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iZMiRi SU BASTI 
Bazı evler yıkıldı, nüfusça zayiat 

olup olmadığı belli değil 
Manisa, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menemen, Bergama 
köy ve ovaları su altında,. buralardan haber alınamadı 

Bandırma ve Afyon demiryolları hasara uğradı, 
şehirler arası telefon hattı da bozuldu 

İzmir 6 (Yıldırun telgrafile) - Çok İzmir 6 (Telgraf) - Bugünkü 

I• k ""' 1 k şiddetli yağmurdan şehri su bastı. siddetli yağmur ve su baskını hakkın-m ansız 1 Mufassal telgrafımı bekleyiniz. da tafsilat veriyorum: İzmir ve civa· 

Cephelerde harb olmadan sükiin 
başladı. Sebebini herkes merak edi
yor. Acaba mevsim mi? 

İzmir 6 (A.A.) - Bu sabah bulut- ıına yağan şiddetli yağmur yeni sey-
lu ve yağmurlu olarak başlıyan hava, Iaplara sebebiyet v~~miştir. Şehri semt 
saat on bire doğru sokak.lan sellerle semt su bastı. Lağımlar batıadı, 

Geçerı harbin dört yılında, en kara 
kışlarda bile cephelerde şiddetli mu
harebeler oluyordu. Finlanda'nın 
Avrupada görülmiyen kış, kar ve so
ğukları en kahramanca harbin de· 
vamına engel olmuyor. 

Hazırlık devresi mi? 

Almanya bu harbe beş senedir ha· 
zırlanıyor. insanca, silahça, milhim
ınatça ne yapabildise, harbe girmeden 
Önce hepsini yaptı, yiyeceğini, içece. 
ğini, giyeceğini biriktirdi. Şimdiden 
sonra ııaha geniş hazırlıklar için ümi
~i yoktur. Kapılar kapanmıştır. 

Hazırlık ancak diğer taraf için va
riddir. Fransa, İngiltere harbe giriş· 
tikten sonra haz.ırlanmağa başladı
lar. Bilhassa İngiltere beş nydır ışe gi
rltti. Geçen harpte, dört y1lın sonun
d~ cepheye dört milyon asker gönde
ren İngiltere, bu sefer altı ay içinde üç 
milyona yakın askeıi silah altına al
ınış olacak. Kendi fabrikalarından 
~aşka bütün Amerika harb sanayii 
I~gHtere, Fransa hesabına çalışıyor. 
Bır sene içinde İngiliz - Fransız hava 
kuvvetleri Alman tayyarelerinin üc 
dört misli olacaktır. Hazırlık bakımı~
dan, her geçen gün Almanyanın aley
hinedir. 

Siyasi faaliyetler mi var? 

Almanya, kendi tarafına yeni yar
dımcı çekmek vasıtalarını tüketmiş
tir. En sıkı müttefiki İtalya blle har
bin dışında kaldı. Bitaraf adı verilen 
devletler (Belçika,· Holanda, İsviçre) 
Almanyaya temayül şöyle dursun, Al
man tehlikesine karsı kudretleri yet. 
tiği kadar hazıı'lanıy~rlar, bütün ümid
leri Ingiltere ile Fransadadır. Baltık 
devletleri (Estonya, Lctonya, Litu
anya) Rusyanm eline geçmiştir. Şi· 
mal devletleri (İsveç, Norveç, Dani
marka) Finlandanın uğradığı akı
betten sonra gözlerini dört açtılar, Al
manya tarafından ancak bir tecavüz 
gelebileceğini anladılar, İngiliz -
Fransız zaferini yürekten özlüyorlar. 

Balkan devletleri, Almanya ile be
raber olmanın manasını pek iyi" bil
dikleri için, Berlinden gelen propa
ganda, avans veya tazyiklere hiç al
dınş ettikleri yoktur. 

Başka türlü nasıl olsun ki. biı· ta
rafta devletlerin istiklali, milletlerin 
hürriyeti için harbeden bir zümre di
ğer tarafta ise kendinden zayıfını 

1

esir 
veya istismar etmeyi, hayat sahası 
adı verilen emperiyalist mefhumlar 
namına yolu üstündeki memleketleri 
istilayı siyasi hedef edinmis korkunç 
bir kuvvet var. Bitaraf veya küçük 
devletlerin (Avusturya, Çekoslovakya, 
Polonya misalinden sonra} Almanya 
ile birlik olmaları bir kuzunun kurt 
sürüsüne katılmasına benzer su ara
lık politika sahasında yeni bir' hazır
lık devresi de Almanya için bahse 
mevzu olamaz. 

Rusya ile yeni bir anlaşmaya mı 
intizar ediyor? 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 7 nci sakıfede) 

kaplıyan çok şiddetli bir yağmura çe- tramvay ve otobüsler saatlerce işliye-
virmiştir. Gök gürüıtüleı;1e saikalar medi. 
birbirini takip etmekte ve şiddetli ce
nup rüzgarı esmektedir. (Devamı 7 nci ~ahi/ede) 

Erzin çandan: 230 yaralı 
dün Malatyaya getirildi 

-'--------· 
1200 felaketzede Gaziantebe yerleştirilecek, 

Giresun, Yozgad, Djkili va Beroamada 
dün yeniden zelzeleler oldu 

Harap binaların 
mütehassıs işçi 

b~gün zelzele 

yıktırılması için şehrimizden 
istendi, bir itfaiye grupu da 
mıntakasına hareket etti 

Giresun 6 (A.A.) - Gece saat 22 45 
de .şehrimizde iki saniye süren bir ha
reketiarz daha olmuştur. Hasar yok· 
tur. 

Yozgat 6 (A.A.) - Bugün saat 5 
ve 11,50 de Yozgat ta 15 saniye süren 
iki şiddetli yer sarsıntısı olmuştur. Za· 
yiat ve hasarat yoktur. 

Izmir 6 (Telefonla) - Dün Ber
gamada saat 8 ve 23,45 de ikişer sa
niye devam eden oldukça şiddetli iki 
zelzele, bugün saat 6 da birer saniye 
devam eden fasılalı üç zelzele oldu. 
Hasar yoktur. 
· Sivas 6 (A.A.) - Şimdiye kadar alı

nan neticelere göre, 27/12/939 dan 
4 ı 940 tarihine kadar Sivas vilayeti 
mıntakasında tesbit edilen muvakkat 
rakamlara göre hareketiarz felaketi 
yüzünden ölenlerin mlkdarı 6084 dür. 

Malatyaya gönderilen 
felaketzedeler 

Malatya 6 (A.A.) - Erzincandan 
gelecek felaketzedelerin .şehrimizde 
iskan işlerile uğraşmak üzere iki yar
dımcı komite teşkil edilmiştir. Bu ko-

miteler mahallelerdeki boş evleri kiralı
varak felaketzedelerin bu evlerde iase . . 
ve ibatelerini teinin edecekler'dir. Bun-
lardan başka felaketzedeler için bir 

(Devamı yedinci sah ifede 

Türk - Fransız 
ticaret muahedesi 
Bir kaç güne kadar imzalan· 
maıı kuvvetle muhtemeldir 

Ankara 6 (A.A.) - Haber aldığı· 
ınıza göre, Parisde Numan Men emen .. 
cioğlu tarafından yapılmakta olan 
müzakerat muvaffakiyetle bitmiştir. 

imzanın bir kaç gün zarfında teati 
edilmesi büyük bir ihtimal dahilinde
dir. 

..:l.kka 'fiie ra 
_, ____________________ ___ 

Taklide değer bir usul 

Bir telgraf haberi: 
cr.Sofya tacirlerinden 16 kişi spekü

lasyon aleylıindelcl kanunun alıkd· 
mını ilıldl eUikleri için vilayetlere sü
riilmüşlerdir.» 

Taklide değer bir usul! l 

Zelzele mıntakasına 
trenle birçok eşya 
ve erzak gönderild i 

1. 

Telefon: Başmuharrir; 20565 - Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681 - Müdür: 20491 

'kont Ciano ile Csaky 
görüşmelere başladılar 

ita/ya, Bükreşle Peştenin 
arasını bulmağa çalışıyo 

Giornale d'ltalia: "ltalya, sadece komünizmin 
yayılmasına mani olmak istiyor" diyor 

Venedik 6 - İtalya Hariciye Nazı· 
rı. bu sabah buraya gelmiş ve Macar 
Hariciye Nazırı şerefine bir öğle ziya
feti verntlstir. İki Nazır öğleden sonra 
gö~mele're başlamışlardır. 
Kont Ciano'nun beyanatı 
Venedik 6 (A.A.) - İtalya Harici· 

ye Nazırı kont Ciano, Macar Hariciye 
Nazırile bu sabah yaptığı ilk müll
kattan sonra gazetecilere şu beyanat
ta bulunmuştur: 

~Mülakatımız bir buçuk saat sür
müş ve fevkalade samimi olmuştur. 

Bu mülAkat iki memleket arasında 

mevcud sıkı teşrikimesaiyi ve A vru
pada nizam ve sulhiln korunmasile 
alakadar bulunan bütün meselelerde 
tam görüş birliğini teyit eylemiştir.> 

Kon t Ciano kont Csaky ile akşam 
üzeri ikincl bir mülakatta bulunmuş
tur. Yann sabah ta .bir mülakat yapı
lacaktır. 

Paris 6 - Romadan bildirildiğine 
göre, İtalyan matbuatı, Ciano • 
Csaky mülakatile uzun uzadıya mer. 
gul olmakta ve İtalya ile .Macaristan 
arasındaki sıkı münasebetleri tebarü:ı · 

ettirmektedir. İtalyan gazeteleri di
yorlar ki: 

<İtalya, Macar menfaatıeıine kar
şı daima derin bir anlayı.ş göstermiş
tir. Avrupanın bu nazik vaziyetinde 
iki memleketin münasebetleri daha sı• 
kı olmak lflzımdır.> 

Bertin 6 - İsviçre gazetelerine gö
re, Ciano . Csaky mülakatında Ma· 
car - Rumen münasebetleri mevzuuba· 
his olacaktır. İtalya Macaristanla Ro
manya arasındaki ihtilafları ortadan 
kaldırmak iç.in daima tavassut tek· 
lif etmistir. Bu defa da İtalyanın ayni 
harekette bulunması kuvvetle muhte
meldir. Müessir bir İtalyan müdaha
lesi Macar - Rumen rnunasebetıerinl 
aydınlatabilir. . 

Roma 6 (A.A.) - Giomale d'ıtalia 
gazetesi, Venedikte Kont Ciano ile 
kont Csaky arasında yapılan görüşme
ler hakkında mufassal malumat ver
mekte ve hususi mahiyette olan bu 
görüşmelerin Tuna ve Balkan havası· 
nı aydınlatmağa yardım ettiğini kay .. 
deylemektedtr. 

Giornale d'İtalia diyor ki: 
(Devamı 1 nei sahifede) 

Ruslar, uzun bir harp 
için hazırlık yapıyorlar 

Finler tank motörlerini bozan 
gizli bir ilet kullanıyorlar 

Fin askerleri, Sovyet arazisi dahiline 
15 millik bir derinliğe girdiler 

Lo1ıdra 6 - Finlandiyadan gelen 
haberlere göre Ruslar, şimdiye kadar 
yaptıkları askeri harekat ile seri bir 
netice alamadıkları için uzun bir 
harbe hazırlanıyorlar. Mannerheim 
hattının karşısında istihkamla.r inşa

sına başlamışlardır. Finler, tank mo
törlerini bozan ve elektrikle işler bir 
alet kullanıyorlar. Bu alet ve tertiba
tın teferruatı gizli tutulmaktadır. 

Fin kıtaatı Rus arazisinde 
Londra 6 (A.A.) - Londradaki 

Finldndiya elçiliği, Fin kıtalarının 15 

mil Sovyet topraklarında ilerledikle· 
rini ve bir kaç gündenberi Sovyet era
zisinde kanlı muharebeler cereyan et
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Fin tayyarelerinin muvaff a· 
kiyetli akınları 

Helsinki 6 (A.A.) - Sovyetıeıin 

Uhta hava ilssünü bombardıman 

eden Fin tayyareleri hava meydanın
da bulunan üç tayyareyi tahıib et
mişlerdir. 

(Devamı 7 nci sahifede) 
, .............................................................................................• 

- Dell mi? .. . 
...:. Hayır, . otobüsün geçtiği yenl yolları nnlatıyorl .•• 



., il '1 KAnunusani 1940 

l Dii:a. Geceki ve Da Sabahki Haberler 
Son dakika 

Venedik mülakatı 
Reisicümhura 

gelen telgraflar 

Kont Csaky ile Ciano bugün de görüşecekler 

Ankara 6 (A.A.) - Hareketiarz fe. 
la.keti dolayıslle Norveç kralı haşmetli 
Haakon tara.tından Reisicümhur is
met İnönüye teessür ve taziye telgrafı 
gönderilmiş ve Milli Şef tarafından 
mukabelede bulunulmuştur. Roma 7 - Macar Hariciye Nazın Csaky ile İtalya Hariciye Nazırı Kant 

Ciano arasında bugün Venedikte ikinci bir görüşme yapılacaktır. 
Roma 7 - ltaıyan gazeteleri Venedikte Macar ve İtalyan Hariciye NaZU'

lan arasında yapılan görüşme hakkında uzun makaleler neşrediyorlar ve bu· 
nun chemmiy.etlnden bahsediyorlar. Gazeteler bu münasebetle diyorlar ki: 

ıtİtalyıı, Rusya ile ihtilM çıkarmak niyetinde değildir. Fakat Rusya bu
günkü lıududlan tcavüzle Orta. Avrupa ve Balkanlara doğru yayılmak isterse 
ltalya buna 18.kayd kalamıyacaktır.» 

lngiliz kabinesi 
Bazı nazırların değişmesine rağmen 

umumi politikada değişiklik yok 
ı.ondra 7 - RarlJlye Nazın Hor Belisha'nın istifasının sebep olduğu he

yecan devam ediyor. Maaınafih gazeteler bu istifanın hükfunetin umumi po
litikası ve harp siyaseti üzerinde tesir yapmıyacağını ve Hor Belisha'mn vücu
da getirdiği eserin baki kalacağım söylüyorlar. 

