
&örerek içeri girdi ~ 

Saatin hayli ilerlemiş olm.uına raf. 
men, dükkAnda müşteriler kayn&.şı.· 
70rdu. Hemen hepsi de meşkdk tavırll 
insanlardı. K1m1 ceketini çıka.rmlş, 
omuzuna. almış; . k1mi ka.skettn.ın aı. 
tından darmadağınık saçla.nnı fıto 
kırtmış, kimi yanındaki ile m~ 
pya tutuşmuş, kimi de yayık bir mi
nltı halinde bir şarkı tutturmuştlL 

Buna rağmen duvarda: cHarlçten ga,. 
zel memnudUl'> diye bir lA.vha göztı 

çarpıyordu. 
(Arkası var). 
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Belgrad toplantısı 
Balkan Antantı konseyinin içtimaı 

her tarafta alaka uyandırdı 
Bir Macar gazetesi Türk - ltalyan 
münasebetleri hakkında ne diyor? 

Balkan antantı konseyinin 2 şubat
ta Belgradda yapacağı toplantı her 
tarafta aıılka uyandırmıştır. Ecnebi 
gazetelerin çoğu bu toplantı hakkın
da makaleler yazıyorlar. Budape§tede 
çıkan Nemzeti Ujsag gazetesi yazdığı 
makalede diyor ki: 

«Son günlerde cihan efkan umumi
yesini, gene Balkanlar işgal etmeğe 
başlamıştır. Belgraddan alınan haber
lere nazaran, yakında akdi mukarrer 
bulunan Balkan konferansında, Bal
kan devletlerinin tam bir bitaraflık 
muhafaza etmeleri hususunda ısrar 
edilecektir. Balkan blokunun hedefi 
hiçbir tarafa tecavüz etmek olmayıp, 
ancak, Avruparun bu bölgesinde sul
hün muhafazası için icab eden gayret
leri sarfetmek olacaktır. 
Menemencioğlunun Bulgaristanı zi

yaı·eti münasebetile her iki memleket 
matbuatı pek dostane neşriyatta bu
lunmuşlar ve Türk.iye ile Bulgaristan 
arasında ihtilAflı hiçbir mesele olma
dığım tebarüz ettirmişlerdir. Bu su
retle Balkan konferansına Türkiye ile 
Bulgaristanın dostluk havası içinde iş
tirak edecekleıi anlaşılmaktadır. Bi
naenaleyh Balkan konferansma, şlın· 
di, eskisinden daha buyük bir umidle 
bakılabilir. 

Bundan başka, bugün İtalya da Bal
kan konferansının toplanmasına ta
raftar bulumnaktadır. Gerçi, İtalya 
hüklımetinin bu konferansa iştirak 

edeceği pek tahmin edilmemekle be
raber, Balkanlarda hiçbir hudut de-

• ğişikliği yapılmaması ve sulhün mu
hafazası esasına dayanacak bir Bal
kan blokunun kurulmasını arzu et
mekte ve bu gayenin tahakkukuna 
yardım edeceği de muhakkak bulun
maktadır. 

Türkiye ile İtalya arasındaki belli
başlı bütün ihtilaflar da halledilmiş 
gibidir. Hatta son zamanlarda Roma 
sıyasi mahafilinde, Çanakkalenin 
Türklerin elinde bulunmasının, dün
ya sulhü için lüzumlu olduğu söylen
meğe başlanmıştır. Bu da gösteriyor 
ki, pek yakın bir atide bir Türk - İtal
yan anlaşması bahse mevzu olacaktır. 
Esasen, Türkiye ile İtalya Balkanlara 
karşı yapılacak her hangi bir harict 
tecavüzde bütün kuvvetlerile müda
halede bulunacaklarını söylemekle, 
en esaslı noktada birleşmiş bulunmak
tadırlar.» 

Türkiye ve garp devletleri 
Sof yada çıkan Mir gazetesinde, eski 

Bulgar Adliye Nazın M. Macnrov 
cıTürkiye ve garp devletleri» başlığı al
tında yazdığı bir makalede diyor ki: 

cB. :Menemencloğlunun bir hafta evvel 
Londra ve Pariste akdettiği muahedelerin, 
ekonomik mahiyette olmalarına rağmen, 
y&!nız Turklye lçln değll,bütün Enlkıın ya
rımadası için de büyük ehemmiyeti vardır. 
Bunlar, komşumuzun açık ve kati bir poli
tika gtıtmcğe başladığını nrzcder. Bu ka
rı'"ık zamanlarda ve tabii fıfctlerln buyük 
z::.rarlara s.obep oldu~u bir sırada komşu
muza memnun edici faizle açılan krediler 
Türkiye için blr berekettir. Şimdiye kndar 
Almanynya giden Turk mallarının bundan 
sonra yapılan teahhutlcrle Inglltere ile 
Fransayo. surulme:eri de ayni zanı:ındıı 
Türkiye için memnuniyet verici allmetler
dir. 

Bir mllyal· leva etrafında olan 25 milyon 
Ingiliz lira.undan ibaret ıkraz, eski dost
luğun ve emniyetin ihya edildiğine delalet 
eder. Bu, yalnız Turklye için değil, seneler
denberl siyasi münasebatı sağlam bir esa
sa dayanrı n Türklerin en yakın komşulan 
biz, Bulgarlar için de mühlmdlr.• 

Bulgaristan toplantıyı alaka 
ile takib edecek 

Sofya 28 (A.A.) - Havas bildiriyor: Bal
kan antnntı konseyinin yakında yapacağı 
Belgrad toplantısı Sofyada büyük bir all
ka uyandırmaktadır. Sofyadakl umumt 
düşünce Belgradda görüşulecek bazı me
selelerin Bulgaristam yakından alrıkadar 
eden meseleler olacağı merkezindedir. 

Balkan antantının halen Bulgaristanda 
bariz surette daha az endişe uyandırd$ 
bir vakıadır. Bulgarlstnndo., Balkan an
tantı grupunun, bugun, harici tehlikelerin 
tehdidi altında. bulun:m Balkan sulbünü 
müdafaa. vazifesi bulunduğu memnuniyet
le kabul edilmektedir. 

paktının üçüncü yıldÖnümü münıısebetlle, 
lki hükumet reisi ve iki memleket matbua
tı. iki kardeş mllleti birbirine baRJ.ıya.n 
doı;tluğu tebaruz cttlrm~lerdir. 

Bulgaristan Ue Türk.iye arasında da lt.1-
mad, hududdakl kıtalann kar§ılıklı olarak 
geri alınması '\'e son zamanlarda Sofyada 
kral Bort.cı, Başvekil Köselvanot ve B. Me
nemencloğlu arasında dostane görüşmeler 
vukua gelmesi gibi hadiselerle yeniden 
teessu.s eylemiştir. 

