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lngiltere, evvelkilerden 
daha seri ve büyük 200 

• 
bombardıman tayyaresı 

daha sipariş etti 
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/tal Al •k • J Voroşilof cephede 
ya, manyayı ı tısa en L d .. 1.. .. • ı· 

• • • a oga go unun şıma ın tat mın etmesını Romanyaya deki muharebe hafifledi 
• 

tavsıye ediyor! Sovyetlerin 9 gün süren taar
ruzları hiç bir netice vermedi Alman yanın Adriyatikten uzak bir mıntıkada harekette 

masmı ltalyan menfaatlerine daha uygun görOyor bulun Fin mahafili şimdiye kadar Sovyetlerin 200 
bin kişi kaybettiklerini bildiriyor 

Hakik ati olduğul 
görmek gibi 

J:{adise kı tıı ğı..'ldan olacak, Balkan 
antantı to~ 
JUU oldu. Içer 

lantısı günün büyük mev
de, dışarda bütün mat
bahsediyor. Mühim ka
ğini tebşir edenler, bir 

t>U!lt bundan 
~ıar verilece 
JJaUcan bloku tesisini arzu edenler, 

ikelere karşı bütün Bal
şterek ve müttefik cep

ııer türlü tehı 
ıcanlılann mü 
}le kuracağını umanlar eksik değil... 

e, İtalyanın vaziyeti de 
daha fazla heyecan ve
nlarda sulhü koruyan 
eketi ahlA.k ve fazilet na
bcil olunuyor! 
yazdığımız gibi, Balkan 
ene mutad olduğu gibi 
anıyor. Balkan ufukla

J3U tahminler 
1şe katılarak 
rfliyor, Balka 
italyanın har 
ınına adeta te 

Evvelce de 
antantı her s 
bu yıl da topl 
rında gelip geçici fırtına bulutlan be

Belgrad'da toplanacak 
devleti Hariciye Nazırla
kl konuşmaları hiç şüp

enekinden daha merakh, 
belki daha candan ola
ne bir Balkan bloku, ne 

ca vüzlere karşı tek cephe 
eseleler konuşulınıyacak

antantı, bu içtimadan son
' mahiyetini, şümulünü 

n, eskisi gibi kalacaktır. 

leri malılmdur: 

lirdiği için, 
dört Balkan 
nnın bu sefer 
hesiz, her s 
dertleşmeleri 

caktır. Fakat, 
de harici te 
teşkili gibi m 
trr. Balkan 
ra da, şeklini 
değiştirmede 

Bunun sebep 
ı - Bulga ristan Balkan birliğine 

- Balkanlarda bir bitaraf. 
ısi bile, ne Almanya ile 
linde bulunan Romanya
Almanyayı gücendirmek 

girmiyor. 2 
lık bloku tes 
müzakere ha 
nın, ne de, 
istemiyen Y 
yor. Belgrad 
tebliğ, bu no 

ugosla vyarun işine gelmi
da neşredilen yarı resmi 
ktayı açıkça izah etmi.ş
anıar haricinden gelecek 
tehlikesine karşı bütün 
tlerinin biribirlerine si- , 
edecek müşterek bir cep

tir. 3 - Balk 
bir tecavüz 
Balkan devle 
la.hla yardım 
he teşkil et meleri, böyle bir • tecavüz 

taraf kalacaklarını ilAn karşısında bi 
etmekten bil 
daha uygun 
beklenemez. 

Bunun içi 
konseyinden 
g\inku şekil 
takviye etm 
mck, hayaıc 
olur ki, bun 

İtalyanın 
ıetin politi 

e çekinmeyi siyasetlerine 
bulan Balkanlılardan 

zllet kıymeti 

ndir ki, Balkan antantı 
, Balkan antantının bu
ve vaziyetini devam ve 

ekten başka karar bekle
kapılınak ve kaptırmak 

un da faydası yoktur. 
Vaziyetine gelince bu dev

kasınrta bi'7 b .. .. 
" 

11 uyük bir fa
> değil nü 

' 
1 Phemıyete bü

hodgfımlık görü rünmÜŞ bir 
yanın ne b 
değildir. ş· 

tedig~ i ne beki Y~ruz. İtal-
. ' ediii belli 

~~!ye. kadar. beııı Olan tek 

Köstencede petrol tanklan 
Temps gazetesinin Roma muhabiri Yugoslav meselelerinden daha ziya. 

bildiriyor: Balkanlar, Roma siyast de ehemmiyet kesbedip etmediği suall 
mahafillnin dikkatini celbettiği hal- akla geliyor. Göze en ziyade çarpan 
de İtalyan gazeteleri, İtalyanın ne nokta şudur: 
vaziyet aldığını gösterecek hiç bir Romanyaya taallıik eden bu mek· 
makale neşretmiyorlar. Gazeteler, tuplarda menşei ne olursa olsun 
Parls, Londra, Berlin, Bükreş ve Bel- açıktan açığa İngiliz - Fransız nok· 
grad muhabirlerinden aldıkları uzun tat nazarına karşı Almanyarun nok-
mektupları neşretmekle iktifa edi- tat nazarı terviç ve müdafaa edili-
yorlar. Fakat Romanyaya taallük yor. Bu suretle gözleıimizln önüne 
eden meseleler, İtalyayı o derece iş- Roma ve Berlin matbuatı arasındaki 
gal ediyor ki, bugünlerde İtalyanın tesanüdün yeni bir delili serillyor. 
nazannda bu meselelerin Macar ve (Devamı 10 uncu sahif~J. 

Londra 30 - Sovyetlerin Ladop 
gölünün ıimalinde dok.uz sündenberi 
yaptıklan mütemadi hücumlar hiçbir 
netice vermemit ve Sovyet kuvvetlen 
hUyü.k zayiata uiT&mlfltr. Dündenberi 
harp hafiflemiftir. Finllndiya mahafili 
Sovyetlerin ıimdb'e kadar 200 bin ölCl 
ve yarah verdiklerini bildiriyorlar. 1l
me1 ııazeteeinin aakeri muharriri bunun 
dofru olarak kabul edüebileceiini IÖJ'• 
lüyor. Muharrir diyor iti: 

clyi maltımat alan Rualar, sonkinun 
bqlanıııcında Sovyet zayiabnm o za• 
man cephede bulunan 20 fırka mevcu· 
dunun takriben yüzde 30 unu tqk.il et· 
tiğini, yani 120,000 k.iıiyi bulduiunu 
beyan etmekte idiler. Geçen taarruzdan 
sonra ihtiyatta bırakılan 1 7 fırkanın 
mühim bir kısmı, cepheye ıevk.edilmit
tir. Bu suretle zayiat miktarı olarak ııöı
terilen 200,000 rakamının makul oldu
iunu kabul etmek lizım ııelir. 

cRue hükumetinin Letonyadaki SoY· 
yet hava üsleri için benzin bulmakta 
ııüçlük çektiğini öirendim. Sovyetler 
klfi miktarda sarnıçlı vaııonlan olmadı· 
iından ve Moskova ile Leninıırad ara· 
sındaki mıntakada hatların tıkanmua 
yüzünden vagonlann ıerbC9Çe tahrik 
edilemedii\nden ıiklyet etmektedirler. 

c Vaziyet bu merkezde iae. çok mik· 
tarda Rua petrolü alaeaklannı zannedea 
Almanların bu ümi~i suya düımüı de
mek.tir .:. 

20 Sovyet tayyaresi 
dütürüldü 

Helainki 30 (A.A.) - 30 klııunu· 

nni tebliii: Kareli herulwıda. 'bazmi 
çok fiddetli olmak Uure topçu atetled 
kaydedilmlttlr. Ladosa sölünUn dot-

(Dnama 10 ııncv ıah.l/tü). 

HEYELAN 

Balkan konferansı lzmirde 200 8V Ciddi 
Hariciye Vekilinin Balkan bir tehlike karşısında 
antantına dair beyanatı Arazi 3 saatte 2 santimetre ilerliyor. 
Bu defaki içtimaın, Balkan tesanüdünü 
bir defa daha ispat edeceğine kaniim 
B. Şükrü Saraçoğıu bu sabah lstanbula geldi, 

akşam Belgrada hareket ediyor 
Balkan antantı konferansına iştirak için Belgrada gidecek olan Hariclye 

Vekili B. Şükrü Saraçoğlu bu sabahki ekspresle Ankaradan istanbula gelmif 
ve Haydmpaşada merasimle karşılanmıştır. Hriciye Vekili maiyetindeki zevat 
ve matbuat erkfınile bu akşam Semplon ekspresile şehrimizden Belgrada ha
reket edecektir. 

Paris 31 - Ankaradan bildirildiğine göre Türkiye Hariciye Vekili B. Şük
rü Saraçoğlu, Belgrada gitmek için dün akşam hareket ederken şu beyanat
ta bulunmuştur· 

_ Balkan devletleri Hariciye Nazırlarile teatü efkir etmek fırsat.mı bu
lacağımdan dolayı bahtiyarım. Bu lçtimaın Balkan antantı azası aras111da en 
mükemmel fikir birliğinin mev<·udiyetini bir defa daha isbat edeceğine bniim. 
Balkanlar sulbü, bu tesanütten fevkahlde müstefid olacaktır. 

Atina 30 (A.A.) - Balkan antantı konseyi toplantısına iştirak edecek 
(Devamı ı O uncu .-bifecle) 

İki evin duvarları çatladı 
Su boruları patladı, mıntakayı su basil, 

evlerden ikisi derhal tahliye edildi 
bmir 30 (Telefonla) Sinekli ça-

yuıın sai aathı mailinde vukubul~ h~ 
yelin bu aaha üzerindeki 200 e.~ı_tehli· 
k.eye dilıürmiiftür. Heyel&n yüzünden 
iki evin duvarlarında büyük yarıklar 
husule aelmit ve civardaki evlerin tah
liyeaine lüzum ııörülmüttür. 

ıHeyel&n belediye hududu dıımdadır. 
Vak tile burada belediyeden ruhaatö"e 
alınmadan evler yaptmlmıı, belediye 
bunlanıı yık.bnlmaaı için tqebbiitte bu· 
luıımut. hatta bu karar Dahiliye Vekl
letince de tasdik edilmifti. 

Fak.at belediye mevaimin kıt olmui 
münasebetile buradaki evlerin Jlkbnl· 
maauu yaz mevsimine bıraknuttı. 

Heyeliııın artmasından ve ani bir f&-

kil almasından korkulmaktadır. Buracfa. 
ki evlerde oturan hallwı tahliyemi içia 
belediye tarafından viliyet nezdinde 
tetebbüete bulunulmuttur. Heyelan ... 
hasında tahliye edilecek evlerin adedi 
200 kadardır. 

şey, istemed 
Romanya ya 

ıgı bır .. ş~.ydır: SoYyetıerin 
teca vuzune asla taııaın_ 

eceğini ilan etti. lier teca .. 
eımek, sulhu koruınaıc ba.
kdire değer bir harekettir. 

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

Buırün belediye mühendisleri tarafın· 
dan yapılan fennt tetkikte heyelh aa
haaındaki topraiın üç aaat zarfmda iki 
ıantimetre ilerlediii ııörülmiiftür. Fea 
adamlan bunu mühim aönnektedirler. 
Çünkü toprak 24 aaatte 16 aantim iler
liyor demektir. Toprajın ilerlemesi d .. 
vamlı mıdır, deiil midir) Bunw henüz 
katiyetle teebit edilınit olmua serektir. 
Şayet devamlı bir surette ilerliyona b11 
takdirde toprak bir ayda dört metre 80 
ıantim kayacak demektir ki bundaa 
Claha mühim bir bidiae tasavvur oluna
maz. Evleri vakit k.,bebnedeo botalt• 
mak llzundır. 

mül edemiy 
vüze karşı g 
kımından ta 

e ve niyetle olursa olsun, 
anlarda sulhün muhafaza.. 
aat gbıüyorsa -atiye muaı. 
mel gizli emellerine rağ

sile her Balkan devleti gi

Hangi vesil 
İtalya Balk 
sında mcnf 
Iô.k muhte 
me~- kendi 
b' Türkiye 1 . 
riptir ki, ıt 
istiklal ve t 

de beraberdir. Fakat ga
alya, Balkan devletlerinin 
amamiyetini yalnız Sov
şı müdafaaya azmetmiş 

Romanya hududunda ~ov
i var denildiği zaman Ital
a ne beraber oldu. Sovyet 

yetlere ıc.ıır 
görünüyor. 
yet tehlikeS 
ya RomanY 

(De 

Necmeddin Sadak 
vaJU1 ıo uncu sahifede) 

ol 

(Devamı 10 uncu sahllede) 

.. :l.kka•Iera 

Yolsuz yol 
Pek çok Jdmselere 1'Ulam7or: 
- Zen,m. .. Pek sengin... 
- Ne suretle .enete konınUf· 
- Yol müteühldl 
Pek çok :yollara raslam:yor. 
- Ne bosuk, ne çopurlaşnuf 

falt. .• 
- Ne uman yapıldı? 
- Geçen sene. 
Yel lflerlmis. muhakkak ld 



Sa.hite 2 

Gecek· ve 

Son dak·ka 

Hitler: "istenilen harbi 
v • 

yapacagız ,, ıyor 

B. Hitler, dün Spor Klübde bf r nutuk söyledi 

~KŞAM 31 KAnunusani 1940 

Sabahki llaber er 
Reisicümhur 
Dün lnailiz büyük elçili 

ile aöıiittü 

Ankara ao (A.A.) - Reiaicümhar 
f.mıet İnönü, bugün atla yaptıkları 
mutad. gezintiden sonra İngiliz sefa;. 
retine uğnyarak büyük elçi Bir 
Hughe Montgommery Knatchbull -
Hugessen ile bir müddet gBrüşmftt

Jezı ve lstfrahat buywınuşla.rdır. 

Elen prensi Christophe ile B. 

Almanlar Sylt adasını 
tahliye ediyorlar 

Alman tayyarelerinin son akını 
hic bir netice vermedi • 

Berlin 31 - B. Hltler, nasyonal ~ izmin senei devriyesi münasebetlle 
Spor Klüpte bir nutuk söylemiştir. B. llitler ezcümle demiştir ki: 

- İngiliz hükumet ade.mlan arasında bize karşı en fazla faaliyet gösteren 
Church1ll'dir. Çünkü Churchlll, Chamberlain'in giZli tuttuğu şeyleri açıkça 
.söyler. Fransız generalleri bile harp gayeleıini açıkça ifade etm.i§lerdir.» 

Motta'nın vefab münaıebetile 

Londra 30 - Almanlar, Almanya • 
Danimarka hududunda tayyare üssü 
olan Sylt adasının da dahil olduğu 7 
Frise adasını memnu harp mıntaka.aı 
ilan etmiglerdir. Bu adaların tahl~e 
edildiii zannediliyor. Çünkü bunlar ln
giJiz akınlarına çok maruzdurlar. Sylt 
adaeında esrarengiz infilaklar vuku bul
muıtu. 

vııplan üstüne giymiş olan bu gemici 
ıunları anlatrnıııtır: cVapurun güverte· 
•İne 4 ve denize 2 bomba düştü. Bom· 
baların infilakı üzerine bayıldım. Ken
dime geldiğim zaman vapur sulara tabi 
olnrak sahile doğru gitmekte idi.> 

B. liltler, erazl meselesine temas ederek de şunları döylemtştir: 
- 80 milyon Almanın hayat hakkı varclır. 

Onlar istiyorlardı k1 Almanya şairler ve mütefekkirler memleketi olarak 
kalsın. Bugün 46 milyon İngiliz 40 milyon kllometre, 40 milyon Fransız da 9 
mllyon kilometre murabbaı araziye maın.~. Halbuki 80 milyon Alman yalnız 
600 bln kilometre murabbaı arazi içinde yaşa:maktadır. Bu, halledilmesi lAzım 
gelen sosynl bir davadır. 

Nasyonal sosyalizmin hakkından geleceklerini zannediyorlar. Halbuki na.s
yonal sosyalizm yeni bir nlı.am vücuda get.irecekt1r. Almanyayı parçalamak 
istiyorlar. Dahildeki düşmanlanmıza verdiğimiz cevabın aynlnl hariçteki 
düşmanlarımıza da vereceğiz. 

B. IDUcr, bundan sonra blr anlaşn.~ hususunda yaptığı teşebbüslerden 
bahsetmiş ve Lehistan meselesinde bir anlaşma zemini olduğu halde buna 
ehemmiyet verilmediğine işa.rct etın~ ve sözlerini şöyle bltinnlştlr : 

- Almanyayı istemlyerek harbe sürüklediler. Harp istediler. Biz de ü.-te
diklcri haibl yapacağız. 

ı•ars ı:ll - Vaşingtondnn bildirildiğine göre Amerika mahafili B. Hitlerln 
dünkü nutkunda yeni birşey mevcud olmadığını beyan ediyorlar. Amerika ga. 
zetelerl, siyn.st mahafilin bu noktai nazara iştirak ederek nutku, küçük serlev
halarle ve alelade haberler arasında neşretm~erdir. 

• eri • bu
0

•• 

verece • B ı re ceva 
Paris 31 - İngiliz başvekili B. Chamberlaln, bugün söyllyeceği nutukta 

B. Hitıerin dünkü nutkuna cevap vererek beynelmllel taahhüdlerlne riayet et
memek ve komşu devletlere tecavüz etmek suretlle bugünkü harpt.eki me.suli
yctini isbat edecek ve hıubln mesullyetinl İngiltere ile Fransaya tabmll etmek 
isteyen B. Hltlerln iddio.Jannı reddedecektir. 

Amarikadan Finlandiyaya 200 tayyare gönderi!di 
Lorıdrı.ı 31 - Norveçln Bergen Umamna iki Amerikan vapurtle Finllncll

yaya mahsus iki yüz tayyare gelmiştir. Parça halinde bulunan bu tayyareler 
vapurdan çıkarılmıştır. 

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

Gestapo şefi Balkan merkezlerini z~yaret edecek 
Lond.ra 81 - Berlmden gelen haberlere göre Alman Gestapo şefi Kai'l Slo

vakyaya hn.reket et.m1ştlr. Gestapo teft Balkan devletleri merkezleriıı1 ziyaret 
edecektir. 

Fin tayyareleri Sovyet Umanlannı bombardıman etti 
Londra 31 - Helstnklden öğrenlldiğine göre Finlfmdiya bombardıman tay

Jareleıi bazı Sovyet liman ve istasyonlarını bombardıman etmiştir. Bu l.lıoan
lardan birinin Cronstadt llm&.n.ı olm&sl muhtemeldir. 

B. Roosevelt büyük bir petrol tüccarını kabul etti 
Roma 31 - Amerika Oimhurreiai B. Rooaevclt. Hollanda n Aimanyada 

aeyahat etmİ§ olup da Amerikaya dönen bOyiik bir petrol tiiccannı kabul etm~tir. 
Bu znt Almanyııda mıırcııJ Görinc ile iki eaat cöri.ipnil§tü, 

Hindistan Valii Umumisi - Gandi mUl8kat ı 
Londra Sl - Hlndistanda.n blldirilcllğlne göre, Gandi ile IDndistan Valli 

Umumisi mülrutatı bu hafta ortasında cereyan edecektir. Bu mü.lAka.ta büyük 
ehemmiyet atf edilmektedlr. 

im nyada te 'kif ler 
Yiyecek bir şey kalmadığıni 
bildiren bir otelcinin emlaki 

müsadere edildi 

Slovak hududu 30 (A.A.) - Havas: 
Almı:ın maknmlan telft.ş uyandıncı ba.
berler !§an edenleri merhametsizce ta
kıbe devam ctmckted.l.r. Pragda çıkan 
aLidovy Noviny» gazetesi, yiyecek bir
ıey kalmadığını ve münakal!ttakl em
niyetsizlik yüzünden Tyrolc gelmenin 
pek müşkül oldu/;'llllU müşterilerinden 
birine yazan Tyrol otelcllertnden biri· 
nin tevkif ve bütün emlftkinin müsa
dere cdllcUğiııi ihtar mahiyetinde ola
rak yazmaktadır. 

---
Zelzele mıntakasında alakası 

olanlara malumat verecek 
büro 

Ankara 30 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti, zelzele mıntakasında. alakası 
olanlara arzu ettikleri mıı.lumatı vermek 
üzere, Vekalette pir istihbuat büroeu 
ı.ıteıkil etmiıtir. 

Ge ral Deeds 
Türk- lngiliz yardım komite· 

si mümessili Ankarada ' 
Ankara 30 (Telefonla) - Erzincan 

&elze!esi münuebetile Londrada tqek· 
kül eden Türk. • İngiliz yardım komito
einin mümessili general Decda bu sabah 
ki ekspresle İstanbuldan ıehrimize gel
ıniş ve istasyonda Kızılay reisi doktor 
B. Hüsameddin ve Kızılay ileri gelenlo
ri tarafından karfılanını§tır. 

General öğleden evvel Kızılay mer
kezini, öğleden aonrıı da Büyük Millet 
Meclisi Reisini, BaıvCkili ve Sıhhiye 
Vekilini ziyaret etmİ§tir. 

İngiliz Harbiye Nezareti 800 
ton gıda gönderdi 

Ankara 30 (A.A.) - Aldığımız ma
lumata göre. harekctiarz felikctzcddc
ri için İngiliz mülcti ve hü1.."funeti tara
fından yapılmı§ olan geniş mikyastııki 
yardımlar ilaveten bu defa da lngi]iz 
Harbiye Nezareti tarafından 800 ton 
rnevaddı gıdniye gönderilmi~tir. Dost 
memleket Harbiye Nezaretinin felaket
zedeler için gösterdiği bu yakın alaka 
muhitimizde büyük bir sempati ilo kar
ıılanm11tı.r. 

Ankara 30 - Elen Kralı Goorges'un 
amcası Elen prensi Chrbtophe'un 
vefatı münascbetile Kral Georges ile 
Reislcümhurumuz arasında, B. Motta
run vefatı dolayıslle de İsviçre Kon
federasyonu reisi Pilet Golatz ile yine 
Reislcümhurumuz arasında telgraflar 
teati edilmiştir. 

~-'-~---~-~ 

Seylaba karşı allnan 
tedbirler 

Kumçayı, Manisa ovasım 
kurtarmak için Marmara 

gölüne bağlanacak 

Ankar 30 (Telefonla) - Öğrcndi
iime göre, hük\ımet Manisa ovasında 
znmnn zaman mühim tahripler yapan 
Kumçayını Marmarıı. gölüne bnğlamağa 
karar vermiştir. Nafia Veldileti bu mak.· 
sadla açılacak kannllann projelerini ha
zırlamağıı başlamıştır. Projeler biter 
bitmez münakasaya çıkanlacnk ve ilk
baharda. maliyete geçilecektir. 
Kumcnyının Marmara gölüne bağlan

mau ile Mania ovası seylap tehlikesin· 
den kurtulmu§ olacaktır. 

General W eigand 
Suriyeye hareket etti, Erzu

ruma gittiği doğru değil 
AMara 20 (A.A.) - Fransız Yakın 

Ş rlr. ordulan kumıındaru Orgeneral 
Wcigand'ın E.rz.uruma gittiğine dair bir 
ecnebi ajans: tarafından nevolunaıı ha· 
berin tamamen uydurma olduğun u be
yana Anadolu Ajansı mezundur. 

Orgeneral Weigand, dün akşamki 
T oroıı ckspresilc Suriyeye hareket et• 
mittir. 

Kaymakamlar arasında 
tayinler 

Ankara 30 (Telefonla) - Erdek 
kaymakamı Feridun Kalecik. Jmroz 
kaymakamı İhsan Erdt:k, Çumra kay
makamı Fevzi Koyulhisar, Yıldızeli 
ltaıymakamı Hilmi Suşehri, Ilgın kayma• 
kamı Alaoddin Turgutlu, Purçak kay• 
makamı Fahreddin Ilgın kaymakamlık· 
larına, Turgutlu kaymakamı B. Salahad
din de dördüncü sınıf emniyet müdür
lüğüne nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Adana sulama tesisab 
Ankam 31 (Telefonla) - Adana 

-ye havnlisinde yapılmakta olan eulama 
tesisatının en mühimini teıkil eden ro
ııülfıtörlerle Seyhanın aıı.ğ sahil kanalla
nnın ihalesi yapılmıştır. ihale bedeli 2 
milyon 150 bin küsur liradır. 

Ahşap bir paviyonda yangın 
Yıldızda ahşap bir paviyonun yazıcı 

odasından yangın çıkmış, yetişen itfaiye 
tarafından söndürülmüştür. 

g 

1 

erede 
~kış 

Bir çok trenler 
yolda kaldı 

Londrn: SO (A.A.) - İngiltere'de 
havalar fena gitrnekt.e devam ediyor. 
Halk, büyük bir zaruret karşısında 
kalmadıkça seyahat etmemeğe davet 
edilmektedir. İskoçya'dan hareket 
eden bir tren 28 saat teehhürle Lcm
dra'ya gelmiştlr. Diğer bir tren de 
kırlarda kara saplana.rnk kalmış ve 
şimendifer hattı üzerinde bulunan bir 
köylü bir dana kesip kızartarak yol
cuların açlığım gidermiştir. 
Başka bir trende 100 kadar ço

cuk .soğuktan pek muztnrlp bir hale 
geldiği lçln birçok müşkfilAttan son
ra hadise mahalline gelıncğe muvaf
fak olan bir yardım treni bunları alıp 
en yakın şehre kadar götürmU., ve 
çocuklnr hastaneye yatınlınıştır. 

Bu sabah birçok şehirlerde trenle
rin ve otobüslerln gecikmesi yüzün
den işçiler fabrikalara gidememiş

lerdir. 

Alman tayyarelerinin Şimal 
denizinde akını 

Londra 30 - 20 kadar Alman tny• 
!faresi dün Şimal denizinde 1 3 vııpur 
ve 2 fener gemisi üzerine bombalar at
mı§tır. Bir Letonya vnpurunun uğrııdığı 
hasıırdıın maada bu bombalar hiç.bir 
zartn vennemi§tir. Almanlar, hava ıe
raitinin fenalığı yüzünden, lngiliz tay• 
7arelerinin havalnnamıyacaklannı zan. 
nebnişlerdir. Hrılbuki lngiliz ııvcı tayya
releri abııvnlanmıılar, bunun üzerine 
Almanlar derhal geri dönmii§lerdir. 

Almanlar, bu teşcbbmün tam bir fi. 
yasko ile neticelendiğini saklamak için 
7 vapur tahrip edildiğini, bir lngiliz 
tayyare:siain dü§\irüldüğünü ilin etmiı· 
lerdir. Bunlar tamamen asılsızdır. Hiçbir 
lngiliz tayyaresi dii§ürülmem~tir. 

Londra 30 (AA.) - Dün lngilte
rcnin prk sahilinde bir Alınan tayyaresi 
tarafından bombardıman . edilen ve 
karaya oturan cTautrnilu ismindeki 
Lcton vapurunun enkazında bir tek ki· 
ti bulur..muıtur. 

V purun içinde bulabildiği bütün ea· 

cTautmila> vapuru mürettebatından 
16 kişi daha bulunmuş ise de bunların 
7 si kııybolmuştur. cRigu~ isminde kü
çük bir tahlisiye sandalı dün boş olar k 
sahile düşmüştür. 

l.onclr.ı 30 (A.A.) - Dün Alınan tayya
rclert bazı İnglllz balıkçı gemllerlnl bom
bardıman etmiş ve mitralyöz nte§lne tut
mu§lardır. İki denizci ölmüş ve 3 denlzc1 
de yaralanmıştır. Fnknt hiçbir vapur bat
mamıştır. 

İngiliz zayiab 
Londra 30 <A.A.) - H:ı.rbl:ı;e Nazın bu· 

gün Avam kamarasında yaptı(,'1 beynna.tta 
muharebede ölen ve yarnlnnan İngiliz as
kerleri listesinin ynnn neşredllecet1nl bll
dlrmlştir. 

31 Jc.l\nunuevvel 1939 tarlhlnc kadar za. 
ylntı ihtiva eden bu liste kırk kadar isml 
ihtiva etmektedir. 

Liste nynl mmanda ayni devre z:•rfında 
İngllterede veya deniz n§lrl ülkelerde ka
za veya lınstnlık dolayısllc eı!cn 'i ~O askcrın 
ismini de ihtiva edecektir. 