SundDy Dispetsch gazetesi istifanın Başvekil ile Harbiye Nazırı arasında. 
mühim ihtilaf oldugunu gösterdiğini söylüyor ve bu hususta izahat verilmesi
ni talep ediyor. 

Bertin 7 - Alman gazeteleri İngiliz kabinesindeki değ'işikliğin Almanya
nın politikası uwr;nae hiç bir tesir yapmıyacağıru, Almanyayı imha etmek 
planının baki olduğunu söylüyorlar. 

Hollanda, bir taarruz olursa 
silahla mukabelede bulunacak 

Amsterdam 7 - ~on günlerde çıkan bazı şayialar üzerine hükfunet bir 
tebliğ neşretmiştir. Bunda: «Hollanda, tamamiyetin! müdafaaya azmetmiştir. 
Her kim tarafından olursa olsun bir taarruz vukuunda silahla mukabele 
edeceğiz.> deniyor. 

Dün 8 Rus tayyaresi düşürüldü 
Stokholnı 7 -·Rus tayyareleri dün Finlandiyada Voykayı ve Helsinki • 

:Vıbork hattını bombardıman etmişlerdir. Fin avcı tayyareleri 8 Rus tayyare
sini düşürmüştür. 

Fransız - Yunan ticaret itilafı 
Paris 7 - F'ransa ile Yunanistan arasında bugün Pariste yeni bir ticari 

itilaf parafe edilmiştir. Bu anlaşma ticari mübadeleyi arttıracaktır. 

Almanya, 35 yaşına kadar 
bütün sınıfları askere çağı.rdı 
Londra 7 - Alman hükfuneti 35 yaşına kadar bütün sınıfları silfilı 

altına davet etm~tir. Askerler 10 klnunusa.niye kadar şubelere müracaat 
etmiş olacaktır. 

lstihk4mcılar iş başına davet edildi 
Londra 7 - Haber verildiğine göı·e, Almanlar büyük bir faaliyetle iır 

tihkamlar inşasına çalışmaktadır. Ewelce izin verilen işçiler yeniden radyo 
ile iş başına davet olwunuş ve bunlar hemen iş mahallerine sevkedilmiştir. 

Ruslar motörlü kızaklar kullanıyorlar 
L<milra 7 - Finlft.ncliyadan bildiriliyor: Ruslar Ladoga gölünü geçmek 

için husus! motörlü kızaklar kullanmaktadırlar. Şimal cephesinde soğuk o 
kadar şiddetlidir ki, harbi tatil etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 

lsvec amelesinin Finlandiyaya yardımı 
' Stoklıolm 7 - Dün 403 sanayi teşkilatına mensup amele Finla.ndiya için 

çalışmıştır. Bunların Finlandiyaya bıraktıkları gündelikleri 9 milyon frank
tan fazla para temin etmişti!'. 

Bitaraflara hücum 
Almanyanın ıiddetli hücum
larına bir İsviçre gazetesinin 

cevabı 
Berne 6 (A.A.) - Milletler Cemiye

tindeki bitara!lan Alman yan resmi 
Börsen Zeitung gazetesi, garb devlet.
letinin hareketlerinden mesul tutmak
ltadır. Bunu kaydeden İsviçrenin Bas
ier Nachrichten gazetesi eliyor ki: 

Berlinde bitaraflara karşı kullanı
lan resmi ve yan resmt lisan şiddet
lemnekte ve son hücumlar bilhassa 
Oslo grupu devletlerini istihdaf et
ınektedir. Ancak bu hücumlardan ant 
t>tr netice beklemek doğru olamaz. 
Çünkü Almanyarun İsveçin harbe sü
fwtlenmesinde hiç bir menfaati yok
tuı°· Pek ziyade muhtaç bulunduğu 
isveç madenlerln1 kaybetmiş olacak
tır. Fakat Hollanda ve Belçlkaya kar. 
f1 yapılan hücumlar çok daha mü
himdir. 

Çin muvaff akiyet i 
Çinliler Jao - Peyi taarruzla 

zaptettiler 

Şanghay 6 (A.A.) - Çekay ajansı 
bildiriyor: 

Çinliler Hoshien'de mühim bir mu
vaffakıyet kazanmışlardır. Buradaki 
düşman kıtaatının yüzde seksenin.t 
imha eden Çin kuvvetleri şehri işgal 
ettikten sonra düşmaru takip etmek
tedirler. 

Ayni gün Çinliler Jao - Pe'ye taar. 
ruz ederek burasını da zaptetmişler
dir. Düşmanın zayiatı çok mühimdir~ 

ltalyada kahve vesika ile 
tevzi edilecek 

Roma 6 (A.A.) - Gazetelerin bil
dirdiğine göre gelecek şubat ayından 
itibaren her vatanda~ alabileceği 
kahve miktarı ayda takriben 50 gram 
olarak t4HiWt edilm1§tiı'.s 

Ankara 6 (A.A.) - Hareketiarz fe
laketi dolayıslle Kalkt1ta merkezi müs. 
lüsan cemiyeti reisi Abdülhakim Kznçi 
Capta.vn K:ızılay cemiyeti ka.tıbi Fa
hul Hassan, Deoband darülfilftm rei
si Mehmed Tayyib, Bomlbay belediye 
reisi Aşağı tuagada islam cemaati re
isi, Haydarabadda. Novab Kanalyar 
Jung, Bethal İslA.m birliği ile madam 
Pittard'da.n Reisicümhur İsmet İnö
nüye taziye ve teessür telgraftan gel
miştir. 

Garp cephesinde 
askeri vaziyet 

Alman tayyareleri dün sabah 
Shtland adaları üstünde uçtu 

Londra 6 (A.A. - Düşman tayya
releıi lbu sabah Shetıand adalan üze
rinde uçmuştur. İngiliz harp tayyare
leri havalanmışlardır. Tehlike işareti 
verilmemiştir. 

Pı:ı,ris 6 (A.A.) ....... Askeri vaziyet 
hakkında Havas şu malumatı ver
mektedir: 

Karada, mutad devriye faaliyetleri 
haricinde biraz şiddetlice topçu ateşi 
o1muştur. 

Apach mm takasında bir Alman dev
riyesi ile bir Fransız ia.şe kolu arasın· 
da müsademe olmuştur. 

Alman hava keşif kolları Fransa
nm şarkında ve şimalinde derin uçuş
lar yapmı.şlardır. 

Siyasi sahada Almanya yeniden bi
taraflar üzerinde tazyik yapmıya baş
lamıştır, 

Mıknatıslı maynler seyrek 
ve az dökülüyor 

Londra 6 (A.A.) - Almanyanın fa
sılalı bir surette ve fakat daha az 
miktarda olarak manyetik maynler 
dökmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Yeni Belcika kabinesi 
' Gene B. Pierlot tarafından 

teıkil edildi 

Brüksel 6 (A.A.) - Yeni kaLinede 
hiçbir nezaret deruhte etmiyerek yal· 
nız Başvekil ünvanını muhafaza eden 
Pierlot tarafından teşkil edilmiştir. 

Mllll istihbarat ve İaşe Nezaretleri 
lAğvedilerek, vazifeleri ilaveten cllğer 
nezaretlere tevdi olunmuştur. Tadil 
edilmiş olan yeni kabinede bir tek 
nazır vardır ki, o da sosyalist ~yan. 
dan Matagne'dir. Fakat kendisinin 
henüz bu vazifeyi kabul etmesine in
tizar edilmektedir. Eeğr muvafık ce
vap verirse, yeni kabine 5 katolik, 
4 sosyalist, 3 liberal ve 2 parlamento 
harici azadan terekküp edecektir. Ma
liye Nezareti B. Autt ve Milli Müdafaa 
Nezareti general Denis tarafından de
ruhte edilecektir. 

Yugoslavya bitaraf 
kalmak ist ıvor 

Belgrad 6 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Markoviç, ortodoks nôeli münasebetile 
«PoliÜka» gazetesine yazdığı bir ma
kalede Yugoslavyanın halihazırdaki ih· 
tilıtfta tamamile bitaraf kalmak ve 
bütün kornşularile dostane münase
betlerde bulunmak hususundaki arzu
sunu teyid eylemektedir. 

İskoç askerlerinden üniforma 
etekleri merasimle kaldırıldı 

Londra 6 (A.A.) - Yünden tasar
ruf edilmek üzere İskoç alaylarında 
üniforma eteklerinin kaldırılmasına 

karar verilmesi münasebetile dün Al
dershot'da sembolik merasim yapıl
mıştır. İskoç kıtalarının önünd biı" 
etek yakılarak külleri bir kavanoza 
konmuş ve kavanoz küçük bir mezara 
defnedilmiştir. Merasim esnasında 

muz1ka matem marşını çalmı§tır, 

Romanya Besarabyayı 
asla terketmiyecek 

Kral Karol söylediği· bir nutukta "Tecavüz 
olursa müdafaa edeceğiz,, dedi 

Londra 6 - Romanya. Kralı Karol, 
bugün irad ettiği nutukta, Romanya· 
mn bir tecavüz vukuunda silahla mü
dafaa edileceğini beyan etmiştir. 

Müteakiben Chisinau halkından 
maada vilAyetin her tarafından gelen 
25 bin köylü kralın önünden geçmiş
tir. 

Ba~ıı şahsiyetler, 1920 de Besarab
yanın Romanyaya iltihakı vesikasının 
imzalanmış olduğu Belediye dairesine 
gitmişlercllr. Söylenilen nutuklarda 
Besarabyanın Rumen mahiyeti ve Ro
manya ile birleşmekte gösterdiği te
halük tebarüz ettirilmektedir. 

Alman, Ukraynalı ve Rus ekalliyet
ler mümessilleri Bükreş hükliınetine 
şükranlarını ve sadakatlerini arzey
lerniştir. 

Türk - Yunan ticaret 
mUzakereleri 

Yunan gazeteleri ticari mü
nasebetlerin daha ziyade 
takviyesini ileri sürüyorlar 
Atina 6 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Ankarada başlamak üzere olan 

Türk - Yunan ticaret müzakerelerin
den bahseden gazeteler, bugünkü şart
lar dahilinde iki memleket arasında
ki ticaret münasebetlerinin takviyesi 
her zamandan ziyade arzu edilir bir 
şey olduğunu bildirmekte ve bu inki
şafm Avrupa harbinin sebep olduğu 
ziyanı lqsmen telli.fi için iki memleke
tin nef'ine olduğunu aynca kaydey. 
lemektedirler. 

Amerika - Arjantin 
ticaret müzakeresi kesildi 

Diplomatik mahfiller, bu 
inkitaın mühim tesirleri 

olacağı fikrinde 
Vaşinıton 6 (A.A.) - Amerika ile Arjan

tin arasında iki taranı ticaret müzakerele
rinin inkitaının, diplomatik mahfillere göre, 
iki memleket arasındaki münasebetler üze
rinde olduğu gibi Amerika ittihadının is
tlk.bali üzerinde de mühim tesirleri ola
caktır. 

ArJantln büyük elçisinin bu anlaşmayı 
kolaylaştırmak için yaptığı gayretler bil
hassa kaydedilmekle beraber, müzakerele
rin inklta.ında başlıca şu üç sebep görül
mektedir: 

1 - Efkarı umumiye üzerinde, senato
nun tasdiki olmadan ticaret muahedeleri 
akdine dair olan ve müddeti 1940 haz!n
nında bitecek olan riyaseticümhur salahi
yetinin temdidine mani olabilecek mahi
yette herhangi bir anlaşma imza etmemP-k 
arzusu. 

2 - Arjantine bazı Arjantın ziraat mah
sulleri için bahşedilmiş olan tenzilatlı ta
rifeleri tahdit eden kontenjan listelerinin 
Arjantine kabul ettirilmesindeki zorluk. 
. Üçüncü sebep; Arjantin, İngiltere ve 

Fransa ile olan ticaret için bu memleket
lerle olan kambiyo anlaşması mucibince 
İngiliz lirasını ve frangı muhafazaya mec
bur olduğundan dolar mevcüdunu sadece 
Amerikaya Arjantin mahsullerinin satıl· 
masil temin ve tahdid eylemekle bulun
maktadır. , 

Fransada kahve stokunun 
bildirilmesi mecburi 

Paris 6 (A.A.) - Resmi gazetede 
çıkan bir kararname mucibince mev
cut kahve stoklarının hükümete bildi
rilmesi mecburidir. Yanlış beyanname 
verecek olan ithalatçılarla tacirler şid
detle tecziye edileceklerdir. Fazla ad
dedilecek olan stoklar devlet tarafın
dan mübayaa edilecektir. Bazı llınan
larda büyük stoklar halinde bulunan 
kahvenin bütün memlekete tevzi edi
lebilmesi için Ziraat Nezareti lAzım ge
len tedbirleri ittihaz edecektir. 