Bulgaristanın Yunanistan ile olan mil
nasebetleri normaldir. 
Bulgarlstanın Romanyaya karşı olan 

hattı hareketine gelince bu hususta Bul
gar Başvekili B. Köselvanotun son beya
natını hatırlamak katidir. B. Köselvanof, 
bu beyanatında yalnız bitaraflık vadetmek
le kalmamış, Bulgaristanın hiç bir zaman 
komşularının içinde bulunaca.k.lan ıüo
lüklerden istifadeye kalkışmıyacağını söy
leml.ştir. Şurasını da ilave edelim kl, ön\l.
miızdekl ay içinde bir Rumen ekonomllt 
lıeyetı, yeni bir tlcaret anlaşması akd.1 
için Sotyaya gelecektir. 

lçtimaa Gafenco riyaset 
edecek 

Bükr~ 28 (A. A.) - Havli bildl· 
riyor: 

Cuma günü Belgradda Tü;kiye, Yu
nanistan, Yugoslavya ve Romanya Ha
riciye Nazırlann'n iştirakile toplanacak 
olan Balkan antantı konseyinin senelik 
içtimaına B. Gafenco riyaset edecektir. 

Bulgaristan ve Macaristan pek muh
temel olarak Belgrada hususi müşahid 
göndermiycceklerdir. Fakat bu ik; mem
leket, Bclgraddaki elçileri vasılasile te
ması muhafaza eyliyeccklerdir. 

Konferansın ruznamesi, Markoviç -
Gaf enco mülakatı esna~'llnda tesbit olun· 
muştur. Bu ruzname, gizli tutulmaktadır. 
Fakat iyi haber alan mahfiller, Balkan 
antantı azasının, cenubu ıarki avrup.,. 
sında sulhün ve ıtatükonun idamesi. bü
tün kom,u memleketlerle •ulhperver, 
yapıcı, iş birliği arzusu ve bitaraflığın ida· 
mcsi bahsindeki müşterek gayretlerini 
tebarüz ettirmektedir. 

Geçen seneler zarfında esaslı meao
leleri, Macaristan ve Bulgaristan ile an· 
tantın bazı Azası arasındaki ihtilaflar 
teşkil ediyordu. Bugün bu meseleler ce· 
nubu şarki avrupıuı memleketlerini yeni 
Berlin - Moskova mihverinin faaliyeti 
ile tehdid eden tehlikeler lı:arşısında. 
ikinci plana geçmiştir. Romanyanın gay· 
retleri, komıuları ile gerglnligin umumt 
bir i.ıalcsini istihdaf eylemiıtir. 

Taki Tuna ile Karadeniz arasındaki 
bütün memleketlerin istiklal ile hürriyet
lerini temin edebilecek yegane vasıta o· 
lan bir anlaşma ve işbltliği havası vücu• 
de gelebilsin. 

İtalyanın hattı hareketi, bilhassa mii
himdir. İtalyanın bu mıntakada sulhü i
dame için elinden geleni yapacağı bura
da temin edilmektedir. Balkan antantı 
azası, bunu memnuniyetle karıılamııtır. 

Hitlerin hazırladiğı yeni 
diplomatik taarruz neimiş 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
cŞimdiye kadar, Alman stratejisinin 

esasını teşkil ede~ hattı hareket, Holan· 
da ve Belçikaya, Iskandinavyaya ve Bal
kanlara, birbiri ardına ve birbirini. müto
akip tehditlerde bulunmaktır, Jenilebi
lir. 

Halen en ziyade tehlikede bulunan 
memleketler, İskandinavya memleket• 
leridir. Bazı haberlere göre, Kiel kanalı 
etrafında askeri harekat vardır. 

J\lmanyanın Romanya petrolü ve Bal-
• kan emtiası almak Üzere Balkanlara doi· 

ru harekete geçeceği tahmin edilemez. 
Eğer Rusya Finliındiyada galip vaziyette 
bulunmuş olsaydı ve eğer diğer taraftan 
Almanya Rus demiryollarını islah ebnit 
ve Alman ekonomisine lüzumu olan mad
deleri vermek üzere Ruı istihsalini orga· 

nize için eksperler gönderebilmiş buluneay· 
dı, bu hedefe çok daha kolaycA varıla
bilirdi. Fakat her halde, Rus k&ynakla· 
rından istifade için Alman • Ruı iıbirliil 
daha ziyade sıklaşacak ve Almanya bu 
sene Garp cephesinde her hangi ııenft 
harekattan tevakki eyliyecektir. 

Fransız milli takımi 
Portekizi yendi 

Paris 28 (A.A.) - Burada Fra.ruu ye 
Portekiz mllll takım.lan aruında yapılan 
enternasyonal maçı, Fransız milli takımı. 
3-2 kazanmıştır. 

Macaristanda yeni Matbuat 
kanunu 

Budap~te 28 (Al. A.) - Nazırlar 
Mecli.ai yeni bir matbuat kanunu }&yiba.. 
sı kabul etmi§tir. Uıyiha yakında Parla
mentoya tevdi edilecektir. 

Dr. HORHORUNI 

Köylerimiz ve 
köylülerimiz 

(Baştarafı 6 ıncı salı.ifede) 
Dedikten sonra kendisinin kaymakam 

iken bir tecrübe mahiyetinde olmak üze
re köylünün vereceği salma paraaını ar
tırdığını ve bu parayı vermek iıtemiyen 
köylünün bedeni mükellefiyete (imece) 
doiru bir meyil gösterdiğini ve kendi 
kendiai programlaştırarak mektep, köy 
bina11 ve yol inşası için taıını, toprağı
nı kendisinin tedarik ettiğini ve bu ener
jik vaziyetinde çok ileri giden köylünün, 
mesela mümkün olsa iyi havası varsa 
bu havayı satışı ve köye varidat te
mini gibi çareleri düşünecek derece
de faaliyet ibraz ettiğini anlattı. Ve 
köylüden alınacak paradan ziyade, me
murun göstereceği hüsnüniyetli bir ça
lışma ile köylerin refahına imkan elde 
edileceğini canlandırdı. 

Bundan sonra ki;ylünün ayni zaman
da ıehir ve kasabada oturanlardan ba
zılarının yüzünden de muztarip bulun
duğunu ve bunların köylüyü nuıl istiı
mar ettiğini anlatan B. Rifat, köy kanu
nununun 14 Üncü maddesinin 26 ncı 
bendindeki salahiyetle köy bankalan 
tesisi lüzumunu ileriye sürdü ve sözünü 
köy düğünlerine temas etitrdi: 

B. Rifatın verdiği izahata göre.. eme
ni israfat> kanunu mucibince düğünlerin 
yirmi dört saatten fazla devamı müm
kün değildir. Ancak bir köyde yapılan 
bir düğüne, yalnız o köy halkı değil, ci
var köylerin halkı da davet edilir. B. 
Rifat, bu itibarle civar köylere gitmek 
iatiycn davetlilerin zaman sarfı itibarile 
ne kadar zarar gördüklerini anlattıktan 
sonra köylerdeki evlenme i~lerine inti
kal etti. 