Bir Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londra 30 (A.A.) - Bugün saat ıa 
de İngilterenin doğu sahili açıkların
da bir Alınan tayyaresi düşürülmüştür. 

arki Galiçy ya 
gelen Alman kıtal rı 

Havas ajansı bu hususta daha 
etraflı malumat veriyor 

Cenıauti 30 (AA.) - (Havas): Şar
ki Caliçyada Alman kıtalarının mevcu• 
diyeti hakkında Sovyetler ve Almanlar 
tarafından yapılan tekziplere karp iyi 
haber alan mahfillerde fU noktalar ileri 
sürülmektedir: 

1 - Üniformalı Alman zabit ve as
kerleri Caliçyanın muhtelif noktaların
da ve bilhassa Lvov kıılalannda ve bu 
tchirdeki cHotel Cergeu da görül-
müıtür. 

2 - Reichswehr' e mensup zabitleri 
'Ye askerleri taşıyan trenlerin Şark veya 
Macaristan istikametinde gittikleri Ga
liçyadn görülmüştür. 

3 - Birkaç gün, Alman kıtalan nak
ledilirken, sivillerin bazı yollardan ve 
ıimendifer hatlarından eeçmcleri men
edilmiıtir. 

• 

-4 - Mühim miktarda Alman kuvvet
lerinin Polonyada Rusya ile Almanya 
arasındaki hudut hattından geçtiklerini 
katiyetle iddia etmek imkanı yoksa da 
nazilcrin teknikçi muallim veya diğer 
ııııkeri tctekküllere mahsws üniformalar
la gimdiye kadar Sovyet kıtnlnrının iı· 
gali altında bulunan mıntakalara yer
le§tikleri ıüphe götürmez bir hııkikat· 
tır. 

Müıııhitler Rus • Rumen ve Rus • 
Macar hudutlarındaki Sovyet muhafız
lannın iyice takviye edlidiğiııi görmüş
lerdir. Diğer cihetten öğrenildiğine gö
re, Cııliçyıının muhtdif §chirlerinde ma
halli milisler, cHalk düşmnnları t ra
fından yapılan> tahrikatı lüzumundan 
fazla bir giddetle tenkil ettikleri için 
ailahlanndan tccrid edilmişlerdir. 

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

Alman -Sovyet i li ... ni 
alakadar eden mesele er 
Moskova, cenuba doğru genişleme 

siyasetini başka zamana tehir etmiş 
Londra 30 (A.A.) - (Reuter): Ti

mca gazetesinin diplomatik muharriri 
f'azıyor: Sovyetler Birliğinden gelen 
diplomatlann ve yabancı endüstriyellc
rin bildirdiklerine göre, Almanya ile 
Sovyetler Birliğini alakadar eden mcse• 
lelcıde, Almanlnr, B. von Ribbcntropun 
Baltık iglerinde yapuğı fedakarlıklar ıi· 
ya.eti sonunda kaybettikleri ilk tctebbüs 
vaziyetini yeniden ele almağa çalışmak
tadır. Bilhassa Kızılordunun Finlandiya
da fena vııziyette bulunması aebebile, 
naz.i zimnmdarlan, Ruslann halen ynpı· 
lacak bir Alman tesirine mukavemet 
edecek vaziyette bulunmadığınt ümid 
etmektedir. M05lı:ovnda oturan Alman-

Tırhan vapuru 
bu sabah geldi 

Alanya civannda karaya oturmuş olan 
Tırhan vapuru bu sabah limanımıza gel· 
mio ve doğru Halice geçerek havuzun 
önünde dcmirlemiıtir. 

Tırhnnın yarnsmı tedkik edeC'ek ve 
mesuliyetin kimlerde olduğunu tesbit 
eyliyecek olan üç mütehassıatan mü
rekkep Münakalat V ekô.letinin tensip et• 
tiği heyet de bugünkü trenle Ankurndan 
tdırimize ı;clmiştir, 

lar, SoV.Yetlcrin Finlandiya cephesindo 
kareılD.§tıklnrı güçlüklerden çok mcm
nundurlıır. 

M<>skova zimamdarları ise Finliındi
ya meselesini bitirmek için gayretlerini 
faz.lııla§tırmnktııdırlar. Finlandiyıının 
pek az zamanda vukua geleceğini üınicl 
ottikleri işgalden sonra iddetli bir taz
yik yapmak üzere Romanya hududunda 
beklettikleri kıtalannı da Finlandiyaya 
cöndermişlerdir. 

Bazı emarelere göre, Moskova cenu
b doğru genişleme siyasetini başka za. 
mana tehir etmiıtir. Maamafih, bu, Sov
yetlerin bu siyruıeUen vazceçmİ§ olma• 
lan demek değildir. 

Belçikamn Berlin sefiri 
Brükaele döndü 

Londra 30 - Belçikanın Bcrlindeld 
eefiri hükumetinden nldığı talimat üze
rine Brükıcle gelmiştir. 

İngilterenin Moskova sefiri 
şubatta Moskovaya dönecek 

Londra 30 (A.A.) - inglltere'nfn 
Moskova sefiri Seeds, büyük bir ihtl· 
maile şubatta Sovyetler Birliğine dö
necektir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

/f yapmak için 
anormal zaman yoktur 

Çok kıymetli bir yüksek münevver 
olan Celil Esadın ilim ve zevkinden 
daima istifade ederiz. Kltaplannı, 

makalelerini okurken, sulu boya re
Bimlerlni seyrederken onun ne titla 
bir huyda olduğunu, kılı nasıl kırk 

prdığını, güzellik ve doğruluk en• 
sile nasıl çırpındığını hissederiz. 
Celfil Esadın uzun senelerdir • Güzel 

Sanatlar akademisindeki profesöı1ü
ğüne liyakatini gösteren bir mesai 
sarfederek • sanat mefhumlannı ih· 
tiva eden bir ansiklopedi hazırladı
ğını duyuyordum. Mesud bir tesadüf· 
le bu mühim eserin daktilo ile yazıl· 
mış birkaç cildini gördüm. Meseli 
«Bıt harfi koskoca bir hacim teşkil 
ediyor. Akşam'dnki «Günün ansiklo
pedisi» siitunile uğraştığım için bu 
'ube beni çok alakadar ediyor; evir· 
dim, çelirdim, tedklkim sath.t olmak· 
la beraber, Celal Esadın iyi ~ yap
n1ak ahlakını bildiğimden bu an· 
siklopedinin büyük bir değerde ol
duğuna kanaat getirdim. 

- Kac harf yaptınıe;? 
- Hepsini tamamladım. A dan 

Z ye kadar. 

Peki niçin b::ısılmıyordu? 
nu gibi eserlere o derece ihtiyacı

mız var. Daha şiddetli ifade edebil· 
mek için cümJeyi başka türlü tertip· 
leyim: ilk ihtiyacımız bu gibi eser
lcredir. 

«Acaba tnm mükemmeliyette mi?• 
d':şünccsi, «Acnba hatasız mı, nok
san ız mı?» endişesi burada varJd 
o!amaz. Bunlar basıldıktan sonra 
t enkide uğratılır; eksikleri, çürük yer
leıi gösterilir; müteakip seferler da· 
lıa iyileri yapılır. Neşredeceğimls 

au iklopcdilerin belki ancak beşinci· 
si, altıncısı tatmin edici bir hal ala
caktır... Yunus Nadi ile Zekeriya 
Srrtclin tertipleyip bastırdıkları on 
dlıllik hayat ansiklopedisi noksan· 
lar içindedir; biliyoruz; kendileri de 
bunu biliyorJar; fakat bu kitaptan 
ne kadar istifade olunuyor. 

Celal Esadın ömrünü törpüleyen 
muazzam ~erin niçin basılmadığını 
sordum: 

- Znmn n m üsaid değil... Harp .•• 
Buhran .... gibi bir takım pestenke
rani sebcplel'le karşılaştım. 

Bir bakmıa bunlnr özür gibi duru
yor. Fakat bakınız niçin özür de
ği!dir: 

Sultan Abdüllıamidin istibdadı 32 
sen .. siirdü. O zamanın münevverle
:ri. tfi baslat'gıcm<lan sonuna kadar 
icinde lıuhmdukları devreyi, «gayri ta
Jii», «arızi» saymışlar. «Ilele geçsin, 
i ler diizelc;in de Ö.)le ... ,. diye bekle
ınişJer. 

Ve devir otuz iki sene sürmüş ... 
Tarilı, otuz senelik, yüz 'senelik 

h~rpler kaydediyor. Ve harpleri müt
hış buhranların tnkip ettiği muhak
kaktır. 1919 (la «hUl'p sonu sarsuı
t~sı,. içindeydik. Beş yıl geçti; ah,·a. 
lın tabiileştiğinc kail olmamıştık. 
~e~ yıl daha geçti; «diinyayı sarsan 
1 tısadi buhran» kapımızı çaldı. Der
ken laşizlll ııatırdıları, tehdidleri; 
derken 1939 Jmrbi... Nerede bunun 
normal zaınnnı? ... 

Onun için iş yapmak niyetinde 
olanlar, i ı de bulunduklan her za
manı noı., ,, nyınalıdırlar. Neye baş.-
lıyacaldnrs" .. 'tini k 
d'l . nun şeraı en- j 

ı enne U.)durup başlamalıdırlar. 
«Dur hele . -

1 
, zrıman geçsın! Ne olacagı-

,,!!- a~aıını:ı. ınülfilıazası safsata-

- Ne znman Sirkeciye insem şu işkem
beci dilkkfı.nının vltr1nlndek1 mostralık 
kuzuya bakmadan geçemem bay Amca ... 

1KŞAM: 

Halk için 2 hamam daha açıhyor 
Tifüs vahaları hakkında vali ve belediye reisinin beyanatı 

Şehrtmlzde zuhur eden tlfiis va.kalan 
üzerine vesaiti nakliyenin dezenfekte edil
mesi, oehrtn pls mmtakalannda bit aran
ması iflnin gen1tleWmelll için yeni tedbir· 
ler alındıtuu yamııttı.k. 

Belediye tlfüsiin .sirayetine mani olmak 
içln bilhassa tirli çama.4ır ve eşyaların tep
hlr1ne büyük ehelllD;llyet vermektedir. Ge
çen klnunuevvelde Istanbulda SO bln par
ça efYa etüvden geçmiştir. Bu ay alınan 
daha sıkı tedbirlerle bu miktann artacaRt 
muhakkak görtllUyor. Bit aramata memur 
olan heklmden başka diler Belediye hekim
leri de kendl mıntakalannda tifüs ve dllter 
sarl hBtal.ıklan aramak içln emir almı.şla.1 
ve dündenberl faaliyete geçm1şlerdlr. He
kimlerin bu vazllelerlne ma.halle bekçi ve 
polisleri de yardım edeceklerdir. 

Balat ve Kaaımpaşada hal.it içln açılınaa 
kararlaştırılan hamamlar 15 Şubattan iti
baren faaliyete geçeceklerdir. Sabun, hav
lu ve salre tamamlle bedava verilecek ve bu 
hamamlarda yıkanacak fakir halktan yal
nız on kuruş alınacaktır. Hamama. gide
ceklerin elblse ve çamaşırları behemehal 
etilvden geçirilecektir. Çot fakir olanlar, 

Pirine 3- 4 
1 

kuruş indi 
Diğer fiatlerde de normale 

doğru temayül var 
Milli iktisadı koruma kanununun şehri

mizdeki alakadarlara tebliğ edilmesi, piya
sada derhal teslrlnl göstermete başlamı.ş
tır. Ellerinde, bazı düşüncelerle fazla mal 
tutan birçok tacirler, dun Mıntaka Tica
ret müdürlüğüne miiracaat ederek malları
nı bildirmişlerdir. Tacirler, bu mevs1mln 
ölü mevsim olduğunu, her sene bu aylarda 
hiçbir alııverif yapılmadığını, flatlert nor
malden &§&tı tndlraeler bile müşteri bulu
namıyacağını beyan etmekted.lrler. Dün ilk 
defa olarak plrlnv ve arpa flaUerlnde 
ehemmiyetli fiat. dlişüklütii kaydedilm1f
tlr. Pirinç flatıerinde yeniden kilo batına 

cinsine göre 3, 4 kuruşluk flat tenezzülü var
dır. Arpa flatlerl de 6 klll'U§& çıktılı halde 
dün 5 kuruş 10 paraya kadar inmlştlr. 

Arpa flatlerlnln yükselmesine sebep. 
mefsuh Elektrik şirketi hls.5edarlannın, 
memleketlrnlzdekl bloke alacaklarını, arpa 
satın alarak ihraç etmek suretlle kapatma.
la bqlamış olmalan kil Ş!Dıdl bu cereJ'&ll 
da durmuotur. Dlier fiaUerin peyderpey 
normale ineceği muhakkak addedllm.ekte
dlr. 

Mühendis mektebinhı kartı· 
aındaki saha tanzim edilecek 

Mühendis mektebinin cephesi karşısm
dakl kavis, bugün blr tümsek halindedir. 
Bu tümsek gayri muntazam bir halde ol· 
duğundan, buranın Cüzelleştlrllmesl için 
bir plan hazırlanmıştır. Dün Vali Dr. Lütft 
Kırdar tarafından tedkik edilen bu pllna 
gore Mühendis mektebinin cümle kapısı 
karşısında bir saha olacak ve bu sahanın 
sağına, soluna halkın istirahatine mahsus 
kanapeler kons.cak, ortasında geniş bir ha
vuz bulunacaktır. Bundan sonra ikinci bir 
sed de gene yeşllllk ve kanapeler konmak 
suretue küçük bir bahçe haline konacaktır. 
Bu tahanın da inşaatına yakında başlana
caktır. 

•••e•••••••••••••••••••••••••••••••••ııcııcıııı 

dır. Kaldı ki, şahsi sahada da, devlet 
sahasında da en azametli ,işler içti· 
mai hercümercin devamınca yapılır: 
işte Fransız inkılabının, işte Napol
yon devrinin ve nihayet yirminci as
nn tarihi! 

Ansiklopedi mi basacağız? ... 
Şimdi basalım! 

Bir ticarethane mi, fabrika mı aça
caksınız? .. 

Hemen açınız! 
Ltltfi Kırdar İstanbulu mu imar 

edecek? 
Derhal etsin! 
_ Şimdi bunun sırası mı? - diyen

ler, emin olun hata ediyorlar; hayatı 
anlamamışlardır (VA - Nu) ·-

kaymakamların milsa.adeslle, bil.sbütQn 
bedan. yıka.nacaklardır. Bu hamamlar, 
kadın ve erkeklere mahsus olarak 1kl tı
aımdan ibaret olacak ve haftanın her gU
nü açık bulunacaktır. 

Vail ve Belediye Reisi Dr. LOUi Kırdar 
dün blr muharrlrlmlze şu izahatı venniftlr: 

cruiia vakala.rında blr fevkalldellk 
yoktur. Bu mevsimde her vakit oldutu gibi 
tek, tük blr iki vaka zuhur etmlftlr. B~ 
bu vaziyet karşısında icab eden bütQn ted
birleri aldık, şehrin temizllğine bir kat da
ha ehemmiyet veriyoruz. Bu hususta çot 
mnteyakkız bulunuyoruz. Bunun lçin 1kl 
halk hamamı açacağız. İleride bu bamam
lann mlkdannı da arttıracatız. 
Şehrimlze gelen felaketzedelerde tifüs 

ve.kası yoktur. Vefat eden gazeteci arkada
tınızın tifüs mikrobunu felA.ketudelerden 
almadılı muhakkaktır. Çünkil t1f1l&te devir 
tefrlh bir aydır. Halbuki fellketzedele11 
henüz geleli bir ay olmamıştır. Bu husus
taki n~rlya t asılsızdır.• 

Vilayetin bir tavzihi 
İstanbul Valisi namına HalOk Pepeyi 

Karilerim izin 
mektupları 

Beyoğlu tarafına ~a bir 
Kızılay gönüllü hasta

bakıcı mektebi 
lazımdır 

İstanbul tarafında olan Kızılay gö-
nilllü hastabak.ıcı mektebi gibi Şifll 
veya Beyoğlunda bir şube açılmalıdır. 
Bu, memleket için pek lA.zımdır. Bakın 
İstanbul ıubesinde bu ay ancak ylrm1 
bet talebe toplanabllmiştlr. Neden? 
Çünkü yol uzak. Biz Beyotıu .semtin
deki kadınlar sabahleyin yedi bu
çukta kocalarımız yatarken evden gi
demeyiz. Bu bir ev kadını için madde
ten imkansızdır. Yolun uzaklığı blzl bu 
va.tana hizmete hazırlanmaktan mah
rum ediyor. Diğer kısım da yol para
sını d~ündüklerinden buna tnıkln 
bulamıyorlardır. Biz ki hiç blr hizmet.
ten çekinmeyiz, neden icabında bir ya
ralının ıztırabını teskin edemlyellm, 
buna karşı malumatla mücehhes ol-
mıy&lım? Bu bir Türk kadını için ne 
kadar atı.rsa bir: memleket için de 
kayıptır. 

Hilll.sa Beyoğlu tarafında bir huta.
bakıcı mekteblnln açılmasını lstiyoruz. 
Böyle bir mektep çok müracaat.la. kar-
şı!aşacaktır. T. P . .J 

Kömür fiatleri 
Sömikok ton batına 175 

kuruş yükseldi 
Navlun ve sigorta ücretleri arttıtı lçln 

sömikok flatlerinin arttırılacağını yazml§
tık. Dun keyfiyeti tcdklk eden Datmı encü
men, bundan sonra gelecek sömikok flat
lertni yeniden tesbit etmiştir. Şimdiye ka
dar Kuruçeşmedekl depoda 21 Ura 5 kuru
şa satılan sömikok bundan sonra 22 Ura 
80 kuruşa satılacaktır. Nakliye ücreti ayrı
ca - semtine gore - alınacaktır. 

. Münakalat Vekaleti müsteıar 
muavini geldi 

Dünkü sabah gazetelerinden biri, Müna
kalat Vekaleti müsteşarı B. Naki Köstemtn 
şehrimize geleceğini yıızm~ da bu, doğru 
değildir. Şehrlmize gelen zat, Münakalat 
VekA.leti müsteşar muavini B. Mahmud Ne
dimdir. B. Mahmud Nedim, Limanlar umum 
müdürlüğünün şimdiye kadar neticelendi
rllmemlş bazı 1şlerile meşgul olmak.tadır. 

r -- ---·, Bugiin 7 nci sahifede: 

HAFTANIN MİZAHI 

••lı'!!"lm=~~'!"!lll=~!!!!!!!!!!!'!~!I!'!!!'!'&~-. 

lmu.slle dQn aldığımız şu tavzihi aynen 
nep"ediyorwı: 

a28/1/1HO tarihli gazetenlzln S üncü sa
hifealnln btrinci sütununda (Akşamdan 
Aqa.ma) başlılı altında, İzzet Muhiddin 
Apak'ın vefatı dolayıslle intiıar eden yazı
nın 1klnet kısım 3 üncti satırında, Eı-ıln-
can muhacirlerini Hocapaşa taraflanna 
get1.rmlşlerd1. Bunlann arasında bir kaç 
tıttll vakuı çıktığını _gazeteler yazmıştı. 
Denilmekte l.se de: 

Erzincan ve dlğer zelzele mıntakalann
dan vilA.yetlmize nakledilen felA.ketzede
ler evvelA. misafirhanede fenni surette tat
htratlan ve muayeneleri yaptınldıttan 

sonra, M1ll1 Yardım komltesl tarafından 
müna.slp görülen mahallere ist.An edilmif 
olduk.lan ve Sıhhat teşkllatımu.ca daimi 
surette mürakabede bulundukları ve bugü-

ne kadar zelzele felA.ketzedeleri arasında hiç 
bir lekeli humma musabı görülüp ihbıu: 
ed11.meml.f bulunduğundan keyfiyetl.ıı 
muhterem gazetenizde tavzilıan neırinl rl· 
ca ederim. 

Havalar yeniden 
soğudu 

Termometre sıfırdan aşağıya 
indi, kar serpİftirdi 

Geçen hafta Istanbulda havalar ılık gec;
mif, termometre 14 dereceye kadar çıkmı4-
tl. İki gündenberi yeniden soğuklar başla
DUftır. Rüzgilr karayelden esmekte ve ııı.k 
aık kar aerpiştlrmektedir. Dün termometre 
2 dereceden yutan çıkmamlf, akşam aıtı
ra, gece sıfırdan qalı 2 dereceye inmlf
tır. 

DQn 18 lle 17 arasında Botazıçlnde çok 
kuvveUl bir tipi fırtınası batlamJJt.ır. Bu 
a:ırada İstanbulda bava açık ve güneşli idi. 
Tlpi yüzünden vapurlar blr müddet hare
ketsiz kalmı.tlardır. 

----~ 

Umumi meclis yarın 
toplanıyor 

Umuınl Meells, yann şubat toplantısına 
başlıya.caktır. Bu hususta azaya davetiye
ler gönderllml.f ve ruzname blldlrllmtştıı: 
Belediye zabıtası talimatnamesi bu devre
de tedklk edilecekti... Ancak talimatname 
bazı noktalardan tedk1ke muhtaç görfildil
tünden, devre sonunda mfizalr.ere edilecek
tir. 940 bütçesinin müzakP.res1 nisan top
lantısına bırakılmııtır. 

Bir beraet kararı 
Noksan ayarlı altın bilezikleri fazla ayar

h göstererek sattıtı lddla.slle mahkemeye 
verildiğln1 evvelce yazdığımız Klmll Tata
rı ve Mehmedln İstanbul dördüncü ceza 
mahkemesinde yapılan duruşmalan neU
celenmiJ, suç sabit görülmedlt1nden her 
1tislnln de beraetıerine ve müsadere olu
nan mallann da kendilerine iade ed11.me
slne karar verilmiştir. 

Şoförler plaka resminin 
indirilmesini istiyorlar 

Şoforler cemiyeti murahhasları dun de 
Belediye reis muavini B. Rl!at Yenali zi
yaret ederek yeni bazı isteklerde bulun
muılardır. Şoförler, benzin flatlerlne yapı
lan son zam dolayısile plaka resminin 
indlrllmesinl rica etmişlerdir. B. Rltat, bu 
mllracaati Vali B. Lütfi Kırdara. bUdlrece
ğln1 vaadetmlştır. Beldlye, bu müracaat.1 
esas itibarile muvafık gorürse, şoförlerin 
bu n1üracaat1 Umumi Meclise sevkedilecelt
ttr. 
Şoför olmak için Halk dershanelerinin 

B kursu şehadetnamesini hamil olmak ll
zımdır. Şoförler bu kaydin de kaldırıl
masını istemişlerdir. Bu, talimatname hük
münü değiştireceğinden, Umumi Meclise 
gönderilecektir. 

* Fransız bandıralı Teotil Gotye vapuru 
ile limanımıza balık ynğı, telefon A.letl, 
tıbbi müstahzarat, yaprak tütün, vanilln, 
panaımaıı eşyası, aellilloid ve yün eıya., 
pamuk mensucat, termoJen, gaz cihazı, cam 
ıelm.Lttlr. 

Bay Amca ve mostralıklar! •• 
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lST ANBUL HAYATI --------- . Sevmezmif 
, amma ..• 

Yeni kiraladığı eve ta ına 1 btı· ah
babı ziyarete gitmiştim. Biz lronuşur
ken kadınlı erkekli bir aile geldi. l\ln· 
halle komşuları imiş. «Giile güle otu· 
nınuz.ı. derneğe gelmişler. Misafir bay 
oturur oturmaz söze b:.ışlndı: 

- Geçen hafta eşyanız tn ·ınırkrn 
pencereden sizi de gördük. Biz. ma
hallede herkesle göriişmediğimiz i~i ı 
pazar günleri ekseriya evde otururuz. 
Eşyanızın dü.zgünliiğü, sizin 'aziye
tiniz hoşuma gitti. Bizim bayana; 
•Yeni komşular pek fena adama ben· 
zemiyorlar. Bir defa gidip görelim; 
eğer, akıllı uslu bir şeylerse her za
man görüşürüz.» dedim. Bug"n de 
pazar olduğu için kalktık geldik. 

Ev sahipleri kendilerine tcşekktir 
ederken bayan söze girişti: 

- Tabiatimiz tuhaftır. Herkesle g().. 
rüşıneyiz. Hele, dedikoducu insanları 
hiç sevmeyiz. Aksiliğe bakınız l~i, 

mahalle komşulannuz da baştanbaşa 
dedikodu meraklısıdırlar. Şu karşı 

evde oturanları bilir misiniz? ... 

Kahve fincanını iyice ç::ılkalayıp 

bir yudumda içtikten sonra dudakln
nnm telve bulaşıklarını yalaya yala
ya devam etti: 

- Aman, bilseniz onlar ne dediko
ducudurlaaar. Allah kimseyi dilleri
ne düşiirmesin. Adam çekiştirmek 
için leblebiden nem kaparlar. 

Kocasına döndü: 

- Hatırlarsın ya. Arka tarafta oturan 
tüccann kızını nasıl defe koymuş· 
lardı. 

Derin derin içini çekti: 
- Aman efendim, aman. Söz ara

mızda; o kız da pek sağlam ayakka
bıya benzemiyordu ya. Karşılarında

ki komşunun delikanlı oğlunu b:ış· 

tan çıkarmış. Günahı boynuna amma, 
daha feııa şeyler de söylüyorlardı. 

BelkJ de sahidir. 

Hem zavallı kızcağızı, hem öteki 
komşuları çekiştirerek uzun uzun an
lattıktan sonra pencereye döndü: 

- Hele şu tahini boyalı evin cum
balı katında oturanları hiç sormayı
nız. Bitişiklerinde de ltir ana, kız 
otunır. Hepsi haşhaşa verdiler mi, 
başlarlar lleml çekiştinneğe. Vebali 
kendi boyunlarına amma, o kızın da 
arka sokaktaki kuyulu evin delikanlı 
oğlu ile düşüp kalktığını işittim. Ne 
yalan söyliyeyim; birkaç defa yoldan 
geçerken ben de pencereden pencere
ye işaret verdiklerini gördüm. Kızın 
yaşı geçkince. Yirmisinden fazla var. 
Sokaktan bir erkek geçti mi, hemen 
pencerelere koşuyor. Aman yarabbi, 
yaradan Allahım yaratmış amma; 
çirkin mi çirkin... Bir fıçı bal içinde 
kaynats:ın, gene bir parmak yenmez. 

O biçarelerin de deşilmedik yerleri 
kalmadı. Yandaki kagir elin sahip· 
leri, öteki bclkonlu konağın kiracıla
rı, bitişikteki apartımanda oturanlar, 
arka taraftaki komşular, berideki 
tüccarlar birer birer ele alınıp dedi
koducu oldukları ileri sürülerek saat
lerce çekiştirildiler. Dedikodudan 
nefret eden komşu bayan kalkıp gi· 
derken bitişik kiracılan da ihmal et
medi. Bir müddet de kapı ağzında 

onlann ayaklarına ip taktıktan sonra 
merdivenden inerlerken dostum gü
lerek kulağıma eğildi: 

- Çekiştirilmiyen yalnız biz kal
dık. Bakalım, bizim de dedikoduculu
ğumuz nerede anlatılacak. 

Cemal Refik 

... Her satıcı §U işkembecinin dolma ku
zusuna benzer icatlarla vltrlnlni süsleae 
çarşılar klmbillt ne eğlenceli o urı ... 

... Mesell kadın ppkası satan blr mata
zanın vitrlnl... 

-· Ondan sonra efendim, kitapçı vıt- l B. A. - Güzel, bfakatikirlotantacılaruı hlo 
rlnlerL.. işine g-elmlyecek ir f 1-
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lngilteredeki düş~an tebaaai \ 
Londra 30 (A.A.) - Ingilterede bu

lunan 74,000 düşman tebaasının vazi
yetini tedkik etmek üzere harbin bida
yetinde teşekkül eden 109 mahkeme 
mesailerini ikmal ederek raporlannı 
nezarete göndermişlerdir. 

Bu raporlardan anlaşıldığına göre 
şimdiye kadar düşman tebaasından 
takriben 500 kişi tevkil dllmiş, 8,000 
kişi şahsi hürriyet takyidatma tA.bi 
tutulmuş ve 59,000 kişi de hiçbir kayıd 
altına alınm~tır. 

Mekıikada müthiı bir kaza 
Mt-ksiko 30 (A.A.) - Meksika dev

leti arazisfnde Wıı Toluea'dan bll
dirildiğ.tne göre içinde amele bulunan 
bir otobüs benzin almakta llı:en tu
tuşmuştur. Ameleden 32 kişi ölm.11f 
ye 8 1 ağır olmak üzere 28 kiş1 ya. 
ral~. 