Hitler gençliği erkanı 
harbiye tefi Romada 

Roma 6 (A.A.) - Romada bulunan 
Hitler gençliği erkAnıharbiye şefi Han· 
terbacker, faşist partisi sekreteri tara~ 
fından kabul edllmiştir. 

Bükreş 6 (A.A.) - (Reuter): Si 
yast maha:filin mütaleası şudur ki 
Kralın Besarabyada Chisnau şehr· 
ziyaret etmesi Avrupanın bugün ge 
çirmekte olduğu nazik anlarda husus 
bir mahiyet ~!maktadır. 

Daha geçenlerde Romanya genel 
kurmayı Dniester boyunca yeni tah
kimat yapmış ve oradaki kuvvetlerin 
mevcudunu artırmıştı. 

Bir çok müşahidler, Finlandiyanın 
Ruslara karşı elde ettiği muvaffaki
yetler neticesinde Romanyada mane
viyatın yükseldiği kanaatindedir. 

Siyası ınahafilde ehemmiyetle kay-
dediliyor ki, Kralın Beserabyayı ziyare 

ve alınan askeri tedbirlere rağmen bun 
lann tahrik edici hiç bir mahiyeti yok 
tur. 

Sovyet - Bulgar 
ticaret itilafı 

İki memleketin birbirine 
vereceği maddeler 

l\loskova 6 (A.A.) - Havas: Dün 
akşam Mikoyan ve Bogilof arasında 
üç senelik bir ticaret muahedesi akte~ 
dilmiştir. 

~u muahede mucibince her iki ta
raf en ziyade mazhan müsaade dev
let muamelesinden istifade edecektir. 
Ticari mübadelelerde müsavat esa.sı 

kabul edilmiştir. 1940 senesi için mü
badele yekünu 920 milyon leva olarak 
tesbit edilmiştir. Bulgaristan, Sovyet
ler birliğine tuz, pirinç, tütün, deri 
vesaire verecektir. Sovyetler birliği ise 
Bulgaristana ziraat makineleri, demir, 
petrol, besi yemi ve saire verecektir. 

Amerika vapurlannın 
kontrolü meselesi 

Bir Amerikan vapuru kontrol 
yüzünden harp mıntakasına 

girerse zarar ve ziyan 
istiyecek 

Vaşington 6 (A.A.) -Amerika hü
kfunetinin kaçak kontrolü hakkında 
İngiltere büyük elçisine verdiği 14! 
12/939 tarihli protesto notasında, 

Amerika seyrisefain kumpanyalannın 
İngiliz kaçak servisi memurlarının 
vazifelerini teshil ettikleri ve buna 
binaen Amerika gemilerinin muharip 
limanlara girmesini tasavvur etmek 
müşkül olacağı, fakat buna rağmen 
İngiliz makamları bir Amerika vapu
runu harp mıntakasına girmeğe mec
bur ettikleri takdirde Amerikanın her 
hadiseyi ihtimamla tedkik ederek ona. 
göre hareket edeceği bildirilmektedir. 

Vaşington hükt1meti, bu yüzden ha
sı1 olacak zarar ve ziyanı istemek hak
kını muhafaza ey1emektedir. 

Norveçteki Bergen limanına git
mekte olan Amerika bandıralı Moor
macsun vapuru, İngiliz kaçak servisi 
tarafından Bitaraflık kanununun 
Amerika vapurlarına menettiği mın
takada bulunan Kirkwalle limanına 
uğramağa mecbur edilmiştir. 

Amerika Hariciye Nezareti bu hu
susta vapur sahibi ile derhal temasa 
geçerek mufassal bir rapor vermesini 
Londradaki Amerika elçisinden rica 
etmivştir. 

Amerikada Sovyet malları .. 
na boykot 

Nevy<»"k 6 (A.A.) - American Fe
deration of Labor ismini taşıyan ve 
Birleşik Amerika hükumetlerinin en 
kuvvetli sendika teşkilatını temsil 
eden heyet, Rusya tarafından Finlan
d.lyaya karşı yapılmış olan taarruzu 
takbih ederek badema Sovyet esya ve 
emtia.sına boykot edilmesini karar al
tına almıştır. 



T KA.nunuaanl lHO 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yeni edebi neail 
Bi.dm Halit Fahrinin oğlu Gavsl 

llalit 0samoy, İstiklal g-.eteslnde ye
lli edebi neslin hakkını yiyenleri tu

llye etmek istiyor. 
İşte bir kaç cümlesi: 
cŞiirde Faruk Nafiz saltanatı ara. 

nıyor. Halk, çikolata paketlerinden 
çıkan ".:dnileri, takvim yapraklanna 
Jlazılan beyitleri bile şiir diye okuyor. 

... Meydan maalesef üç renkli ka
pak basabilen mecmua sahiplerile 
föhret simsarlarının işgalindedir. 

Bu iki hududun içerisinde bulunan 
kari, bir üçilncü lıudud daha olduğu. 
nu nereden bilsin? 

Hikayede bir Said Faik'in nesirde 
I 

bir Cahid Yamaç'ın, resi11'~de bir Abi-
~in Dino'nttn, şiirde bir Melih Cevdet, 
Ilhami Bekir, Cahid Saffet, İlhan 
Berk'in mevcudiyetini kimden öğren. 
sin? 

Türk sanatında programlı, kültür
lü ? e malzemeli bir «nesiz. yetiştiği
ni, duvar af işleri yapıp sokaklara mı 
asalım? 

Hayır, bir çare var: Tasfiye. Sanat 
ve zevk ölçülerimiz tasfiyeye muh
taç.-. 

Neyse, son etimle kalblerimize biraz 
teselli veriyor. Demek ki, tasfiyeden 
maksad, kafa kesmek değilmiş; kel
leyi kurtardık! Sadece ahalinin san
at ve zevk ölçüleri değiştirilecek. 

Ben, munsif olmak için, Halit Fah
ri zadenin ısrar ettiği isimleri kendi 
siitunuma dercediyorum. Akşam ka
rilerine cam gönülden, samimiyetle 
tavsiye ederim: «Bu imzaları nerede 
göriırseniz okuyunuz!-. 

Bana önceden fikrimi sorarsanız, 
bunlar arasında «şair olmıyan• bazı
larını beğeniyorum. Fakat işte o ka
dar: beğeniyorum! Yani «Eh, fena 
değil ... Bazı hasletlere daha sahip 
olurlarsa bir gazete yazıcılığı yapabi
lir!» diye bir takdir; Babıali caddesin
de vatandaşhk hakkı namzetliğini ta
nımak tarzmda bir beğeniş... Yoksa 
dahi namzedi, yahud şimdiden üs
tadı azam olduklanm ve G. H. 
Ozansoy'un dediği gibi program
lı ( ? ) vesaireli bir edebi nesil he
yeti umumiyesi teşkil ettiklerini, 
mazurum, göremiyorum; buna, çok 
müteessirim, inanamıyorum. Meseli 
biz7.at küçük Gavsinin babası Halit 
Fahri ve amcaları Faruk Nafiz, Orhan 
Seyfi, Yusuf Ziya, Reşad Nuri, Mah· 
mud Yesari derecesine varabildiğine 
de, varabileceğine de akıl erdiremiyo
rum. 

Çünkü «Ayinesi iştir kisinin lira 
bakdmaz!-. · 

Bir şair için kağıd ve miirekkeb gt. 
bl nesir vasıtalanna bile lüzum yok
tur. Yahya Kemalin şiirlerini intişar. 
lanndan en•el herkes kulaktan öğren. 
misti. Bir nasır içinse, «Serveti Fünun• 
gibi bir mecmuada yazabilmek kafi. 
dir. Bütün Edebiyatı Cedide, şöhretini 
orada yapı.. Simdi de bir çok yeni 
imzalar ayni yerde feyiz bulabilir .. 

Keza, B. Gavsi'nin: «Mecmuacılık 
muhtevadan ayrıldı, kapaklaştı!ıt de
mesini haksız buluyorum. Zira, «ma
gazin» tabir olunan tip neşriyat her 
yerde vardır. l\luharrir, evveli başka 
yerde şöhret kazamp oramn teferru
atı arasma sonradan girer. 

Gazeteler" gelince: Şimdiki biitün 
ka~rolan tasfiye etsek, yerine Halit 
Fahri zaderıin ekipini alsak, bu genç
lf'r - hoş pek te genç değiller ya: ek
serisi otuz beşinde zevat - acaba mev
cut kaı11eri rnuhafaza edecekler mi? ..• 
Y?.ksa, Cemal Nadiri, Peyami Safayı, 
Burhan Feleği ilh sevenler onların 
çalıştıklan mecmualan aramaya mı 
'başlıyacak; binlerce kari bir taraftan 
öte tarafa mı göçecek? .. ~ Mtsele bun
dadır. 

~una karşıhk, sanat ve zevk tasfiye
si lazımrnış. Fakat ne mukabilinde? •.. 
Pro~ram dedikleri sey nedir? ... 
Cıdden kültiirlü, cidden seleflerine 

!aik olma~ım temenni ettiğimiz yeni 
ımza~a~ bı~e sark alemini mi, garb 
alenunı mı. milli alemimizi mi açacak
lar? ... 

Hele bir yol acsınlar ... İşte o zaman 
karilerini, müşterilerini bizzat yarata
caklardır. İrfan sahasında öyle boş 
arsalanmız var ki kimsenin binasmı 
yıkmadan söhl't't sarayları kurmak 
mümkündiir. Hemen kişide öyle bir 
kudret ola ... 

(VA· Ntl) 

Şl:&iR DABBRLBRI: 

Erzincandan dün şehrimize 2 si ağır 
yaralı 170 felaketzede geldi 

lstanbulda akrabası bulunmıyan 130 felaketzede 
Kadıköy ve lstanbul otellerine yerleştirildi 

Erzincan felaketzedelerinl tehrimJze nak
letmek üzere Devlet Demlryollan idaresi 
tarafından tertip edilen aııe Tagonlan 
dünkü muhtelit trenle Hayd.arpaşaya gel
mlştlr. 

Bu katarda bet vagon fellketzedelere 
tahsis edilmişti. Bunlarda 170 fellketze· 
de vardı. Bunlarla beraber getlrtlen Er 
zlncanlı Hüseyin ve Perizad istmlerlndeld 
1kl aıtır yaralı da derhal cankurtaran oto• 
moblllle Nümune hastanesine sevkedllm!f· 
lerdir. 

Bunlardan Erzincanlı Hüaeyln; kamile 
ikl çocuğunu memlekette öli1 bırakmlf. 
Perizat da on sekiz ki3illk ailesinden on 
tanesini kaybetmiştir. Fellketzedelerdeıı 
kırk taneslnin burada aile ve yalwılan 
bulunduğu cihetle bunlar bu atra.balarının 
yanlarına gitmek üzere treni terketmtş
lerdlr. Geri kalanlar; trenden iner inmez 
istasyon büfesine alınmışlar ve sıcak çay 
ve çorbalar verilmek suretile yol yorgun· 
luklannın alınmasına çalışılmıştır. Kadı
köy kaymakamı B. Cenap, Kadıköy emniyet 
lmirl B. Vasıf, Haydarpaşa b9.1 komlserl 
B. Cafer, Belediye baş hekimi ve diler 
allkadarlar istasyonda fellketzedelerle 
alA.kadar olmuşlar ve istirahatlerini temi
ne çalışmışlardır. 
İstanbulda kimsesi olmayıp buraya sığı

nan yüz otuz fellketzede Kadıköy semtin
de hazırlanan otel odalanna yerleştiril
mişse de bu otller kifayet etmediğinden 
bir kısmı da İstanbul otellerine nakledil· 
mlşlerdlr. Felaketzedeler arasında bulu
nan hafit yaralılar için Haydarpaşa Nü
mune hastanesinde on bir yataklı ayn bir 
kOV'UŞ tahsis edilmiştir. FelA.ltetzedelerln 
ekserisi yolda en ufak istasyonlarda bile 
Azamı ihtimam ve yiyecek hususunda yar· 
dun gördüklerini, anlatmışlardır. 

Felliketzedeler arasında bulunan Erzin
canın Taşçılar köyünden Dursun, kansını, 
kardeşini kaybetmiş, on bir yaşındaki o~lu 
Halis, zelzeleyi müteakip kendisini bir 
ağacın dalları altında bulmuş ve bura1a 
iki gün iki gece kaldıktan sonra kurtarıl
mıştır. 

Halis, bunlan gözleri yaşararak anlat
maktadır. Erzlncanın yine Taşçılar köyün
den Salahaddin; karıslle beraber kurtul
duğunu, gellnllk kızını, damadlle beraber 
enkaz altında bıraktığını yana yakıla ~n
latmaktadır. 