8. Rifat, sözlerini bitirirken köylüyü 
ve köyü kurtarmak, köylüyü kötü hura
felerin elinden tahlis etmek üzere genç..
liğe, bılhassa üniversite gençliğine dü
~en milli vazifeleri anlattı ve köye, köy
lüye aşık olmamız takdirinde on yedi 
milyon Tiirkten tahminen on dört mil
~onunu tutan köylünün tam bir refaha 
kavuşacağını canlı bir surette anlath.> 

Güzide bir gençlik karşısında B. Rifat 
Yenalın yaptığı bu müsahabe alkışlarla 
nihayet buldu. 
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BULMA CAMIZ 
6 7 8 9 ıo 

Soldan sata: 
ı - Tersi kıraat et demektıt - Me.seleler. 
2 - Almanların son icad etti{tl manyl&-

rin hususiyeti. 
3 - Pervaneye nazar kıl. 
4 - Tersi dip demektir - Teral rekabet 

edendir. 
5 - Terst kuzunun başıdır - Tem iile

radır. 
6 - Öpücük - Meylet. • 
7 - Başına ve sonuna. birer cS• konursa 

ahır müstahdem! olur - Bi.t peygamber -
Tersi bir azamızdır. 

8 - Tersi eski Fransız krallarından -
Baş. 

9 - Üstüne köprü kurulan büyük p.-
mandıralar. 

10 - Yama. - Layık. 

Yakandan aşap: 

l - Şehir işleri. 
2 - Kuyruğu uzun deitl. 
3 - 1283 gram - Tersi sebep demettir. 
4 - Oümüş killçesl - surtyenln merkm. 
5 - Tersi muti demektir - sırat edatı. 
6 - Müessese. 
7 - Rusyıının ışlmallndelı:l eraz1 - Tenıt 

güzel sanattır. 
8 - Askerler. 
9 - <Vazetmesile. 
10 - Sıfat edatı - Tersi inaanı ıaınp 110· 

rayan haşerelerdir. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sata: 
1 - Çelllc, Adar, 2 - Okatan, mu, 1 -

Revlrtaçan, 4 - Anırmalc, 5 - Bu.l&ftıraıı. 
1 - Etik, 7 - Kastıvarmı, 8 - Nem.r, fJaJı, 
9 - Kademe, Meır, 10 - Anakalbl 

Yakandan aşatı: 
1 - Çorab, Ka, 2 - ne, Utanan. ı -

LaTal, Seda, 4 - İtlnaetmek. 6 - Kar19t1r. 
ma., G - NlrtlT, 7 - Amı.kaf, 8 - Duçar, 
Rami, g - Allka, Mle, 10 - Run, Irta. 

Dr. Ah~i Akkoyunlu 1 
Tak&lm - Talimhane Palu f numara. 
Pazardan maada her &1ln aaat 16 den 

sonra Tel: 4012'1 

Lokmanhekim 
• (Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaııııi 

Resmi bir müşahid göndermemekle be
raber, Bulgaristan, Belgrnddaki elçisi va
sıtasııe muzakerelerden muntazam suret
te haberdar tutulacaktır. 

Bulgarlstanın komşularlle mevcud mü
nasebetler! . pek az zaman bugünku kadar 
lyl olmuştur. 

hastala.nnı aqa.ma kadaı Dln.a7ola lN 
Slrtecı Viyana oteli yanındatı mu- Ma&79RO eaaüerl Puar barit her ıta 

Bır k.nç gün evvel, Bulgar - YugoslaT 

ayenehanes:lnde tedavi eder. J.l-1 Bab. Cumarte.a t,1-U hllara.Ja 
Teleton: 2~131 ___ .. iilııll-----'l'iiıi.ııııii1ii1Dliiıiıı ____ .. 

Sovyetlerin iki aylık 
zayiatı 150 bini bulmuş 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

keri soğuktan ve mahrumiyetten öl
müştür. 50 tank karlara sapalanıp 
kalmıştır. Fin tayyareleri büyük far 
aliyet göstermekte, Sovyet cephe ge
risini bombardıman etmektedir. 

Yine İtalyan gazetelerinin aldıklan 
haberlere göre Sovyet MHlt Müdafaa 
komiseri Voroşilof, Fin komünist hü
kO.metinin merkezi olan Teriokiye 
gelmiştir. 

Ladoga gölünün şimalindeki 
muharebeler 

Helsinki 28 (A.A.) - Ladoga gölü
nün şimalinde Sovyet taarruzunun 
şiddetle devam etmesi, yüksek Sovyet 
kumanda heyetinin yürüyüş kollarile 
taarruz usulünden vaz geçerek cep
heden taaıruzu terçih ettiğini göster
mektedir. 

Filvaki Sovyetıer İlomantsi'den 
Laskelaya kadar durmadan taarruz 
etmekte, fakat hiçbir muvaffakıyet 
elde edememektedirler. Finlandiya 
hatları mütemadiyen yer değiştir

mekte ve harck!t icablarına göre mu
kavemet noktalarının üzerinde dön
mektedirler. Birçok Rus esirleri soğuk 
ve mahrumiyetten sersemlemiş bir 
halde bulunmaktadırlar. Üç Sovyet 
bölüğü teslim olmak için Lvajervi ve 
Soaulahti'de Finl!ndiyalılarla temas 
etmek fırsatını beklemektedir. 

11 ağır Sovyet tankı, tank toplan
nın ateşile tahrib edilmiştir. Dün 
Sovyetıer sahada binden fazla ölü bı
rakmışlardır. 

Fin tebliği 
Ilelsinki 28 (A.A.) - Finlandiya 

resmt tebliği: Ladoga gölünün şimali 
şarldsinde, düşmanın hücumları, 

bundan evvelki günlere nazaran da
ha zayıf olmuştur. Fakat, buna rağ
men düşman yine yüzlerce zayiat ver
miştir. 

Aittojoki mıntakasında karşılıklı 

keşif kolu faaliyeti kaydedilmiş ve 
bazı yerl~rde topçu ateşi açılmıştır. 
İlomantsi'de FinlA.ndlya kıtalan, 

düşmanın oldukça zayıf bir hücumu
nu tardetmiştir. 