Gözleri yormıyan ve bozmıyan, ıealeri yüzde )'ÜZ tabitlefliren hiçbir yerde eti 
bulunmıyan eon ıİ.ltem makinelerle mU cehbez L.tanbulun en btiyük. 2 ainemasında 

F E R A H ÇEMBERLiTAŞ 
Sinemada Telefon: 21359 Sinemasmda Tel: 22513 

Senenin en fevkalade en mükemmel süper filmi 

3 KIZLAR BUYüDULER 
3 MODERN KIZ .•. 100 ERKECll: BtR KIZ •.. NE SEKER ŞEY .. lLK UYA.NlŞ 
füimlerinin kahramanı DE.ANMA DURBIN'in en muvaffak olduğu gençlik 

ve n .. · e filmi 

Bu muhteşem şahesere ilaveten ayrıca 

FERAH DA CEMBERLiTASTA 
' VNIANE ROMANCE Aslanlann, K.aplanlarm. Maymım

Iann ve Tarzanm 1001 maceralara 
aa1ıne otan ve EL ViRE Popesconun 

TARZAN ·MACERA 
Adası Kadınları 

Seyredenleri meraktan çıldırtacak 1 (Aristokratlar klübü) Macerapeftılt 

heyecandan bunaltacak Bijyiik A- kad1nl•nn lüb ve ibtitam içinde 

S'eçell b~t ve -.klan 

#llJ_.& ŞEIIZADEBAŞI GEDİKPAŞA --.. 

TURAN AZAK 
Sinemalarında 

Bugünden itibaren meşhur romancı 

Şair REŞAD NURl'nin şaheseri 

1-TAŞ PARÇASI 
Programa ilAveten 

2 - /Ki KISIMLIK MIKI MAUSE 
3 - Memleketimizin kıymetli asanatikala.nndan 

TOrP>KAPO SARAVD 

ERTUGRUL MUHSiN'in 
Baş rolünü yarattığı 

E V T KURBANI 
Darüuafaka mezunları ku· 
rumundanı 

Çay tehiti 

Cem!yettml.zce 3/Şubat/940 cumartesi g0.. 
11U akfanU saat 19-24 arasında Park otelde 
tertip ed1len çayın 2/Mart/9.0 cum.a.rteB1 
akşamı saat Ul-24 de bırakıldıil 1lAn olu
nur. 

ŞEHiR 11YATROSU 
Tet>eb.ıeı Dram 1mmı 
Gece aaat 20,30 da 

O KADIN 
lstildil cad. Komedi lmmı 

llUH"'11lll\IUI Gündüz saat t.c de 
Çocuk oYWW 

Gece eaat 20, 30 da 

O(aLUMU.Z 

BU AKŞAM FREDERIC MARCH 
MELEK ve 

JOAN BENETT Sinemasında 

Gibi iki büyük yıldız tarafından nefis 
bir surette temsil edilen 

BAHAR YA6MURU 
Fransızca sözlü fllml takdf m edllecektlr 

Afi' ve heyecan dolu sahneler • Zevkli Te n~'eli bir mevzu. 

Filme D.Ave olarak METRO JURNAL en son dünya ve muharebe haberleri. 

Dikkat: Bu akşam için loca kalmamıştır. Numaralı 
koltuklar sabahtan satılmaktadır 

ALEMDAR Dünyanın üç daht artisti 

emrinizde Mi L L i 
CHARLES BOYER - CEZAVIR SEVDAlb.OlLARD 

Filminde mucizeler yarat.yor 
Aynca.: B 

u 
G o 
N 

,... ___ Dünyanın 2 Dahi Komikleri -----ııı 
B 
u 
G 
o 
N 

LOR EL - HARDi 
HOVARDALIKTA 

Başlıyor ..._ __ ...., __ Kahkaha Tufanları ••• --..---~ Başlıyor 

Bugün Matinelerden 
itibaren 

Dünyanın en büyük ve en 
' ıüzel macera filmine 

A L K A Z A R SİNEMASI 
BAŞLIYOR 

BiNDLiLER GELiTOR 
25 iman tdanli birden 

Kumm derililcırin Ameribhlula tama mücadeleleri. Sinenwcı1* tarihinde ıimdiye kadar mialine rul•nmamaş bQük 
.. ıil:Dıwt bhramanlık .... macm'a dola filmi barin batlıYor. ti 

Tepebaşı Tiyatrosunda 
5 Şubat Pazartesi 

Felaketzedeler için 
büyük müsamere 

PEMBE SOKAK 
No. 46 

Yazan: M. Feridun 

llltm-• KADIN TERZİSİ __ ._ 

CEMAL BÜRÜN 
Tenz:ililtJı model satışları devam 

ediyor 

Keman resitali 

ZİR KİN 
6 Şubat salı akşamı saat 21 de 

Fransız tiyatrosunda 

Piyanoda: M argrit Zir kin 
Proğramda: Vitali, Mozart, Lalo, 

Szymanovski ve saire. 
••• 

Blletler resital günü sabahtan iti
baren Fransız tiyatrosu gişelerinden 
tedarik edilebilir. 

Teşekkür 
Sevglli otıumuz ve kardeşimiz izzet Mu

h1dd1n Apak'ın gerek kısa süren ha.stalıtı 
egıaamda ve gerekse cenazede bizzat, 
teıcr&f, telefon ve mektupla. hatınnı aor
mak, oenezeslnde bulunmak; sonsuz ızt.ı
rap ve elemlertmlze candan 1ft1rak ederek 
b1z1 t.e.selllye oaiışmak istıyen matbuat 
artad&şlanna, Beden terbiyesi ~mı.tına, 
.,or klüplertne ve bütün dost ve ahbaplan
na. sonsuz minnet ve teşekkiı.rıerim1zi au
nanz. 
~esi: Bedriye Muhiddin Apak, Kardeti: 

Nesrin Muhiddin Apak 

Bu akşam Siimer sinemasında 
Bütün dünyada eeven Te ~ kalblerlnl titretmiş olan Viyolonla

nn, • muslkiatnm, qkııı tllmi 

SON BESTE 
Büyük Fransıs fthnt başlıyor. Baş rollerde: 

KATE dle NAGV 
GEORGES RIGAUD ve JOSETTE DAY 

m müşfik ve nıhnevaz musikinin nağmeleri arasında geçen bir 
pnçlik ve aşk tilmi. .• 

tıAveten: EKi.ER JURNAL en son dünya ve harp haberleri. 
YER.LERiN:tzt EVVELDEN ALDIRINIZ TEL. '2851 

Bugün.1:.::ıeıerden VO LD O Z sinemasında 
Mevsimin en heyecanlı filmi 

KIZIL DANSÔZ 
(MATA HARI) 

Oynıyanlar VERA KOR.ENE, JBAN GALLAND, JEAN WORMS 
Baştan başa entrikalarla dolu casus, aşk ve heyecan filmi 

Ayrıca: R A C A N 1 N A Ş K 1 
Sehhar yıldız İSA MİRANDA, ve dünya kemancısı VASA PRİHODA 

~----- Dünyanın en büyük ild artist.I ______ , 

CHARLES BOYER ve IRENE DUNNE 
Sabahsız bir aşk gecesi 
~----• Büyük aşk romanım yaratmışlardır. __ , ___ _, 

691- Pangaltı .4. K. 1 K sinemasında --1.'ıt. 
Aşkı, M'wsik1y1, 1lAh1 se&l. hlcran n heyecanı birleştiren e§SiZ program 

H A S R E T Kaçakçılar 
ZERAll LEANDEB Heyeean Sağnai'L 

~-iıinten En aon 4~ haberleri. Oilııdüz ve ıece 8.fli de ı film birden _ _, 



SOZON 6ELiŞi 
ipek böceklerinde zaafiyet 

S aflam JnunafUı ne derece u olduğu malftm. Hele ipeklller! Çorabından 
başlayın elblseliğlne kadar sağlam bir ipekli bulmak, piyangodan bü· 
yük ikramiye kazanmak kadar güç ele geçer bir saadettir. Tezgihda-

nn en aşağı bet lelle pranti ettiği ve bu garantiye mukabil, fijpheslz, Dd 
üç Ura aldanmaya razı olduğunuz bir ipekli kumq eğer giyildiğinin ikiııcl 
fÜllil akmazsa, suya girer girmes eriyor, lkincl üçüncü yıkamşta lime lime 
oluveriyor. Hiç olmazsa bk' sene dayanacağını zannederek aldığınız ipeklinin 
l>U hasln manzaran kaJlılmda tezgilıdann Utiharla söyledltl •Yıka yıka 
rfy!• aöıiinü yüreflııls burkularak batı.rlıyonrunuı. 

Ne oldu bu yeni sam.an ipeklilerine? Büyük anneler elli sene evvel gelin 
olurken yaptırdıkları ipekli ftstanıan hali sandıktan çıkarıp çıkanp giyer
lerken taze tonınlannın ateş pahasına aldıklan ipekliler niçin b9' on giyme-
7e dayanamıyor? Eskiler neden aağlamdı da bugiinküler çürük! 

Çünkü büyük annelerimizin zamanında piyasaları dolduran kwna,ıar 
halis ipekti, o saman bu matam henüz sunisi yapılmıyordu, hilenin ~d· 
leri bugünkü kadar sayısıs değildi, di~~kslnls. Evet, bir dereceye kadar 
hakkınız var, fakat ben kabahatin biraı da ipekböceklerlnde olduğunu sanı
yorum. Bugünün Jpekböcelf nesli artık eskiler kadar kuvvetli değildir. 

«Bir dirhem et bin ayıp örten prenslbile büyilmilf elli ırene evvelin gen9 
mile bir dlmeın ri alacağım diye ödil kopan bugünkü genç kıza. slnlrsis 
büyüyen anne Ue sinirli toruna bakınıs. 

Büyük annelerle taze torunlar arasında ipeklileri kadar fark vardır. Harp 
sonrası insan neslinin böyle oldugunu kabul edlyorus da, harp &0nra.sı ipek
böceklerinin ~llerlnden farkh olmasını nlç.in kabul etmiyellm? İpekli ku
nıaşlann çürük çıkmuı belki eh son ipekböceği neslinin zayıf ve sinirli ol
masından ileri ,eliyor. Ben öyle zannediyorum ki, artık lpekböcekler:l semis
lemek korkuslle dut yapraklannı gayet az yiyor ve bu bize çok pahalıya 
oturuyor. Hiç olmazsa lpekböceği nesllnl ıslah edelim. 