Sahte sehadet name 
F eriıte sahte ıehadetname 
ile oğlunu mektebe yazdır· 
mak istediğini inka r ediyor 

Bir ilkmektep şehadetnamesini tahrif et
mek ve mektep başmuallimine rüşvet ver
meğe kalkışmaktan maznun Ferlşte adın
da bir kadın dün asliye dördüncü ceza mah
kemesine verilmiştir. Vaki iddialara naza
ran Ferlşte, komşulanndan İsmail adında 
bir çocuğun Ukmektep şehadetnamesini :ı.ı ı
rak üzerindeki i im ve bazı kayıdlan slllp 
yerine kendi oğlu Hasanın ismini yazmış 
ve bu sahte şehadetname ile Darüşşetaka
ya gidip oğlunu kaydettirmek istemiştir. 
Fakat Darüşşefaka idaresi §ehadetnamenln 
tahrif edlldiğtni farkederek Maarif mli
dürluğüne malumat vermiştir. 

Sahte şehadetnamenin Maarif müd'ır
lüğüne gittlğlnl ve keyfiyetin Beyoğlu 37 
inci ilkmektepten sorulacağını öğren .. n 
Ferişte bu defa da bu mektebe giderek baş
muallime: 

- Benim buyuk oğlum Mustafa birkaç 
sene evvel sizin mekte1'ten mezWl olmuştu. 
Şimdi kendisi Erzlncanda iş sahibidir. Va
zifeye geçince sizin evvelce kendisine yap
tığınız buyük lylllklerl hatırlamış ve ılk 
maaşından ayırdığı otuz lirayı size veı il
mek üzere bana gondermlş. Siz bu otuz li
rayı kabul ediniz, fakat benim de sizden 
bir ricam var: Kuçiık oğlum Hasanı Da
nişşefakaya yazdıracaktun. Şehadetname
sinde bazı çlzgller gonm.işler, kabul etme
dller. Şimdi bunu Maarif müduriyetl sizden 
soracak. Şehadetname size gönderilip B'>
rulunca bunu siz verdiğinizi aôyleyiniz. 

Gibi garip bir teklifte bulunmuftur. 
Mektep idaresi para ~ tehadetname tekur
lerlnl reddettiği gibi kadın hakkında da 
allkadar makamlara müracaat etmiş, Fe
rişte hakkında evrak tanzim olunarak 
mahkemeye verılmlştlr. 

Dün asliye dördüncü ceza mahkemesin
de muhakemesi yapılan Ferlşte kendisine 
lsnad olunan rüşvet ve şehadetname sah. 
tekArlığı suçlannı tamamile inkir etti. Ş11-
hid olarak dinlenen mektep muallimleri 
hadiseyi yukarıda yazdığımız şekilde anht
tılar. Maznun kadın bu ifadeleri de tama
mlle reddetti. Diğer şahidlerln çağrılıp din
lenmeleri için muhakeme başka güne bııa
kıldı. 

Sekteden ölüm 
Üskiıdarda Oulfem hatun mahallesinde 

oturan Emine o civarda Turbe sokağından 
geçmekte iken birdenbire fenalaşarak duş
muş ve olmuştur. Yapılan muayenesinde 
kalb sektesinden oldüğü tesblt edildiğin
den cesedi ailesine &eslim ed1lm1ft1r. 

Yukarıda: Febiketzedelere Haydarpaşa istasyon lokantasında yemek verilirken 
aşağıda: Gelen felaketzedeleri istikbal 

Bugünden sonra gelecek felaketzedelere 
de aynı muamele tatbik edileceği ve bu
rada kimsesi ohnıyanlar Kızılay himaye
sinde muhtelif otellerde iskan edilerek laşP. 
olunacaklardır. 

Şüphe~i ölüm 
Bayan Şükriyenin sekteden 

öldüğü anlatıldı 
Evvelki sabah Ulelide Rasimbey apartı

manında oturan Şükriye adındaki kadının 
sokak kapısı onunde ölü olarak bulunduğu
nu ve kadının ölümu etrafında muht:!1ıf 
iddialar ileri sürüidüğli cihetle müddelumu
mlllkçe tahkikata girişildiğini yazmıstık. 

Müddeiumumi muavinlerinden B. Tur
gud tahkikatını bıtirmiştir. Neticede, ote
denberl kalb hastalığına müptela olan Şı.ik
rlyenin en"Clkl sabah apartımanın altıncı 
katından inip kapı ömine çıkınca birden
bire kalb sektesinden yı.izu koyun yere }'U· 

varlandığı ve oldı.iğü, burnunun da taşlara 
çarpma neticesinde kanadığı anlaşılmış
tır. 

Erzincanla tel&Taf 
muhaberesi 

Erzincan ile diğer şehirler arasındaki 

telgarf muhaberatı uç gundenberl temin 
edilmiştir. Muhaberatın açıldığı ilk günü 
lstanbul ile Erzincan arasında dort yüz 
telgraf muhaberesi yapılmıştır. 

Mangal kömüründen 
zehirlenenler 

Şişlide oturan on dokuz yaşlannda ha
yan Hayriye mangala koyduğu maden kö
mürlle zehirlenmiş polis tarafından berayt 
tedavi hastaneye kaldırılmıştır. 

Aksarayda oturan bayan Zehra da ~vt 
nin gusulhanestnde yıkanmakta iken man
gala koyduğu kömürden çıkan zehirle ze
hirlenmiş, derhal tedavi altın alınarak !la-
yatı kurtarılmıştır. __ _ 

Kamyondan düt tü 
Klmll isminde biri, bir yük kamyonu ~

rinde Balmumcu çllllğl clvanndan geçmek
te iken muvazenesini kaybederek d(lşmilf. 
muhtelif yerlerinden yaralandığından polls 
tarafından hastaneye kaldınlmıştır. 

,. ~ 

Kızıl ayın tebliği ' 
Türkiye Kızılay cemi

yeti İstanbul mümeaailli
ğinden: Anadolu zelzelesi 
münasebetile teberrü edi
lecek para ve eıyaya mu
kabil Kızılay alametini 
havi makbuz alınması ri
ca olunur. 

Mahalli hükümet oradan buraya gon
derilen !ellketzedelere birer vesika ver
mektedir. Bugün de muhtelit katarla yüz 
kadar feIA.ketzedenln daha gelmesi bek
lenmektedir. 

Dumlupına r vapuru 
Bugün öğleden sonra lima
mmıza gelmesi bekleniyor 
Şehrimizde, Anadolu felAketzedeleri için 

toplanan eşyayı ve sıhhi heyetleri götü
ren Dumlupınar vapuru. Ordu ve Olre
suna uğnyarak hamulesinl boşalttıktıın 
sonra bir mlkdar yaralı ve yolcu alarak 
Istanbula hareket etmiştir. Dün, Dumlupı
nardan, İnebolu mahreçll bir telsiz alın
mıştır. Hava müsald olduğu takdirde &"'
minin bugün öğle üzeri limanımıza gel
mesi beklenmektedir. Dun sabah 8,30 da 
Karadenlzden limanımıza gelen Ege \':l
purlle zelzele sahasından pek az yolcu gel
mışse de vapurda yaralı kimse yoktu. 

Demir ithala t Limited 
şirketi toplandı 

Demir ithalat llmltet şirketi, dun, Tica
ret VekCtletl ihracatı kontrol dairesi reisi 
B. Hakkı Nezihinin reisliği altında topla
narak şirketi alAkadar eden meseleleri go
ruşmuştur. Butun ithallt şirketlerinin bir 
binada toplanmasına karar verllmiştl. Ve
kAlet, lımltet şirketlerin but.un içtima, 
muzakere ve faaliyetlerinin merkezi b\r 
bı.iro tarafından tedvlrlni istemektedir. 
Bunun için şehrimizde, mıntaka ticaret 
mudurluğune merbut merkezi bir buro 
teşkll edilmiştir. Büro, ihracatı kontrol 
dairesi reisi B. Hakkı Nezihi tarafından 
idare edilecektir. 

Zeytinyağı ihracatçıları 
birliği 

Izmlrden şehrimize gelen malümata go
re Türkiye zeytlnyağı ihracatçılar birliği 
kurulmuştur. Zeytinyağı ihraç etmek ınu
saadesinl haiz olanlann bir defaya mah
sus olmak lizere 100 lira duhuliye ile bir
liğe kaydına ba.şlanllll§tır. Birlik merlte-r..l 
İzmlrdedlr. Birllk llk lçtlmaını 15 kinunu
sanide İzmir ticaret odasında yapacaktır. 

Sümer bank kanun projesi 
mecliste 

Ankaradan şehrimize gelen malümata 
gore Sümerbank teşkllA.t kanun projesi 
Meclise verilmiştir. Malüm olduğu uzere 
bu proje ile Etibank rn.ğvedillyor. Bir r.a
ııayi işletme idaresi kuruluyor ve Siımer
bank kredi müessesesi hallne getiriliyordu. 
Kanun layihası suratle mÜZakere edlle
cektir. 

Valinin tetkikleri 
Vali ve Belediye Re 1 B. LüUi Kırdar 

dün sabah elektrik, tramvay idaresine il· 
derek bir muddet meşgul olmuştur. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Erzincan yolcusu 
bekli yenler 

Haydarpaşa istasyonu erkenden 
dolmuş. İskeleye yanaşan her ıapur 
kalabalığı bir kat daha artt1nyor: 
Herkeste sabırsızlık göze çarpıyor. 
Garda sinirli adımlarla miitemadiyen 
dolaşanlar, sık sık saate göz atıyor. 
lar, yelkovanın ağır hareketlerini ta
kip ediyorlar. Dakikalar uzadıçka ı.e.. 
yecan, sabırsızlık arbyor, yüzlf'rdeki 
hüzün çizgileri biraz daha derinleşi
yor. Bu heyecan, bu sabırsızhk; bek
lenen bir yolcuya kal'Uşmaktan mil· 
tevellid sevinç alameti değil; felaket 
fartınalanna gömülen bir yurd köşe
sinde onbinlerce ana, baba, kardeş, 

yavru ve sevgililerin meçhul llabet
lerine bağlanmış kınk bir ümidin tit
reyişinden ibaret ... 

İki kişi yanyana gelip konuşmağa 
başlar başlamaz etrafları sanlıyor. 

Orada birbirlerini ilk defa gören ay
ni darbenin yaralıları, dertlesmek, 
ufak bir teselli bulmak ihtiyacile der
hal dost oluyorlar. Sualler soruluyor, 
tahminler yürütiilüyor: 

- Acaba, bu trende Erzincandan 
kimse var mı? ..• 

- Gelenlerden bir haber alabilir 
miyiz, dersiniz? ... 

Minimini bir kız çocuğunun elin· 
den tutmuş yaşh bir kadın önüne ge
lene soruyor: 

- El·ladım, Erzincandan gelenler 
arasmda Mustafa adında bir deli
kanlı var mı acaba? ... İki ay evvel git
mişti. Zelzeleden sonra bir daha ha
ber alamadık. 

Kızıllamşımş gözlerinden dökülen 
yaşlan çocuğa göstermemeğe r.alışı
yor. Dudaklan titriyerek nunldanı
yor: 

- Ah ... Evladım öldü mu yoksa? .• 
Onu bizden ayıran felaket, şu masum 
yavruya da mı acımadı? 

Nihayet, trenin keskin düdük sesi 
çınladı. Garı dolduran kalabalık ara. 
smda birdenbire sesler kesildi. Loko
motif yaklaşt.kça çehreler renkten 
renge giriyor. Gönüllerde. birbirine 
zıd arzular çarpışıyor. Herkes biras 
daha ileriye sokulmak. beynini tanna
byan suallere bir an evvel cevap al· 
mak arzusile yiirümeğe uğrasırken, 

Ani bir hissi kablelvuku ile ayaklar 
köstekleniyor. Kalblerde çırpınan za. 
yıl ümid heyecanlannın, korkunç 
hakikat ejderlerlle boğazlaşmasından 
mütevellid ağır bir tereddüdle vücud· 
lar irkiliyor ..• 

Feliket dfyanndan taşıdığı yükün 
fecaatinden utanıyor gibi, siyah du
man perdelerine bürünen lokomotifin 
fren g1cırtılarile kalabalık arasında 

tekrar teliş başladı, Şaşkın şaşkın ko
şuşanlar vagon basamaklanna, pen
cere demirlerine sanlıyorlar. Sanki; 
gan dolduran su yüzlerce insanın 

ümidlerini süriikliyen. haberler, çe
lik zırhlı vagonlann köselerine gfz. 
lenmiş. Soğuk demirlerin dile gelip 
teselli verici haberler anlatması bek· 
·ıeniyor. Pencereden uzanan her ba" 
bir sürü suallerle karsılaşıyor: 

- Erzincandan mı geli,orsunuz? 
- Sizden başka kurtulanlar var 

mı? 

- Hangi mahallede oturuyordu
nuz? 

- Allah aşkına doğru söyleyiniL 
Ölenle., arasında kimleri tanıyors. 
nuz? 

Gözleri kızarmış, soluk benizli yol· 
cuların: 

- Kurtulanlar çok. .• Merak etme
yiniz. 