Dün düşman tayyareleri şimaU 

FinlA.ndiya üzerinde uçuşlar yapmış
tır. Bu uçuşlara pek büyük kuvvetler 
~tirak eylememiştir. 

Sovyet tayyareleri, Savokoski, 
Huhma, Sotkanıo ve Lieksaeyi bom
bardıman etmiştir. 

Dünkü bombardımanlar neticesin
de, şimdiye kadar bir tek kişinin öl· 
müş olduğu bildirilmektedir. Dünkü 
hava faaliyeti esnasında düşmanın 

üç tayyaresi düşürülmüştür. 
Sovyet tebliği 

Moskova 28 (A.A.) - Leningrad 

genel kurmayının tebliği: Keşif kol
lan faaliyeti kaydedilmiş ve Sovye' 
hava kuvvetleri de keşif uçuşları yap
mıştır. 

Sovyet esirleri ne diyorlar 7 
Paris 28 - İntranisigeant gazete

sinin Finlandiyada Ladoganın şima
linde bulunan harp muhabiri gazete
sine gönderdiği bir mektupta diyor k1ı 

«Bazı Sovyet eslrlerile görüştüm. 

Bunlar o kadar fena k:).kuyorlardı k1 
beş dakika bir yerde durunca pence
releri açmak ve havayı değiştirmek 
lazım g~liyordu. Esirler uzun suale 
hacet bırakmadan nıaceralannı seve 
seve anlatıyorlar. Bunlar umuml çif· 
ilklerde, yahut fabıikalarda çalışır

ken beyazlara karşı harbe gönderil
diklerini, harbi kolay zannettiklerini, 
fakat bir taraftan açlığın ba.şgöster
mesi, diğer taraftan Finlerin muka.
vemeti zanlarının doğru olmadığını 

gösterdiğini söy !emişlerdir.> 

Bazı Sovyet gemilerinde 
yangınlar çıktı 

Helsinkl 28 (A.A.) - Stokholm 
Tidningen gazetesinin muhabirine 
göre, Fin;indiya tayyarelerinin Kn:n· 
ştadı boınbardımanlnn esnasında bazı 

gemilerde yangınlar çıkmış ve bu 
yangınlar FiııH1ndiya tayyarecileri ta
rafından görülmüştür. 

Bir Fin mebusu cephede öldü 
Helsinki 28 (A.A.) _, Finlandiya 

parlamentosu azasından Lauri Simo
joki, cephede ölmüştür. Slmojoki, 1938 
tcşrinisanisinde feshedilmiş olan Fa.şist 
partisinin liderlerindendi. Protestan 
rahibi olan Simojoki, 20 yaşında iken, 
FinlAndiya istiklAl harbine de kayak
çı olarak iştirak eylemişti. • 

Mahklımlar da cepheye 
gidiyor 

Jlelsinki 28 (A.A.) - Finl~diyad& 

birçok hukuku umumiye mahkılmlan 
hareketlerinin fidyesini cephede öde
yebilmeleri için, Reisicümhurdan ha.. 
pis cezalannın affını taleb etmişler
dir. Rcisicümhur, bu mahkfunlann 
taleblnl isaf eylemiştir. 
Mahktlnılann birçoğu, bir kaç gün 

evvel Reisicümhura teşekkür mektup
lan göndermiş ve vatan için ellerin
den geleni yapabilmekten duyduklan 
memnuniyeti bildirmişlerdir. 

42 yaşındaki Finliler de 
askere çağrıldı 

Helsinki 28 (A.A.) - 1898 doğum
lular, sil!h altına çağınlnuştır. Bun
lar, 2 şubatta şubelere müracaat ede
ceklerdir. Bu suretle 21 sınıf sil!h al
tına alınmış bulunmaktadır. Asker
lerin kayak levazımı ve kayak ayak
kabılarlle müracaatıan bildirilınekt&

dir. 

Yeni zelzeleler 
( Battarafı 1 inc:i ..ııif ede) 

kadın hastalara, dej>O kısmının bir 
salonu da erkeklere tahsis edilmiştir. 

15 ikinclkAnun 1940 tarihine kadar 
hastaneden 62 ~1 taburcu edilmiştir. 
Aynı tarihte hastanede 44 hasta ve 
yaralı bulunuyordu. Elektrik, kalori
fer gibi vesait ve konforu cami bulu
nan fabrikanın hastane ittihazı çok 
faydalı olmuştur. 

Hasta ve yaralıların iaşe ve 1h ti
yaçları mahaill yardım komitesi ta· 
rafından temin edilmiştir. Hastalann 
yemekleri fabrikanın işçi mutfağında 
p~ektedir. 

F eliketzedelere yardım 
faaliyeti devam ediyor 

Ankara 28 (A.A.) - Hareketiarz 
felltetzedelerlne yardım olarak ya.
pılmakta olan teberrüat etrafında~ 
gün verilen haberlere göre Teklrda.. 
ğında vilA.yet itibarile yapıl~ ol!!!_ 
para yardımı 22,125 lirayı bulmuştur. 
Bundan başka 6,848 parça giyecek 
eşyaslle 14,898 kilo da muhtelif yiye-
cek maddesi toplanmış ve Kızılay 

merkezine gönderilmiştir. Çine Kızıl
ayı bugüne kadar 1724 lirası merkez 
nahiyesinde, 360 lirası Akcaovada, 416 
lirası da Karpuzluda olmak üzere 
2500 lira para teberrüü kabul etmiş 
ye bu paralar Kızılay umumi merke-

zine gönderilmiştir. Bunlardan başka 
Çinelller 406 parça giyim ~yası top
ladı.klan gibi 6U baş koyun ile 17 to
neke kavurma vermişlerdir. 

Kızılay umumi merkezine 
yabrılan paralar 

Ankara 28 - FelA.ketzedeler için 
Kızılay umuml merkezi veznesine 
26 k!nunusani günü akşamına ka.. 
dar 98,854 lira 27 kuru., yatınlmış, 

bu suretle umumi yekiin 3,129,782 lira 
23 kuruşa baliğ olmuştur. 

Banka Komerçiyale 
İtalyana 

Sermayesi ve ihtiyat akçesi: 
H'7 .596.198.95 itaır.ın liretıdlr. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
inrlltere, isviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yuroslavya, Romanya, BuJp. 
rbtan, ML~, Amerika Cemahlrl mü&-

tehideııl, Brezilya, Şill, Uruıuay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör 

ve Kolumbiyada 

Afilyasyonlar 
İSTANBUL ŞUBE l\IERKF.Zİ 

Galat? \'oyvoda caddesi Karaköy palas 
<Tel. 44841 Z/ 3/4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
İstanbulda: Alalemclyan hanında 
Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyot

land.3.: İstlkl:il cadı?c.sl 'l'elef. 41048 
İZl\IİRDE ŞUBE 

't waeesa 
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.1 - il ARIY ANLAR 
JJ ....,BJlllDt - Ba.naıanıa çallf
~ o1an sao '* maı111 Ttlrktre cıaııı
lmde it ~. ~ IUt\ealııde 
v. Jf. il. rlmunna mektupla mttraoaa,. 