Şevket Rado 
trr 

~~~~~~~~~m 
Laponlar Finlere sadık 

Liponlar, Ren ıefitt k.Oılfula 

Finler gibi Turani blr halle olup mühim 
blr kısmı Flnl4ndlyııda yaşamn.kt.a bulu-
nan U.ponlnr, Rusların hücumu başladığı 
andanberl Finlcre mühtm yardımlarda bu
lunmuşlardır. Laponlar Ren geyikleri ~-
!erler. Şlmalln sotuk ikllmlnde bu hay
van, başka memlekeUcrdekl at. ve deve 
gibi iş görmektedir. Tüylen de uzun oldu-
fundan P<>Stlanndan en §lddetll soğuklara 
b.rşı konınmaRa müaald lı:ürlı:ler yapıl
nuı.ktadır. 

LAponlar bilhassa Şimall Finlindiyada
ti harplerde mühim 1ardun.larda bulun
muşlardır. Builnrla kaplı Tundra. aahrala
nnı kar11 kant bilen Llı>onlar. Ruslann 

kı:ıaklarilc nnkliyat ynıııyorl:u 

Pet"'amo vndiSlne hücumları emn ında 
Ren gc_ylğl koşulu kızakları ile sMI ehallyi 
şehlrlerdm emin yerll'Ie nakletmlşlcrcllr. 

Lflponlar topraklarında s:ış:ıdıklan Fln
lAndlyn, İsveç ve Norveç hükümeUcrtne 
sadık iseler de Rusları .sevmezler. Bunun 
için Rus idaresi ve lşgali altında kalmata 
razı olmayıp F'Jnlerle beraber §!maiden çe
kilmişlerdir. 

Upnn kadınl:ı.n orm:ı.nl:ı.rda harekd 
eden Fin ordusu kctlf kollan efradı için 
Ren geyiği postlllldnn ağır kürkler hazır
lıımaktadırlnr. Ulponlar mlUI eski ltıya
fetlertnl terk etmemişlerdir. Kadını erlı:etl 
çok tütün içerler ve plpolannı atu:lanndan 
düşürmezler. · 

Danimarkada şiddetli kış 
Bu sene Avnıpada kış çok flddetlldir ve 

her tarafta bil.yük zararlara sebep oluyor. 
Da.nimarltaya aid adalar aruında muvua
la k~. Duı kütleleri adların arasın
~ kanallan &eçtlmez bir hale getirmlf· 

tı Kopcnhagın yanıbaşmdakJ Salt.ııolm ad&-
sında 2000 yabani kugu donarak ölnıüttllr. 
BOkümet bu hayvanıann donmuş ceııedl~ 
rlnJ toplatmıştır. za,·aııı lı:ugular Avruı--
nın daha flmaltııdeld yerlerde aotutun fld~ 
detlnden bannamadıklanndan mutedil lk· 
llm bulmnk üzere Danlmarka adalanna 
seYld ta.bil ilo iltica eb:nlllerdl. ŞJddeW 11>
tuk burada dahi .lı:endller1nl yakalaJıp 
ölftmlerlne sebep olmuştur. 

lngtlterenın en 
İngllterenln en Yatlı aduu ııa 

yaşh adamı 
pollu Tomaa Pope ı-- ı.a-._ Yllan Llver......., ... ·-o• 101 YLJUıa 
ıeımıttır. Bueüıı de 81hhau tam ohap ttt
gUk dilkkfuıı ve evl Ue bahçea1ntn 1tlertnı 
Ja,lnız başına görmektedlr. 

Taymis gazetesi. bu adamın aynI &aman
da İngilterenln en eK1 ıruete okuJucuu 
olduğunu yazıyor. Tam '10 eenodeııbort 

Taymls gnzetestnln muntaam a.bonesı olaıı 
bu adamın aabable)'in yatalı:tan talktlk
t.an aonra uıc ifi büyük btıı kitap kadar 
tnUnderecatı çok olan Taymta suetelıla& 
baştan 8flltı okumaktır. Bu .suretle ba 
adam. hem ihtiyarlıtı hem de en eatı ıue
\e kartJ. olınat 1Ubuile btb'it bir fam.t 
'.lrasen"Uftır. 

ve Kedi köpekler için şato 
ingUterede büyüt oehlrter baltınm ço- vanJar ~in blr ~ iatuJrona haHne ~ 

tu, bilhassa. kadınlnr ve 90Cukla.r, hav• muşt tn • 
bombardımanı lhtlmaline ~n... k~ylere ur. gllterenın cenubımuaki o~ 

~.,. tehirlerden ~ kedUer ve köpekler 
~akledllınlşterdt. Bu münasebetle kedllerle enell bu oaton 8eVkedillyorlar orada bll 
t öpek.lerın bakımsız talmamalan lçln lld gün nı1Bat1r edildJltteıı ~ ıuımc. 
rri1b1rler alınmıştır. Bunlar da ya sahlı>le- len mahallere iÖD.deıillJOdar. 
fe~lt~erabcr sevkedllmekte, yahut büyük Şatoda 200 köpek nı 80 kedi ıçm .,_ q. 
dırıar~rden uzak yede.re ne.klolunmaktar ıılmı§tır. Fakat bu ezeıı dQ.fınanıann btr-

tngı& hlnıayeı bawanat oemJJeU .__ blrlerile bqilatw•m••ea illa ...,.... 
fÜOIUDll ba ~ eJmm•Pa 
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Her hangi hiir sanatte olursa olsun gürbüz istidatları 
çürütüp hayat tadı a_lmağa sed çeken eski miistebid, 
müteassıp rejimlere düşman kesilmemek kabil değil 

Merdivenden ~ukanya çıkıldı. bir dar 
ıofa geçildi, bir kapı açıldı, fır dol~ 
aedirlerle çevrÜmİ§ g_cnifçe bir odadayız. 
Biz. hemen bemen omuz omun. diz dize 
bir ııraya dizilmitiz; onlar da karpmız· 
da bqka bir sıraya... Edeblo. erkinla 
oturuyoruz. bekliyoruz. lç .k.ıca bU .U
ktt. Neden aonra temennalar: 

- Safa aeldiniz efendim, lfiye~ 
Diz infa llah} 

İki kadın, birbiri arkuından, öç toy. 
tii)'süz, tecrübeıiz gencin hal ve batın· 
m aoruyorlar. Bayram tebrikine v~a h• 
hanai bir veaile ile ziyarete aelmit alel
ade mUıafirleri evlerinde kabul ederc•i
ne reami bir tavır ve totrifat ..• 

- Safa bulduk, efendim; hamdol.un 
iyiyiz. Siz de iyisiniz, intallab} 

Yeniden bir ıuaup durma. Cenap Ş... 
habeddin'in Yakazatı leyliyeainden ba· 
ıa maara'lar hatırıma ıeliyor: 

Bu silrelı:slz, he\'esll Km&emeler; 
Bu susup durma, sonra .söylemeler! 
Sükut devam ediyor ve aöylemel• 

bir türlü baıhyamıyor. Birbirimizi, ıöa 
ucile tedkik ediyoruz. Şairenin kulakla
nnda ıömÜf üzerine itlenmit. ölmüt 
iiküz gözü parlakhitJıda, yani aönük 
Ye bulanık Felemenk taılanndan uzun. 
hantal küpeler var. Elbisesi limon kilfll 
renıinde bir nevi tayör ... Umumi hey• 
ti bana, arıwra evimize kenar mahall .. 
lerden itina ile giyinip gelmit uzak akra
ba ve ahbnp hanımlarını haurlatmakta
dır. Ne kadar da mahcup, yerini yadır· 
ıamıı gurunuyor. Hali ıuauyoruz. 
Ev ıcssiz, mahalle sessiz, pencerelerden 
görünen ve bir bostan sınırı olduiu bot
luaundan sezilen manzara ae9Siz ve her 
taraf, ayraca, lo§. gamlı, uyku verici. 
rutubetli ... Şimdi, istediğim tek ıey, ne 
kadın, ne ıohbet, ne eğlence, ne mec
liıtir; bir yatağa girip ba§ıma yorganı 
çekerek uyumaktır. Bezgin ve pifIIla
nım. 

Bu ruhi haleti hisseden kadıncağız he
pimize birden umumi bir naz.ar atarak 
ıordu: 

- Hangi ıemtte ikamet buyuruluyor, 
efendim~ 

Doğru cevap vermek liızımmıı gibis 
cYazın Erenköyünde, kı~n Şchzadeba
ıındu dedim. Öbür arkadaı. beni tak.
liden: cSarıyerde ve Divanyolunda>. 
üçüncüsü cVaniköyünde ve Ak.sarayda> 
dediler. Bu cevaplar, ayni zamanda 
ck11lığı, yazlıiı muayyen, halleri. vakitleri 
iyi, tanınmış aile çoculdanyau manasına 
da acliyordu. Baıladı.k Jıtanbul semtle
rinin havasından, auyundan, lodoıundan. 
poyrazından bahse ... Bir vapur Ye mİM .. 
Iirlik sohbeti 1 Arkasından yemek tarifi
ne de geçtik.mi meclisimizin o zamanki 
devlet ricali, hata 'Vilkell topluluiundan 
farlu kalmıyacakh. Tahammül edeme
dim: 

- Biraz bireey içaek... dedim. 
cNasıl olur, münasebet alır mı"> Evin, 

ve meclisin kudsiyel ve ciddiyetine ya
katır mı? > gibi evvell yüzlerinde bir 
itiraz mani11 belirdi; ıonra, birbirine 
bakıoıp anlaıan hetnfİroler: <Burada b.l
ki konyak bulunur, aratalaml> deGiler 
·.-e ayaia kalkıp beklediler. Ne bekli
yorlardı} Anlamakta ıecikmedik n el
lerine bir aİtın aılcı~tırdık. Neden eonra. 
sQya mahalle altüst edilerek arablmlf, 
nihayet güçlükle tedarik edilmif ıibi ya
rım okkalık Metaba ile iki, üç kurut
luk, yenmez yutulmaz, çakıl ta,. aert
liiinde, bayatlıktan boyalan uçmUf w 
tenleri beneklenmit renkli badem tekeri 
seldi. Bu Metaksa konıyak ıitelerini. bı
zim neail, unutamaz. Üzerinde frenk k. .. 
lemi ucile ve acaib bir müatqrik. u.lubu 
ve yazıaile türlr.çe muhtelif yaftalar. 
etiketler, bir de kimyager Kiryapulo 
efendinin hali. üzümden mamul olda
iuna dair raporu, aynca tak.lidlerdea 
aakımlmaa ihtan vardı; imll. inta. hat 
bozukluiundan bunlan .&küp çakamaak. 
okuyup anlamak haryli zordu. 

Site. nde ya tirbuton olm•dılıı ~ 
yabud da. ailebi ibtimaL clolda.rma 
konyak daha ucuz •blchiındaa. ..... 
tan açwk ııelmifti. Bön. a6rs0Mb çocuk
lar içkinin clnsini. bau. veya ahte old• 
iunu nereden anlıyacaklar) Altmm tillt 
tarah da, bu aırada, apiıda. cepte, ıaa
..ı.a bir yerde unutuluvermifti, yani 
buaünlr.ü piyua Ue konyaiı on yedi ba
çuk liraya içiyorduk. Fakat. inklr ecl• 
mem, eritilmit altm aıyuna benz:İym bu 
içki mecliee hafifçe bir Def• •ennifti. 

Saire içti. birbir ü.tilne içti; yeni bir 
maharet s&tennek ı.e...uıe dlifdi; s• 
De biqeyl• mınldanıyorduı Pir mi) 
Hayır. bu defa bir prb... Cnhe. beete. 
makam •e melankolik. noetal,i ik ._ 
kulaiunda. aklımda: 

canda haysiyei m1var,88Td&J'1 canan olmua 
Arif beyin o aju, üatadane eseri ye

rine. birdenbire. parmak, pklatıp bel 
bükerekı • 

Turnam, turna.mi 
Ben buralarda durmaml 

Yabuclı 
Re ı ıttm .._ para ftlecelbili 
Vtar m•ı-. brakot& lklecel1aal 

Gibi bayaiı bir türkU •Öyleae idi mec
liain vakarına uymıyan bir hoppalık 
yapmlf olurdu: hareketleri heaaplı, dü
rüat. kibardı. Zavallı mahluk, hür bir 
devre yetipeydi, düıünüyorwn, belki 
de adla, aanlı kendisin! eatmaiı bilen 
bir yühek süa kadını, huıuai tabirile bir 
edemi - mondain> olurdu. Alunda oto
mobil, aı.rtında kürk, saç!ar platine, 
kirpikler hamam böceii antenleri gibi 
sert ve bükülmüı. yanaklar, kulaklara 
doğru portakal aanaı, dudaklar yavru 
aizı, tırnaklar erik peltesi zarı, hoı, cici 
birıey olurdu. Janctte Macdonald gibi, 
bir arada, hem danıeder, hem tango 
aöyler; bunları bırakır, cSaçlanma ak 
düttü> ye ba,lar, arkaaından: 

Mehlika sulta.na ll§ık yedi genç 
Gece tehrln ka.pı.sından çıktı ... 
Diye en büyük zamane pirinin bir 

zarif qk. manzumesine geçerdi: hülasa 
aranılan, ardısıra kofUlan bir değerli ve 
aevgiJi lülta olurdu. Kimbilir Floryada 
ne maharetle yilzerdi, Uludağda ne çe
viklikle kayardı:Modada kayık yarıpna 
airer, Adada tenis müaabaltuını kaza
mr, ne modem bir eilence kadını ömeii 
tefkil ederdi. Nerede bu hayat, nerede 
&matyamn bir çıkmaz ıokağında met
rik telle yapılı ahoap evin aodirli loı 
oduına kapanıp kat kat f anilell, kab 
yakalı. dar pantalonlu üç toy, çelimı~ 
çocukla bqbap, İıfahandan ıarkı mırıl
danmak! 

Herbanıi hür aanatte olursa olaun 
gürbüz iatidadlan çürütüp hayat tadı 
almaia aed çeken eaki müatebid. müte
auıp rejimlere düfman kesilmemek kabil 
deiil. Şimdi, yetiftiğim bu hürriyet deT
rinde heder olan mazlum ömürlerinden 

.dolayı o biçareler hesabına ele111 duy.o 
yor, kin &'Üdüyorurn. 

... Bir aralık gözüm pencereler• iliıtiı 
Hepsinde, kafes yerine kalın, ıağlant 
kepenkler, ta~ kapaklar vardı. 4ıtenir· 
ee oda yan bir pmbr nuar keailebilir. 
ne dlf&ndan içeriye günq. ne içeriden 
dııarıya lamba ıııiı vura.bilirdi ... Sebe
bini sordum; gülüotüler: 

- Komıulan rahataız etmemek için.M 
Anlıyamadığımı görünce, yukanda 

yeni devre yetiıtirip hayalimde bir 
edemi - mondain> ıekline ıoktuium de
minki çözme çartaflı ve ıirndiki çakıl 
taıı küpeli zavallı kadın, Metaksa taklidi 
çay boyasına katılmıı İspirtonun teairile 
itiraf etti: 

- Ev ta~lanıraa camlar kırılmasın di
ye icabında onlan kapatıveririzl 

Ne ıür. ne şarkı okurnak, ne ıohbcte 
gidtip ne nrlığını belli etmek. hiç bir 
meziyeti olmıyan iıtidad11z hemıire. 
ndi tavırlı bir çaçaronlukla Hızumsuzca 
söze karlflı: 

- Sizden iyi olma11n, dedi, bir nazı'k 
beyin, aeçende. oturduğunuz yerde, bir
denbire cam kınlıp batına bir tq düı· 
müttü de yarım saat ayıltamamııtık. 
lıteraeniz arkanızdaki kepengi örteyiml 

Üç toy, tüysüz, tecrübesiz genç biri· 
birimize bakı§tık. Fakat, konyak, daha 
doğruau talaJ iıpirtoıu bu... Cesaret 
iksiri! cZito Metaksal...> Kahramanca 
cama sırt çevirdik; baılanmızı kaza ve 
beli tatına merdccsine niıaneJh yapıık 
ve kayıtaız, fütursuz, ıöyle söylendik: 

- Hacet yok, geleceği vana göreceii 
de varl 

(Sonu Cumarteıai nüshamwla) 

Oenizyollarila emanetçi-\ Vapur b~hram 
IBr 8r881Rd8 İhfil8f Tamir itinin tearü için 

çalışılıyor 

Emanetçiler eıyalarmın ma• Bazı ıemllerln sakatlanarak havuzlan
nifeatoya tabi tutulmamaıım ması, blr kısmının kadro hnrtct edllmesl, 

bazı vapurların Kanı.denizde batması, ve 
istiyorlar nihayet. Almanynnın, ınşa edildiği \C para

Dentr;yollan umum müdUrlüCü ile Ka.
radenlz iskeleleri emanetçllerl arasında 
btr lbtllAt çıltınl§tır. Söylendiğine göre Ka
radeniz iskelelerinin her birlnde 2 il~ 10 
emanetçi vardır. Bu emnetçller, muntaza.
man İstanbul lle Karadeniz iskeleleri ara
sında gtdlp gelmekte, memleketlerinden 

buraya, buradan memleketlerine emanet et
ya göttlrilp get.1rme'lı:tedirler. l!:manet.Çlle
rln adedl en aşağı 50 dlr. Bunlann arasın
da a, ıo n(i!u.slu ailelere bakan dul kadın
lar da Tardır. 

Denl.zyollan acentesi, umum mildür B. 
İbrahlm. Kemalden aldılı b1r emre 1'tlna.
den, aon günlerde emanetçllere bilet ver
memete ba.4lamıştır. Acente, emanet.çllere, 
)'ilz eW kilodan fazla emanet etYa içln ma
nifesıo kesUrmelerlnl, aksi takdirde bllet 
veremlyeceğlnl blldJtm.lştır. Emanet9ller, 
kendi naY1unlanndan başta. beher 100 kilo 
emanet ıotn '75 kuruf navlun Yermekte ldJ· 
ıer. Her btr emanet.çının, her ırapurda aotı
rip göt(lrdlltü 8fYa 1ıre elı:aeriya 600 kllora 
7f,kındır. 
Emue~er. ne kadar navlun ıstenlllı'lt 

,..rmete haZır oldutıannı, yalnll emanet 
etranın mantreato muamelelerinden muaf 
tutulmuanı utemektedirler. Emanetçiler, 
hulbaten fÖ)'le demektedirler: 

cBl.z 11, ıo .senedenberl emanetç1llk 
yapıyorus. Getirip götördQtümtls mallaJI. 
ytlk1e barıt, pahada kıymetli 49ylerdlr. 
Ambarlara konulur8& b1r tımu ezillr, kı.n
lır, blr kısmı lto'lı:ar, bozulur ve bunda.n b1s 
mesut oluruz. Bundan baf'lı:a Karadentz 11· 
maniannda ilk aı.lı: vaki olan btr fe1 vardır: 
Btr npur blr ut.eleye uğrar, yalnıs yolcu 

lan verlldlğl halde, Egemen ve Snvaş gibi 
vapurlarımızı bize t.csllm etm m i yüzün
den, deniz Ucnretimiz vnpur sıkıntısı ç k· 
meğe başlamıştır. Dün, Dcnlzyollan umum 
mndür muavlhlerlnden B. Yu..u!' ,23,.\•n Ka
lafatoğlu, IsUnye doklarına gider1;k t.aınlr 
edilmekte bulunan gemilerin vazJyetl<'rlni 
tert.1§ etmlştlr. B. Kalntnt.oğ'Iu, t:ımlr l ine 
.aürat. verilmesini alAk:ı.dnrtara blldlrnılt
tlr. 

Tıtho.n vapuru dUn Oeliboluya uğr:ıdık
tan sonra llmanımıza müteveccihen yo1u
na devam eWlşUr. Gemi bugUn Halice alı
narak havuzıanacakt.ır. 

Btr müddet evvel tntmn yuzundı::n ICı.:
kulesi önlerinde kaı'&yn dfifen Kemal va
purunun İsLlnyedekl trunlrl b1tntl§, tccru
beleri muvaffakıyetle yapılml:Jt.ır. Kemal 
Tapuııı bugün yentden Karadeniz :; Prle
rlne ba§lıyacakt!E:...,_ _ 

Yeni hastanenin keıif 
planları aeldi 

MecJdJyoköyü civarında inşa edilecek 
bln 7ataklllc hastanentn Fransız mtmnn 
vıter tarafından yapılan keşlf pl.lnlan 
dü.n poatadan Vali ve BeledJye Reisi Dr. 
Ldt.fi Kırdara. ge1.ml4tlr. Biltnn hazırlıkların 
tamamlanarak lnŞaat mllnaka.sasının ıtı 
&7 191nd.e açılması mümkün o1acaktır. .............................................. 
çıka.rır, yük alıp vermeden çekip &ider. Ba. 
t&t.dtrde blzlm emanetler vapur amb&l'la
nnda limandan limana dolataeattır. B• 
vaziyette b1zlm emanetçllltlmlz nerede tal
dı? Emniyet.! suUstlmal etmıı vaziyete dlı.t
mekten korkuyoruz.~ 

[GONÜN ANSIKLOPEDislj 
Krupp fabrikasını kim
ler kurdu ve yaşattı? 

Krupp fabrlbmııın 

~ IOln :pptılı 
ıemllertn tecblatuu 
tamaıntamat bere 
memletetlmlze b9 
fabrikamn blr mtı
meam 19ld1. Btlh•~ 

··~~lfl;; n.rdı. Bunun ollu olan n 1812-1887 ,ınaım-
" da J'&PJall Albert Krup babasının ıeıertnı 

~'-"'~1~ feTkalldt pnlflettl Sl&en'detı fabrlbnUl 
befUı& pçip oc>k mikdarda oeUk ~ 
1848 )'llında top imalAWe mefiUI oımata 
bqladı. Kapak tatımı tertibatını liwtol 
milkemmellettlrerek toplan 1n lı:1taf ett.tr& 

a harp amanlann
da Krupp Lrm1nl Sik 

Sik lfltil, bunun ~ 
manyad.at1. belt1 de 
dftn7adaki ~ b6ytik 
alWı fabr1kalarındaA 

blrlne alem olduP
nu blllı1a. 

••• 
178'1 - 1826 senele

rinde. - rn1 Napol- 8-7an ~ Knapp 1 
70D Bodapuim ye 
üçüncQ Selimin yqadlll derirlerda -~ 
YM1a madıelı lmalAtçm blı J'ntC1edlE ;Krupp 

Onu otlu olan ırrederlk - Alfred KnlPf 
1le 18" • 1802 yılan arasında )'afamıftlr. 
Babasmın yerlnl lfı&l etukt.en 80DN 
Buckan'dakl OnMiOn fabrilı:a.ınnı um de>. 
Oerman1a tesclh1a.rUll 0902 de) ele seetr-
41. Bunlan Klel'e naklett.t. 

Jl':redertk - Altred de, babam gtbı ameı. 
lçln muazzam mektepler. lçthnat ;rardım 
ve sigorta teokUltı meydana getırm1ft11. 
1893 de Relchstag ~zası oldu. 1898 de lldnal 
Vllhelm onu asilzadeler mecllahıe ve deY
let şflra.sına aldı. 1904 te, yanı veıatınd&D 
1ld yıl sonra. kend181 lçln KJel'de blr ,taeyUI 
dllı:1ldl. 

varı.ı Bert.ha Knıpp bıılmll kızıdır. • 
bayan ınr.eı olıaakla beraber, :Fn.ıı.mlal't 
mef}ıur kırt 1k1llk topa. ondan ~ 
t1IDWl BertM......., ~ 
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Faydalı bir sebze:I 
KEREVİZ 1 

Eski bir • 
ıse n sı yen ·ıeştirilir ? [ MÜŞKÜLLERE CEVAP l 

Meşin koltukları nasıl tcmizleın"li? 

Mevsim sebzeleri arasında. en fay
C!alı olanlardan biri de kerevizdir. 

Yaprak kereviz iştahı açar. ingU
terede çiy kerevizden yapılan salata 
çerez diye yenilmektedir. Yaprak k&
ervlzin Udncl hassası da mukavvi ol
masıdır. Zayıf olanlar için çok fay
dalıdır. 

Kök kerevizin de birçok f aydala.n 
YarClır. iştahı açar ve çok müdrlrdir. 

Bir zamanlar kök kerevizi h~la
dıklan suyu sanlık olanlara, kum 
ı;ancısından muztaıip olanara içirl· 
lir ve çok faydasını görürlermiş. 

Kereviz artritlk olanlar, bilhassa 
romatizma sancılarında iztırab çe
kenler için en iyi ilAçtır. 

Kereviz ne suretle yenirse yensin 
yemek haliııde. salata, Düre bibi hat
tA çiy bile olsa gene pek çabuk fay. 
dası görülür. 

Romatizma sancıları varken bol 
kereviz yemeli ve suyunu içmeli. K~ 
rcvizin suyunu almak için kök ke~ 
v.izi soyup su ile ateşe koymalı, haş
lanınca sudan çıkarmalı, tülbentten 
süzerek kalan suyu içmeli. 

) 

Günde bir çay fincanı kereviz suyu 
içilirse sancılar hafifler. ...., 

Kereviz kökünü hnşladıktan, son
ra sıcak suyu ile mayasıllı ayakla.r 
yıkanırsa az zaman zarfında mayasıl 
zaH olur. 

Romatizmaya karşı tarif edeceği
miz ilaç daha doğrusu likör bilhassa 
Amerika.da çok kullanılır. 

500 gram iyi ispirto IcerWnde 20 
gram kereviz tohumu atarak on gün 
bırakmalı. Bu müddet geçtikten son
ra ispirtoyu filtre ederek ba.şka bir 
şişeye geçirmell. 

Filtre etmek için t-emJz bir şişenin 
ağzına bir huni, huninin içerisine 
eczaneden alıruruf paket pamuğun.
dan bir parça koymalı ve kerevizll is
pirtoyu pamuk üzerinden geçlrmeıt. 

Likör gayet !af olarak ~ye süzü
lür. İçerisine 100 gram süzülmüş 11-
mon suyu ve 500 gram ~ekerle Ud bar
dak sudan yapılmı~ şeker ,erbeti na,. 
ve etmeli. 

Şişeye doldurup muhafaza etmell 
Her gün bu likörden bir likör kadehi 
içmek sancılan hafiflettiği gibi ro
matizma olmasına da mAnl olur. 

Bu liköre konulan 11mon ·.uyun un 
büyük rolü vardır. Çünkü limonda,. 
ki vitamin romatizmanın ba..flıca ~ 
larından biridir. 

Kestaneli elma 
Sofrada kaç kişi varsa o kadar el

ma almalı. Kabuklarını aıoyduktan 
oonrn göbekleıinJ itina ile oyarak çı
karmalı. Az su ile ateşe koymalı, yu
muşayınca az şeker llAveslyle hatıt 

kompostu yapmalı ve suyunu taına.. 
mlyle çektirmeli. 

Diğer taraftan ıuda h&flanmış kes
taneleri alarak ayıklamalı, makJn&
den geçirerek, yahut çatalla ezerek 
püre haline getirmeli. İçerisine toz 
~eker, rendelenm.if bir limon kabuğu 
ve biraz süt ilbesf yle koyu bir n.. 
ma yapmalı. 

Fınna. girebilecek bir ta.bak için• 
bu elmaları dizmeli. Her blriııln oyu.. 
lan gö~e bir fındık büyüklüğün
de taze tereyağı ve bir kaşık pünt 
koyınah Diğer ptıreyi elma.1.ann et
rafnıa vtıt aralarına doldurm.alı. 'Ozo
rJne toz ~~kerle yumurta akını gü· 
zelce köpürterek dökmeli ye tınna 
sürmeli. Vzeri koyu pembe olunca çı
karnıalı. Bu tatlı sıcak yahut soğuk 
(nasıl arzu edllir8e) yenilir. 

Altı elmanın üzerini dört yumurta 
akı örter ve buna 150 gram Amert· 
kan toz şekeri kAfidir. 

Keklerin bayatlamamaai . . 
ıçm 

Kek, torte gibi tatlılann ba.yat
hyarak sertıeşnıemesi, yumuşak kal
ması için durdukları dolaba bir ild 
elma koymalıdır. 

Sade biçimde koyu renk slynh ve
ya lft.clvert bir elbiseye yakasını, 

garnitürünü değiştirerek, başka yeni 
br elbise hissi vermek kabildir: 

1 No. da görülen elbisenin önü ve 
arkası ayni şekilde kesilmiştir. Arka
sı ekler ile kapanmaktadır. 

2 - Linon üzerine renkli benek· 
ler işlenmiş ve etrafına ince Valftnsi-

yen dantel çevrilmiş yaka ve kol ka
pakları beneklerln renginde kadife
den kemer ve ayni kadife ile yakası 
bağlanmıştır. 

3 - Krem rengi kalın gipür dan
telden yaka ve kol kapağı. 

4 - Yeşil krep jorjctten garnitül'. 
Omuzlardan tutturularak ayni ku
maştan olan kemere clikilmJştir. 

Almanlar 250 ki ometreye gülle 
atacak bir top yapmışlar 

Bütün askeri mütehassıslar böyle bir topun 
askeri kıymeti pek az olduğunu söylüyorlar 

Parti - Solr gazetesi Londra muhabiri bll
dlrlyor: 

Almanlar. umumt harıtte Par1.sl bom
bardıman etmlf olan fl.şman Bertha topun
dan daha büy1lk bir top yaprnışb.rdır. Bu 
280 mlllmetrclik bir top olup 300 kllognım 
a~ırlıRuıda gülleyi 250 k11ometre uzata at
maktadır. Bu yeni Bertha topu, BelçJta, 
Hollanda ve Franaa Mhillertnden Londra 
şehri tızerine atet edebllecelmı~. 

Deyll telgraf ıazeteslnln Brüksel muha
biri, Alman mühendJslertnln uzun zam.an
danberl inıııllne çalıftıklan bu top hakkın
da ~u tafsll!tı nrlyor: Topun namlusu 30 
metre uzunluğundadır. Merminin ştiraıt ip
tldaiyell saniyede 1800 metredir. Top 70 de
rece bir zaviyede ateş ediyor. Mermllr, stra
tosfere vannca, .saniyede 1200 mtere sürat 
ve 45 derecelik bir sa,·ıye ile seyredecekler
dir. Bu noktadan itibaren merminin bo,ılu
{ta endahat eclllmlt etbl saniyede 1200 met
re sün.ıt oıacakt.ır. Stratosferde mukave
met o kadar hafiftir kl, mermllerln normal 
havayı nesimldetinden bq m1All fasla aür&t
lerl vardır. Merml. aüratı yan.tlamadan Ye 
cnzlbe b.nunlanna tabi olmadan enel ~ 
tosferde 200 kilometrelik bir mea.fe katede
cektir. Müteakiben toprağa amudi bir ve.-

zlyette düşüyor. Gros.~ Bertha topunu ta
sarlamış Ye yapmış olan mühendisler, bu 
yeni topu da imal etmtşle~. 

Mühendlsler, Bitler iktidar mevkJlne da
ha gelmezden evvel, müttefiklerin Alman 
fabrl..kalan üzerindeki kontrolu kaldınldığı 
zamandanberi tedk1klere ba.şla~ar ve 
bilhassa Berthanln çapını büyültmcğe ve 
bunun 1çln de 211 mlllmetrellk eski Bertha 
toplarının yaptıkları tahribattan daha ou
yillı: tahribat yapmak için mermllerl dahn 
faila 1ntuflk maddelerlle doldurm~a ehem
mJyet vermişlerdir. Yeni Bertha topunun 
çapı 280 mlllmetrellktlr. Yeni top, ı:aınız 65 
derecelik bir zaviye ile 207-213 kilometre 
uzata lcadar endıı.ht yaJ)!lbllecekt.ır. Bu top 
cıeves'den Belçikn.nın ve Hollnndanın b-ış
llca tehlrlerlnl bombardıman edebilecek
tir. Almanlar, Hollandanın yalnız Walshe
ren adasını tşıal edcbllınlf olsalal' buradan 
Londrayı bombardıman edeb1leceklerinl ıd
d.Ja ed!yorlar. 

Yeni Berthanın tecrübeleri Baltık aahi
llnde yapılmışb.r. Fakat böyle bir topun 
hayatı pek kısadır. Endahtuıdakl isabet, pek 
te.wiüftdlr. Bütün aakert mütehaasıslar, 
böyle bir topun askeri kıymeti pek az ol
dutwıu söylemkte mtıtteflktlrler.-. 

Bitlerin garp cepheshıl ~ ettl!tnf geçende telgraflar haber vennlştl. Yu· 
kanda Hltler Siegfriecl haUma .mensup IJtr fsilbktlmm medhaltnde görünüyor. 

5 - Arzu edilen renkte ipekli veya 
kadife yelek. 

6 - Plise organtinden yaka ve kol 
kapağı renkli kadife kur<.lele ile süs
lenmiştir. 

7 - Renkli jcrseyden iki parça el
bisenin önünü süslemektedir. Elbi
senin renginde kadifeden kemeri 