Şeklindeki cevaplan biç kimseyi 
tatmin t'demiyor. Çünkü; buradaki· 
leri teselliye çalışırken onlann derin 
yaralan yeniden didikleniyor. Gös 
yaşlan, hıçkınklar birbirine kanşayor. 

Dört köşesinde hıçkınklar, f eryad
lar çınlayan, buzlu kaldınmlan ılık 
göz yaşlarile ıslanan istasyon baftaD• 
başa bir ıztırab sahnesi... 

Cemal Refik 
wttH11111H11•1H1tnıın"'111111nı ... 1•1111111•-n,..,,. ___ _ 

Dünkü ihracat 
Diın Romanyaya 23 bin liralık portakal 

satılinıştır. Romanyaya portakal thraeı
nın devam edeceği anlaşılmaktadır. İtal
ya ve Fransaya kuru fasulye ihracı devam 
etmektedir. 

Karadenizde karayel, Mar
marada lodos fırhnası var 
Dün, liman riyaseti, rasadhaneden all• 

nan malılınata göre, Karadenlzde tarayel• 
den, Marmara ve Ege denlzlertnde ~ 
tan fırtına şeklinde şiddeUI rüz Ar~...._ 
tlğinl fere çıkacak gemilere b dlrm..-



Yardım maçlarına dün başlandı 
Şişli, Perayı 4-0; Beykoz, Kurtuluşu 

3 - 1 mağlup etti 

Fener · 6alatasaray bugOn karşılaşıyor 
Hasılatı tam~n felaketzedelere ter

kedllmek üzere 10 klüp arıwnda tertip 
edllen yardım maçlarma dtin Tab1m 
.stadında başla.n.mlftır. Havanın y~urlu 
ve ~ olmasına. ra~men stada oldukça 
'büyük blr kalabalık toplanınıo ve felAket
sedelere terkedUen para mlkdan &00 lira
yı bulm\llt.ur. 

Günün ilk oyunu saat 13,30 da Beyltoz 
ile Kurtuluş anısında yapılml§tlr. Necde
tin hakemliği altında sahaya çıkan takım
lar şu şekilde dlzllınlşlerdlr. 

Beykoz: Safa - Sadeddin, Bahadir - Mus· 
tala, ıtmıal, Halid Turban, Ga'Zanfer, 
Şahap, Ali, Ki.um. 
Kurtalıq: KısUyos - Malyo, istavro -

Muzaffer, Drago, Manol - Vono, Maryo, 
Andon, Tanaş, :Siko. 

Oyunun ilk devresi karşılıklı alanlar ara
sında geçmiş ve her iki takım birbiıine 
sayı ya.pamıyarak o - o berabere kalml§
lardır. 
İkinci devreye Beykoz hAkim başlamış

tır. Üstüste yaptıklan akınlarla. Kurtutue 
taıesini tazyik eden Beykozlular bu çalıı
malannın semerelerini nihayet 18 inci 
dakikada görmüşlerdir. Bir kargaşallk c,_ 
nasında Şahap sıkı bir şütıe takımının ilk 
golünü yapmıştır. Bu sayıdan sonra Bey
kozun hakimiyeti fazlal~ınış ve bu devce 
KAzun ve Turhan vasıta.sile iki gol dıı.ha. 
kaydeden Beykozlular son daktkada. bir 
gol •y.l,yerek maçtan S - ı gallp çıkmışlar
dır. 

ŞİŞLİ - PERA 
Günün ikinci maçı Beyoğlunun iki ıa

ltlp klübü olan Şişli lle Pera arasında ya
pılmıştır. Ahmed Ademin hakemliği altın
da sahaya çıkan takımlar şu şekilde dı
zflmi§.l~rdir. 

P en: Canatino - Cinlek, Dimitri - Ç"ıç
~iç, Maroli, Canbaz - Lefter, Culafi, BoC.· 
.ley, K oço, Todori. 

Şişti : Annanak - '\'alastardl, İhsan · 
Çakır, Pançef, Aışevil - Agop, Haci, Suldur, 
J irayir, Diran. 

Her iki takım bu maça eksik bir kadro 
lle çıkmışlardı. Perada Hristo, FU1p, Et · 

BULMA CAMIZ 
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Soldan sata: 
1 - Kitapçı dükkanı. 
2 - Tekdir - Komşu bir hükümetln mer-

k ezi. 
3 - Yel - Gelmekten emir. 
4 - Kırmızısı üst ünde. 
5 - Güvercinin başı - Tersi güzel sa-

nattır. 
6 - Vakt1 zuhur - Makine yağı. 
7 - İlmi hayvanat - Nota. 
8 - Korkup gerl çekilenler. 
9 - Tabı işlerile uğra.şan. 
ıo - !simler - Başına d11 gelirse battal 

etme demektir. 
"l'ukandan aşağı: 
ı - Haclvatın arkadaşlle. 
2 - Muztarlp oluyor. 
3 - Bir cins av köpeği - Bir defada a~· 

za sokulan yiyecek miktarı. 
4 Başına •S» gelirse sürülen şey olur -

Ters! sathi malldir. 
5 - Sonuna .ı .. gelirse modern olur -

Şaıki Anadoluda bir kaza merkezi. 
6 - Coğmfya levhası - Tersi bir renkLir. 
7 - Beygir - Terst bozgun demektir 
8 - Tersi parlak renklidir - Isltımiyetun 

evvel Araplann bir putu. 
9 - Tersi t.ccrube et demektir - Tersi 

mustaceldir. 
ıo - Tersi blr goz rengidir - Kucakla. 

Geçen bulmacamızın halli 
Sclıdan sata: 
ı Ise, Saadet, 2 - Haşhaşynğı , 3 -

Trem, Av, 4 - Ammehukuku, 5 - Rı, Te
alluk, 6 - F.si, Bnçka, 7 - Tafra, Sal, 8 -
Mkan, Kolay. 9 - El • .Arabacı. 10 - Kırk, 

Yanık. 
"\' ukandan aşaiı : 

ı - lhtaretmek, 2 - Sarmısaklı, 3 - E
şem, !fa, 4 - Hmet. Rnak, 5 - Sn, H:?ba, 
6 Aş, Uar, Kay, 7 - Ayaklısoba 8 - Da-
vulçalan, 9 - Eg, Kuklacı, 10 - Tı, J'! .ı., 
Yık. 

Yangın baılangıcı 
Dün; Şl§lide Kılğıthnne caddesinde dok

tor J3, Mazhar Osmanın apartımanı bacası 
tutuşmuşsa da derhal yetişen itfaiye tara
fından sondurülmiıştilr. 

Halde portaka l pavyonu 
Hal bmnsı. satılmak içln İstanbula gelen 
portaka.llan lsUap edecek vüsatte değ-Udi~. 
Bu ltlba.rla Bfll binasına bir pavtyon 11Ave 
edilml§Ur. Fazla portakallar buraya ltona
c:ı.ktır. "Bu suretle portakallann çürüme
sine meydan verilmlyecekUr. 

yen, Bamblno, Şifllde Nubar, Hiraç, Mar
tayan yoktu. 

Müsabaka büyük bir süratıe başla:!ı. 
Şişlinin ilk akınında Suldurun şütünü -ta
lecl ayakla karşıladı. Dlranm önüne JU
şen top sıkı bir şütıe llk dakikada P era 
kalesine girdi. Şişli enerjik bir §eldlde ;w. • 
lışarak oyun üzerinde hA.klm •aziyete g~ • 
ti. Peralıla.nn münterld olarak yaptıkLm 
hficumlar neticesiz kalıyordu. 

34 üncü dakikada Pera kalesinin yan· 
1ış bir hareketinden istifade eden Agop 
takımının ikinci golünü de yap~ biraz 
sonra Suldur vasıta.sıle bir sayı daha çı
karan Şlşll devreyi 3 - O gallb bitirmiştir. 
Iklncl devre çok zevkslz olmuş ve Pera 
hakemin bir oyuncuyu çıkarması üzerine 
10 kişi kalmıştır. Devre orlalanna d~m 
penaltıdan bir gol daha yapan Şişli bu 
müsabakadan 4 - O glbl açık blr sayı far· 
kile gallb çıkmıştır. 

Fener - Galatasaray bugün 
karşılatıyor 

Yardım maç'\ nnın 1kinclsl bugün Tak
sim stadında l • pılacak ve iki ezeli rakip 
hneri>ahçe lle Galatasaray karşılaşacak
lardır. 

Bugünkü maçların Slrası şu. şekilde tes
bit edllmlştlr. Saat I1 de i Spor - Oüne,ı, 
saat ıs de Beşiktaş - Vefa, saat 15 te Fe
nerbahçe - Galatasaray. 

Fener - Galatasaray maçını idare ede· 
cek olan Sa.mı rahat.sı1Jığı dolayısile mc\.Jl 
idare edemlyeceğlnl blldlrmlştlr. 

Güreı teşvik müaabakalannı 
Kasımpa§a kazandı 

İstanbul güJ"e4 ajanlığı tarafından ter· 
t1b edllen ve evvelki hafta yapılan güreş 
teşvik müsabakalarında Beşiktaş klübU
nün b irinci olduğunu bildirmiştik. Bu mü
sabatalara giren Beşiktaş güreşçUerlnden 
buıla.nnın lisansları olmadığı blllı.hare 
anlaşlarak puan tasnifi değiştirilmiş ıe !9 
puanla Ka.mnpaşa blrincl, 14 puanla Bc
fikta§ ikinci: 8 puanla Beyoğluspor üçüncü 
olmuşlardır. ' 

Ankaraqaki maç 
Macar takımı Muhafızgücü

nü 6-4 yendi 

Ankara 6 - İki maç yapmak üzere 
şehrimize gelen Macaıistamn Frenç
varoş futbol ekipi, karlı bir havada ve 
karlı bir saha. üzerinde taı...~iyeli mu
hafızgücü ile !bugün ilk karşılaşması
nı yaptı. Binlerce seyirci karşısında 

oynanan bu maçı 4-6 Macar takımı 
kazandı. 

Sahte doktor 
Sahtekarlıkla maznun 

Mecdinin muhakemesine 
-~aş~andı 

Kendisine doktor, müfet.tt.ş ve saire gibi 
ııüsler vererek salahiyeti olmndığı halde 
bazı itler ynpmağa kalkışmaktan maznun 
Mecdi adında biri mahkemeye verilmiştir. 
Yapılan tahkikata nazaran Mcdl, gebelik, 
emzlkllllk, çocuk hastalıkları üııvanı altın
da kitaplar n~retmlş ve kendisi doktor ol
madığı halde bu kitapların üzerlne «Doktor ı 
Mecdi» ya.zmıştır. Gene iddiaya gore Mec
di kendisinin arşiv müfettişi, Izmir sıhhi
ye müfettişi olduğunu söylemiş, bazı yer
lerde, Başvekil B. Refik Saydamın gfıy:ı 
yeteni olduğunu ileri sürmüş ve resmi dai
relerde teftişler yapnıağa. memurlan azil 
ve t.ayin te~bbüslerine kalkışmıştır. 

Bu suçlardan dolayı mahkemeye verlll!ll 
Mecdlnln akli vaziytinden .şüphe edller ık 
Tıbbı adllye gönderilmiştir. Adli tıb ~l~rt 
müdürlyetlnln asliye yedinci ceza mahke
mesine gönderdiği müşahede raporund'.:L 
Mecdlnln dejenere ve plskopat bir hasta 
olduğu blldlrlllyordu. 

Mahkemede sorulan suallere karşı. Mec
di §unları söyledi: 

- Ben Atına tıp fakulteslnln son sınıfın. 
da 5058 numara Ue knyıdlı talebeyim. Y '1. 

kında. doktor çıkacağım ve doktora da ıer~
ceğlm. Şu vaziyete nazaron benim şimdiden 
doktorluk fşlerlle meşgul olmamda -re tıbbi 
eserler yazmamda hiç bir mahzur yoktur. 
Birçok tıbbi tedkiklerde bulundum ve neş
rettlklerlmden maada birçok tıbbi eserler 
daha hazırladım. Kitaplarımda doktor ün
vanı kullanmam bir suç olamaz. Arşiv dat
resi m üdürü B. Halldin yakın arkadaşı
yım. Ben kendime müfettiş süsü verip tef
tiş yapmadım. Arkadaşım B. Halldle bera
ber blr defa arşiv dairesini gezdim. Bazı 
memurlara iyilik yapmalı: maksadile Ba~
vekll B. Refik Saydama, •dayım» hltabUe 
mektup yazdım. 
Şahid olarak dinlenen Başvekiılet arşiv 

tasnif heyeti şeflerinden B. Fethi ifadesin
de: 

- Maznun Mecdi bizim daireye geldi ve 
kendisinin Rlyn.setlcüınhur ve Başvekalet 
arşiv dairelerinin ajanı olduğunu söyllye
rck t.a.hklkat yaptı, bizden izahat aldı, de
di. 
Diğer bazı şahidler de maznunun kendisi

ne müfettiş süsü vererek dairelerde tahki
kata. kalkıştığını söylediler. Oelmlyen §n
h1dler1n çatnlması icln muhakem e baft& 
güne bırakıldı. 