! 

YİRMİ YAŞINDA BİB Tttu BAYAN -
Dokt.or ınuarenehanelerlnde taJ1pn•Jr ı.au
JW( • Beyazıd Btiylt Qa.tal ban ranmd& No. 
1) de Bahriye. -

LİSE 11EZt1N17nJJ1 - İJrl ._, alJ1Hı1f
te bulundum. ıı:aırı 7uılan da oturwn. 
llQh&;aç oldutumdan, ıQnde ell1 kuruftan 
...aı oımanı•Jr ı.e.Mıe nr11ecek her üc
"'9, lflntln her 11.manmda ltltlpllkten 
1ll&klıla kadar her türlü ı.tı yapabllirlm. 
.&qamcta VV rihnuzuna mektupla. müra-
Daal -ı 

1 VB 11 Y&fLABDmA - B1r1 o11an biri 
b ldm ..... W mektep 90CUl'U &mıJs ft 
JaJnıs alJelere 7o1daf olmak 1lsere nrtıtr. 
Atfam'da (Çocuk) rimuuna mektupla 

•tlracaat. -· 
1 - iŞÇi ARIY ANLAR 
nmtı.bcB Tte&Bt llt1llABEIUI YA

•&Btucu BAY n BAYAN .&ltAMIYOB
··-ı·n au i-'l aruuıcta İatanbul Qat· 
••q,Ja.r Bü)'lk Jen1 han Wnci tat nu-

.JMra H da bay Remzife mt\racaatıarı.- ı 

Bta TABBtı. MDnlRU UTENiYOR -
Jlt7uada çalııacaktır. Kefalet nrmNl tart.
tir. İRe7ecekleri IOll tlat.ıarla tnanbuı .-. 
,fa 1nııu.u 118 za mektupla mtıracaat. - ı 

lda BAYAN İ8TENİYOB - Bir J&Zlha
MDJn 1Ul ifl•rkıde çalıtac:aJı:tır. Mutaml 
hal tercbıeıert, açık adresleri 1ltedWerl 
&11ıt m.lktannı blldlmı bir mektupla İltan-
bal ı>ost.a kutuau 118 a mOracaat. - 1 

OKUB YAZAR Bia BAYAN .ABANIYOR -
Mı.: Beyamd Oltçularbap Anıldıs,.. 
Ho. 89 - 1 

DAITİLO ARANIYOR - ı.teJen1er melc
tapla l'eJa btuat Galata PertembeJ>UUI 
Allan hanı her ı11n Cl-i) e tadar mtlraoaa$ 
edeblllrler. Betıncı ırat 8 numarap. -1 

B1Zllrl'Çt ARANIYOR - Yemek, ti~ 
\d}mell, B&h~ka.pı Liman han 83 No. 1& 
(12-1) de :ıııtıracaat. 

3 - SATILIK EŞYA 

IATILIJ[ KAMYON - J'abrlkan, retll
... m.aı ve yolcu tqımata elTmtll ft tc* 
u tuJJanıtmı.o H modeli bir l'ort markalı 
lram,onet aatılıktır. MOracaat lıiarpaoçulq 
~ Ablt han .. - • 

BATILIK ts8 MODKL B17tıt - 111lra
..U: o.Jata şıpne Jraratol eı.a. sara
k. o..ıata ljtpne Dr&kol l'reJ buı No. t ..... ~ -· 
!1- KiRALIK ·SA TIUK 
MTD.m ft KtsAIU: APABTDl&N -

lıfatta 'l'9fYıt1ye caddesi 21-Sl Dumaıalı 1 
Iradı 18 odalı l&19t mansarah möceddft 
-lrlllloa.n hem ..alık " bem lı1rahttı:r 

ı tmcti U.ta mnracaatıan. - 1 

IA'llLIK. ırv - ADuwnJaöyilnde tıam
,..__ ı dat1ta m~e. içi ve dıfı yattı 
lııaJah. abfap. btlJQk baboell. tıç Jratta il9 
clldr9 ft Jconforu han bir eT ucuz bir tıaUe 
-.&ı""1Pr. J'ranoala IObk No. 28. - 1 

.&P.urnHAN AUNJYOK - l'ener De 
taJlmhane aruında blortferll, banyolu 
1 odalı apa.rWnan aranıyor. Sabah 8 den 
il ,. tadar ~ • telefon. - M 

I&ÇIB.JLMIYACAK PIRSAT - Kumba
ruı J'Okufunda anut fiatma altında dük
IEinı oan 23 numaralı ev satılıktır. Müraca
a& Beyotlu Bursa IOk. 29 l"azıl Soysal - 1 

ACELE 8ATILIK KBLEPIB EV - Ve çt
\M* balı~. Samatya Çınar polis karakol 
brpaı Mo. nt. a dGotını bahçe ucuz ttatıe 
ahlb1 ellle satılıktır. İçindekilere müraca
~ -2 

JUZILTOPBAI iLB MALTEPE - Arasın
da altı odalı bahçeli, elektrik su ve saireyi 
havi, naJrll vuıtaıanna yaJı:m satılık ev is
teniyor, kati tıatue mevJı:llnin aşağıda.ki ad· 
1'118 mektupla blldlrllmea1, bay Demir Şişli, 
maı .&uıaneal aotat No. 2, daire 4. -· 2 

DEVBBN SA~ .BAKKALİYE - Se
... aenedlr tek bir oahı.s elinde faaliyette 
bulunmut ınevJı:11 kibar ve lflektir, azimet 
dolaJulle atılıtıır. Nip.nta.f vali konak 
-.ddell 100-1 numarada hallaç Abdürrah-
mana mtıracaaı. - s 

SULTANADMBD - 'O~er mahallesinde 
8a Terulal soJrak No. ı ev aatılıktır. 4 kat 
Ye bir de bodrum Jratı aydınlık ve geniş ıı 
oda ıthıet. manzara, hava 2 sokağa yüzl 
ft her Mirltl Jı:ontoru Tardır. Görmek ı.ste
ıenierln her gün 12 ye kadar lçlndekllenı 
mtıracaatıan. - ı 

AYDA IOO LİRA OrrlaBN BİB İRAD 
ARANIYOR - Mataza ıtırcih edilir. Batmak 
Jst.e781llerln Akfam'da M. il. N. adresbıe 
tataUltlı mektupla mtlracaatıan. - J 

J[İBALJK ODA - İki kiflli.k bir aile nez-
4lnde mobUyeal.z mutfak, banyo, man:r.ara
h 1k1 lt1fll1k bir aileye verlleblllr. Cihangir 
Somucu aokatı 18 No. Ömür aptrtıman dai
re 3 milracaat. - 1 

IATILII[ BV - Anadoluhtannda Ktl~
m plfJma on daJrlJra muafede tlç tatlı ,._ 
C odalı, içinde olU71l n eleJrtrıtı bulunan 
im' n ebTen ftaıle a.tıbktır. AJnca bir d6-
nt1m bahçem Tardır. Görmek ve pazarlık 
ioln meüdr eH mtıracaat edllmeal. 