vardır. 

Trakyada fıdan
lıklar 125 i buldu 
·eu sene halka bir milyon 

fidan dağıtılacak 

Edirne (Ak~am) - Vilayetin malı 
olıın Edime fidanlığı bir haf ta ııonra Zi
raat Vekaletinin emrine verilecektir. Vi
layetin takdir ettiii 15,000 lira bugün 
Umumi müfett~liğe gelmi§tir. Ziraat 
müşaviri ile Ziraat müdürü ve Bahçe 
müdürü ve memurları bir heyet halinde 
tapu "'e teaellüm muamelesi için memur 
edilmişlerdir. 

Haber alındığına göre Ziraat Vekale. 
ti, bu sene 50,000 lira tahsis ederek fi. 
danlığı daha teknik ve daha verimli 
bir hale sokacaktır. Çeşitli fidanlar ya 
bir küçük para mukabilinde veya para· 
sız verielcektir. 

Zirant Velc.Cletinin T cldrdağındaki u
ma çubuiu ve meyva fidanlığı büyük öl
çüde çalı~rnaktadır. Geçen sene Çanak
kalede Umurbey köyünde gene Vekii· 
letin açtığı 250 dekarlık fidanlık bu ıe· 
ne ve asıl gelecek eene verimini göstere
cektir. Kırklarelinin asma çubuğu fidan· 
lığı dn Ziraat \' ckaletinindir. Lülebur-
1ıaz Devlet Ziraat lı!etme Çifliği de ay
nca 1 50 dekarlık bir fidanlık açmıştır. 

T rakyanın ~ehir, kaıaba ve köylerin
de açılmış olan irili ufaklı fidanlıklann 
aayısı 125 i bu1muştur. Bunlann bu eeno 
halka ve köylüye dağıtacağı fidanlar tam 
bir milyondur. Bu gid~, Trakyanın ken
di hususiyetine yarapn en büyük kıy
metlerden biridir. 

Pamuk ihracatçılar birliği 
Adana (Akşam) - Pamuk Uıracat;.. 

çılar birliği idare heyeti seçilmiştir. 

Yapılan intihapta Mersinden İçbak 
f}aba Çlfçioğlu, Anadolu inkişaf şir
keti, Va.s.f1 Orgun. Ada.nadan İbrahim 
Burduroğlu, Pamukiş limited, Alber 
Dlyab, Sabri Gül ve Tarsustan Hasan 
Karadağ idare heyetine seçilmişlerdir. 

Adana Ziraat bankasının çitçi elin
deki pamukları yüksek fiatıa mübaya
ası devam etmektedir. Fiatler 55-60 dır. 
Banka ik1ncl parti olarak 120,000 kilo 
kadar mübayaa yapmıştır. 

Bulgar amelesi Almanyadan 
döndü 

6otya 28 - .:Hermnn Göringıı ismindeki 
Almrul iş miltealıhJtllti lle Bulgar hiikü
metl arasında yapılan mukavele muclbln
ee, Bulgarlstandnn çalışmak iç!n Almıın
J&YI\ 1k1 binden fazla Bulgar amelesi git
mı.ştJ. Bu ameleler, 800 kişiden mürekkep 
grupl.nr ballnde Bulgarlstan:ı. dönmüşler
dir. 

Taksim, Nesrin: Meşin koltuklnn temiz
lemek tçln iki yumurtanın akını t,.lle vu
rup köpürtünüz. Bir fnnile p:ırçasını bu 
yumurta akına b:ıtınp her tarafını rlllnlz. 

2 - Halıların renklerinin p:ırl:ık olması 
için süpürdükten sonra amonyaklı ~uya b:ı
tmlmış bezle slllniz, yahut Jıaşl:ınını.ş ça
yın y:ıpraklarını h:ılı üzerine serperek sü
pürilnüz. 

3 - • Yünlu elbiselerin p:ırlaklı(;ını gider
mek için eğer eskimekten değilse ) bir arnç 
çöveni bir tencere su ile kaynatınız. Bu su
ya bir fırça batırıp parlıynn yerleri yuk:ır
dnn aşağıya !ırçnlayınız. 

Kabak çekirdeki lekt>Si 
Üsküdar Mustafa İlhnn Dilmaç: 1 -

Açık renk elbisenizin ceplerine bir lr.nç defa 
kabak çekirdeği doldurup, et.raflarını klrlet.
tlClnlzi yazıyorsunuz. Bu lekelen sabunlu 
su, yahut çöveni kaynatıp onun suyu Ue s11-
senfz ~.ıknr, nmm:ı. gölgesi kalmak ihtim:ı-
11 vardır. Lckcciye veriniz ve bir d:ıhn :ıce
leye gellp ceplerinize böyle §rylcr ko~ mayı
nız. 

2 - Tentürdiyot leke.si (hyposuımc de 
soudc) ne çıkar. 

100 sene yaşamak 
Bir Amerikalı doktorun 

10 tavsiyesi 

Amerikada sıhhi servis clirektörü 
Dr. Stcfan Şmith yüz sene yaşamak 
istiyenler için şu (on nasihat) ı neş

retmiştir. 

ı - Pek az et ye. 
2 - Bol sebze, meyva ye, süt iç. 
3 - Öğle ve akşam yemeklerinden 

sonra yanın saat uzanarak istirahat 
et. 

4 - Günde dokuz, on saat uyu. 
5 - Hava müsaid oldukça açık 

pencere ile yat. 
6 - Sigara ve alkol kullanma. 
7 - Her gün en aşağı iki saat yol 

yUrü. 
8 - Çalışmaktan korkma. Tembe

lik insanı ölüme yaklaştırır. 
9 - Neşeli ol. Dedikodu ile uğraş

ma. 
10 - Kimseye hascd etme ve hiç 

bir zaman hiddetlenme. 

Elektrik ütülerinde az 
elektrik sarfetmek yolu 

Elektrik ütillerini kullanırken as 
elektrik sarf etmek için dikkat edile
cek bazı noktalar vıırdır: 

1 - Ütüleri mümkün olduğu ka
dar rütubetten korumalı, paslanma
ma.sına dikkat etmeli. 

2 - Ütü yaparken, ütü iyice lnzdı
ğı zaman kordonu prizden çıkarmalı, 
işe devam etmeli. Sıcaklık dt>,·am et
tiği :fçin ütü prizde değilken bile i~ 

görür. (Tabit az bir şey ütülePeceğl 
zaman). 

3 - Bir dakika için bile olsa yn
rundan aynlırken ütünün kordon11-
nu mutlaka prizden çıkarmalı. 

4 - ütü asıl kızarken fazla elektrik 
sarfettlğl için ufak şeyleri ütülemek 
1çtn ütüyü kızdırmamalı. Ütülenecek 
birkaç şey toplanınca o zaman ütü· 
yü kızdırmalı. 

-----
yerinden oynamı§ çiviyi 

nasıl mıhlamalı? 
Duvara çakılan bir çivinin baınn 

yerinden oynadığı, gevşediği görülür. 
Bunun eskisi gibi sağlam olması için 
basit bir çare vardır: Çiviyi yerinden 
çıkanp etrafına pek az pamuk sar
malı ve sulandınlmış alçıya batırdık
tan sonrn yerine koymalı. Alçı do
nunca çivi gayet iyi mıhlanır. 

Hasta odasımn havasını 
nasıl değiştirmeli? 

Hasta odasının havasını değiştir

mek, dezenfek-te etmek için bir kap 
içerisine iki parmak su koymalı 'Yt 
bu su çerisine de üç damla terebeDI 
tin damlatmak kA.fidlr. 

Göz altlarına dikkat etmek 
lazım 

Otuz yaşını geçen kadınlar mut1a· 
lm gece yatarken göz alt ve üstüne 
yağlı bir krem, yahut badem yağı 
sürmeliclirlcr. Yüzde ilk kınşmağa 
başlıyan göz altının cildi ince olduğu 
için burasını yağlamak, yumuşakl:ı
ğıru ve elastikiyetini muhafaza eder, 
kırışıklara mAnl olur. 



BEREKET VERSiN ..• 

Bereket yersin baY Ahmed Eminle Vl
Nü'ya ı ... iki A.Inerikall ıazeteclnln bir Tü1' 
evi görmek a.rzu]armı ötrenlp lleme blld.tr
dller de sall'dan soldan davet edllınelertne 
sebep olduiarf ... 

Yoksa şöyle tesadü1ler olablllrdl: 
İki Amerikalı meslektaş, birinin elinde 

llA. bir fotoğraf makinesi, ötekinin elinde 
kalın not defterleri, bir sabah otellerinden 
çıkacaklar, rasgele bir sokağa dalıp cçat 
çta!• bir evin kpısını çalacaklardı!... 

Bu ev belld konak bozması ahŞap blr 
e.partıman olacaktı. . · 

.Misafirler evvela ~anlık, yağ _ soğan 
Jcokulu bir taşlığa gırecekler, mantarlaş
mış, tahta. m.er~lvenlerden birinci kata çı
kacaklar, gordüklcri ilk kapıyı tlkırdata
caklardı. ~~P~. inli~crek açılacak, bir kadın 
başı bir gorunup, ~ır çekilecekti. Kadın en
tarisinin ar_d .~teğml başına örttükten ~on
ra. te.1trı:ır görunecek, gazeteciler nıaksadla
rmı anlatmağa çalışırlarken o cE!endi gel 
bk ~ane istiyo~lar l., diye içeriye sesl~ne
cek, evin erkeği ayağında pijama pantalonu 
ve şıpıtık terlikler, saç, baş Perişan kapıya 
gelecekti. Misafirle~~ derdlertnı anla ta
ınıyacaklar, kapı Yuzlerlne kapanacaktı! 

İki ark.adaş tŞimdi ne yapalım ?:a der gı. 
bi birlbirler1ne bakacaklar, ııHaydi bir kat 
daha çıkalım!• diyerek ikinci kata çık:ı.cak
~dl. Merdiven başında mangal yell1yen bir 

besleme bunları görünce içeriye kaçacak, o 
kapı da yüzlerine kapanacak, ziyaretçiler 
şaşkınlıkla soluğu üçüncü katta alacaklar
dı. üçüncü katın kiracıları okumuş insan
lardır. İçlerinden bir dil bilen çıkacak, ken
dilerini güler yüzle içeriye alacaktı. 

Mlsafirier evvela üstü kahvaltı artıklarile 
dolu yemek masasının yanından geçip bir 
odaya alınacaklar~. Önlerine kömür dolu 
bir saç mangal getirilecek, b:ı.şlanna vur
masın diye de içine limon kabuğu atılacaktı. 

Evin içini dolduran abdesthane n mutfak 
kousuna karlŞan bu yeni koku misafirlere 
acayıp bir bulantı vermek üzere iken no
hudlu kahveler imdada yetişecekti!. .. 

Dil bilen zat o aralık evin dağınıklığından 
itizar edere.~ ~a~~de~ek, köşede1'i pirinç 
karyolanın ortusünu şoyle düzeltiverecekti. 

ve mısa.tirler kahve fincanlan soğuma
dan, aradıklarını bulamamış bir halde ken
dilerini sokağa dar atacaklardı!. .. 

Kapısını çaldıklan ev belki böyle değil de 
saçağında cYa hafız• yazılı iki katlı bir ah
oaP ev olabilirdi. Bu takdirde vveıa. cumba
ctaıi isticvap olunacaklar, başı takkeli, hay
darill ev sahibi peder izin verirse, 1çeıi alı
nacaklardı. 

Birinci katta, sofaya açılan odalardan 
birlne girilecek, duvarlardaki gözlü cYa 
Ali» annud biçimi cMaşallah• yelken aç
mış yedi vav, ağlıyan cAh minelaşk-. lev
baları onlara garip bir ürperme verecekti. 
Pencere aralarına asılmış nar, ferik elma
sı, ayva hevenklerine, sabun torbasına hay
retle bkacaklar, ev sa.bibi peder kendilerile 
a.nıa.şanıayınca yukarı kata buyur edecek
U. 

orada kendilerini tırnaklan kırmızı bo
yalı, s.'\Çlan san, penlvarlı bir genç kızla 
Tarzan başlı bir delikanlı karşıhyacak, du
va.rlan Hollivud artlstlerile, garsonyer re
ıimlerlle süslü bir odaya alacaklardı. Li
körler içildikten, şokolalar yendikten 
.sonra meslekta.~l:ır gene aradıklarını bula
mıı.mış bir halde kendilerini sokakta bula

caklardı. 

Çalacakları kapı bel.ki de bir kübik apar
tıman kapısı olacaktı. O zaman bü.sbi:tün 
ümldslzllğe düşecekler, dah:! anLredeki dc
ko:::a.syonu görür görmez yl.izgel"l edip k:.ı.~a
ca!clnrdı I .. 

Bereket versin bay Ahmed Eminle V:\
Nfl'yn!. .. Ik! Amerik:ı.lı gnzctecinln arzuı·t
nnı ogrenlp ctraf.ı yaydll<ır da mesele le
himize h::ıllcdlldil. •. 

(Yazı ııe rutmıer: Cemal Nadrm) 

Garp cephesine davet edilmiyen muharrir: 
1914 te!.. 1940 ta! .• 

Tekinsiz hediye! .• 

Evlerinde radyoları yok
tur, telefonları yoktur, 
kahvehaneye çıkmazlar, üç, 
beş kuruş verip gazete de 
almazlar. Amma dünyada 

ne olup bitiyorsa. hepsinden 
haberleri vardır ı ... 

Celfileddin Ezinenin Ma
jino hattına gittiğinden tu
tun da Afrodit davasına 
kadar herşeyi bilirler!... 

Eğer bunun sebebini me
rak ediyorsanız bir sabah 
peşlerine düşün, ikisinin de 

işe gitmezden evvel köşe

deki tütüncünün önünde 
dikilip asılı gazeteleri evi
re çevire okuduklannı gö
rürsünüz. Mazeretleri de 

su götürmez: «Ar yılı değil, 
kar yılılı> derler. 

Dün sabah gene ayni 
yerde buluştular. İğrile 
büğrüle gazete yaprak
lannı meharetle aralıyarak· 
dünya haberlerini gözden 
geçiriyorlardı. Birisi birden: 

-Eyvah! ... diye bağırdı. 

Arkadaşı: 

- Ne olmuş? ... diye yü
züne baktı. 

- Almanya, general 
Fı--ancoya bir otomobil he
diye etmiş!. .. 

- E bunda eseflenecek 
ne var? ... 

- Unuttun mu yahu, Ar
navud kralının otomobili
ni de Almanya hediye et
mişti! 

iyi tesir! ••• 
İstiklal gazetesi İstanbulun, 

zelzele '.elaketzedelerine yap
tığı yardımı a.z görüyor ve bi
rinci sahifesinde her biri 10 
santimlik harflerle zenginleri 
yardıma teŞ'Vlk ediyor. 

Bu neşriyatın nasıl bir ne
tice verdlğlni pek merak eden 
bay Halil Lutft bir gün tele
fonu açıp sordu: 

- Bari iyi bir tesiri oluyor 
mu bu tarz yazıların be Ni
zam? ... 

Ba.§muharrir: - Sana da 
tavsiye ederim, diye gürledi, 
fevtaHl.de iyi tesiri oluyor! ... 
Yalnız bir h&rf 20 .satırlık yer 
kaplıyor! ... 

«Aytenn yangını .•• 
Tasfiyeci ediplerden birl blr 

ankete verditi cevapta .Bur
han Cahid.im cAytenlınl yak
malılı> diyordu. 

- Haberin olsun iistad, 
senin ııAytenıler yanacak! di-

ye müjdeleyenlere romanın 
muharriri: 

- Bunu bana. değil itfaiyeye 
habeı· verin, diye cevap verdi, 
çünkü «Ayten> memlekete öyle 
yayılmıştır ki, bundan büyük 
bir yangın çıka.bilir!... Batta 
yüzlerce vatan kızını diri diri 
yakmak icap eder!... 

Yenik! •• 
Spor muharriri elinde bir 

gazete, odanın ortasında fır 
dönüyor, kesllc kesik söyleni
yordu: 

- Nasıl olur canımı. .• Daha 
on gün evvel turp gibi, ulan 
g1b1 aramızda dOlQflYOrdU! ... 
Zavallı İzret Muhiddin... Za
vallı İzzet! .•. Ne der lene dain
ler, bu ölümde bir kurt Yenili 
n.r çocukları... 
Şehir haberleri muharrlri 

baflllı kaldırdı: 

- Kurt yenilt1 detll amma 
bir bit yeniği var diyorlar, de
di!. .. 

~ 
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- Rlr alacak davamız var, ne olacak bllmiyonı.m! ..• 
- Merak etme, mademki petrol divası dep, çabuk halledilir! ... 

:vER ELİNİ HOLLİVOOD! ••• 

İki çocuk ""99Cıık dedibe bebek ııaruna.
J'lD., lise talebMl ı - diiotünın'iiaJ.er. ta§llUnlş-
1!'&, ölçmtişler, biçm.tşler, ba!rÔııf]U ki bu la.. 
n1 dünyada ister kan cövdeyi götürsün, is
ter yer yerinden oynasın, ~i twrında olan
lar sinema art1~erid.lrl ... 

Yedisinden yetnıl§ine, zengininden zü
tü.rdüne, .kadınından erkeğine :tadar herkel 
blr Kıralı: Oeblln , bir Cincer Rojerln haya
lini görebllmelc için sineına önlerinde nö
bet bekliyor, it~!p kakışıyor ı ... 

Gazeteler, mecmualar onların medhü se
nası, onlann ıservetü almanı ile dolu!." 
Bacak kadar Şirley Tempı için Galata kule
li kadar yullar ~orı. .. Kızlar, oğlan
l&r birer .sinema. yıldımna benz1yebilmetıe 
övünmekt.eler ! , .. 

Pa.störün adı 90kta.n unutuldu, fakat Ru
dolf ValAntlno hllO. dillerde de.stan!... 

O halde cVer elini Hollivoodl .. • deyip iki 
çocuk bir ıtın t!essizce yola oı.kmlllar ve llk 
merhale olarak da Batafa varmışlar. Var
~lar amma arkal&nndan da ja.ndarms 
yetişml§. Sinemanın ilham etti.ti bu cnret 
oyunu d& oracıkta sona eroılşl. .. 

Bundan ötesi meçhul. Evlertne tesliDl 
edilen çocuklar &&ı.i.l:.!!U" mı, kealldller mi 
ınalfun deill!. .. Fakat mtıhakk&k ki alt>yfi
lertnde söylenenlerin haddı, hesabı yok
tur. 

Mesel& ainema. parası vermekten C&DJ. 
yanmış blr baba bu vaka üzerine C04mUf
tur: 

- Sinema, linema, ılinema.l.- Bizin dı 
olaca~ if1;e bul._ 

Çocuklarım henüz ainem.a kapısından ıç .. 
ı1ye sokmam.1§ bir prenmp meraklısı : 

- Sinema. 1n&anı lllm yapmaz a, elbet 
böyle bir macera.ya aüriiklerı 

Bit öit'etmen: 
- Sinema. bir etıenee, bir oyundur ço

cuklar. Perdede ıördilklerinlz1 yapuuya kal.
karsanuı sla de bu llc1 :ranunaz clbl herke
sin gözünden dilfe~ .. 

Bir sakalh: 
- Bu 1fi,Iı en Jre.sthme yolu ainemalan 

bpatmaktırl 

-

Bir eli IOP&h: 
- Bu gıocutla.r benlm ol.ea enell JQ

lerine tükllıilr, .mıra birer dlrete baQ"Iar, 
egek sudan ıellıiceye kadar d6vertın ! ·~ 

Bir baemuharrir: 
- öntım09de, deyle~ n milletm m~ 

deratın.ı yarın om1Dll&nna. ytlklenectk bh 
null var. Ve bu nesU :parmki b(ly11k Yut
te!1n!n atırlJtmı idİU ed1p bucünden ha
ımla.n.acalına kend.lnl sinema percielerlnd.e 
côrdüttl ha;yalAta ka.p1mp HolllTood aeter
lerlne çıJcıyorl ... Ey Ttlrt ana~n. eJ Tilrlı:. Pa-
ba.sı! ... Gözünü aç ... 

Bir kısu tal'a.ftan: 
- Böylelın1n1 ne yapmalı blllyor musun? 
- Meyd&n da:yalı mı? .•• 
- Hayır, en kalabalık bir ılineDJJLY& ııö-

tü.rüp perde.nin önüne çıkarmalı, n r.IJI

tlst olm&t için evin! terkeclen.lere batm 
hele! .. ,., d.17e blaka ıöstermeııı ... 

Ve 6aire Te sal.re demlfle?d!r. 

Halbuki bu 9QCuklal'r. tamamen aU1 m~ 
mele ge~. Ha.it& memıeıcet.m 1llın u 
1Ifan muhitlerinden MÇme bir heyet -me
.ell 1lnivenlt.e reırt.örQntin baoDnlJğındaJa 
gidip kendlleı1ne ~kkür etmelldirl.-

Zlr:ı. bunlar bize hatırlattı ki, J'l}lardan• 
beri sinem.al&rd.& gösterileceği haber veri
len tcrblyevt fillmler göstertldiAi takdJJ"de 
memleket çocuklo.nnm isttfadeaı pek btl
yük olacaktır. Bugün macera flllmlerinl rö
rüp taklide kalkanlar o zaman bu tııımıerin 
tesirinden de kurtulr..mıyaeaklardır. 

Eh, t~ Ha.taylr.ra kadar gidip bf/e bu 
hakikati getiren çocuı:ıar da te~dlrı: c!eP' 
takdire layıktırI .. rl-



Finlandiya sahilleri 
abloka edilebildi mi? 
Alınan haberler, Sovyetlerin bunu 

temin edemediklerini gösteriyor 
Rul - Fin .harbi b&şlad:ıkWıbert 

:&fhtnler bir taraftan cephelerdeki 
çacpı.şm.a.Ia.r le J'1nlerln kahramanca 
müdafaaları ile meşgul olurken diğer 
te.ra.tta.n Finllııdiyaya yardıma ka.
ıar veren devletlerin bu yardımı ne 
tarzda yapa.caJtla.nnı merakla takip 
ediyor. Filhakika Rusya Flnlere ha
riçten yard.ınl yapılınasma mAn1 o~ 
mak için harbin bidayetindenberi 

· FinlAn.diya. salıillerinde abloka t&t
btk etmektedir. Acaba bu ablok& ne 
derece müessirdtr? Finlerin yardım 
umduğu devletler Baltık denizinde 
Ahtldar İsveç, Norveç ve Danimarka. 
lle bu den.izin dışında bulunan ~ 
gl.ltere, Frans& ve Amerikadır. Bu 
devletlerden kendiaine komşu ve 
hern.hudud olan İsveç ile Norveçtir. 
Gerçi Sovyetler ve dolayı.sile Al~ 
7a bu iki devletin FinlAndiyaya harp 
malzemesi vermek snretlle yardım 
et!r!e!,ine ı-azı 01mıyarak bunlan ta:a
ytk ediyorlarsa da bu memleketlel'
den Finlfıncliyaya gönüllü kafileleri 
gelmesine ma.n.t olamıyorlar. Bu gö
nüllüler F~diya ordusuna kara 
tarikile iltihak. etmektedir. 

Bu iki komşu memleketten Finl!n
d1yaya silfth ve cephane kaçırmak: 
için kara yolu kış mevsimi esnasında 
çok mü.şkilldür. Bu müşkülAta rağ
men kara nakliyatı ile yalnız şima.l 

cephesine sihllı gönderilebilir. Har
bin sıklet merkezi olan cenup cephe
sinin esllha ve malzeme ihtiyacını 

İsveç ve Norveçten temin etmek için 
deniz yolu müreccahtır. FinlAndlya.
nın 400 mil uzunluğundaki Baltık de
nizı sahillerinden İsveç en fazla 100 
mil mesafededir. Bu mesafeyi bir yük 
vapuru yahut motör 8 saattte kate
debillr. Bahusus kışın bu nuntakada 
gün ün dörtte üçü gece olması hase
l>lle isveçten Finllndiyaya den1z nak.
Uyatııu karanlıkta yapmak müm
kündür. Gerçi Baltık 18.hillnde Fin
lerin mahtuz Te müstakem bazı U
manları varsa da gündüz silAh bo
fal.tc:ı.n bir vapuru abloka kuuetinden 
•e tayyare keşfinden .saklama.k ekser 
thvalde mümkün olamaz. O halde 
İsveçten FlnlAncllyaya harp mwze.. 
mesi yardımını ağır top ve tanklar 
hariç olmak \Dere küçük motörlerle 
)'ILPmak en dotru bir tedbirdir. 
100 - ı~o tonluk bir motörün bir bu
run arkasına yahut ağaçlık blr aaıu.. 
le yanaşarak düşman.da.iı gizlenm~ 
kolay olduktan bfl\tlta hamules1ni 
birkaç saat gibi kısa bir zamanda bo
ta! tarak ayni gece zarfında FinlAndi-
79. kara sulan haricine çıkması da 
kabildir. 

Küçük vasıta Ue nakliyatın diğer 
bir muhassenatı da yaltalanmaaı yar 
hut ba.tırılma.sı halinde zayiatın tu
la oımarna.sıdır. Binaenaleyh denizin 
dommyan noktala.nnda İsveçten sı

Wı kaçakçilığmm nıotörttt kftçük 
teknelerle yapılmakta oldutu çok 
muhtemeldir. DanJmarkanın )'ardunı 
aae kendisine pek yakın olan İsveç 
kara sularını takiben şJmale yüksel~ 
rek gene geceden istifade edilmek m
retlle yapılabilir. 

Bittabi bu ihtimallert namrı d1ıc. 
bte alan Rusla.nn FinlAndiya sahil
lerini ablokaya muhrlplerle denizal
tılarını ta.hsis ettiklerine şüphe yok
tur. Ajans haberleı1ne bakılırsa. Rus 
donanmasının ağır gemileri bazı Fin 
febirlerini bombardıman ederken ~ 
bilden top atcşlle mukabele gö~ 
rek yarala~ ve çekllmeğe mec
bur olm~ardır. Bu borbarclımanlar 
bir sahil lstihk~mım su.kut ettirmek 
için yapıldığı gibi limanda malzeme! 
harbiye boşaltan vapurlan tahrip et;.. 
~k gayesinJ de iStihda.f ettiği mu
hatkaktır. 

Şayet Baltıktaki FinlAndlya sahili
nin karşısında kendisine yardıma 

ha.hişker İ&veç omayıp da açık bir 
deniz bulu.saydı Rus donanması için 
FinlA.ndiyanın ablokası kolay olurdu. 
Mü.şkülA.tı ihdas eden meselelerden 
biri de Rus harp gemilerinin İsveç 
kara sularını kontrol edememeleri
dir. İkinci btr mi~şkül de Rus donan
masının a:bloka merkezi sıkletini ve 
ana hedeflerini teşkil eden Botni kör
fezine yakın bir noktada üsse maille 
olma.ınasıdır. Bu körfeze hA.kinı olan 
ve körf ezln kapısını teşkil eden Aland 
adalarını ellerine geçiremediklerin
den Estonyadaki Tallin ve diğer uzak 
üslere ıstınaden yaptıkları abloka 
matlup olan tesirini gösterememek
tedir. Bu imkft.nsızlığın en bA.riz de
lili Ru.sla.nn Almanlardan deniz kuv
veti istemelerldir. 

Rus ablokasmm hede!lerlnden biri 
de deniz ticaretine m~ni olmaktır. 

Her ne kadar FlnlAndiyamn doğru
dan doğruya Baltık harici ile deniz 
ticareti durmuş ise de komşusu İsveç 
ve Norveç vasıtaslle harice kısmen 
denizden emtia ihraç edebilmektedir. 
Dış denizlerde kalan Fin vapurları 
Norveç limanlarından Finlı1ndiya 

malı ve diğer eşya navlunu yapmak
tadırlar. Finlandiyanın Ballık sahili 
memleketlerden deniz yolile göreceği 

yardımın tarzını kısaca izah ettikten 
sonra diğer büyük Avrupa ve Ameri
ka devletıerinhı vadettikleri yard.ım-

lann suret i icrasını rnütalAa edelim. 
Fiıılandiyanın mukavemetini uzat~ 
cak yardımların en mühimmi İngil
tere ve Fransa ile A.merik.adan gele
cektir. Bu devletleriJ;l göndermekte 
olduklan harp malzemesinin boşalt

ma iskelesi olarak ilk hatll'a gelen 

.. 

Uman şima.ldeki Petsamo limanıdır. 
Bundan başka Norveçin ~liman
larından en müsaid olanını boşaltma 
iskelesi yapmak daha muvafık ise de 
Almanyamn Norveçi tazyik1 buna 
meydan bırakmamaktadır. Maama.fih 
şimdiki halde Petsamo limanından 

sevkiyat yapılmaktadır. Bu limanı 
golf strim (ılık akıntı) yalamakta 
olduğundan donması pek nadirdir. 
Ruslar bu sevklyata henüz taarruı 
imkaru bulamamışlardır. Ellerindeki 
yüze yakın tahtelbahirin bir kısmını 
ve birkaç muhariple gambotlarıru bu 
nakliyata mani olmağa memur ede-
bilirse de Amertka ve İngiltere ile ih
tilAfa sebe}l olacak böyle bir teşebbü
se tevessül etmemektedirler. Rus do
nanması Almanlardan fazla t ahtel
bahlre ve Fiıılere kat kat faik suüstü 
gemilerine malik olduğu halde F1n-
1A.ndiyanm ablokasında deniz hAld
miyetini katı olarak tesise muvaffak 
olamamıştır. Bu hal Sovyet donan
masının henüz bir abloka harekfttını 
organize edecek kifayette olmadığını 
göstermesi ittbarile dikkate şayandır. 

A. B. 

Bulgaristanda kösele ve deri 
satışı tahdid edildi 

Sofyn 29 - l.Inrb dolayıslle BulgarisLan
da bazı maddelctin satışı ve ihracı men 
veya tı:ıhdid edllmlştı.. Son olarak kösele 
ve deri envamın satışı tahdfd edilmekte
dir. Deriler, ancak Harbiye Nezaretıntn 

mlisaadeslle Ticaret Nzarctlnln vereceli 
ruhsatname üzerine satışa çıkarılacaktır. 

Satılmasına müsaade edilen kösele ve de
rilerin üzerine damga vurulacaktır. Tüc
carlar, ellerinde bulunan her türlü deri 
mamulatı için şubatın beşine kadar mec
buri olarak beyanr.ame vereceklerdir. Bu 
emirler, hükilınet gazetesinde neşredllınif
tir. 

~ - . ,, . . . . 
İngilterede ~şeklini değiştirmekle t.aıuıun.ıf artist Cox (ortada) asker 
olmuş, garp cephesine gömlerilmişfü·. Solda, Nazi reislerinden birinin adını 

duyduğu, sağda Bit.lain imıiıı1 ifitttği ı aman çehreslnJn aldığı şekil ıörüıı,or. 
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Nazım paşa ile Talat bey arasında 
bir muıakat 

Meğer Sultan Reşad, Abdullah pa.. 
.şa ile mülA.katı üzerine büsbütün 
harp aleyhine dönm.U., ve perşembe 
günü Nazım paşayı çağırarak ne oı.. 
muş, kim ne demiş ise her şeyi anlat
mış ! (Sultan ~adın ağzında bakla 
ıslanmadığına bu da yeni bir m.1sall) 
Nazım paşa şiddetle harp taraftan idi 
ve muharebenlıı mutlak surette le
himize neticeleneceğinden emin bu
lunuyordu! Bu sebeple Cemil paşaya 
fena halde kızmıştı. Cemil p~an 
harbin kazarulabileceğine kani olma
dığı yolunda bir cevap alınca: 

- Paşa, sen doktorsun. Bu sözüm
le tıbdan l;ıaşka şeyden anlamazsın 

demek istemiyorum. LAldn bu husus
ta yanlış düşünüyorsun. Ben dün za.. 
tı şahaneye de arzettim. Sana da söy
liyeyiın ki harbin ilft.nından daha bir 
hafta geçmeden Osmanlı bayrağı Fi· 
llbe ve Sofyada görülecektir. Artık 

bundan fazlasını bana söyletme!) 
Garp ordu&unı.m uğradığı Akıbetten, 