.&X .&il 

imkansızlık 
(Baş tara~ 1 nci sahifede) 

Sovyetıerle Almanya arasındaki an
laşmanın mahiyeti ve hududu henüz 
bir muamma olmakla beraber, bita-
raflık ve ademi taarruz muahedesi 
sayesinde, şimdiye kadar Polonyanın 
yansını ve Baltık hılkimiyetini beda
va ele geçlı-en, şimdi de Finlandada 
çetin bir harb ile meşgul olan Sovyet
lerin Almanya peşinden yeni macera
lara atılacağını tahmin etmek, Krem
lin ricalinin realist ~ıselimlne karşı 
bühtan olur. Almanya, Sovyetıere ar
tık başka şeyler temin edemez. Eğer 
Sovyetıerin daha başka emperiyalist 
emelleri varsa bile, Almanya bunların 
tahakkuku için yardun edecek vazi-
yette değildir. Ayni suretle, Sovyetle-
rin de, harbi kazandırmak için Al
manyaya nasıl yardım edebilecekleri
ni akıl almaz. Sovyetlerle sıkı birlik 
iddiası, Sovyetıerin kıih Asyadan Hin
distana, kah Balkanlara hücum ede
ceği haberleri Alman propagandası- j 
nın işine geldiği için gün aşın ortalığa 
yayılıyor. Sovyetlerin tek başına böyle 
bir maceraya atılmalarına, sırf kendi 
hayc.. i menfaatleri bakımından, lü· 
zum yoktur. Encamı meçhul, zararı 
faydasından büyük olabilecek hare
ketlere girişmek tehlikelidir. 

Almanyanın, Sovyetleri razı ederek, 
birlikte Balkanlara tecavüze kalkış-

mas1 İtalyayı Almanyadan tamamen 
ayınr, ki bu Almanyanın asla işine 
gelmez. Diğer taraftan, böyle bir ha
reketin Türkiye üzerinde yapacağı ı 

tesir itibarile Sovyet Rusyanın siyase
tine de aykırı düşer. Şu halde, hadise

T Dnmıuaani lMO 

Bu hafta TAKSiM Sinnnamıda 

gösteril.mekU olan 

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

TAS PARCASI --- · -- . - --- --
- --- •+ 

Şimcliye kadar Türk.iyede yapılan ftlmJerin en mükemmelidir. 30,000 ki
ııtn.in büyilk Wr alika ile seyrettiği bu filmi görmek için bu son günler
den istifade ediniz. 

iıaveten: EKLER JURNAL son dünya haberleri ve GRAF voıı SPEE ile 
İngiliz kruvuörleri arasmda deniz muharebeleri. 
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Bu hatta SA KARV A Sinemasında 

SahhP:ıo::y:~'c: POLA NEGRPnin mu~~rr~yeti 

K AB!.~.:ı~~:~~~~Lg!gu~ ,_. J 
İki büyük filim birden bugün saat 11 ,.e 1 de tenzilatlı matineler 

KATHERINE H E PB U R N 

KAPLAN kraliçe 
GARY 

Yakında 
GRANT 

LA L.E 'de 
~---• Musiki tarihçesinin büyük b ir safiıasıııı teşkil eden 

BVYÜK MUSİKLİ BİR FİI~I .•. 

Verdi ve Aşkları 
lerin mantığı icabı Almanya ile Rusya ' 
arasındaki iş birliğinin, Polonya. 
taksimi ve Baltık hakimiyeti ile sona 

1 
ermiş olması Uizımdır. Almanya, ne 1 
kadar tatlı dil dökse, ne derece parlak '
vaadlerde bulunsa, Rusyayı daha baş-

Baş r ollerde 

GABY MORLA Y - BENJAMINO GIGLI 
Skala de Milanodan MARIA CEBOT A~I 

Pek yakında s u M E R Sinemasında 
ka ham maceralarına sürüklemesi 
müşkül görünüyor. 

O halde Almanya ne bekliyor? Za
man kazanmak mı? 

Zaman, amansız olarak Fransa ve 
İngiltere lehine çalışıyor. Korsan 
harbi, denizaltı gemilerinin tahribatı, 
torpil tehlike.si, gün geçtikçe ilk tesi
rlni kaybediyor. Abloka ise gitgide sı
kılaşıyor. Şimdiye kadar Almanyaya 
ait yüz milyon ton eşya müsadere 
olunmuş. Batanlar da başka. Demek 
ki Almanya, beklemek ve bekliyerek 
harbi kazanmak vaziyetinde de değil. 
dir. Bilakis İngiltere ve Fransa bu va
ziyettedirler. 

Almanya bir şey beklemiyor. Karşı
sında, gitgide büyüyen, gün geçtikçe 
kuvvetlenen, gayretleıi sıfıra indiren, 
Okyanustan daha korkunç, Majino
dan daha sert yeni bir düşman peyda 
oldu: Imkfuısızlık. 

Necmeddin Sadak 

Şehir t iyatrosunun baharda 
inıasına başlanıyor 

Tepebaşında Asri sinemanın yerinde 
yapılacak Tiyatro binasının inşasına an 
cak ilkbaharda başlanacaktır. Bahçenin 
şimdiden tevsi ve tnnzlml karnrlaştığından 
bahçenin tramvay caddesindeki duvarla · 
rının Prost planı mucibince caddenin .ıhı· 
cağı genişliğe göre geriye çekilmesi kora:· 
ıaştınlmıştu. Bu suretle Tepebaşı cadd •si 
şimdiden bir mlkdar daha genişllyecektlr. 

, Bu hafta AS Ri sinemada--., 
HARRY BAUR - GEORGE RIGAUD 

tarafından oynanmış fevkalade bir film 

KORKUSUZ ADA M 
ve a ynca Um u m i 

Talcb üzerine Endülüs Geceleri 
leşhur İspanyol şantözü ~IPERYO AR.JENTİNA tarafından 

iÇKiSiZ SAZ 
Borsa Kıraathanesinde: Her Pazar gündüz saat 14: den 18 ze kadar 

Bayan MENŞURE' nin iştirakile mükemmel SAZ HEY'ET. 
Kıraathanemiz nezih aileler salonudur. 

Y eşilay gençlik ıubesi 
Yeşllay Gençlik şubesi 940 idare heyeti 

faaliyet yılının ilk toplantısını dün Prof. 
B. Fahreddin Kerim Gökayın riyasetinde 
yapmışlardır. Yüksek tahsil gençleirnder. 
terekkub eden idare h eyeti içtimaın nç\l
masını müteakip büyük bir hassasiyet ve 
heyecanla Erzincan ve mülhakatı felaket
zedelerini anmışlardır. 

Bundan sonra idare heyetinde vazife 
taksimi yapılmıştır. Başkanlığa Prof. Dr. 
F. Kerim Gökay, asbaşkanlığa Suphl Ay

dıner, umumi katipliğe Tank Dal, muavln
llklere ~re! Otar ve Ahmed Yay, vezne
darlığa Kemal Uçkan ve mccµma mödür
lüğune de Şeref Oktürk seçilmişlerdir. 
Yeşllay Gençlik .şubesi 22 kanunusanide 

vereceği çayı tehir etmiştir. 

T s ŞİKAGO l'ANll'OR 

1 AUCE FAYE-Tyronn Po"er 
Metro Jurnal son haberler 

A ]~ Yalmz 11 matine inde 

1\1 Son Döğüş A 

N s E. ROBENSON 
1 

Saat 11 de 15 kun.ş 

ŞEBİ& !'İYATKOSO 

Tepebqı Dram kmm 
Gundıiz saat 15.30 ıia 

Gece saat 20,30 da 
HAYAT BİR RÜYADffi 
lıtikl!l cad. Komedi kısmı 

·-·--- Giınduz saat 15~0 da 
Gece saat 20,30 da SÖZ(}N KISASI 

En büyük aşk fi lmi - En büyük macera filmi - En müthiş casusluk filmi 

1 

CEBELÜTT ARIK CASUSU 
l\I İC HEL İ N E PR ES I, E 

l\I A R SE J, CHANTAL • A N DR E LUGUET 
MARGERİT l\IORENO 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 

TUCCAR HORN 
20 yaşının bütün tazeliği ve sevimliliği ile •••••••••••••-~ 

D E A NNA DUR B a 

o N r ve iki kız kardeşi, bu hafta görülmemiş bir muvaffaklyetıe 

SÜMER SİNEivlASINDA gösterilmekte olan 

ÜÇ KIZLAR :~ÜYÜDÜLER 
filminde seyircilerl, eğlendiriyorlar ve gaşyediyorlar. Bu film DEANNA DURBİN'in en mükemmel ve en güzel 

lfllmiclir: İlaveten : EKLER JURNAL ve GRAF von SPEE ile İngiliz kruvazörleıin arasında deniz muharebesi 
· Bugün saat 11 ve 1 de teıuilith matineler. 

• 



POLiTiKA _ _____ _ 
lngiltere ile Fransanın 
Finlandiyaya yardımı 

İngiltere De Fnnsamn Fi:nlinttiyaya yardım edeoelderini resmen bilctir
ıniş olmalan ile yeni Avrupa harbi bütün bu IDtaya yayılmak isticlaclmı p.. 
ternılf oluyor. Çünkü Fbıllndiya daha siyade BaHlk denisi içinde malunlr 
bir memlekettir. Filvaki açık den.ise, yani Şimal ve Atlas Okyanuslarına çı
kan bir koridoru vardır. Fakat burasa tamamlle Ruslann Jualinden kurta
nlmış değildir. 

İngiltere ile Fransadan gelecek yardimlann biDanıre Norveç ve İsveg 
erazisinden ve sularından geçmesi lcapecllyor. İngiliz ve Fransız tayyare, 
top ve mühimmatı gibi harp malsemeısinln bu erasiden geçmesine her Dd 
hükfunet şimdi resmen müsaade vermlşlenlir. Likin ayni zamanda bunların 
İngiltere ve Fransa için Baltık denizinde birer silih deposu ve üssiilhareke 
olmasına, ingilizler ile FranslS)ann kontrolü altında kalmasına meydan 
vemıiyeceklerini Almanyanın BOnJ üzerine .Wdlden bild.innişlerdir. 

Bahusus İngiliz ve Fransız askerleri, ne üniformalı, ne de gönüllü namı 
altında sivil olarak İsveç ve Norveçten geçemiyecektir. Almanya, Rusyaya 
karşı yardımı menetmekten ziyade bir gün İsveç ile Norveçin geçen umumi 
harpte Baltıktaki Rus sahilleri gibi Almanyaya karşı birer bahri, askeri ve 
havai üssülhareke olması ihtimalini düşünerek bu küçük devletleri sıkış· 
tırmıstır. 

Fakat İsveç ile Norveçin kendi müciafaa kuvvetlerinden istifa ederek ay
nlan zabit ve askerlerden gönüllü kıtaıarının te11kil edilerek FinlAndlyaya 
gönderilmesine Almanya her hangi suretle itiraz ve muhalefet etmiyor. 

Almanya harbin kendisine karşı yapılmaması şartile Finlandiya harbi
nin u7.amnsına ve batta İngiltere De Fransanm resmen Sovyetlere karşı 
harp f'tmelerine pek muarız değildir. Bililds bundan memnun olmaktadır. 
Ciinkü Rusya sıkıştıkça Almanya ile daha iyi geçiıımeğe ehemmiyet vere-
cektir. F. K. 

[GÜNÜN ANSiKLOPEDisl] 
Sovyet - Fin harbi münasebetile 

Strat&gle:: Sevkulceyş 
Finlandiyadan gelen haberlere göre Fin· 

lller Strategique noktaları tutmıya çalı.ş1-
yorlannış. 

Strategie sevkulceyş demektir. Tabiye ile 
karıstırılan bu sözün tam bir tarifini yap
m ak güçtür. Şimdiye kadar sevkulcen 
hakkında bir çok tarifler yapılmlfS& da, 
bunlar bugünkiı askeri zihniyete uygun 
gelmemektedir. 

ııSevkulceyş dahilerinden Atila, Cengiz, 
Demir, hatta Büyük Frederik, Napolyon 
sevkulceyş ve tabiye tabirlerini bilmiyor
lardı . Onlar sevkulceyş sıfatını bir - ad koy
mıya lüzum görmeksizin - tatbik ediyor
lardı. Eski Türkler (sevkulceyş yapmak) 
yeılne Csülcmekl mastarını kullanıyorhı.:
dı . Buyuk Frederik ise «Ben yaparım, ya.p
tıklarıma sonradan esba.bı mucibe arar
ı. ı , bulurlar» sözü ile icatkiir faaUyetıert
n in h angi isim altındaki kategortye aid bu
lun dugunu bilmek ihtiyacında olmadığını 
aUatmıştır. 

ilk defa olarak sevkulceyş ile tabiye ta
birleri arasındaki farkı bulmağa çahşg,n 
P r usya a skeri muharrirlerinden Von Bü!:>vt 
olmustur. Bu za ta göre sevkulceyş : Ordu· 
nun duşman uzağındaki hareketleri tar
zını bildiren fen , tabiye ise top menzili ::ia
hllinde ve düşman karşısındaki hareket
leri gösteren fendir. Bu tarifin bugünkü 
inkişafları karşısındaki kifayetsizliği aşi

kardır. 
Jomlnl ise sevkulceyşi bütün darülharbe 

şamil harekatın icra tarzını gösteren ten, 
tablyeyi de kıtaatı meydan muharebesin-

Felaketzede çocuklann 
tahsili 

.Ankara 6 (A.A.) - Vertlen mald
mata göre Boğaziçi liseleri fellketze
de yavrulardan 12 sini yatılı olarak 
mektebe kabule karar verdiğini Ço
cuk F.ştrgeme kurumuna bildirmiştJ.r. 