BATILIK EV - Klgir, dört oda, tuna
ıııtlı ev. efYUl ile Hya 8f1&SUI atılacaktır . 
Kumkapı Arapzade sokak No. 17 milracW 
pazar g11nü. 

Bttl'VKADADA - İslteleye 15 da-ı)tactan 
mak ohnıyan. deniz kenannda ana vqa 
bahçeli ev satm almacaıı:tır. Ankara cadde
li (Babı&ll) 150 numara;va mOracaat. - 1 

AKŞAM 

1 - MOTEFERRIK · 
DANS DBRSLBRi - BfiyüJı: ratbet bu

lan en .->n danalardan hakiki (Suink) 
Folr:strot hususi ve münferit olarak her gün 
ders ft11llyor. Müracaat 811.atleri 12 - 13, 
17 - 21 e kadar Büyükparmaltkapı tramvay 
duralı 11'1 No. profesör Panosyan - '1 

İNGİLİZCE Ye ALMANCA DERSLERİ -
CBahusua ticaret fibeleri ve bakalorya) -
İngiliz Oxford ve Bertin üniversitesinden 
mezun bir profesör tarafından en seri ve 
asrl metodla verll1r. - Fransızcayı mükem
mel Jı:onU§Ul'. - Esaslı Te en seri usul. -
tl'cret mutedil - (Prof. H.) rümuzuna mek-
tupla müracat. - 10 

DANS DERSLERİ - Hususi ve münfcrid 
dersler asrl dansları son 7enlllklerile Suing 
ve Poleglayt ötrenmek için en lyt en ça
buk ıve akademik JUetodlarla öğreten pro
fesör Hanımyan•a müracaat. Den ısaatlert 
H 21. Beyotlu Parmakltapı Mis sokak 13 
numaraya. - 2 

A L M A N C A D E R S - Türk tebaası 
bir Alman bayan ufaJı: çocuklara, müreb
bi.yelik, yahud liae derecesinde olan talebe
lere Al.manca ders vermekle beraber türtçe 
derslerine de yardım edeblllr. Taşraya da 
gldeblUr. Aqamda D. K. rümuzuna mek
tupla müracaat. - 1 

ALMANCA DERSLERİ - Usultı tedJ1s1 
mtıtemmel olan bir Alman baJaD Alman
ca dersleri vermektedir. Kabul gtlnlerl ve 
saatleri salı ve pazardan maada her g1ln 
saat 15,30 - 19 a kadar Beyotlu İstlklll 
caddesi No. 133. Ha.cıan Bey Apt. blrlncl kat 
No. 8, 1tinc1 merdiven. - 2 

~TlJPLAIU!OZI Al.DllUIOS 
Guetem.l.a ldarebanulnl ad.rel ola

rak ıo.termlf olan brtlerlml""eD 
ö it - R. 8. )[. - ... Tmıa -

1 Z. T. - P. 1. 1. - il. il. S. 
ıwnlanna p1en melttuplan idare.._ 

nemtsdm al4uma1an IMft1ldm. 

-· Dr. A. Aaım Onur -111. 

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
laanbabm - l'-1 ,.. ........ 

bir park 1llDde, lrolıton mo1rennae1. 
lıüımı 111. bdlll " erblE bir tirli 
basta1ıklara "91t hutane. 

Dolum "' tadın amellyatlal'tJe fl
ıat; &(lalld11l" bua " d1lw UD1111'1-
..... tc* -- lı1İIİlilll fla&Jer. on.
-· nm..,., JQla. -..umı Kul ..._ 

111 - 111. T91etcın: tlll1. 

1 inhisarlar 'u. Müdürlüğünden: 1 
ı - Şartn:une n nt1mun811 mucibince HO top paqömen Ulıdı "91t eblHme 1IR11Je 

atın alınacaktır. 
U - Muhammen bedeli 1850 lira muTakk&t temln&tı 123,75 Uradır. 
m - Ek.slltme 31/1/MO çarpmba gttnü aaat 18 da Kabatqta lenmm ft mtlb&Ju,ı 

eal>M'ndeJı:l alım komiayonunda yaJJl}acalı:tır. 
ıv - Şartname .,e nümune her &i!n 6tiE1l aıeçen fQbeden param aJınablllr. 
V - J.teklllerln eblltme için ta)'ln olunan ıGn n aatte " ., , s1l'Yenme paraJaıtJe 

lllrUkte muJı:ür kom.lQona gelmeleri illn olunur. c&Ma 

Ankara Beledlyeslnden 
ı - Ankara meabah&smda kesilen ve kea11ınif olarak selen haJYuıatuı et .,. a

Atat natllJa,t lf1n1n tarifesine ıöre yapılmuı ı Mart HO w.dhlndmı lttbarmı lo llD8 
mllddetıe tapalı art 1l8ulıle arttırmala konulmUftur. 

1 - Muhammen bedeli H,000 liradır. 
1 - lluT&kkat tıemınat G,000 hradır. 
• - lartname Ye tarlfeatni "'5 lira mubbWnde her san eııdınm blmdnclee ... 

dartk ohuıablllr. 
ı - :bıalest 112/NO ah ıtlntl DA\ 11 de ppılacaimdan ı.tekillerln uulll dalreltnde 

teld1t mettuplannı rlkredllm (Jlnde aa\ cm& bdaı encbıene Yerme1ert 1lln. Glunur. 
(146) (IO'J) 

Eczacı alınacaktır 
Aakeri FabrDralar Umam M&dGrlQGndenı 

JtAo1k TOIWU Bana\ Pabdblanda 1*'4am edllmet lmre lıtl eaaal lftnUll~ 
-8 11,ıJı lı:unm bllttmımne aör• .... ~. 4*edllbJI JaPIUI olenlaw!q 

Wlp nlan'Vm '* llllda .. - "' ....... - tvQdne lıadar umma lltdldlle ... ....... .... 

Sahlte 11 

T. i Ş BANKA S.1 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Ketideler: ı Şubat, ı M&YJI, ı Atustos. 1 İldncltefrln 

tarlhlerlnde yapılacaktır. 