bilhassa şark ordusunun hezimetin
den sonra Nazım paşanın elbette 
ayakları suya ermişti! Ve bugünlerde 
idi, ki o bu zamana kadar birlikte ça-
11.ştığı adamların devleti, düştüğü 
mehlikeden kurtarabilmek yolunda 
bir işe yaramıyacaklanna da akıl er
dirnıeğe başlamıştı! 
Nazım paşa kabinede bulunduğu 

müddet içinde Hürriyet ve İtllM ve 
HalaskA.rlar mahfillerindeki hırslan, 

süfliyetleri, Kfunll paşadaki kinda,. 
rane aczi göıiince böyle bir hüküme
tln yürüyemiyeceğlııi hissetrn.lş, me~ 
leketi kurtaımak iç!n İttihadçılarla 
birleşmekten ve halisane çalışmak

tan başka çare olmadığını takdir et
nıişti. 

Bay Ali Haydar Mltat hatıratında 
yazıyor: 

(Nazım paşa · dürüst ve hamiyetli 
bir adamdı; fakat göster:işi çok sever
di. En büyük ikbal mevktine geçm&
ği, sadrazam olmağı pek isterdi. İtti
had ve Terakkiyi hiç sevmediği h al
de bir aralık Talat beyin sadaret 
vadi İttihad ve Terakki liderleri.le 
düşüp kalkmasına kapı açmış~ı.) 

İttihadçılar arasında parlft.mento 
usullerine göre hareket etmek, yani 
intihab mücadelesinde kazanılan bir 
ekseriyetle hükümeti ele almak istl
yen müsalemet ve sükün tarattar
Ia.n yok değildi. Fakat bunlar ancak 
birkaç kişiden ibaretti. Bunlardan 
da.ha kalabalık bJr kısım da hükO.
metl bugünlerde cebren ıskata kal
kışmanın İttihad ve Terakki nam ve 
hesabına bir menfaat teşkil edemiye
ceğlne kanJ bulunuyordu. 

Bunlar İttihad ve Terakki bu sıra.
da iktidar mevkiine geçecek olursa 
sulliün akdinde şimdiki kabineden 
ziyade bir muvaffakıyet gösterebil&o 
ceğlııe ihtimal vermiyorlardı. Böyle 
bJr vaziyette İttihad ve Terakkinin 
mlllet nazarında bir kat daha sukut 
edeceğini düşünüyorlardı. 

TalAt bey ile yakın arkada.şlan ise 
icraata geçmek, hüküm.eti KAmll pa
şanın elinden mutlaka almak f1krl 
katlslnde bulunuyorlardı. Bunun için 
diğer fikir ve mütalblara ehemmi
yet vermek istemiyorlardı. İttlhad ve 
Tera.k:ki içinde natız olan da bu züm- ' 
re 1d1. Kabine A.zası arasındaki ihtt
lA!lardan isti!ade edilebilmek üzere 
hissiyatını sezdikleri ve kendi emel
lerine göre sevk ve tahrike en müsaid 
gördükleri Nazım paşayı ele almak 
bu zümre mensuplarına hiç de iktJ. 
ham edilemiyecek bir müşkül gibi 
görünmüyordu. Bu sebeple idi k1 
TalAt bey Nazım paşa ile münasebet.e 
girmek yolunu arıyordu. 

Bunda takip ettiği gaye K!mll pa;. 
şa kabinesini devirmek, kuvvetli bir 
hükftmet teşkil ederek vatanı tehdid 
etmekte olan !ela.ketlerin J.mkAn dal
resinde önüne geçmekti. (1) 

Burula muvaffak olunabilecek m1 
idi? Ne olsa KAmll paşa kabinesin
den daha büyük bir gayret ve faali
yet sar:feclllecektt. 

Bu ümld ile Nazım paşayı - sadaret 
hulyası beslenmek su.retile - Jstenı. 
len yola getirmek itt.lhad rilesamna 

tecrübeye değer bir teşebbüa görtt
nüyordu. Kalbi safiyet içinde bir gu
rur ile dolu bulunduğu bilinen Na.. 
zım paşayı ele a.lmak teşebbüsü pa
şanın eski ahbabından Şürayı devlet 
Azasından Mısırlı Said Halim paşaya 
tevdi olundu. Said Halim paşa hicı1 
yılbaşı gününü tebrik için vellahd 
Yusuf İzzeddin efendiyi ziyaret et ti
ği sırada tesadüf eylediği Nazım pa
şayı intizar odasında bir köşeye çe"ktl. 
Basbihale koyuldular. Vatanın dü.r 
.tüğü tehlikeden teessür içinde bahis 
açan Said Hallın paşa: 

- Senin memleketi felakete sürük
liyen bu kabinede bulunmana çok 
teessüf ediyoruz. Senin gibi vatanını 
seven hamiyetli bir kumandanın ye
ri ancak İttihad ve Terakki içinde
dir. İttihad ve Terakki birkaç ay 
evvel ·bunu sa.na teklif etmişti. Fakat 
sen öyle şartlar ileri sürdün. ki ka~ 
bulüne imkan yoktu. Bu sadık dos
tunu dinlersen şimdi sen bu kabine
den çekilirsin. Sen in bu hareketin 
muhakkak Kamil paşa kabinesinin 
sukutunu intaç eder. İttihad ve T{'
rakki cemiyeti nazarında bugün ta
kip edilen bu sakim siyasetin ve id;ı
redekl teşevvüşün amilleıi KB.mil 
paşa ile Dahiliye Nazırı Reşid beydir; 
senin hakkında da memleket.in ye
tişmiş en yüksek ve temiz bir askeri 
kanaati mevcudd.ur. Sen İttihnd ve 
Terakki başına geçerek bir kabine 
teşkil edersen cemiyet için bu bir ·?e
ref ve kuvvet olacaktır. Sen de bu 
suretle hali<: arasında, hatta tarihte 
şerefini, haysiyet ini kurtarmış ola
caksın. 

Gibi sözlerle Nazım paşayı mak
sada iınaleye çalıştı ve kısmen mu
vaffak oldu. Said Halim paşanın söz
lerinden İtihRdçılarm kendisine muh
taç bir vaziyette oldukları manasını 
çıkaran Nazım paşa dostunun tekli
fini esas itibarile reddetmedi ; ancak 
AbdülhamicUn zulmüne uğramış n·en 
meşrutiyetin iadesindenberi İttihad 
ve Terakki tarafından kendi h&.kkm
da reva görülen muamelelerden, gös
terilen itimadsızlıktan şikayetlerde 

bulundu; nih ayet iki' eski dost ara
sında Talat beyle bir mülakata ka
rar verildi. 

Birkaç gün sonra Said Halim paşa. 

Nazım paşayı Yeniköyde yalısına. da
vet etti. Gizlice buraya gelmiş olan 
TalAt bey, Nazım paşaya derin bir 
hürmet gösterdi. Nazım paşa ile an
laşmak için ona munis gelecek birçok 
hitaplarda bulundu. Araya kabine
nin takip ettiği yanlış siyaset yüzlin
den blr gün milli bir galeyan ka.rşı
aında kalabileceğini, bunun da neti
cesi vahim olabileceğini anlatacak 
ifadeler dalı! karıştırdı . 

- KAm1I paşa ile arkadaşları mil
letin. kendilerine vereceği cezaya tam 
istihkak kesbetmlşlerdir. Biz sizi on
larla bir safta görmek istemiyoruz; 
vatanı kurtamıa.k için bizimle birlik.. 
te ça.ıı.,ma.nızı istiyoruz. 

Yolunda sözler sarfetti. Nazım pa
za birden teslimiyet göstermek tste
miyerek birlikte çalışmak için sulhün 
akdini beklemeği tercih eylediğlni be
yan eyledikten sonra: 

- Ancak ~u bilmeniz l&zımd.11' 
ki ben tttlhad ve Terakki ta.ratında.Q 
'911ke1Alıklar için namzed gösterilın&
sbıf. kabul edemem. Ben içinizden k.1m. 
lert istersem onları kabineme alaca. 
ğmı. Bu katt şartımı kabul eders&o 
n1z bundan sonrası kolaydır! 

Kaydini illve etti. 
TalA.t bey için bu ckatt şartı> ka.. 

bul etmekte hiç bir mahzur yoktu! 
- Bizim istediğimiz teşkil edeceği

niz kabinenin İttihad ve Terakki 
hüviyetini haiz olmasıdır. Yoksa. bl· 
z1m için şahısların hükmü yoktUl\ 
paşam! 

Kft.mil paşa kabinesi yerine Nazım 
pa.şa. riya.set inde bir İttihad ve Te
rakki kabinesi ikamesi hakkında ha,. 
sıl olan muvafakat üzerine ayrıldılar. 
Gerek Nazını paşa, gerek Tala.t bey 
oynadı.klan rollerden memnundularl 

(Arkası var) 

(1) Hüseyin Cahid Yalçın: Flk1r Jlar9'. 
ketıertnde Meorutıye' hatıralan. 
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İki ıı-encin nişanları çok ;Uzel, çok sa.m1ml ne karp duydutu hislen birer bti'er Mlla.· Dalga. uzunluğu 

İSLAM TARiHiNDE 

Türk kahramanları 
olmuştu. Misafirler yavaş yavaş dağılıyor- taca.ktı. Türkiye Radyosu 
ıardı. Köşkte yalnız ik:l tarafın yalı:ın ak- Zehra. yan gözle ona. bakıyordu. HM~ 16•8 m. 182 Kc./s. 120 Kw. Te.fr:lka No. 19 Yazan: lskender Fahreddin 

Nereye gitmek, ne yapmak iatediği bir türlü ... anlatılamıyan 
İspanyol dilberi ıeyhi fazlaca meıgul etmege baılamı§b 

rab:ı.l:ırı içli dışlı dostıan kalmıştı. Fakat genç ve Yakıfıklı idi. Sonra o da. kend.W gt- Ankara Radyoou 
onlar d~ oldukça kalabalıktı. Geceyi hep bi yalnızdı. İkisinin de epeyce para.la.n var- T. A.. P. 31.7 m. 9465 Ke./a 10 x. w. 
birlikte köşkte geçirece~erdi. Zehra da bun- dı. Bu iki t:ü~ük serveti birleştlrinee pelı: TfiRKm SAA'I'İIJI: 
lann arasında idi. O boylc nişanlara, dü- güzel Y841Yabllirlercti. Zehra. bütün bunlan An.tara radyosu 11.'7 metre ima datıa 
~ı<ıılere, çaylara, balolara pek nadir gjder- düşünüyor. daha flmdlden müstakbel gün- poduUe her etin J&Pılınakta olan ecnebi Dlye aöylenlyordu. Bu suretle bir W glln 
dl. on beş sc~edenb~.rı oehlrden epeyce ler için tatlı bir hayat programı yapıyor- dJJ.lerde haberler ııefl'l:ratı proır&1111: daha beklemete karar vermi§lerdi. 
uzaktaki koşkünde muıızevi bir hayat ge- du. .. Birinot .servis İkinci MnU Tahir, Maryananın pltnını ötrenml§tl 
çirıyoıdu. Nedim Sami lle evlenecekti. Şöyle f8hre fran..,. Saat u ot laat 11,IO Ayfeye bak11d ka.rdeş gözlle bakıyordu. AY-

Dul kaldığı zaman tam otuz yaşmda idi. yatın bir yerde, güzel, kuş kafesi gibi bit AraPfa • ıİ U • 1, M 
1 

-'l~-u bllm dlll'l i~ln 
Aradan on beş sene geçmişti. Demek aim- ev "aptıracatlardı. Bahçe, çiçekler ... Mev- -enee • ıa.·... • 

1
;,,. fe, bu oyunun ç ,,. ..... ...u e - ' 

• J - • ,.. ...- Tahire ellnden gelen yardımı ıostermete ~- kırk-~e~inde ıdi. Uı.kln yaşından çok genç simde Yalovaya giderler, banyo yaparlardı. Praımzca • H.Ot • ILH b&fiamıftı. Ta.h1re tepsl ne nefts Jemekler 
gosterl,,or ... u. Yıpranmamıştı. Fakat son za- Kışın tiyatrolar, 81ıı.emala.r vardı. Bulproa • ıuo • ıuo x.. ... ""... k acıyordu a. ...... ,..ı 
nrn!"llaıdn. yalnızlığını, hııyııtınm pek bot Hem de bu suretJe ikisi de bu bitlp tü- ıuudou,,or, ve oııa ço · ~.,... -
grrt!ğlnl daha iyi hissetmeğe başlamıştı. kenmek bllmiyen yalnızlıktan kurtulmuş ÇARŞAMBA 31/1/MI nu_ ~:'1 ==benim de bir b.rdeflm 

Bir ıır:ı.lık Zehramn güzleri salonun bl.r olacaklardı. 12,30 Program ve memleket saat ayan, ın.r.Dllf, diyordu, §1mdiye kadar Jtl.msestz-
köcşsindc otunı.n Ne<llnı Samiye ilişti. Şa- La.kin on on be§ da.kikadanberi bahçedeki 12,35 Ajans ve memleket saat ayan, 12,50 dlm. Bundan sonra benim de dayanacatun 
~·l:ıC<t'c şey! ... Nedim S::ı.mi de hemen he- ağa.çların altında dolaştıklan halde Nedlm Türk mümtı (Pl.) 13,30-U Müzik: Küçük bir Jdmsem olacak. Tahir ne merd, ne cesur 
men hlç d<"ği"memi~tl. Halbuki Zehra onun samı henüz aşka dair hiç blrşey söyleme- orkestra (Şef: Nec'lp Aşkın), 1- Gretchani- bir delikanlı 1mif. 
k~ndı~ınden dokuz on yaş büyük olduğunu m1şti. now: Ninnı, 2- Erlch Trapp: Fujlsa'mn et- Ayp, Tabirle henüz yiizytize gelmem!f 
bıl!rdı. Bu he3apça Nedim eıa dört, elli bet Zehra kendi kendine: cMuhakka.k söyll- rafında müzik sesleri, 3- Schmalstich: Or- ve konuşnamıştı. KabUe reisi elbette on-
Y~ mctıı olın .ı:ydı. Lakin taş ('atlasa kırk yeceği cümleleri tasarlıyor ... Yahud birden- manda a~k. 4- Humphries: P1yero'nun ve· lann bir gün yüz yiize gelmesine ve iki 
Y• d!. kırk sekız yaşından faz!n gösterınlyor- bire açılmağa utanıyor: Çünkti mehtabı sey · daı, kardeş glbl konuşmal.anna müsaade edecelı:-
du. . . rederiz dedi. Bunun m§.nası ne? ... 11 diyor- 18 Program ve memleket "8.8.t ayan, 18,05 
. J',edımle Zenra 5oc<=kluk~anberi biribirle- du. · Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, ti.Şeyh Said, Tahiri yanında alıkoymayı bilt 

ru: tn.mıfaıdı. Uzun zaman ayni semtte Bir aralık yanlannd:ı. bir fısıltı oldu. Dö- Cevdet Çağla, İzzettJn Ökte, 1- Okuyan: 
~tu~mu~hırctı: U.~!n Y.1 r:nı yirmi beş sene~ nüu baktılar. Biraz evvel bo.hçeye çıkan Mefharet Sağnak, 1- İbrahim Ef. - Hicaz dti§ün:;r!ude böyle atılgan ve cesur bir 
o ı ü"ri bır:bırlerır. g.mıH'lnlşlerdi. Bu uzun iki genç birlbirlerinln ellerini tutmuşlıı.r bir şarkı: (Mahzun duruşun balsl feryat lle zabite ihtiyacım vardır. Hele blr az t.ecrü-
scn lFır o.ıalJrma gnrlp lıir re.,ıniyet sok- şeyler fısıld841yorlar. Nedim Sami gülüm- ahtır), 2- s. Kaynak - Hicaz aşiran prkı: be edeyim de ... ~ime gelirse yanıma alırım, 
mu .tu. sedi: (Açıldı gül feğan etmede bülbül), 3- Şeh- diyordu. 
ım ~ralık Zehra hlraz ilf'rlslnde bir dell- - Bir aşk sahne::!... dedi, delikanlı biraz naz şarkı: (Ben perlşanım), •- 3 üncü Se- Maryana, Tahlri sustu şeyhin bu d\işün-

k .. nlı ı: · blı genç kızın konuştuklannı işit- evvel: «Mehtabı seyreclelimı diye genç kı- ıı.m. - Şehnaz şarkı: (Bir nevcivana dil müp- cesinden de haberdar ederek: 
tı. D llk-nh genç kıza: zı dı2arı ç1kardı. Şimdi ona bu şairane de- teladır), 2- Okuyan: Necmi ruza Ahıska.n, _ KabUe reisine birkaç gün içinde icap 
. - Dı~rmd'.1._ ~D:'ıOt gii.zel bir mehtap var. kor içinde e.şkını anlatıyor ... Olur şey değil 1- Haşlnı bey - Bestntgh §arkı: (Kaçma eden emniyet ve itimadı telkin etmeğe ça.-
Ister ·cnız slıl blr:ız bahçeye çıkarayım. vallahi... Şu erkekler tuhaftular. . mecburundan), 2- :Mahmut Celalettln Pş.-

113
, dedi, bu, birUkte ve kolayca. kaça.bll-

Mı;ht.ı~bı s;~:ı reder3lniz ... diyordu. Bir müddet daha dolaştılar. Nedim Sami Bestenigar şarkı: {Eyler tah~mmill), 3- Udi memlz için en kestirme bir yol olacak. 
D lık!'ıılımn geııç kıza söylediği bu söz· ot yemiş bülbül gibi susuyordu. Nihayet: Cemil - Be.:;tenigAr şarkı: (Istedinde gön- _Çok AlA. Madem ki, zaviye mtsaflrler-

ler Zchr •• nm b:u:!nm içinde blrr;ck eski ha- - İsterseniz artık içeri girelim... lümü verdlm), 4- Dede - Bestenigar şarkı: le dolu. Ben de bu birkaç gün içinde şeyhin 
t_ıral m canlandtrdı. Çünkü onun hayatın- Zehra şajkın mınldandı: (Ben seni sevdim seveli), 3- Okuyan: Sa- gözüne glrmeğe çalışacağım. Ayni zaman-
a~.~~"~.! lıta~~ sey!etmek. cümlesinin çok - sız bilirsiniz ... Cevabını verdi. 1lye Iokay, ı- Udi Ahmet - Hüzzam şar.~: da bu Medinelilerin bura.ya niçin geldik-
mumnı b!r rom vardı. Zehra ne zaman bu Demek Nedim Sami lıakıkaten mehtabı (Açmam açamam), 2- Bimen Şen - Buz- lerlnl de anlamalıyım. 
cu~eyı ışltse Kadriyi hatırlardı. Kcdrt yir- seyretmek için bahçeye çıkın.ıştı ha! ... Bun zam şarkı: (Sükunda geçer), 3- Sadettin ••• 
mı bt>ş sene evvel kend!.;,lni çılgın gibi sev- dnn başka bir flkri yoktu... Kaynak - Hüzzam türkü: CÇıkar yüceler- Ebubekir ve Ömerı"n torunları 
m!irti. Şimdi köşke doğru dönerlerken Zehra dc-n) , 4- İzmirH Hayri - Hüzzam şarkı: Ölür· 

Kadri o zamanlar kendi evlerine gelir gi- kendi kencüue: nBeıı de ne hayalperest ka· sem yazıktır), 18,55 Serbes saat, 19,10 Mem- niçin gelmİ§ler? 
der~u. Ailelri birlbirlerile çok iyi tanışıyor- dınım!... diyordu, adamcağız hakikaten leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha-
lardı. Çok sıcak bir all;usws gecesi Kadri mehtabı seyretmek istemiş ... Bundan tabi berlerJ rn,ao Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,15 Reisin çadırı önünde duran develer yol-
k"nclisine: ne olabilir? .... Halbuki ben eski hatıralara Konuşma (Dış politika hadiseleri), 20,30 cularını bırakıp birer birer kenara çekili· 

- Bu gece ne güzel mehtap var. Biraz tesiri altında kalarak bunun üzertnde nıc Temsil: Bl.ı· dans meselesi yazan: Baada yordu. Medlneden, Ebubekir ve Ömerin to-
bahçeye çıkmak istemez misiniz? Mehtabı hayaller kuıdum .... » Sayıt. 21 Serb:?s saat, 21,10 Konuşma (haf- runlan Seyid Osman ve Seyld Hüseyin, çö-
SE'Yfederdlk, de~tl. Zehramn yanında yiirüven Nedim Sami taıık posta kutusu), 21,30 Müzik: Riyaseti- lün en kuvveti! kabile reisi olan Şeyh Said! 

Ay ışığında bahçede pek şairane saatler üstü~te üç kere awırdıktı{n sonra: cümhur bandosu <Şef: İhsan Künçer), ı- Ziyarete gelmişlerdi. 
geçirmişlerdL Kadri o zaman Zebraya !çini - Tüüü Allah cezo.sını Vt'!'sin ... Nezle ol- J. W. Mansfelcl: Saat, 2- J. Fuclk: Kış rüz- Şeyh Said mlsatirlertni ayrı ayrı ça~-
tam:-nı:'r? dckmü~tü. 11.r •• l:::rınc: .. .ı:ı mr,vera dı.r:ı gı:ı..!bı::. ... C~nıı.ı Lız 1~! .1 ıııelıtap •'Y- gf.rlun (va!5, , 3- G. Pares: Konser uvertü- lara yrleştıniik~en sonra kendilerinde~ u 
Jştı; boyle n1chtabı ~eyretmek için yapılan rt!tmek kim? Geçmiş art.ık bizdeu ı. .. ctısor- rü, 4- Tsch<>.ikowsky: Hazin şarkı, 5- J. Mıı.s- j ziyaretin .sebebıni sordu. Seyid Osmıı.n.d 
bir teklifle başlamıştı. du. Hikmet Feridun E~ senet: Le Cıd operasının Antr'akt ve bale - Medınelil~rl.n slzden·b~~ vS:-cın:-

Ar"'dan seneler geçtıği halde Zehra ne ıuwnlan, 22,15 Mcnılekt saat ~~an, ajans di, etra!ım.ızdakı kabllelerı ~kin _ 
zaman «Mehtabı seyretmek. cümlesini ısıt- haberleri, ziraat, esham - tahvilat, kambi- ~n -çok sıkı.ştınyorlar. "!ılda kt ere v~ 
se büyük bır heyecana kapılır, o geceyi ha- A K ş A M yo - nukut borsası (fiat), 22,35 Müzik: Bac~ gı Ye~ek:ten •. i.şkı:_nce gormc en ~ -
trrlnrdı. • 1 hın eserlerinden <Pl.), 23 Müzik: Cazband: lar. Hali!e Velıde ~~anlatmak kabil o mu-

Bunun için biraz evvel yanında konuşan CPU, 23,25-23,30 Y:ırınki program ve kapa- ~o~. Med~~lll~, ~~ b::cı:u~~e~~~~ 
deııkanıı ue genç kız bahçeye çıkmak üure Abone iicretieri nış. sızdır zav dye ~· u f1 · 
avağa kalkıktlan zaman Zelıra onların ar- ı-.=.. --- en yar .~1 . ıyor ar. . 
tasından mAnıılı mıl.nalı baktı. __ ;; -, Hazretl Omerın torunu da ayni sözlen 

Yirmi beş sene evvel tıpkı şu genç adam TürklJ't P:enebl , 1. An~L-aı;···a B tekrıırla.dıktan sonra: 
ilbi blr delikanlı kendisini mehtabı sey- u.. a 0f8aSl - Halife Veli.de itimadımız var amma., 
retınc:k üzere bahçeye çıkarmıştı. Zehra dal- SENın.İK HOO CunJ.) :mın kutuf dedi, onun zalim vezirine güvenimiz yok. 
gm dalgın di~ünürken Nedim Samı onun ti A.YLLi{ 150 • H:\O • Bize çok zulüm yapıyor. Medineliler bir~ 
y:ıııına yaklaştı: 3 l\YLnt 400 > 200 ı 30 İkincikinun 1940 ikişer şehri terkederek çöllere kaçmağ&, 

- Misa!Merin çoğu, bilhassa gençler çilt 1 AYLIK llSi> > • Esham n Tabvilit kabilelere sığınmağa başladılar. Şehir için-
"i!t b:;.hçeye çıktılar. Bari ben de sizi bah- Ergani 19.85 de hiç kimsenin huzur ve rahatı kalma.dl. 
" Posta tt!ihadına drhll olmıyan ecnııbl B iak l ın b lfunl ri önu··ne a.n çeye "!karayım. Eıı-er arzu dersenU; meh•ft- sıvas _ Erzurum V 19.28 u ~ ence er , u zu e n -

" b ""' mem.lt!ketıer : .Senell~l 3600, a'ıtı ayhtı k -• b1l1r ıı ız bı seyrederiz, dedi. İş Bankası Nama peşin 8.80 ca <>.lZ geçe s l • 
!900, üç aylıRı. 1000 kuru~tur. b h tin Zehra buna hemen cevap verememişti. PARA ve ÇEKLER Şeyh Said, MedJneden gelen u eye 

Heyecanı aöz Böylemesine mani 01mu2tu. AdNı te'>dlli için ylrml b~§ ııc~uk J."W '{apanıf samlınJyetJnden emindi. Kendisini çok kuv-
.Mehtabı seyretmek!... Demek, bu erkekle- gönd nr.elı: ı~zımdır. 1 Sterlin 5.21 vetli gördükleri için, zaviyesine kadar ge-
rin kadınlara aşklarını söylemek için kul- 100 Dolar 130.19 llşlertnden de memnun olmuştu. 
landık!.an usullerden biri idi. Demek Ne- Zilhicce 21 - Ka.sım 85 100 P'ranJı: 2.9411 Hüseyin ve Osmnı Med1nelller çok sever-
dim Saminin kalbinde kendisine karşı bes- S. tın.c:nk GünelJ (~~le İk1nıı\ Ak'il\m Yr.t.'fl 100 Llret 6.615 lerdi. 
lenon pek sumim1 hisler vardı. · E. 12.08 1.50. 7,04 9.44 12.00 1,34 100 İsviçl'e l'r. 29.105 Şeyh Said her ikisinin de şlkayetleriul 

Zehra heyecan içlnde: Va.. 5,31 '7,lS 12,2'7 15,06 17,23 18,68 100 Flortu 29.185 dinledi: 
- Peki ... dedi, bahçeye çıkalım... - ~ - ·- - 100 Rayşrrıark - Halife Vlide müracaat etmediniz mi? 
Nedim Samı kalktı: tda.rehana: B~bı.A.U elvan Acımuslu.lı: lOO r~ .. ıaa. 22.0556 diye sordu. 
- Hem de, dedi, eakl günlerden., çocuk- tlOka.k No. ıs 1011 ..;rahmi 0.965 Osman cevap verdi: 

lutumuzdan, o tatlı zamanlardan bahse- ~ 100 Leva. 1.57875 ' _Dokuz kere haber gönderdik .. bir cevap 
deriz. * Beden terbiyesi İstanbul bölgesi ntle- 100 Çolwslovaıt ıtr alam:ı.dık. Diz şlk9.yet ettikçe Haccac zul-

1 

Zebranın heyecanı büsbütün ziyadeleş- t1zm aj:ınlıtından: Beden terbiyesi genel lOfı Pezeta 13.36 munu ve tazyikini aıttırdı. Bir arahk En-
mlştl, Nedim Sam.inin yanında. )'Ürllri:en bir direktörlüğü kros koşulan 7500 ve 3500 100 Zlot.I dülü.s fatihi Zeyyad o~ıu Tankın halifeye 
takım uçsuz bucaksız dü.şüncelere dalıp gt- metrelik mesafeler üzrinde 4 şubat pazar ıoo Penao 23.29 vezir olacağını duyarak sevinmiştik. Hal-
dlyordu. Yirmi beş sene sonra yeniden blr günii sabahı Topkapıdıı yapılacaktır. Her ıc:> Ley 0.965 buki, onun da Musa bln Nasir tarafından 
erkekle beraber mehtap seyretmeh çıkı- iki kategoride en çok atletle müsabakayı 100 Dinar 3.065 Endülüste bapsedlldiğinl duyduk, müteessir 
Jordu... bitiren takıma., 3 ldşUlk takımla birinci ge- 100 Yen 30.7625 olduk. 

Muhakkak ki Nedim Sami bir müddet son- len tşekküle ve birinciden üçüncüye k~dar rno uyoç l•T. 110.8275 - Halife fena bir adam değildir. Gerçi 
ra bahçede, genç çamların altında kenedisi- derece alanlara mük5.!at verilecektir. ıoo Ruhi~ Tarıkı Şama getirmeyi düşündüğünü biz de 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefıika No. 51 

- Gebert şu kızıl • diye haykırıyor
cıu. 

Küçük haydudun da maksadı buy
du. Lakin bıçak elinden düşüverdi 
Yeni gelen erkeğin parmaklan bile
ğlni öyle sıkmıştı ki, ve bu adam onun 
Yüzüne öyle bir yumruk indirmişti ki, 
o füı sendeledi ve mücadele sahasının 
dış_ına çıktı. Bayıldı, bitti. 

Iri serserinin yüzü kandan kıpkır
mızı olrnnştu. 

Şimdi artık Şermin, kurtarıcısının 
karşısında yapyalmzdı. 

- Bitti... Hallettim meseleyi... Kork. 
mayın ... Sizi artık bir başınıza bırak
mamı - dedi. 

-. A~1 efendim ... Size o kadar min-
nctta_m1 ki... 

- Nnede oturuyorsunuz.? 
- Sn tarafta. ... İrfaniye sokağında. 
- Nerede olduğunu bilmiyorum .. . 

13 ·:ı~ı da amma lmytu mahalle .. . 
B ~le r 1l:ke1i yerlerden gece yarıla
rı n::~•l o;0 ç.ivorsunuz. 

P s l:nc ::ıncak iki dakika sürmüş
tü Gı..nc kı:7.la onu kurtaran delikan· 
h o ro~•p adımlarla yürüyorlardı. 

1 •.:..ı..:.., kı'litiı, ufal< tefek bir adam, 

Nakleden : (Va • Nu) 

soluk. soluğa nefes alarak karsıdan 
1 • 

geliyordu. Karşılaşınca durdular. 
Bir fenerin dlbindeydiler. 
Genç kız, delikanlıyı teşhis edip 

hayretle haykırdı. 
_ A ... Siz misiniz - dedi. 
Birlbirlerinin ellerini tuttular. 
_ Evet ben ya ... Fakat sizi bura

da gördüğüme şaşıyorum... Şermin 

hanım .. . Demek Zonguldaktan ayrı
larak buraya geldiniz? 

- Evet. 
- Gördüğüme pek memnun ol-

dum... Daima sizi düşünürdüm. Ne 
oldunuz, ne yapıyordunuz diye me
rak ederdim... Lakin bu berbad ma.
hallede ne işiniz var? 

Kıız, hazin bir sesle: 
- Çok acıklı bir hikayedir efen

dim! - dedl. - Fakat anlatmanın sıra
sı. yeri değil. .. Siz anlatın bakalım: 
Nasıl oldu da burada bulunuyorsunuz? 

- Gayet basit ... Demin Femina.'da 
idiniz, değil mi? 

Gecenin karanlığına rağmen, l~m
banın ışığında, genç kızın fena halde 
kızardığı farkedildj. 

Başını yere eğeı ek: 

- Evet, doğru! - dedi. 
- Şöyle geçerayak sizi farkettim. 

Ne derece şa~ırdığımı anlarsınız. Göz
lerime inanamaz olmuştum. 

- Evet... Şaşmakta haklısınız. 
- O bardaki kızın vaktile benım 

Zonguldakta tanıdığım o saf, o güzel 
küçük hanım olduğuna ihtimal ver
mek istemiyordum... Sizi takip et
tim ... Bir dükkana girdiniz ... Burası 
meyhaneydi ... En kötü meyhaneler
den ... Bunun üzerine hayretim o de
rece arttı ki nereye gideceğinizi be
hemehal öğrenmek hevesine de düş
tüm ... cŞunu evine kadar götürsem 
de basına bir iş açılmasa ... > diye dü-
şündfun... Nitekim işte gördünüz .. . 
Az daha bir felakete uğnyacaktınız .. . 
Yanımdaki arkadaşı geride bırakarak 
koştum ... İmdadınıza geldim... • 

Genç kız aheste adımlarla yürüme
ğe ba.şlamıştı. İki erkek de onunla be
raber ilerliyordu. 

Şermin, birkaç dakika sonra, in
sana kasvetli hissini veren bir kötü evin 
önünde durdu. Yan taraf, mezar
lıktı. 

Erkeklere: 
- Geldim... - dedi. • Bana yaptı

ğınız bu iyilikten dolayı nasıl teşek
kür edeceğimi bilemiyorum... Ha yar 
tmu kurtardınız. 

- Şayet bu akşamki maceradan 
dolayı mütehassis oldunuzsa, ve .şa.-

yet söyledlğiniz gibi nasıl teşekkür 