Elazıg Çocuk Dirgeme kurumu 
merkezi 20 yavruyu yuvasında, 50 ço
cuğu da evlerde barındırmak imünı
lll bulmuştur. 

Eminönündeki mescid 
yıkbrılıyor 

Eminönünde Balıkpazan tarafındaki 
Küçük mescidin ı.vtz bedeli hakkında ev
kafla Belediye arasındaki ihWlf halledil· 
diğinden mescidin hedmine bugünlerde 
başlanacaktır. Mescidin arkasındaki ada
nın lstlmllk muamelesi de ikmal edild11.in· 
den bu binaların da yıktınlmasma bugün
lerde başlanacaktır. ------
Fındıklının iman planı 

Fındıklı ve civarının imanna aid tafsl· 
lıl'Lt planı imar müdürJüğünce hazlrlanmlf, 
tedkik edilmek üzere B. Prost'a verilmiş
tir. Prost planı muvafık görürllt'.. tasdik 
edilmek üzere Nafia Veklletine gonderlle-
eektir. 

lıtanbulun jeolojik haritası 
BeledlYe. şehrin jeoloji haritasının tan

zimine karar vermiştir. Bu hususta ım~· 
müdürlütü flmdiden hazırlıklara başlamı,
tır. Bu maksatla yapılacak tedldklerde j"'1-
loji mütehassıslarından ~tifade edilecdk
tır. Bu harita, istanbulda yapılacak bin-ı · 
lanın - semtlere göre - inşaat tarzını ve 
k1ılJanılacak malzemenin vasıflarını te~ • 
1ıri.te yardım edecektir. 

P ortekizde feyezan 
Lizbon 6 (A.A.) - Tage nehrinin 

taşınası neticesi olarak 7500 kişi mel
cesiz kalmıştır. Vadinin büyük bir 
kısmı su altındadır. 

de kullan~k sıfatı olarak tarif etmiştir. 
Moltke sevk.Ulceyş hakkında şu tarifi ya. 
pıyor: •Bat kumandanlık sanatıdır tt 
meydan muharebesine giden yolu göste. 
rfr ve nerede. ne vakit dövüşülecetıni ı.öy
ler.. Tabiye içln de .Muharebede kıtaa..uı 
nasıl kullanılacatını. yani nasıl dövüşiile
ceiinJ bildirir. diyor. 

İşte bugüne kadar her askeri muharrir 
yukarıdakl tarın erden Uham alarak .:>ev. 
kulceyş ile tabiye hududlannı keskin >l.ı 
surette ayırmak istemişlerdir. Fakat neti· 
ce olarak anlaşılan: Böyle bir hudud koy. 
mağa ne imkan ne de ihtiyaç olmadığıdır. 
Sevkulceyşi bir hareket içinde tabiye ha
reketleri de mevcuddur. Tabiye sahası l~ . 
dltlmlı yerde ise sevkulceyş mülahazılSl 

vardır. Binaenaleyh harbin ve harp vası
talarının bugünkü inkişafı karşısında 'Se .. -
kiılceyş kelimesinin tarifinde Moltkeye 
yaklaşarak : «Büyük kumandanlık san~
tıdır,·umumi vaziyete göre orduları, büyük 
birlikleri meydan muharebesine götürecek 
harekatı_ tanzim direktifieri tesbit, tatbi
katı takibe yarar.11 Tabiye için de uSevkul· 
ceyş t~krine ve mu~arebe icaplarına uy. 
gun bır tarzda kıtaatın tertiplendirllmesl 
ve muharebenin yapılması sanatıdır» ta
rifleri en uygun görülmüştür.» 

«Askeri kamuse dan 

Finlerin strategique noktaları tutmnta 
çalışmaları demek de bu suretle harekata 
en müsaid yerleri elde etmek istemeleri 
demek oluyor. 

Uludağda spor 
Bana 6 <A.A. ı - Beden terbiyesı genel 

dlrektörJütünce spor eğitmen kursunda 
çalıftınlan ve kar sporuna mü.said bölge
lerden intihab edilen eğitmenlerden nıü
teşekkU 45 ldşllik bir kafile, dün akşam 
tehrlmlze gelmiş, mahalli spor mümessll
lri tarafından karşılanmıştır. Bu sabah 
Uludala hareket eden sporcular yarından 
itibaren fillen tedrisata başlıyacaklardır. --
Mersinin kurtuluı bayramı 

Mersin 6 - Mersin dün kur
t~uşunun on sekizinci yıldönüınü
nü coşkun tezahüratla kutlamıştır. 
Şehir bu münasebetle baştanbaşa süs
lenmişti. Merasime başlanırken kur
tuluş gününü temsilen miııt müfreze. 
n1n şehre girişi çok parlak olmuştur. 

Belediyede tayinler 
Bina ve araZi vergileri istinaf komisyonu 

bahtına tayin edilen B. Cabirtn yerine 
Belediye tfhall müdürlütüne Belediye mft
.f~ttişlerinden B. KaııUl, vefat eden Bele
dıye baytarlanndan B. Mustafa yerine 
terfien baytar B. Memduh. B. Memtfuhun 
yerine bayta~ B. Hasan Dinç, B. Basanın 
yerine de mutekald baytar B. Ziya tayin 
edilmişlerdir. 

İatıfa eden Belediye müstahdemin şube
sı mtıdör~ B. Bürhaneddinin yerine Jan
darma yüzba.şılığından mütekaid B. Mu
harre1!1 müstahdemin müdürlütüne. istlm
llk mudürliiğü muakklpUtıne B. Atıf. tsta
tl.stık müdürlöiü kontrollütüne B. Ramiz 
tayin edilmişlerdir. 

Ekmek fabrikaaı 
Ekmek fabrikası tesis edilmek üzere ev

velki taliplere inzimamen bir İngiliz ve 
bir de Italyan firma& teklifte bulunmtl§
lardır. Vali, yaptığı tedkikatın neticeslni 
bizzat Ankaraya götürüp Dahiliye Vei:l!e
tine bildirecektir. VekA.letin tensiblnden 
sonra ekmek fabrikasının tesisine başla
nacaktır. 

B. Lütfi Kırdar, milli komitenin faaliye
tine nihayet verildikten sonra hiik'ftınetıe 
temas etmek üzere Ankara.ya gidecektir. 

I stanbUlun yardımı yarım 
milyon lirayı geçti 

Serbes meslek erbabile zengin eshabı emlak de 
teberrüata iştirak edecekler 

Anadolu felA.ketzedelerine yardım 

için teşekkül eden Milli yardım koıni
teısi diiıı de Villyette B. Lütfi Kın:ta.
rın reiallği altında toplanını.ştır. An
cak dün cumartesi olduğundan 
teberrüat için taahhüdde bulunacak 
zevat davet edilmemiştir. Komiteye 
henüz müracaat etmiyenler yarın da
vet edtleceklerdir. Bununla beraber 
dün öğleye kadar Kızılayın kazalar
daki şubelerine 45,887 lira 7 kuruş ve 
Kızılayın İstanbul mümessilliği vez
nesine de 27 ,363 lira 54 kuruş teber
rüatta bulunulmuştur. 

Dünkü nüshamızda kaydettiğimiz 
gibi bundan evvel İstanbuldaki teber
rüatın yekfuıu olan 465,020 lira 66 
kuruş ilAve edilirse dün öğleye kadar 
İstanbulun felA.ketzedelere yardım 
maksadile Kızılay merkezile şubeleri
ne yaptığı teberrüatın yekfuıu 538,271 
lira 27 kuruşa baliğ olmuştur. Bu su
retle MilU komitenin teşekkülünden. 
beri İstanbul halkının Kızılaya vaki 
teberrüatı yarım milyon lirayı geç
miş bulunmaktad'll'. 

İstanbulun fellketzedelerin imda
dına yetişmek üzere gösterdiği bu fev
kalA.de gayret ve hamiyet, hükllmet 
merkezince de takdirle karsılandıg-ı . , 
.Miill komiteye gelen haberlerden an
laşılmaktadır. 

Yarın da teberrüata devam edile
cektir. Bu maksadla henüz teberrüat
ta bulunınıyan diğer bazı bankalarla 
şirketlerin mümessilleri yann davet 
edileceği gibi, henüz daha teberrüatta 
bulunmıyan serbes meslek erbabının 
da teberrüatma intizar edilmektedir. 

Bu maksadla doktorlarımızın ya
pacaklan yardım, Etibba odasında ve 
avukatların yapacakları teberrüat da 
Baroca temin edilmektedir. 

Emlak eshabına gelince: Şehrimiz
de sırf iradile geçinen servet sahibi 
birçok zevat vardır. Teberrüata yük
sek bir seviyede iştirak edecek emlak 
sahiplerinin malt kudretlerini tesbit 
etmek üzere Belediye muhasebesine 
emir verilmiştir. Belediye muhasebe 
müdürlüğü emlak sahiplerinin vergi 
.kayıtlarını tedkik ederek mali vaziyet
lerini tesbit edecektir. Bunun üzerine 
mülk sahipleri Milli komiteye davet 
edilerek hamiyetlerine müracaat edi
lecektir. 

Kızılayın İstanbul kazalarındaki 
şubelerine dün öğleye kadar yapılan 
teberrüatın listesini neşrediyoruz: 
LiraKuruş , 

26916 
3645 

- 328 
140 

2000 
450 

9975 
524 
332 
74 

101 
263 
338 
450 
346 

46 Beyoğlu 

27 Fatih 
79 Bakırköy 
6!'1 Adalar 

Beşiktaş 
ıı Eyüp 

Eminönu 
Kadıköy 

Sanyer 
40 Beykoz 

Osküdar 
~6 Silivri 
ı;a Şile 

Yalova 
90 Kartal 

4588'7 07 
Vlliyetteki Milli komiteye müraca-

at ederek taahhtidl•rde bulunan ze
vattan başka, doğrudan doğruya Kı· 
zılay mümessilliğine müracaat ederek 
teberrüatta bulunan bazı müessese
lerle bazı zevatın teberrüatını da 
kaydediyoruz: 

Yedeksubay okulu subayları 326, 
avukat B. Abdullah 3000, Fen tatbi
kat okulu subay ve memurları 835, 
İstanbul klübü ve Azaları 600, Gülha
ne hastanesi ba.,kAtipliği tarafından 
gönderilen 102'1 lira. 

Bu paralar da İstanbulda dün öğ
leye kadar yapılan yarım milyon li
ralık teberrüatın yekfuıuna dahildir. 

Şehrimizdeki İtalyan konsolosu Va
li B. Lutfi Kırdan ziyaret ederek zel
zele felaketi münasebetile taziyetleri
ni bildirmiş ve şehrimizdeki İtalyan 
tebaasının aralarında topladıkları on 
bir bin lirayı Kızılay namına Turing 
klübe tevdi ettiğini bildirmiş, İtalyan 
hastanesinin de zelzele yaralılarının 
tedavisi için vilayetin emrine Amade 
olduğunu bildirmiftir. 

Şehrimiz Mısır konsolosu Hafız bey 
Aınen de dün Valiyi ziyaret ederek 
feliketzedelere yardım maksadl.le MU
lt komite emrine 350 Türk lirası teber. 
rü etmiş ve zelzelenin f ecayiinden mü
tevellid teessürünü bildirerek Mısır 
kolonisinin de aynca aralannda iane 
toplamağa başladıklarını ilave etmiş
tir. 

Millt komite, şehrimizdeki manifa
turacıların yaptıkları yardımdan bil
hassa pek memnundur. Şimdiye ka
dar 100 bin lira taahhüd etmişler ve 
bu paranın 75 bin lirası tahsil edil· 
miştir. Manifaturacılar aynca eşya da 
teberrü etmişlerdir. 

Bazı gazetelerde Musevi vatandaş
lanmızın zelzele felA.keti karşısında
ki teberrüata pek az miktarda iştirak 
ettiklerini ima eder neşriyata tesadüf 
ediliyor. Musevi tacir ve müesseseleri
nin, Milli komitenin teşekkülünden
beri yaptıkları yardım, bu neşriyatın 
haksız olduğunu göstermektedir. 

Diğer vilayetlerde 
Ankara 6 (A.A.l - Hareketiarz fellket

zedelerine yapılmakta olan para ve eşya 
;vardınılanna ald olarak bugün aldıtunız 
haberler, Çanakkalede dün akşama kadar 
Kızılaya 8000 lira 1rsalltta bulunuldutu 
ve vilayetin kazalarile birlikte yapmq ot
dutu teberriiat miktannın 16 bin liraya 
vantıtuu blldlrmekte idi. 

Trabzon mlll1 yardım komitesi ilk tiç sün 
içinde 5500 lira teberrü kabul eylemiş ve 
topl8ıd.ığı bet bin parça eşyayı Oümüşha
neye cönderm1ftir. 

Trabzon fOförleri ille yardım olarak Jto
mit.eye 1500 lira teberru etml.§lerdir. An· 
tebm kabul ettiği teberriiat dün aqama 
kadar vlllyet merkezinde 15418, ve kaza
larında 11800 lirayı bulmuş idi. 