.rtunbaralı w lwmbaraas l&aaplanndtı en az elli Unuı bulunanlar 
.trınzra cfa1aG bulunacaktır. 

"" 
1940 iKRAMiYELERi 

~ 

1 Adet 2000 liralık == 2000. - Lira 
3 1000 - 3000. -" " - " 6 500 - 3000. -" " - " 12 250 - 3000. -" " - " 40 100 - 4000. -" " - " 75 50 - 3750. -" 

,, - " 210 25 - 5250. -" " - " 1 L. _.... 
-

2'1lr'/dı/e tı Bcınka.nna para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ar"' mmandcı tauinlzj ele denemiş olursunuz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlara 

D. D. Yollan 2.ci lıletme Artbrma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

'l'elefon iltuJonu civarmda. kilometre U7 deki ocaktan cıtanıarak, idarenin gös
.. a ıll JVd.• teıdlm edllecek H,OCiO lıD balal& taJ»Jı zart wsullle ekalltmeye çıkanlmış
m. Beher MJ. nm muhammen bedtli 1.20 Te muvakkat teminatı lzaml mikdnr uzeriıı
dıln 1850 liradır. 

U/2/MO taribbıe rutl17aıı puartea1 lflntl aut 15 de AnJı:ara istaayonunda, 2 el 
lflelma blnmnda toplanan tom.layoııöa 1halel1 71.pılacaimdan bu .ite girmek isteyenle
rlıı muTaklrat teminat ye t'anun ve prtnımentn tayin ettlil veaalkle birlikte teklif mek
Wplannı muan-en aatten bir saat enellne öadar komisyona makbuz mukabilinde ver
ID8lari lbımdır. 

eartname "' muk?.vele projeleri Ankarada 2 el ve Haydarpqadaki 1 c1 işletme ko
mll;Jolılarmdan n Tefen, Zonguldak, Çankın ıstasyonlanndan parasız verllmektedir. 

(333) (580) 

* llUhammeıı bedeli 864,10 lira olan 226 metre galvanize gaz borusu Ue 3 adet dirsek 
w ı ad9' T. ~ eUlltme usuıue 5'.tm ılınacaJı:tır. Münakasa 12/ 2/ 940 pazartesi günü 
--* 11 de 8lrUclde 8. 1fletme blnasında A. B. komisyonu tarafından yapılacaktır. İstek
ID8rlıı Jranunl vualk Te 64,81 liralıJı: temtnat.ıa aynı gün ve saatte komls~ona müracaat
ları Jlzımdır. 

tartııamel• paruız olarak komJ51ondan nrllmcktedlr. c685» 

Teknik okulu •abn alma komisyonunu baıkanlığından 
OlnBl Adet KUl'llf Lira Kr. 
Oorap 1200 Çift 17" ti() 00 
Mendll 1200 11 lff 
ll&vl• ktiotlk 400 10 120 
ll&TlU ~ 400 16 MO 
ııanu. 400 66 l20 
Bonıom 80 400 140 
Pijama 108 IOO 1646 
Don 800 IO 
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Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

nicin fırcalamak lazım ? • • 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı 

müdafaasızdır, saniyen ağızdaki aSalya)) denilen 
mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan lüab dişlerin en 
birincl düşmanıdır; dişlere yapışarak 
yosun peyda eder. Miiieleri aşındırır, 
yav~ yavaş dişleri ve kökleri çürütür, 
diş etlerinde iltihablar peyda olur. 
Dişlere yapışan yemek artı.klan ve 
ecnebi maddeler de temizlenmeue 
birer mikrob yuvası haline gelir. Eğ'er. 
dişler muntazaman ve günde en az 
3 kere (<Radyolin» le fırçalanmadığı 
takdirde çok çabuk mahvolmağa 

mahkfu:ndur. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa cliflerinlzi fırçalayınız. 

. . . 

ViDOZA 
.· ' . . 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlannı, meme iltihaplannı ve çatlaklan, 

koltuk altı çıbanlannı, dolama, akneler, ergenllkler, traş yaralarını, çocuk· 
lann ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarını en erken ve en emin te
davi eder. V i ROZA mikrobun yaşamasına marn olur. 

Ticaret Vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli c:Ecnebi .Anonim ve Sermayeıi Eshama mUnk.a

sım Şirketler kanunu> hükümlerine tevfikan Türkiyede çalıııma.eına izin verilmit 
olan ecnebi şirketlerinden cDoyçe Levante Llnye> ıirketinin Türlı:iye umumt ve
kili bu defa müracaatla, şirketin Mersin tubeaini kapadığını bildirmittir, 

Keyfiyet tetkik edilerek kanunt hülı:ilmlero uygun görülmüt olmakla illn 
olunur. 

AKŞAM 

SEHHAR veCAZiP 
T EN l'nl N AS 1 L 

MUHAFAZA 
EDiYOR? 

10 senelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın -hattA 40 tan yukan 
olanlar bile- açık, taze ve kü
sursuz bir tene genç kızla.ruı 

bile iftihar edebileceği nermln ve 
yumuşak bir cilde malik olabillr
ler. Bunu, Tokalon ile tedavi, 
-günde 3 dakika- ıo günde garan~ 
ti edebilir. 
Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk. 
teki Tokalan krem.ini kullanı
nız. Terkibinde Viyana üniver
sitesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşi! ve cBİOCEL> 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil-
dlnJzi besler ve gençleştirir. 
Buruşuklukları giderir. Her sa
bah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kreminl kullanınız. Si
yah benleri eri tir ve açık mesa
meleri sıklaştırır ve clld! yu. 
muşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edeceksiniz. 

Doktor Çf PRUT 
CİLDİYE n ztlBREVİYE 

Mü&ebassJSı 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazan karşısın
da Posta sokağı köşesinde Meymenet 

illlİlllll apartımanı. Tel: 43353 

Sahibi: Necmeddin Sadak 
Umum neşriJBt müdürü: Şevket Rado 

Ak.lam Matbauı 

H r anne, baba bilmelidir 1 
1 

Et ve sebzelerin iyice pi.şmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmama
sından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtla.n en muztr hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zanna yapışarak 
:ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, Kansızı~ Hazımsızlık, kann ağrılan, kann şişmeleri, burun, makad kaşınması, ishal, oburluk, bq 
dönmesi, salya akması, saraya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede ve işitmede bozukluk ... Hep bu kurtların 

iridir. 

Bir Kutu 

Bu kurtlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itim.adla verilir. Her çocuk seve seve yer. 

DİKKAT; Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocuğunuzda aolucan olmadığına itim.ad ediniz. Sıhhat 
eWetinlıı resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların iç.inde yazılıdır. Fiati her eczanede 20 ku~tur. 