edeceğinizi hakikaten bilemiyorsanız, 
memnuniyetinizi izhar etmenin usu
lünü ben öğreteyim. 

Delikanlı, cebinden bir kart çı

kardı. 
- İşte... Adresim üzerinde yazılı

dır! - dedi. - Gelip görüşeceğinizi 

vadedinJz. Pek memnun olurum. Si· 
zin de şu sırada cidden bedbaht ol
duğunuzu sanıyorum. 

_. Ah, evet, öyle ... Hakikaten bed
bahtını ... 

- İhtimal artık bahtsızlığınız so
na erer. 

- Yarabbi! Bunun imkft.nı var nu? 
- İnşallah vardır. . . Sizi ne zaman 

göreceğim? 

- Yarın ... 
- Sabahleyin saat ona doğru ... 

Muvabk mı? 
- Siz bir şey istersiniz de ben na.

sıl colma.z! > derim? 

Yakl~arak, yavaş sesle, Adeta ku
lağına fısıldar gibi: 

- Rica ederim, vadinizi unutma
yuuz Şei'mtn ... Bu, benim nazarımda 
birinci derecede ehemmiyeti haiz bir 
meseledir. 

Birlbirlerinin elini tuttular. 
Genç kız, delikanlının titrediğini 

hissetti ve usulle parmaklarını geri 
çekti. 

Bu sırada erkek, yaşlı arkadaşına, 

duyduk.. takat, Hcca.c: cO bir ~ktür .. gQ.
nön birinde tahtınızı d& yıkabilir l ıı d.ly~ret. 
halifeyi korkutmuş. Haccacı gene yerı:n~e 
bıraktı. sız. halifeyi ziyaret etııeydinis, 
umanın ki derdinizi dinlerdi. 

_ Şama cıtmele cesaret edemdik. Medi
neden ayrılırken, bize: cSakın Şama gl.t
ıneyiniz .. Ha.ccac sizi öldürür!• dedller. 

- Yalan delil. Haccac hasımlan içln çok 
ln.sa.fsızdır. Maama!lh dostlannı tutmasını, 
himaye etmesini de bilir. Keşkl siz, o Hind 
.teferinden dönmeden Şama gitseydiniz. 

- İyi amma., Seyid! Bizim onunla. do5' 
olmamıza 1mkA.n var mıdır? 

- Zahiren dost görünüp işinizi yapabi
lirdiniz! 

- O, bizlm halife lle temas etmemize fır
.at ve hnkA.n vermezdi ki.. birkaç kere gön
derdiğimiz adamlarımızı bile döverek geri 
çevirdi. • 

- Bana kalırsa, bu Ziyaretiniz pek mev
simsizdir. Keşke. onun Şamda olmadığı 
blr zamanı lntlhap etseydiniz. 

- Beklemeğe vaktimiz yoktu. Sizden yur
dun ıstemcğe geldik. Eğer siz de bizi baştan 
sa.varsanız, çoluk çocuğumuz perişan ola
cak. Bize merhamet ediniz. Adaletten baş
ka birşey istemiyoruz . 
Şeyh Said, Medinedn gelen ziyaretçilere 

çok acıyordu. 

Çöl bakimi Maryanayı 
seviyor mu? 

Şeyhin gözdesi o gece çok hiddetlıydı. 
Zenci cariyesine hiddetle bağırdı: 

- Onun buradan kaçmasına meydan ver
miyeceğlm ... Onu geberteceğim. 

- Neden on:ı. bu kadar düşman oldunuz, 
sıttl? 

- Onu g<!bertmek hakkım değil mi? O, 
zaviyemize geldiği gündenbri, ben uyku uyu
muyorum. Maryana, benlm saadetim! çcl
m.ıştır. Bu saadet hırsızına rcls neden bu 
kadar yüz veriyor? 

Kabile reisi bu sesleri uzakt.ı.m duymuş
tu. 

Onu bir aralık çağırttı .. saçlarını okşadı .• 
lı:endisJni çok sevdiğ1nl söyledi. 
Ayşe şeyhin odasından uzaklaşınca. Sai

d.in uykusu kaçmıştı. Bir müddet aşağı yu
karı dolqtı.. halifenin yanından kaçarı vo 
nereye gitmek, ne yapmak istediği bir tiır
lü anlaşılamıyan İspanyol dilberı o günler· 
de şeyh Saidi fazlaca meşgul etmeğe baş
lamıştı. 

- Ayşenl.n onu kıskanmakta hakkı var. 
Diye söylendi ve Ma.ryananın hayali gö

Eilnün önünden geçti. 
- Ne güzel kadın ... Melekler kadıır saf 

ve temiz. Onu yurdundan ve alle yuvasından 
ayırıp buralara gönderen Tankın hiç de ak
lı yokmuş. Bu tadar güzel ve sevimli bl.r 
mahlilltu yanında. alıkoymamak delilik de
lil midir? 

Solll'a birden gülmcğe başladı: 

- Ayni deliliği az kaldı ben de yapac;ı k
tım.. Maryanayı Şama göndcrmeğe karar 
vermiştim. Halbuki, bu kadın bugün benim 
düşmanım olan halifenin gözde:;lctir. Onu 
ele geçl.rmlşk.en, tersi yüzüne Şama gön
dermenin maııası budur : Bu net!!: m~;va
yı ben yiyemedim .. sana iade ediyorum. 

Kabile reisi kendi kendine bir hayli soy
lendikten sonra, :Maryanayı yanmdan ayll"o 
mamaga karaı· vermişti. . 

Biraz sonra elini şakagına dayadı: 
- İyi amma .. düşünü.ecek bu nokta var_ 

Ayşenln şüpheleri de yabana atılamaz. Aca.
ha :Maryana adamlarımdan binle gizlice se
vişiyor mu? 

Kabile reisi kurnaz, U?.ağı görür bir adam.. 
dı. o, her ihtimali düşünüyordu. Hatta. blr 
gün kendisine aa.şkıdıın bahseden kulağı 
dellk bir ba.şka kabile reisi: cAşkın gözü da.-
ima kördür. Birşey gormezl11 demişti. Said 
bu sözü hatırlamıştı. 

(Arkası var) 

İngilizce şöyle diyordu: 
- Ah, ne güzel, ne hoş!. .. Onu ne 

kadar beğeniyorum.! 
Şermin bu sözlerin mAnasını an

ladı. Dudaklaıı.nda bir tebessüm be
lirdi. Çoktandır gülmeğl unutmuştu. 

Evinin kapısından. girdi. Bir kibrit 
çaktı. Bu hafif ~ık sayesinde en yu
karı çıktı. Kat kat kiraya verilen bu 
se-fertası biçimli evin tavan arasın. 
da oturuyorlardı. 

Bölüklerinin kapısını açınca, ha-
zin bir çocuk sesi duyuldu: 

- Sen misin, a.b1a? 

- Evet. 
- Çok şükür, gelebildin. 
- Uyumadın nu h!lll? 

- Hayır ... Açım da uyuyamıyorum. 
Genç kız, küçük bir petrol IAmba

sı yaktı. Bunun üzerine, odanın ga
yet yürekler acısı çıplaklığı göründü: 
Bir bölme ve bir odadan mürekkep 
olan bu sözüm ona dairede 1lıne lime 
olmuş bir koltuk göze çarpıyordu. 
üzerinde, senelerin, iztırabın ve me9" 
hul bir :illetin yıprattığı bir kadın 
oturuyordu; oturarak uyuınağa çar 
balıyordu. Vaktile güzel olan ~üz 
hatları simdi artık bozulmuştu. Ifa.
desini l;:~ybeden gözleri hiç bir şey
den, hiç bir mt'lna çıkaramıyormllf 
gibi boşluğa bakıyordu. 

(Al'kası var) 
l 
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Voroşilof cephede 

Ladoga gölµnün şimalin-
deki muharebe hafifledi 

(n..tarafl 1 inci aahifede) 
timallnde düşmanın birkaç hücumu .., 
yiatla tardedilmiotiT. 
Doğu cephesinin diğer noktalannda 

ketif müfrezeleri faaliyeti olmuııtur. 
Kareli berzahında, Fin ıahll batarya

ları müteaddit düonıan bataryalannı 16-
kuta icbar etmiştir. 

Dün Finlandiya üzerinde uçan dilt
ınan tayyarelerinin adedi 200 olarak 
tahmin edilmektedir. Şimdiye kadar 
alınan malı1mata göre, Fin dafi topla,. 
n ve avcı tayyareleri 20 dilfman tayy&• 
resi düşürmüııtür. Yalnız bir tek Flo 
tayıyareai düşmüştür. 

Fin tayyareleri cepheye doğru ilerli• 
yen düşman kollarını ve d\ifman tahq. 
pidlerini, birkaç gan, bir Sovyet limanı
nı ve bu limanda bulunan jtemileri bom
bardıman etmişlerdir. 

Voroıilof cephede 
Moskova 30 (A.A.) - Harbiye ko

miseri Voroşilof, refakatinde eeneral Sa· 
paınikof ve Mekliı bulunduiu halde 
Teriokiye gelmiştir. Voroıilof, yoluna 
devamla buradan Kareli ve Ladoga cop· 
helerine gitmiştir. 

Sovyet tayyarelerinin 
akınlan 

Helslnki 30 - Sovyet tıwyyareleri dUD 
ıivil halkı bombardıman etmiftir. Bir 
hastaneye atılan bomba 20 kifinla 
ölümüne sebep olmuıtur. Abo ıehrinde 
30 kişi ölmüş, 50 kişi yaralaninif, 15 tfY 

~ılmışbr. Pargoda ..f ölü, 1 O yaralı 

Felaketzedelere yardım 
Budapefte belediyesi de 50 

bin penkö tahsiı etti 
Ankara 30 (A.A.) - Ranaon yar

dun komitesi reiıi Ahmed İbrahim. 
Cümhurreisi İsmet lnönüye aönderdiii 
bir telgrafta hareketi arz felaketzedeleri 
için Rangon halkı tarafından 1 700 İn· 
giliz lirası teberrü edilmig olduğunu bil4 
dirmiştir. 

Ankara 30 - Köstencede mukim 
vatandaşlarla ırk.taş_larınuz ve hayırse
ver zevat tarafından zelzele felaketz• 
deleri için 82, 700 Ley, Üsküpten de ye
niden 13,350 Dinar teberrü edilmittir. 
İskenderiyen.in yardımı 820 Mısır lira
sına varmıştır. 

Budapeşte belediyesi felaketzedelere 
yardım için 50,000 penkö tahsiı etmiftir. 

Ankara 30 (AA.) - Beyrutta İbra
him Şakir bareketiarz felaketzedeleri 
için 200 Suriye lirası, Kemal Hagim 
1 5, emeldi albay Ahmed Necip 25, 
doktor Mustafa izzettin 25, bayan 
Sara Siret de 25 Mısır lirası teberrü ey
lemişlerdir. 

Yine Beyrutta İbrahim Itrı 500, bir 
Türk vatandaşı 50 ve Muzaffer Emin 
de 50 Türk lirası teberrü etmişlerdir. 

Yeni zelzeleler 
Sıvas 30 - Bugün burada saat tam 

3 de orta şiddette bir zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Ş. Kar.Jıisar 30 (A.A.) - Dün gece 
nat 2 l de kasabamızda hasarsız hafif 
bir z~lzele olmuştur. 

Amasya 30 (AA.) - Dün Amasya
da saat 18,35 de üç saniye devam eden 
hafif bir zelzele olmu~tur. 

Amasya 30 (AA.) - Bugün Sıvaa 
transit deposnndan felaketzedelere tevzi 
oı•mmak. üzere 2 7 4 7 kilo muhtelif yiye
ce .• maddes· ile 324 kilo sabun ve bir 
aandık eşya gelmiştir. 

Amasyada bulunan felaketzedelerden 
6 erkek ve bir kız çocuk Ankara çocuk 
esirgeme kurumuna gönderilmiştir. 

Şehrimizden yapılan yardım 
J • ':ikt.tzedelere dün de şehrimiz Kızılay 

şub'lerine yapılan yardım yekunu 981,228 
liraya b'lliğ oı~·--

İzmirde bir deniz kazası 
İzmir 30 (Telefonla) - İzmir körfe

zi dahilinde Çakalbumu dalyanı sahibi 
B. Mustafanın oğlu 1 8 yaşında Halil, 3 
~ün evvel akşam üzeri bir yelkenli ile 
l;ımirden dalyana hareket etmiş ve ken
disinden bugüne kadar haber alınama
mıştı. Yelkenli Karşıyaka önünde bat
nuş olarak bulunmuştur. 

Halilin boğulduğu_tahmin ediliyor. 

Bulgar Kralı Borisin doğu
munun 46 ncı yıldönümü 
Sofya 30 (A.A.) - Kral Borisin 

doğumunun 46 ncı yıldönümü, bugün 
bütün memlekette dini aytnıerle kut
lanınıştır. 

Sofyadaki dini ayinde, hükümet 
azası, kordiplomatik, saray erkdnı, 

yüksek devlet memurları, cemiyetler 
mümessilleri ve büyük bir halk küt
lesi hazır bulunmuş ve Sofya garni
zonu kıtalan da bu ayine iştirak ey
lemiştir. 

Gazeteler, bugünkü bayram dolayı
sile, Kralm yüksek şahsiyetini ve bü
tün milletin l:cndisiııe bağlılığını te
barüz ettirmektedir. 

1 

yaıdD'. J 7. Sovyet tayyareai dUtürUl· 
nıüttilr. 

Sovyet tebliği 
Moekova 30 (A.A.) - Leninırrad 

erkiruharbiye dairesinin 29 ıonklnun 
tarihU tebliği: Mühim bir hldise cere
yan etmemi§tİr. Sovyet lıava kuvvetleri, 
keoif ve bombardıman uçuılan yapmıt
lard.ır. Muhtelif noktalarda 7 düıman 
tayyareai diitüriilmü,tür. 

Murmanak'da bir miting 
Mo.koıva 30 (A.A.) - Tası ajansı 

hildiri)'or: Arktik filosunun amiral ae
miai cJozef Stalin> ile .Sedo> buzkıra
nı. dün alqam Munnanaka varmıfbr. 

Gece, projektörler albnda rıhtunda 
büyük bir mitina akdolunmuıtur. 

İsveç gönüllü müdafaa 
tetkilab 

Stokholm 30 (A.A.) - Social - De
mokraten guetesinin bildirdiğine g'Öre, 
laveç ordusu başkumandanı general 
Thomell, askeri makamata tabi olmak 
üzere bir aönüllil müdafaa teşkilatı ya
pılmaaı için ihzari tedbirler alınmasını, 
hükQmetten talep etmiıtir. 

Bu teokilatın hedefi, bilhusa tayyare
lere ı:o bozgunculuk için paraıütle mem
leket dahiline inebilecek düımanlara 
kar11 müdafaada bulunmak olacakbr. 
Bu te,kilit. gönülH1lerden mürekkep bu· 
lunmakla beraber devletin kontrolii al
tında çalıımak ıuretile de herhangi bir 
aiyut grupun istifade 61eti haline gele
miyecektir. 

lsvicrede bir infilak 
' İnfilakın suikaad eseri 
olduğu anlatıldı 

Bem 30 (A.A.) -İçinde infilft.k edi
ci maddeler bulunan Arllkon makine 
fabrikasında geçen cuma günü vuku 
bulan infila.kın bir suikasd eseri oldu
ğu hükfunet makamlannca tesbit edil· 
mi§tir. Yapılan tahkikat neticesinde 
faillerin sabotaj maksadile. mi, yoksa 
sadece bir nümayiş olarak mı bu işe 
teşebbüs ettikleri anlaşılacaktır. 

Mücrimlerin tevkifi imk!nını vere
cek mahiyette malümat getirecek o
lanlara 2000 İsviçre frangı müklfa.t 
vadedilmi§tir. -----
Rumen petrol komiserliğinin 

içtimaı 
Bükreş 30 (A.A.) - Hük0.met1n 

yeni petrol komiserliği bugün ilk iç· 
timaını yapmıştır. 

Miill İktisad Nezareti aşağıdaki teb
liği neşretmiştir: 

«BW1dan sonra evvela. hububat ve 
sonra da madenler için buna benzer 
komiserlikler ihdasına mecbur olaca.
ğımız şüphesizdir. Zira istihsal ve 
tevzi için bütün otoıiteyi haiz bulun
maklığımız lazımdır.:. 

Meşhur lspany_o_l_tayyarecisi 
Finlandiyaya gönüllü gitti 
Stokholm 30 (AA.) - Saragoalu 

albay Beres, Finlandiyaya i'Önüllü ola
rak gitmek üzere Stokholmden geç
miştir. 

Albay Berca, Madridin hava müdafa· 
asını idare etmiş olan yüksek bir İspan· 
yol tayyarecisidir ve birçok hava mu
harebelerine iştirak. eylemiftir. 

lspanyol sosyalist partisine meneup 
olan albay Social - Demokraten gazete
sine şu beyanatta bulunrmqtur: 

Sovyetler, vaktile Almanları itham 
ettikleri ayni fena hareketleri yap~ 
lardır. Finlandiyanın üzerine saldırmak
la Sovyetler, vaktile şampiyonlufunu 
yapbkları bütün prensiplere ihanet et
mişlerdir. 

Garp cephesinde vaziyet 
Paris 30 (A.A.) - 3 klnunusa.ni aqam 

tebJlği: 

Sar'ın batısında ehemm.IyetU surette ke
fil kolları faaliyeti ka.yde~lr. 

Aynl bölgede ıünün mlihtm bir kısmın
da karşılıklı topçu faaliyeti olmuştur. 

Cepheye gönderilen İngiliz 
kıtal an 

Londra 30 (A.A.) - Geçen temmuz.. 
da silah altına davet edilen 1920 do
ğumlu İngiliz kur'a efradının ilk müf
rezeleri cepheye sevkedilerek daha yaş
lı askerlerden mürekkeb alaylara alı
nacaklardır. 

«Hitler bana şunlari söyledi» 
Stokhohn 30 (A.A.) - Rauchsiggtn 

cHitler bana şunlan söyledi> isimli 
eseri hakkında tefsira.tta bulunan. 
Göte'berurg gazetesi, hükQmet aza. 
sının Alınanyanın İsveç hakkındaki 
niyetini gösteren bu kitabı dikkatle 
okumalannı tavsiye etmektedir. 

AıtŞAll 

KOÇOK HABERLER: 
* Şişhane yokuşunda. İtfaiye ga.ra.Jı Ue 

Asl:erlllt da.lresi arasındaki sahanın tanzi
mi için bir plA.n hazıilanmuıtır. Bu pi.Ana 
göre, Meyit yokuşun un Şl.şhane yokllfun& 
yakın kısm.1 bir miktar genlşletUmektedlr. 
İleride Askerlik daireslle garaj da. kaldın· 
lacaktır. *Bir gazete Vali Dr. Kırdarın Ankata· 
ya gideeeğinl yazıyordu. Umuml Meclis iç
timaı ve saire işleri dola.yıslle Vail bugün
lerde şehrlml.zden aynlnuyacak.tır. * Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi Kırdar, 
Boğazın boş ve çıplak sahala.nnın a.ğa.çlan
cl.ınlmasına. karar vermiştir. Bu ltlbarla 
Boğazda.ki kaymakamların relsllklerinde 
birer komisyon teşkil edllecek, bu komis
yonlar kendi mıntakalanndaki çıplak sa.
halan tesbit edecekler ve bu sa.halara he
men ağaç dikilecektir. Aynca. Boğazda bof 
sahası olanlara. Belediyece meccanen fidan 
verilecektir. 
*İngiltere, Kanada ve Amerika. 19in ba.

zı tüccarlar mal toplama~a başlamışlardır. 
İhracat piyasamızda canlı hareketler ol
maktadır. Dün de 200 bin liralılı: ihracat 
yapılmıŞtır. Dün bilhassa İngiltereye fın
dık, keçi kılı, kestane, ceviz; Fransa.ya. pa
çavra gönderilmiştir. Yağlı tohumlar için 
d8 hariçten talepler g~lmektedlr. Bu yüz
den keten tohumu kilosu J.5 kuruşa kadar 
yübelmiştlr. * Ankara.da bulunan Denlzyollan umum 
müdürü B. Ibrnhim Kemal Baybora, cu
martesi günü şehrimize dönecektir. 

* Rupen adında bir yankesici, bir yer
den yirmi lira kıymetinde damga pulu ça
larak bunu 16 liraya. satmak ve Zanek adm· 
da biri de hırsızlık olduğunu bilerek bu 
pllllan satın almak suçlarından mazııu
nen Sultanahmed birinci sulh ceza mahke
mesıne ıverllmişlerdir. Yapılan isticvap ne· 
ticesinde her ikl maznun da. tevkif ed.ll
mlşlerdir. * Muharrir Kemaleddin Şiikrü tarafın
dan bir müddet evvel İkdam gazetesinde 
n~redllen Hazreti Muhammedin ha.yatma. 
dair tefrikada. bir ziyafet sofrasının tasvi
rinde halkın ar ve haya duygularını inci
tecek şekilde mtistehcen mahiyette yazı 
yazıldı~ iddia.sile Kemaleddin Şükrü ve 
İkdam gazetesinin o zamanki sahip ve neş
riyat müdürü Ali Naci Karacan nleyhlerl
ne açılan müstehçen neşriyat davası asliye 
sekizinci ceza mahkemesinde bitirilmişti.r. 
Muhakeme neticesinde, bu eserin müsteh
çen mahiyette olmayıp tarihi ve edebi kıy
meti haiz bulunduğu ehli vukuf ra.porlle 
de sabit olduğundan, her iki maznunun 
beraetlerine karar verilmiştir. * Kasımpaşada. on bir yaşlarında Hani
fe adında bir kızcağıza tasallut etmekten 
maznun 15 yaşlarında Mehmed dün Sul
ta.nahmed birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiş ve tevkif edilmiştir. * Meliha adında yinnl yaşlarında. bir 
kız tramvayla Mecidiyeköyünden gelirken 
Şlşl1de tramvay durmadan atlamak ıste
mif ve müvazcneslnl kaybederek düşmti.§
tür. Vücudunun muhtelif yerlerinden aRu 
surette yaralanan MeJJha hastaneye kal
dırılmıştır. * KQ.zım adında biri Aksaray civannda 
şüpheli vaziyette dolaşırken polisler yaka.
lıyarak üzerini ara~lar, cebinde yedi pa
ket heroin bulmuşlardır. Karakolda. verdi
ği lladede Kfızım, herolnlert Mustafa adın
da. birinden aldığını söylemiş, Mustafa da 
yakalanmıştır. Bunun üzerinde de bir pa.
ket heroin bulunmuş, zabıta tahkikata. 
başlamıştır. 

2 

3 

4 

BULMA CAMIZ 
12 34=ı 6789 

Soldan sata.: 

1 - Örmekten emir - Dln düşmanlan. 
2 - Kundak koyan. 
3 - Başka - Sancak. 
4 - Kuruntu - Bal fıı.brlkasının işçisi. 
5 - Tersi kek ve pastaya benzer bir tat-

lıdır. 
6 - Elkap - Yeill ektim kırmızı bitti. 
7 - Ya.nar dağ tepesinde.ki delik - Llh

za.. 
8 - Sonuna cL• gelirse meylet demektir .. 

Kan. 
9 - Kımuzı - sonuna ıNt gellrs8 çivi çı-

karan l!ettlr. 
10 - Bir çift - Alçak. 

Yubndan aşalı: 
1 - Botaroa gıcık olunce. yapılır - Başı

na cR• gelirse çoban olur. 
2 - Bir hayvan lıastalıl'l - Te1'81 kllrne-

tin b~langıcıdır. 
3 - Mu.sulda blr hara.be. 
4 - Avrupanm cenubunda. bir denJs. 
5 - Zarf edatı - Gene teşrif et. 
6 - Kıskaçlı ve zehirli bir böcek -Tersi 

zeveban eder. 
7 - Sonuna «T» gelirse ihtiı'& demet 

olur - Beyaz - Papanın 1sml 
8 - Yokluk diyan. 
9 - Tersi mevlevilerin etekllQidll'. 
10 - Söz söyleme kudreti - Kısa kılıo. 

Geçen bnlmacamızın halli 

Soldan sata: 

ı - Vapur, Yara., 2 - İvenınabab, S -
Ralucuşok, 4 - Artta., l!ııt, 5 - Nekahat, Ml. 
6 - Anut, Ram, 7 - Ltn, Manisa, 8 - İlok, 
Likan, 9 - Galagecesi, 10 - Eç, zat, Bıd. 

Yukandan aşağı: 
l - Viraneliğe 3 - Avare, İl.Aç, 3 - Pell

kanol, 4 - Unutan. Kaz. 5 - Rica.hum, Ga, 
6 - Nu, Atalet, 7 - YQ§Lt, Nio, 8 - Abo.s, 
Bikes, 9 - Rakım.asası, 10 - Ab, TJmanid. 
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İtalya, Almanyayı iktisaden tatmin 
etmesini Romanyaya tavsiye ediyor 

(.Battarafı 1 inci sahifede) 

Bir İtalyan gazetesi, İtalya ile Aı.. 
manyarun Rumen fstihsa.1Atının yüs
de altmışını satın aldıkları halde İn
giltere ile Fransarun ancak yüzde 
onunu sa.tın aldıklannı kaydediyor. 
Diğer bir gazete de Almanyanın Ru
men istihsa1At kaynaklannı kendi 
sanayüne adapte ettirmek mecburi· 
yetinde bulunduğunu, üçüncü bir 
gazete de Romanya.nın, Alm.anyaya 
göstereceği her hangi bir mukaveme
tin vahim bir tehlike teşkil edebilece
ğini yazıyor. İtalyan gazetelerinde şu 
başlıklar göze çarpıyor: c:Demokrasi
lerin iddialarına karşı Roman.yanın 
enerjik vaziyeti>. 

Bu sabahki Messagero gazetesi, 
Romanyanın Berlinin değil, fakat 
Londra ile Parisin tecavüzt tehdidi 
altında olduğunu ileri sürüyor. Bu 
suretle bu meselede, İtalyanın nok
tai nazarı açıktan açığa Almanyaya. 
müsaiddir. İtalya, Almanyanın Ro
manya tarafından iktisaden tatmin 
edilmesini temenni eder görünüyor. 
Bwıun da sebebi daha vahim ö.kibet
lere ve evvelemirde siyasi bir vazıyede 
mAni olmaktır. İtalyan gazeteleri 
tarafından ileri sürülen bütün müta.
rn.aıarda bolşevik amili, tamamile 
gayri mevcuddur. 

Velhasıl bugünkü münakaşada 

İtalya, iktisadl sahada Alınan.yaya 
müsaiddir. Gazeteler, hiç bir bolşevik 
tehlikesini ima etmiyor. Alman 
ihtiyaçlarının tanınması, Alrnan
yanın İtalyan menfaatlerinin üstün 
olduğu Adriyatiğe daha uzak bir 
mıntakada harekette bulunması İtal
yanın menfaatlerine daha uygun ge-

1 
leceği mülAhazasından ileri g-ellyor. 
Oeuvre gazetesinin makalesi 

Parl.s 30 - Fransız gazeteleri Bal· 
kan antantı konseyinin Belgradd& 
yapa.cağı toplantı haklrında makale
ler neşrine devam ediyorlar. Oeuvre 
gazetesi diyor ki: 

c:Balkan antantı konseyinin sansas
yonel kararlar vermesi beklenmiyor. 
Dört Balkan devleti ihtiyatlı hareket 
etmektedir. En nazik mevkii olan Ro
manyadır. Çünkü doğrudan doğruya 
Alman tehdidine maruzdur. Maama,.. 
fih bu tehdid yarın diğerlerine de te
veccüh edebilir. 

İtalya Balkan devletleri arasında 
anlaşma mesaisini teşvik etmekte, fa,. 
kat Almanyanın Romanyayı Alman 
kontrolü ı:ıltına koymak gayretine de 
yardım eylemekted.ir.to 

Rumen petrol komiserliği 
İşe başladı 

Bükreş 30 (A.A.) - Umumi petrol 
komiserliği dün akşam resmen teşek
kül etmiştir. Umumi komiser, profe
sör Netta, bu münasebetle bir nutuk 
1rad ederek btı. teşekkülün gayelerini 
tasrih etmiş ve demiştir ki: 

c:Müsallah kuvvetlerimizin ve ik· 
.fuadiyaturuzın ihtiyaçlannı karşıla

mak için kftfi mıkdarda petrol istih· 
sal etmeği teahhüd etmek mecburiye
tindeyiz. Petrol istihsalatının daima 
devletin himayesi altında bulunduğu
nu hissetmesi lazımdır.» 

Bil.kreş 30 (A.A.) - Emin bir men
badan öğrenildiğine göre, Rumen 
petrollerinin Almanyaya naklini tes
ri etmek üzere Alman demiryollan 
idaresi Romanyaya 120 lokomotif ile 
2000 sarnıçlı vagon sevketmiştir. 

Balkan konferansı 
(Baştarafı 1 inci sahifede) 

olan Başvekil ve Hariciye Nazın B. 
Metaksas'ın riyasetindeki Elen heyeti 
bu akşam vapurla Selft.niğe hareket 
etmektedir. Heyet Selanikten de tren
le Belgrada gidecektir. 

B. Metaksas riyasetindeki Elen he
yeti, orta elçi Melas, orta elçi Papada
kis, Hariciye müdürlerinden Andrulia 
ve Gafos ve Başvekilin yaveri albay 
Nobelis'ten mürekkeptir. 

Atina 3 (A.A.) - Metaksasın Bal
kan konferansına hareketi hakkında 
tefsiratta bulunan Messageri d'Athens 
gazetesi, statükonun muhafazası Yu
nan harici siyasetinin mihverini teş
kil ettiği mütalaasındadır. 

Diğer Yunan gazeteleri de buna 
benziyen tefsiratta bulwunaktadırlar. 

Esaslı noktalar 
Belgrad 30 (A.A.) - (Havas) : Bal· 

kan antantı konferansının ruzname
sinde esaslı noktalaım şunlar olacağı 

Hakikati olduğu 
gibi görmek 

(Sa.tarafı 1 inci sahifede) 
tehlikesi bertaraf olup Almanya. Ro
manyanın gırtlağına bastı. Bu sefer 
İtalya Alınanyanın taraftarı kesildi. 
Romanya istikİ!lini Sovyetlere karşı 
müdafaa edeceğini hararetle yazan 
İtalyan matbuatı, şimdi Almanyayı 
haklı görüyor, ve Romanyaya, Alman 
dileklerine boyun eğmesini tavsiye 
ediyor. «Romanyayı tehdit eden, Al
manya değ'll, İngiltere ve Fransadır.>> 
gibi garibeler yazmaktan çekinmiyor
lar. 

Bu vaziyet açıkça gösteriyor ki, 
İtalya, Balkanlarda sadece Sovyet 
tehlikesine taraftar değildir, fakat 
Almanya nüfuzuna tamamen razıdır. 
Bu hareket tarzında, İtalya politika
sına «büyük bir ahlak ve fazilet kıy
meti vermek» yerinde olur mu? 

Necmeddin Sadak -------
İzmirde hhalatcılar birlikleri 

de kurulacak 
İzmir 30 (Telefonla) - İhracat hir

lilderi şeklinde yakında İzmirin manifa
tura, tuhafiye vesair ithalat tacirleri Ti· 
caret Vekaletinin muvafakatile ithalat
çılar birlikleri tesis edeceklerdir. 

İthalatçılar bu birlikler vasıta.sile hü
kumetin göstereceği kolaylıklardan da 
istifade ederek hariçten ihtiyacı karşıla
yacak ithalat eşyası getirteceklerdir. 

bildirilmektedir: 
1 - Bal.kan memleketlerinin büyüt 

devletler bilhassa muharipler karşı

sındaki hattı hareketi, yani Balkan 
devletlerin.in tam bltaraflıklannın 
teyidi, 

2 - Balkan antantı memleketleri
nin Macaristan ve Bulgaristanla mü
nasebetleri ve Balkan - Tuna barış ve 
bitaraflığının idamesi için bu mem
leketlerle teŞriki mesai imka.nı, 

3 - 1939 yılı için derpiş edilen ve 
harp dolayısile tehir edilen husust 
kon!eransın mevzuunu teşkil etmesi 
icab eden bazı iktisadi meselelerin 
ıtedkiki. 

Bulgaristanla Macaristan 
temsil edilmiyecek 

Sofya 30 (A.A.) - (Havas): Zora 
gazetesi yazıyor: Bulgaristan Balkan 
konferansına müşahid göndermiye
cektir. Ayni gazeteye göre Macaristan 
da temsil edilnıiyecektir. 

Heyelan 
( Baştarafı 1 inci aahif ede) 

Borular patladı, iki evi 
au bastı 

İzmir 30 (AA.) - Sinekli mıntaka· 
sında bir müddettenberi hafifce başla
yan heyelan dün ilerleyişini artırmı~ 
Vezir ve Oımanağa sularının ana boru
larından birini patlatmıştır. Civarı kap
layan suların arzettiği tehlikenin önüne 
geçmek için belediye suyu derhal men
baından kestirmiş ve ihtiyati bir tedbir 
olarak su basan mıntakadaki evlerden 
ikisini de tahliye ettirmiştir. Borunun 
ıüratle tamirine çalışılmaktadır. 

İzmiı:in imar planı 
İzmir 30 (Telefonla) - İzmirin müı4 

takbel imar planı için Vekiller Heyeti k.,. 
rarile belediyece İzmire davet edilen 
Fransız şehircilik mütehassısı B. Kor
düzye'nın 15 martta İzmire geleceği ve 
tetkiklerine başlayacağı haber alınmıştır. 

Zavallı çocuk 
İzmir 30 (Telefonla) - Buca nahi

yesinde Poyraz sokağında bakkal Sadı
ğın dükkanında ateş yakılırken etekleri 
tutuşan 3 yaşında Hikmet adındaki ço
cuk hastanede pansıman yapılırken öl
müştür. 

Giresunda 2 ilkokul açıldı 
Giresun 30 (A.A.) - Bir aydanberi 

kapalı bulunmakta olan dört ilk oku
lun ikisi bugün açılarak tedrisata 
başlanmıştır. Çift tedrisat yapmak sure. 
tile diğer iki okulun talebeleri de bu 
mekteplere devam edecektir. 
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HAS TRA BI AGI 
Sıcakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kr. Hasan Deposu: Bahçe kapı, Beyoğlu 
tr~mvay duralı karşısında Şubeleri: Galata: Karaköy, Beyoğlu, İstiklô:l caddesi, Kadıköy: 

Alhyol _ağızı, Üsklldar: Hakimiyeti Milliye caddesi, İzmir: Kemeraltı caddesi 

KltÇ'ÖK lLlNLAB 
J'evk&lAde ahvalin devamı mtıdde

tınce ııayrl mua11en l11n1erde hafta
da lk1 veya üo defa nqredllecektlr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

12 SENEDENBERİ - Bankalarda çalış
makta olan genç bir memur Türkiye d.ah1-
11nde iş aramaktadır. Akşam gazetesinde 
tJ. N. M. rümuzuna mektupla mUrıı.caat. 

Mt}TERCİM ve MUHABERE MEMURU -
Büyük bir şirkette bulunmuş, fevkalade 
Almanca, türkçe, ve iyi fraıı.sır.ea. bUen tec
rübeli mütercim ve muhabere memuru öğ
leden sonralan çalışmak üzere 14 arıyor. 
Akşam gazetesine Eti rümuzu altında mtt
racnat. 

ÇOCUK BAKICI - Şüvester tercübell ve 
bonservisleri olan bir şüvester yeni dolan 
çocuklara bakmak için Türk ailesi yarun
da iş anyor. Adres: Erenköy Zihni paoe. 
köşkü - Telefon: 52-21 - ı 

TERCEME İSLERİ - Fransızcadan türk
ceJe ve türkçeden fransızcaya her nevi ter
cemeler süratıe ve ehven f1atle yapılır. Bah
çekapı Anadolu han No. 28 e müracaat. 

LİSE DERECESTh..., )E - Tah.!lli olan dü
rüst bir genç, öğleden sonralan çalışmak 
üzere az ücretle iş arıyor... İ11teyenlertn 
Akşamda cO. Ş. K.» rümuzuna. mektupla. 
bUdlrmeleri. 

LİSE MEZUNUYOM - İki sene eJ.ıtveriş
te bulundum. Eski yazılan da okurum. 
Muhtaç olduğumdan, günde eıu kuruştan 
qatı olmamak hesa.bile verilecek her üc
rete, günün her zamanında. kltipllkten 
uşaklJla kadar her türlü 1.fi ya.pabillrim. 
Akşamda VV rumuzuna. mektupla müra
caat. 

9 VE 11 YAŞLARINDA - Biri otlan biri 
.tıs kimsesiz iki mektep çoeuıtu temiz ve 
yalnız ailelere yoldaş olmak üzere verilir. 
Akfam'd& (Çocuk.) rümuzuna. mektupla 
müracaat. - 1 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 

İNGİLİZCE TİCARİ MUHABERE YA
PABİLECEK BAY VE BAYAN ARANIYOR
Akşamlan s_~a-~ 5-7 arasında İstanbul Çü
makçılar Buyük yeni han ikinci kat nu
mara. 26 da bay Remziye müraeaatlan. 

BİR TAHSİL MEMURU İSTENİYOR_ 
Piyasada çalışa.caktır. Kefalet vermesi şart
tır. İsteyecekleri son tıatlarla İstanbul pos
ta kutusu 119 za mektupla müracaat. _ ı 

BİR BAYAN İSTENİYOR - Bir yıı.zıha
nenln yazı işlerinde çalışacaktır. Mufassal 
bal tercümeleri, açık adresleri iatedlklert 
aylık nılkta.nnı bildiren bir mektupla i:.stan-
bul posta. kutusu 119 za müracaat. - 6 

OKUR YAZAR BİR BAYAN ARANIYOR -
Adres: Beyazıd Okçularbaşı Ayyılclız '"•....,. 
No. 89 &'11"'.,._ 

DAK"l'iLO ARANIYOR - İıteyenler mek
tupla veya bizzat Galata Pertembepazarı 
!~~~ı ~er gün (3-5) e kadar müracaat 
- er. eşlnci kat 8 numara.ya. 

n:ı:!~ ARANIYOR - Arap harfle-
aranıyor ii~~ sert yazabilen b!r daktilo 
tere müracaat uı Bahçekapıda iki.ne! no-

. -ı 

VEZNEDAR. ARANIYOR - 500 
d1 teminat 1rae etmek ıı Ura nak-
aranıyor. Taliplerin sartlle bir veznedar 
tramvay caddsind Sirkecide Hanılclly& 

e Küçük İsrnau h 
altında 36 numo.rada Oömı paşa anı 
laza,sına müracaat.ıan. ekçi Sa.ld ma-

- 2 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK KAMYON - Fabrika 

illa, mal ve yolcu taşıma~ elve Ya, ~kll
M kullanılmış 39 modeli bir ~11 ve çok 
kamyonet aa.tılıktır. Müracaat M&rp1:!ruılı:alı 
Büyük Abit han 4 ,,ç ~ 

-z 
SATu..IK. 136 MODEL BUİK _ Müra 

ılaa.t: Gala.ta. Şi.şane karakol IJi§ane rara. -
ı!'._hGalata Şi.şane karakol Frej han No ' 
u alt Seçim. · 

-ı 

4 - KiRALIK .. SATILIK 
X:ATILm: ve KİRALIK &PAKT.iMAN _ 
taJka Teşvlkiye caddesi 29-Sl numaralı a 
apa~dalı gayet manzaralı müceddet 
taıı le ~em. satılık ve hem kiralıktır 

- P rin 3 üncü kata müracaatlan. - 4 

IU.ÇIB.ILMIYACAK FIRSAT - Kumba
racı J'Qt.UfUUda anası fiatma altında dük
klnı oan 23 numaralı ev satılıktır. Müraca
at Beyotıu Bursa. sok. 29 Fazıl Soysal 

ACELE SATILIK KELEPİR EV - Ve çi
çek bahçesi, Sa.matya Çınar polis karakol 
bl'fl8l No. 224. 8 dönüm bahçe ucuz fla.tıe 
.sahlbi ellle satılıktır. İçindekilere mii.ra.ca.
at. - ı 

ltIZILTOPRAK İLE MALTEPE -Arasın
da altı odalı bahçeli, elektrik su ve salreyt 
havi, nakil vasıtalarına yakın satılık ev is
teniyor, kati. fiatile mevkiln1n aşağıdaki ad
rese mektupla bildirilmesi, bay Demir Şişli, 
Etfal Hastanesi aokak No. 2, daire •· - ı 

DEVREN SATILIK BAKKALİYE - Se
kiz senedir tek bir şahıs elinde faaliyette 
bulwımuş mevkii kiba.r ve işlektir, azimet 
dolayıslle satılıktır. Nl.şantaş vali konak 
caddesi 109-1 numarada hallaı; Abdürrah
mana. müracaat. - 7 

SULTANAHMED - 'Ü'çler mahallesinde 
Bu Terazisi sokak No. 7 ev satılıktır. 4 b.t 
Te bir de bodrum katı aydınlık ve geniş 11 
o4t. güneş, manzara., hava 2 sokağ'a yüzü 
ve her türlü konforu vardır. Görmek tste
yenl~rln her gt\n 12 ye kadar içlndeldlere 
müra.caa.tıan. 

AYDA ıoo LİRA GETİREN BİR İRAD 
ARANIYOR - :Mağaza tercih edillr. Satmak 
ıst.eyenlerln Akşam'da M. M. N. adresine 
tafsll~tlı mektupla müracaatları. 

KİRALIK ODA - İki klş111k bir aile nez
dinde mobllye.siz iki oda mutfak. banyo, 
manzaralı ikt kişilik bir aileye verllebllir. 
01hang1r Somucu sokak 18 No. Ömür apa.r
tıman daire 3 mliracaat. 

BUYt1KADADA - İskeleye 16 dakikadan 
uzak olmıyan. deniz kenarında :ı.rsa veya. 
bahçeli ev satın alınacaktır. Ankara cadde
li (BabıB.li) 50 numara.ya müracaat. 

DAİRE ARANIYOR - Tünelden Talim
haneye kadar zemln kattda müstakil ka.
loriterll, banyolu 1k1 odalı daire aranıyor. 
Telefon -43589 sabahlan saat 8 - 12 ye ka-
dar. · - 24 

ACELE SATILIK - Hamalbaşı cadde
lbıde her .bir fabrikaya elverişli betonar
me bahçesi ve 1k1 aaddeye yüzü olan bir: 
b~ ehven :tiatıe veya taksitle satılıktır. 
Muracaat: Galata.. Tünel, Gül han No. ıs. 

-2 

SATU.IK EV - Arnaıvutköyünde tra.m
l'aya ı dakika mesa.tede, içi ve dışı yağlı 
boyalı, ah§a.p. bllyük bahçell, üç katta üç 
da1re ve konforu havi btr ev ucuz bir ttatle 
satılıktır. Francala sokak No. 28. -- 1 

5 - MÜTEFERRiK 
İNGiLİZCE n ALMANCA DERSLERİ -

<Ba.hwrus tice.ret şubeleri ve bakalorya) -
İngiliz Oxford ve Berlln üniversitesinden 
mezun bir profesör tarafından en seri ve 
,.srı metodla verillr. - Fransızcayı mükem
mel konuşur. - Esaslı ve en seri usul. -=-
1tcret mutedll - (Prof. H.) rümuzuna mek-
tupla münıcat. - S> 

FRANSIZCA DERSLERİ - Evlerde çok 
müss.id ücretle verilir. Fakir çocuklardan 
para alınmaz. Açık adresli mektupla Ak
fa.Illda F. M. rümuzuna müraca.a.tla.n. - 2 

DANS DERSLERİ - Büyük ra.A"bet bu
lan en son danslardan ha.kiki CSulnk) 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her gün 
ders veriliyor. Müracaat saatleri 12 - 13, 
17 - 21 e kadar Büyükparmakka.pı tramvay 
dura~ 117 No. profesör Panosyan - 8 

DANS DERSLERİ - Hususi ve münferid 
dersler asri dansları son :reniliklerile SuJng 
ve Poleglayt öğ"renmek için en iyi en ça
buk ve akademik roetodlarla öğreten pro
fesör Hnnımyan'a müracaat. Ders saatleri 
14 21. Beyoğlu Parma.kkapı Mis sokak 1.3 
numaraya - 1 

A.L M AN c A DERS-Türk tebaası 
bir Alınarı bayan ufak çocuklara, müreb
b.l'yellk, yalmd lise derecesinde olan talebe
lere Almanca ders vermekle beraber türkçe 
ders.Ierine de yardım edebilir. Taşraya da 
gidebilir. Akşamda D. K. rümuzuna. mek
tupla müracaat. 

ALMl1NCA DERSLERİ - Usulü tedr1s1 
mükemmel olan bir Alman bayan Alman
ca dersleri vermektedir. Kabul günleri ve 
saatleri salı ve pazardan maada her gün 
sa.at 15,30 - 19 a. kadar Beyoğlu İstiklft.l 
caddesi No. 133. Hasan Bey Apt. blrtnc1 kat 
No. 6, ikinci merdiven. - ı 

IUEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Oazeumlz idarehanesini adres ola

rak göstermlş olan ·ıcarilerimlsden 
Ö K - R. S. K. - F. Tuna F. S. Ş, -

M. M. Z. - M. M. N. - Çocuk 

n&mlanna relen mektuplan tdareha· 
nemlı:den ald.ınnala.n mercu4ur. 

Uzun kı.ş gecelerinde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serlslnl okuyunus! 

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

6 Cildlik takımı birden 
alanlar İçin liati: 4 liradır. 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası Tel: 20681 

Yüzde ylmıl Iskonto kuponu 

Bu kuponu kesip cAkşam matbaası 
kitap servislne• getirir veya ıönderlr
aeniz fiat üzerlnden size yüzde 20 lt
konto yapılacaktır. 

MAHDUT MESULIYETLI Gölçük Memurin 
ve itçiler kooperatif şirketinden : 

Oölolık memurin ve işçiler kooperatm şirketi, Türk Ticaret kanunwıun maddei ıınahsu
IUI ve esas mu.kvelename~ının 20 inci maddeleri hükümlerine tevfikan h.Lssedarlar 
umumi heyeti aşağıdaki ruzna.my! müzakere etmek üzere 17/2/940 tarihine raslayan 
•umartesl ııünü saat 14 ue Oölcfü Deniz fabrikaları gam.izonu dalilllnde Fabrikalar 
Spor klübü binasında ad.iyen toplanması icap etmekte olduğundan toplantıya glrebll
ıneleri i~in ortakla.nn duhuliye varakala.nnı almaları lüzumu rica olunur. 

RUZNAMEt MVZAKERAT: 
1 - T. Ticaret kanununun 374/377 ve 297 inci maddeleri hükümlerine uygun ol

mak tizere 938 senesi ruznameslntn tekrarı. 
2 - 939 senesi idare iıeyeii ve müralt.tp raporlarının okunması. 
s - 939 senesi pllinı;ıo ve lıtA.ı1l r;arar hesaba.tının tesdiki ile idare heyeti vekilleri

nin ibraaı. 
4 - Müddetleri hitam bulmadan 25/Mart/939 tarihinde 15tifa eden idare heyeti 

,.9rtrle ınukavelenamentn 80 uncu maddesi muc1blnce yeniden beş a.sll, tkl. yedek A.zanın 
lntıhabı. 

5 - Müddetleri hitam bulan müraklplerin yerine yeniden 1ki mürakip tay1n.1 ile 
tcretlerinin tesbiti. 

G - Temettüa.hn tecllyP ~kll. 

Devlet Demiryollar. ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 2i100 lira ş adf..d Bf,'fY&r ve 5 aded sabit elektrikli santrituJ tulum.
but 19/2/940 pazartesi günü saat (16) on .beşte Haydarpaşa.da Gar btna.sı da.hillndeki 
komlsyon 1aratında.n kapalı zart u.suıne satın ahnMaktır. 

Bu .i§e girmek isteyenlerin 217 lira M kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin 
8'tiği vesikalarla tekliflerinl muhtevi zarfla.nnı a.yı:ıı gün saat (14) on dörde kada.r ko
nılsyon reiallğine vermeleri lAmndır. 

Bu işe aid ıartnameler tomlsyondan pa.rasıs olaralı: dağıtılmaktadır. (631) 

Kirallk fabrika bUfesi ve lokantası .:ATILIK. APARTIMAN, BANı:, AR-;; 
lir ANIYOR - Taksim, Şişli, Maçka, Cihan- Muhitinde elli aile ve t1ç bin iJçi ve wstanm bulundulu Malaf:Ya Bez 'ft 

&1ı' Beyoğlw:ıun her semtinde satılık emlak iplik Fabrikalarının Büfe ve Kantini mevcut demirba§larile birlikte kiralık-
nır. Her gün .saat 12-14 Galata. Tünel ya,.. 

~~da Mertebanl sokak Hulüst bey handa tır. Taliplerin 20 Şubata kadar Fabrikaya müracaatları. 

"
11
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T. i Ş B A N K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 

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

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbara.sız hesaplannda en az elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil 'bulunacaktır. 

1940 iKRAMiYELERi ez!' ---~ 

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

" " - " 6 
" 

500 
" 

3000. 
" 12 250 - 3000. 

" " - ,, 
40 100 - 4000. ,, ,, - " 
75 50 - 3750. 

" 
,, - " 

210 25 - 5250. 
" 

,, - " 
f'ü.rkiye tş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş 

ayni zamanda taliinizi 4k denemiş olursunuz. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komiıyonundan: 

1 

il 
olmaz, 

Ş1şli Qocuk Hastaneslnln 2969 lira 62 kuruş k~if bedelli mutbak inşaatı 1ş.1 açık 

eblltmeye konulmuştur. . 
Eksiltme 14/2/940 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtlma.1 Mu

avenet müdllrlüğil blnasında kunılu komJ.eyonda yapılacaktır. 
Muvakkat temlna.t 223 Urac.lır. İstekliler tartname, proje ve buna bağlı dig-er evrakı 

her gün komisyonda göreblllrlcr. 
bteklller 1940 yılı ticaret odası ve.s!kasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve 

bu ile yeter muvakkat truinat ınak.buz veya banka mektubu ne birlikte bu işe benzer 
en az 2000 liralık l.§ yaptığına dnlr idarelerinden alınış oldukla.n vesikalara 1st1nadeıı 
İstanbul VllAyetlnden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alllll§ olduklan ehl..lyet vesikala-
riyle birllk.te belli gün ve saatte komlsyona gelmeleri. (668) 

Maliye Vekaletinden 
Türk vatandaşı Miliüüman mübacilller tara.tından Yuna.oista.nda terked_~P Yunan 

MUll Banka&ı t.arafmdan ~dare edilI.ı1ekte olan emvali gayrimenkule ahiren muşarlln.1.leyh 
hükümetçe neşrolunan bir kanwı ile devlet tara.tından geri aımml§tır. Bu em~~ Uze
l'lnde üçU.ncil phıslu Ue banm ara~rnd'.l. mevcud ihtl.li.ta.tın hal tarzı ve tehaddu.s eden 
danların ne suretle görüleceği de bir iradei kra11 ile tesbit. ve ta.ytn edilm14t1r. 

Ttlrk mt).badll ve cayrtmübad'l Müslümanlardan aıJen veya dolayıslle bu malların 
ILJlli menatı.. a.ynı hak nok~dan banka Oe ihtUUatı veya. davası olanlann rJ.krolu
nan kanun le kararname hükümlerinden malflmat ıı.Imak üzere Anlta.ra.. Istanbul, İzm.tr 
Defterdarlıklanna. müraca.atıarı lüzumu lllıı olunur. (Sll) (579) 

Devlet limanları iıletme umum müdürlüğünden: 
İşletme ihtiyacı lçln muıtt.ezl. altl kalem defter ve evra.k:ı matbua pazarlıkla butı-

nlac~~erin 8/:l/9~ t.&.rlhln~ saat. 10 de. Galata Rıhtmıındakt Umum Müdürliı K: 
binasında topla.nMak sa;tınalma komisyonuna. müracııatıa.n iIA.n olunur. ('7

46\ 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
Barı> a.ka.demisine ya.vm1 i1ç ı.tJ.-. ücretle bir elektrikçi alınacaktır. Nafıa. Vele.Metin

den tasdJ.kll üçüncü derece ebllyetna.m.eyt haiz olması şarttır. 
Taliplerin ıo ~ IKO t&ı1hlne kadi.r nldızda. Harp akad.exnlsl komuta.nııtma. mü-
~ qlemeled. .('1'1) 
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Sahife 12 AX:ŞAM 31 KA.nunusani 1940 

o 

TUNGSRAM BRIPTON ampulla .. ı ~ .. -. 

ba·asri fabrikada 
imal edilmektecliı. 

'l'UNGSRAM ICRIPfON ı•mbalarını. 

tamaraz . ettiren parlalc ve beraz '''" rDkself randımanlı 

ve aı•tı dakike 

burada vazedilen 
hususu mal<lneler 
lsllllsaıı kabll oımustur. 

,,. 

il O U -R L.fl -8 i·ff JlDEfl LEfl iSTANBUL ANKARA iZMiR 

Asipirol Necati yerli Aspirin değildir. ı::...E:::~i:.i~ Bahçekapı Salih Necati 
BA YAS MOBiL YA EVi Nafia Vekaletinden 

Beyoğlunda Altıncı Daire karşısında Müellif Cad. 6/8 No. 

maruf BAY AS Ticarethanesi 
Beyoğlu, Altıncı Daire, Şimal Sokak AT kl • • 
Konservatuvar yanında f No. ya J YQ efmtşftr. 

A. BAYAS ve A. PSALTİ müessesesinden Mobilyası olanlar mezkftr mahale 
~----- müracaatlan rica olunur. Telefon: 41055 _____ ,..,. 

~----------------ıB~ın~ra~~~ara kıymetli kumaşlar! .. 

ESKi ve YENİ ROMA TlZMA, LUMBAGO, SlY ATIK 

OMUZ, ARKA, BEL, DlZ, KALÇA ve soğuk alginlık

larindan ileri gelen ıiddetli airılarıni teskin ve izale eder 

Satıhk müstamel kereste -
inşaat için iskele ve saireye elverişli müstamel kereste ehven fiatla toptan 
olarak satılıktır. Görmek ve görüşmek isteyenler 41359 telefon numarasına 
müracaatları. 

Dolmabahce Stadyumu inşaatı munakasa ııanı 
1 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul 
Bölgesi Baıkanlığından: 

1 - Yapılacak iş: Doll'Il!lbahçede eski istablaA.mire blnalannın bulundufu B&ha ile 
Ha0vagazı fa?rl~a~ırun blr mım arazisi üzerinde yeniden yapılacak olemplk stadyomun 
bil ümum kargır ınşaatı ile •elektrik, lcalöriter sıhhi tesisat ~eri hariç• burada mevcut 
binaların yıkılması ve enkazının kaldırılmuı lşidlr. 

2 - İhale şartları. Kapalı zart usullledlr. Ve vahidi fiat iledir. İhale en müsait 
fiat tekııt eden firmaya yapılacaktır. 

Sultanhamamı yanguundan kurtulan 
kıymetli lpokll yfuılü kııma§lar ve kazmlı:· 
ler. Sigorta tarafından satılan bu kum.af
lar Flncancılı:.r Riza. PQfa yokuşu Şark han 
altında (25> numarada kıymetinden çok 
atatı bir tlatle satıl.ma.ktadıl\ Flraattaıı 
1.sutade edlnlzl-

Dr. A. Asim Onur - .. 

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
taw.nbulun en atDel ıerbıde. l'8Dlf 

b1r park içinde, kon1on mOkemmeı, 
be.kım1 111. tadın .,.. ertet ber ttrıa 
ba,stalıklara açık hutane. 

DotUm ve lcadın amellyatıarUe rı.. 
&ık. a~d.lalt. buuı:" dller amell19-
ıu loln oot UCtJS huııal tıatıer. ona
tOy, tramvay yolu, Muallim Nact cıacL 

111 • 115. Telefon: '2221. 

---- Çocuk beklml ---111111!1 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Tak.sim - Talimhane Pala.I 4 numara. 
Pazardan maada her gün &a&t 15 den 

sonra Tel: 4012'7 

3 - Keşir bedeli. Bu işe ald ilk keşif bedeli 755.584,03 liradan ibaret olup muvakkat 
teminatı 34.450 liradır. crBet-0narme demlri ayrıca Beden Terblyesl Genel Dlrektörlülü Galata Nüfus memurlufundan: 
tarafında.n temin edilecek oh•p onun flatı bu yekfuıa dahil detudlr. t L A H 

4 - ihale güniı ve yeri· Il1ale 14 Mart 1940 ı>ertembe günü saat on beşte Beden Arap cami mahallesi Avlu Derun 21 ha· 
Terbiyesi Istanbul Bölgesinin Taksimde Ay Yıldız Apartımanının 3 cü katında kAln ne 3115 de kayıtlı ölü Sallh kızı Fatm.an.uı 
merkezinde icra edllecektlr. isminin Hatice olarak tashlhl hakkınd& İs· 

5 - Bu işe ald evrak şunlardır: tanbul Asliye Üçüncü Hukuk rnahkemeatn-
a - Hususi tenııi şartname tarih 93 
b - J.'utb >l Eahası ve koşu plstjne aid iZahname den 27111939 ve 7 /1682 sayılı Ulm 
c _ Stadyum binasına aid lzahnamc getirilmekle Kanunun! Medeninin 26 ın-
d _ Ilk keşi! hülAsası cı maddesine tevrtkan llA.n olunur. 

e - Bayındırlık lşlcrı genel şartnamesi Diş Tabibi ----• 
f - Nafıa VekAletl yapı İşleri umum~ fenni şartnamesi E R 1 B z E K l 
g - Mukavell! projesi 
h - Elcslltnıe eartnamesı G ü N E B AK AN 
l - 20 parça plan ve proje 
6 - Münakasaya iştirak etmek iste;ymler yukarıda yazılı evrakı Beden Terbiyesi Beşlkta., Servet Gişesi yanında 

İstanbul Bölgesinin Takslmd" Ay Yıldız apartımanındAkl merkezinde muhasebe servisinde .. _•E•RİB Apt. No. 1• Telefon: 49366 
25 Ura mukabillndo:: nlablleceklerl gibi soracakları her hangi blr hususta her gün saat 
on beş ile on sekiz arasında burada bulunacak Mimarlar tarafından kendilerine lil.zıın-
gelcn izahat verilecektir. c612• 

~hil»l: Necmedd.la. SaclK Vmum nqriyat müdürü: ieTket BaU 
AQam Matbaua 

ZAYİ - 936 yılında İstanbul 22 lnci ilk 
okuldan aldığım şehadetnameyi kaybettim 
yenlslnl alac:ı.ğıhmdan eskisJnln değeri 
yoktur. 

13 namarada muka77ed NeemJ ÖqiiJaia 

Eksiltmeye konulan fi: 
1 - Manlsada Kum çayının bir tahliye yatatı ile Marmara gölüne akıtılması ame

liyatının keşlt bedeli ll9l,lltı llra 57 kuruştur. 
2 - Eksiltme 19/2/9t0 tarıbfne ratJıyan pazartesi günü saat 15 de Nafia VeklleU 

su işleri relsllğl su eksiltme tC'mlsyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
3 - İsteklller, eksiltme ıartnıunesl, mukavele projesi bayındırlık t.,lerl genel şart

name&l, fenni §3.I'tn:une ve pro;elerl 9 l1r.l 58 kuruf mukabWnde su i§leri relsllğindeu 
alablllrler. 

4 - Ek.siltmeye girebilmek tc;in isteklilerin (10,805) lira 73 kuruşluk muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapılacait gtlnden en az sekiz gün evvel ellcrlnde bulunan 
vemkalıı.l'l:\ hlrllkte bir dilekçe ne Nafia Veklletlne milracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesıka. aln1a.Itı.rı ve bu vesikayı lbraz etmeleri şarttır. 

Bu müdd'!t ıc;lnde veslk'l talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - isteklllr.rln tı>kıtr mektnplannı lklncl maddede yazılı saatten blr saat evvellnı 

kadar su ~lerl relsll~ine ma.kbwı mukablllnde vermeleri llzımdır. 
Postada c!an gecikmeler kabul edilmez. (578) 

\ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinci Mlk. Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme şek. Oad 

Lira Kr. Llra Kr. 
Sinek k!l.ğ'ıdı 200.000 Adet 2100.- 157.50 Açık eksiltme 8/ II/940 14 
Zlvan~ kARtdı 40 top 'MS.- 58.20 Pazarlık 8/II/OtO 11 
Düz beyan Alemlnyum 300 Kıı. Bit 351.75 28.38 Açık eksiltme 13/ II/IKO ıs 

ı - Şartname ve nümunesl mucibınce d!iz beyan Alemlnyum ve zıvana klğıd.1 ilı 
mikta.rı yukarda. yazılı sinek kAğıdı htzal&rında gösterilen usullerle aatm alınac&ktır. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme gün ve saatleri hinlt.
nnda yazılıdır. 

III - :!:kslltıne Kabataşta levazım ve mübayaııt şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Sinek kA.Rıdı ekslltmeslne gtrece;kler nüınunelerin\n ihale gününden 3 gün e•
vellne kadar idarece kabul ettlı JDelerl lazımdır. 

v - Alemlnyum zıvana klğıdı şartname ve nümuneleri hergün sözü geçen şubeden 
parasız alınabileceği gibi isteklilerin ebutme için tayin olunan gün ve saatlerde " 7.1 
gtlvenm~ paralarile birlikte mczkt\r kom..!1yona. gelmeleri. (546) 

Eczacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Küçük Yozgat Barut F·abrikaamd& ıst.ıhdam edilmek üzere bll: eczacı alınacaktır. 
3856 sa.yılı kanun hüklimlerine ıöıe ilcrei verilecektir. Ask:erlllini yapllllf olanlardan 
taılp olanlann bir istida ile en ııeç 10 Şubat 1940 tarthlne kada.r Umum Müdürlote mtı-
racaatıarı. c893• 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

SAFiYE TOKA Y 

270329 N AŞKINA DOLAN Beste: Hamdi Tokay o. YAR BAÖINDA ÜZÜM VAR · Beste: Hamdi Tokay 
AHMED COŞKUNSES t •. 

270330 Nol YAZIK OLDU BANA Beste: Hasan Güler .• 
İSTEMEM EL KOYMASIN Rast Neva Gazel ı • 

ZEYNEB ÖYLtt 

270333 N PENCEREDEN BAKMA ÖYLE Beste: Faruk Em.hal o. ATLI GELDİ GELİN BEKLER Beste: Faruk Emhaa 
HAMDİ TOKAY 

270336 No. ~~ T~~ KJ.Arnet. 

.. 