(SANTA) ismine dikkat. , 
I 

DiŞLERiNiZ için 
korkmadan sigara ·~1ciniz 

.... Şu torflokC Nı1totı11•ın-dı, rnlno1ôtı.,.. Gzert11de 
yerle$meslne . mani olmolııunı~. HergGn aobo1. 
ve akıom 

DENTOL 
Mü~tohzorlorını kull~norok bu molıiu"' delodl11lz• 
Posteur tetkl~len &a)'Hlnde l5tlhıor oluna• 
DENTOL mOatoh:zorlon gayet AnflMplllı, Nlkoffn'1 
izole vo dlılere porlok bir be)'ozltlı temin ... eder.' 
AQızda do lôtlt b!r koki.I "S serlnllk bırakır. 

O E N T O L müstohzorlon, ....----'!"':"'.~":"!'::;~rJI 
Eczanelerclo. Poriümerl• 
lerde ve bGyül. 
lorda soltlır. 

29 Kanunusani 1940 

BAŞ 
DIŞ 

S0<1UK 
Algınlığı 

GRIPif4 

Lüzumunda günde 

NEZLE 
GRiP 

Romatizma 

RiPift 

3 kaıe alınabilir. 

Mütehassıs diı tabibi diyor ki: 
Süt gibi beyaz ve zarif diılere malik olmak için 

VENi ÇOKAN 

DiS MACUNU 
ile diılerinizi fırçalayınız. Fiati 15 kunııtur. 

Üsküdar Kadıköy ve havalisi 

\ 

j 1 

Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimize lüzumu olan Kırtuiye malzemesi m\lnalı:uaya konulm..-. Ml)ıı 

nakasa 1 2 ıubat 1940 pazartesi ırünü ıa at on dörtte tirk.etin Baflarl:...,aıda Ull 
merkezinde yapılacaktır. İstekli mUeNe•o lorin tarihi il&ndan itibaren tadl alDlelİ 
müstesna e>larak her gün aaat ondan on altıya kadar ılrket merkezinde ınalUli 
ve levazun müdürlüiüne müracaatla ıar tname ve kırtuiyo liatealnl e8roblleoekl .. 
ilan olunur. 

Ziraat Vekaletinden 
Orak makinesi, Harman makinesi, Traktör ve 

Bileği makinesi alınacak 
ı - Zlrat kombinalar kurumu lhtlyacı lçln orak ma.klne.st, harman ınatıne.ı. bllell 

makinesi lla traktör •lınacaktır. 
2 -. Bu makinelere ait ıennt .şarmameler ıı:1ra1 kombinalar kurum.u mild11r1tlttb:ul• 

para.sa olarak verlllr. 
3 2. İsteklilerin tartnanıe almak üzere Ankara z1ral kombinalar kurumu mildlldl· 

tüne müracaatları. (8351) (1~22> 

- Satllık müstamel kereste -

' 

İnşaat için iskele ve saireye elv~ll müstamel kereste ehven fiatıa topt.an 
olarak satılıktır. Görmek ve görüşmek isteyenler 41359 telefon numarasına 
müracaatları. 

lsta·nbul Nafia Müdürlüğünden: 
31/1/940 çar~amba giinü saat l fi de İstanbulda Nafia. Mü.dürlüğü eksiltme komI.syoıı• 

odasında (664.74) lira keşif bedelll Büyükdere Orman Fakültesi. blnalannda yaptınlaca.lı: 
duşlar ile sair tamirat işleri açık elrslltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Ba.yındulık l.şlert, husus1 ve fenni şartnameleri, proje, keflt 
bulasaslle buna müteferrt di~er evrak da.lreslnde göriilecektır. 

Muvakkat teminat (50) llradll. 
İsteklllerln az blr taahüütte -1000- liralık bu işe benzer if yaptığına da.it ldarelerf!ı

den alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vtılyetlne müracaatla. eblltme tarihin
den (8J gün evvel abnmış ehliyet ve 939 yılına. alt Ticaret odası vestkala.rlle gelmeleıi. 

(268) 

1 * lstanbul Belediyesi ildnları * 1 
Ta.hmln İlk 
bedeli teminatı 
636,00 ·'7 ,70 İstanbul 1 lucl yatı okulu için lüzumu olan kuru erzak 

3350,00 251,25 Temizlik ameJesl için lüzumu olan 500 9ttt 1Ast1k ~e. 
İlk teminat mlkdarları ile tahmin bedelleri yukarda. yazılı mevad sa.mı a.Jmm•'lıl 

üzere ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt n Muamellt MMtbttl.
ğü kaleminde görülecektir. İhale 12/2/ 940 pa.za.rtes!. günü saat H de da1m1 e:aoibnenda 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya. mlttupları ile ihale gtlnil nıan-
saatte dalm.l encümende bulunmala.n. (820) 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlOğü 
işletme umum 
ilanları 

29 lkinciki.nundan 5 Şubata kadar muhtelif liatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kallat gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhbmlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattma 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablıa hattına 
İmros hattına. 
Ayvalık hattına 

İmılr sür'at hattın• 
Mersin hattına 

Salı 12 de (Cümhuriyet), perşembe 12 de (Ankara) '1 
Pazar 16 da. (Aksu). Ga.Iata nhtımmdan, 
Salı ıs rte (Ülgen), cumartesi 18 da (Antalya). SJ.rteal 
nhtlmından. 
Salı, perşembe ve pazaJI 9.30 de <Ulıır>. Tophane nhtı• 
mından. 

Paıartes1. salı ve pazar 9.50 de ça.rpmba., perpmbe '9 ca,.e 
ıua 15 de <Trak>. cumartesi aynca. 13.SO d& (M&rü;uh 
Galata nhtımında.ıı. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (MarakaZ). QalaaW 
nhtımmdan. Aynca çarşamba 20 de (Antalya), eu.mart..I& 
20 de ltrlgen). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtımmda.n.. 
Paznr 9 da. (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (KemAl), cumartesi 15 de (Saadet). Sirkeal 
rıhtımından. 
Pazar 11 de CKadeş). Galata nhtımından. 
Salı ıc da. (Ana.farta), cuma. 10 da (Etrttsk). Sirkeci nhtl
mından. 

Not: Vapur seferleri hakkında he.ı: türlü malümat aşağı.da telefon numai'alan yazılı 
Acentelerlmlzden OğrenllebUlr. 
Gala.ta Be.§ AcentellRt - Galata rıhtımı, Limanlar Umum müdürlüğü blna.!1 

alLmda. 4236~ 

Galata Şube Acentelitl - Galata rıhtımı. Mıntaka Liman Reisliği binası altında. 4018S 
Sirkeci Şube Acenteliği - Slrlcecl, Yolcu Salonu. :t27"1 
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