Bundan başka Antep bugüne kadar fe· 
laket sahalanna 4419 kilo muhtelif gıda 
maddelerile 2278 parça eşya, 25 Antep ki 
timi 238 top Antep keteni göndermiştir. 

Bursada evvelce toplanan ve Kızılaya 
gönderilen 18500 liradan maada son lkl 
gün içinde 10000 lira teberrü daha kabul 
edilmiştir. Bu vilayetimizin kaza ve nahi
yelerinde toplanan yardım miktan 1" 
13018 liradır. 

Bursa bunlardan başka evvelce gönder
ditl 30000 parça eşyaya illveten 4380 par
ça eşya daha göndermiştir. 
Çankında teberrüat yekônu düne .ta

dar 4500 lira, eşya teberrüatı ise 1000 par
ça idi. 
İzmirde muhtelif ticari te§ekkilllerln 

ıeahhüdat.ı haricindeki teberrüat mlktan 
87419 liraya varmıştır. 

Konya dün Kızılay emrine 18000 Ura 
ve 10 ton giyecek etya ve 103 sandık ayak
kabı. 9 çuval un, bulgur ve 21 teneke pek· 
mez vesaire göndermlştir. 

Isparta düne ka<lar 12134 lira para WP
laım4tır. Bundan başka 10102 kilo ;rl:vecet 
ve 158 parça giyecek. 89 parça. da bakır 
kabı yollamıştır. 

Hatay vlllyetinde Antakya.da yapılan 

F elô:ketzedelere 
• 

lngiliz yardımı 
Lord Lloyd'~ riyasetinde 

bir komisyon kuruldu 
Londra 8 - Türkiye felA.ketzedele

rine yardım için Lord Lloyd'un ve 
Sir George Clarc'ın riyasetindeki komi&

yon teşekkül eder etmez palto, elbise 
.a nakil yardımlar yağmağa ba.fla
DUftlr. Bu komisyon ayni gayeler ne 
çalışan bütün teşekküllere nezaret 
edecektir. 

Filistinin yardımı 
Kudüs 8 (A.A.) - Sıhhi levazımı 

ve felaketzedelere yanyacak sair me
vaddı beraber götürecek olan mühim 
bir sıhhiye kolu bugünlerde Türkiyeye 
doğru hareket edecektir. 

Türkiye Hariciye Vekili Filistinin 
Anadolu aba1isine bu yardımından 

dolayı teşekkür eımı,tir. 
• Ankara 8 (A.A.) - İngiltere büyük elçlll 
Ingiltere hüktinietı tarafından fellket.u
delere 25000 İngiliz ıtraşı teberrii edildll1-
ni ve İngiliz Kızıl.haç cemiyetinln de 1000 
İngiliz lirall daha teberril etmif oldutunu 
bundan bafka İngiltere bükfımetinin fe
liketin büyüklüğü karşısında aynca eua, 
llt.ç vesaire yadımında bulunlMIJnı Ha
riciye Veklletine bUdJ.rmfftJ,r. 

Ankara 8 (A.A.) - Tahrandan verilen 
malümata göre, hareketiarz feJA.ketzedele
rine bir yardım ola.rak İran Başvekllc?tl 
ıye Hariciye Nezareti memurlan araların
da t&berrilat Jcaydeylemete başla.Duşlardır. 

Dlter taraftan Tahran büyük elçilltl
mizde lııÇllan defterlerde fimdiye kadar 
HOOO riyal iane toplaıu~ııştır. 

Ankara 8 (A.A.) - Iran büyük elçlllli 
fahlnfah Buretlerl tarafından yapılmq 

teberrüat 18000 lirayı bulm.U§, İakende/un 
ıye diler kazalar teberrüatı da mı liraya 
varmı.§b.r. 

Bu vlllyetimlzde aynen yapılan teber
rüat dört balye elbise ve blr sandık aya~
kabı da Sivas merkezine ıönderUmiotı .. 
Dıter taraftan Hatay fellketzede kardef. 
lerden 3000 k1ş1nJıı banndınlmaaı 1çln ha
zırlıklannı lkmal eylemi§ bulunuyor. 
İzmltte toplanan para miktarı 8021 ll· 

raya vUDl,lftlr. Bundan ha.oka burada / fJ'f 
parça etra teberrü kaydedllmiştlr. 

Oiresunun Bulancık kazasında 1250 lira 
para toplanmış ve bir çok giyecek ve ~1 • 
yecek teberrü edilmiştir. Bunlar derhal 
Şarklkarahlsara ve Alucraya gönderl1ml4· 
tir. 

Gerede kazasında da 3500 Ura teberrü ka• 
bul olWlmll§ ve toplanan 1768 parça eş, .ı 
da sıvasa gönderilmJştlr. 

Kızılay merkezine yatırılan 
para yekUnu 

Ankara 6 - Hareketiarz felaketze
delerine yardım olarak verilen ve 
4/ 1/ 940 akşamına kadar Kızılay mer
kezine yatırılan para yekünu daha 
evvelkilerle birlikte 519,164 lira 58 
kuruşa baliğ olmuştur. 

Yüksek ziraat mektebinin 
teberrüü 

Ankara 6 (A.A.) - Yüksek Ziraa# 
mektebi talebe ve memurları zelzele 
feliketzedelerine yardım olarak 80f' 
lira daha teberrü eylemişlerdir. Bun
dan başka enstitü talebeleri Kızılaya 
bir çok giyecek eşyası da vermişlerdir. 

Gölcükte toplanan ianeler 
Gölcük (.Akşmı) - Erzincan ve 

havalisinde vukua gelen yer sarsıntı
sı ve bundan mütevellit açıkta kalan 
vatandaşlara Gölcük deniz fabrika
Ian zabitanı 521 lira, memurini 97 
lira 50 kuruş, ücretli memurin 101 
lira 90 kuruş, işçileri 1772 lira 55 ku
ruş ki cem'an 2492 lira 95 kurus ilk 
parti olarak Gölcük Kızılay şub~sine 
teslim edilmiştir. 

Öğrendiğime göre, Gölcük kazası 
şimdiye kadar 871 lira 74 kuruş top
lamış, aynca çamaşır ve saire ilk parti 
dört sandık Sıvas Kızılay merkezine 
sevketmiştir. 

Gölcük Kızılay şubesinde daha yüz. 
lerce çuval içerisinde çama.şırın am
balaj yapacak sandık olmadığından 

sevki geçikmektedir. 

Tütün İ§letme amelesinin 
yardımı 

Zelzele felAketzedelerine yardım 
olmak üzere İnhisar idaresi İstanbul 
deposu grupu tütün işletme ve bakım 
evi amelesi tarafından aralarında top.. 
lanan 765 llra Kızı.laya teslim edilmiş
tir. 

Erzincan askeri mektebi 
Konyaya nakledildi 

Zelzelede 81 talebenin öldüil 
teabit edildi 

Ankara 6 (Telefonla) - Erzincan 
askeri ortamektebinin Konyaya nakll 
ikmal edildi. Nakil işlerine nezaret 
eden askeri liseler mülettifi İlyaa 
Adi!. ile buradan telefonla konUftum. 
B. Adil zelzelede ölenlerin 81 kişi ol
duğunu söyledi. 

Konya 8 (A.A.) - Erzincan asked 
orta okulundan 200 tal,ebe ile subay 
ve öğretmenlerine ait 50 ldşWk bil 
aile kafilesi şehrimize gelmif istas
yonda vali, parti, Halkevi, Kızılay e11ıı 
kAnı ve halk tarafından şefltat teza.. 
hürlerile karşılanmış ve askeri orta 
okul ile orduevine yerleştirilmişlerdir. . ............................................ .. 
olan teberriiün tevdi edilmiş oldutunu Ha
riciye Veld.letlne bllcl1nnlftlr. 

Diler taraftan Japon maslahatgüzarı dA 
Tiirkıyedeki Ja.pon kolonlsl ile .Japon !>f1• 
Y1ik elçlliii namına fellketzedelere bl9 
1Udım olmak üzere bhı llra g&ıderildi
IJnden Ha.rtclye Vekiletinl haberdar aJ• 
lemlştir. 

Franaanın yardımı 
Ankara 6 (A.A.) - Fransanm ,Antaıa 

bflyük elc;tsı. hareketiarz fellk--:~ 
toin hük'ftınetınln beş milyon trank 
ettitini, Fransanın şarki Atct.enls o.rd 
kumandanlıRmın yine fellketsecfeler 
300 çadır ile 5000 battaniye te~. 
diilnl ve Fransanın Surtye fev....
mlsertnın de Halepten satın i.ıınaoak 
taniyeler için 200,000 frank tablll 
oldutunu Hariciye vekAJe&lne 
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BİR HiKAYE Kapanan hesap 

1 

Derler ki Tahitl sahillerinden ufkun 
muhtelif noktalanna uzun zaman bakmak 
altıl için ziyanmı.ş. Zira med ve cezir, ztya 
oyunlan oynar. zihinde kan.şı.Jdık hasü 
edermiş. 

Ben de klübün geniş tarasında ummanı 
seyredeceğime ekseriya caddeyi temaşaya. 
dalardım. sokağı dolduran alaca renkli 
halk zevkimi okşardı. Yerliler, Çinlller. 
Fransızlar. akar, giderdi. Çocuklann ~ah 
kahalarlle domuzların homurtuları birbi
rine learışırdı. 

Her gün ayni saatte, ufak tefek, acayip 
kılıklı, bir adam onümıizden geçiyord\l. 
Biıtün ada, koca şapkası altında çehresini 
saklıyan, gözlerin! de siyah gözlüklerle ör
ten bu beyaz snkallı, uzun çubuklu ;lah
slyetin kim olduğunu merak ediyordu. Hak
kında tiırlü turlu rivayetler dcmüyordu: 
Kimi ldbara uğramış yüksek bir Fransı~ 
memuru olduğwrn; kimi sevdiği bir ü
dından ihanet gordugli için kaçtığını; ~i
mi de Padsin gırdibadına dayanamıyarak 
burada ihtiyari bir mentn hayatı sürdü· 
ğunli söylüyordu. 

Ben, bu esran keşfetmeğe karar verdi
ğimden, onu ne zaman khibün önunden ı:e
çer gorscm, kadehimi kaldırarak selam
lardım. o da mutemadiyen fosurdat.tığı 
uzun çubuğunu ağzından uıaklaştırmak
sııın bana hafıfçe ba§ını sallardı. Bir se
ferinde dışanda muthl.ş bir fırtına var
dı; yanıma gelmek uzere bir iki adım at
mışken bu knrarından vuzgeçtl. Mutadı 
üzere yoluna devam etti. Fakat oynaşan 
çocuklara çarptığından yumurcakların hU
cumuna uğradı. Içlerınden blrı beyaz ı;r.,
kallı ihtiyann yüzüne tukurdu. Başka biri, 
iıstune bır muz kabuğu nttı. Üçilncüsu de 
zavallıyı döğmek için yerden bır kuru 1'.li 
aldı. 

Ben hemen onu kurtarmak için Ueri ntıl
dım. Kolundan yaknlıyarak kendısinı kah
vcıun kapalı tarafınn aldım. 

Iştc nıhayet maksadıma ulaşıyordum. 
Heıkesııı zıhninl ı,:lgaı eden esrarı oğreh:?
cekltm. Adam karşımdaydı. Iskemle uze
rinde iki büklum oturuyordu; vucudiı ha
fı! urpermelcrlc t.it.rlyordu. zııı çaldım. 

Davetlim: 
Otuz senedir buraya girdığım yu~

tu! - dedı. 

Kendısıne hayretle bakıyordum. FranSl'i: 
olmadığı anlaşılıyordu. Barız bir Norveçıi 
şlvesıle konuşuyordu . Garson Jules'un yak
laşması 11niç.n?• sualini sormama m.i.ü 
oldu. 

Sadece: 
- Ne tçeceKsııuz? - dedım. 
- Bir Pernod. 
- Ben de viski.~ 
Ismarladıklaı·ımız çok geçmeden man

nın uzcrine konuldu. Jules uzaklaşınca, 
meçhul adam, bana şoyle garip bir sual 
sormaz mı: 

- Paradan ne haber? 
Yenmden sıçradım. Fakat clsmarıadt

ğın şeylerin paı·a.sını verebilecek misin?• 
demek ist.ediğinı zannederek: 

- Yanımda para var! - dedım . 
- Demek benım hakkımı da nihayet ge-

tirdin. 
Herıfı dıkkatle gozden geçı;lyordum. 

Akıl cihet.inden tabii gorunmuyordu. Elleri 
titrıyordu. Başı sağa, sola sallanıyoıdu. 
Sakın deli olmasın: Zıddına basmaktan 
tehlike zuhur edebUlrdl. 

- Senin hakkın ne ..kadardır? - dedim. 
Güldü. 
Hıçkınğı andıran bir ı;ıiluştu bu. 
- Bilmıyor musun?... Epeyce pııral.M 

Hey Bırch hey! •.. Ne sen, ne ben ömrümfız. 
de boyle bir para gormuşiizdür ... 

Tam manasile zıvanası bozuk olduğu 
anlaşılıyordu. 

- Şimdı sana kaç para vermem lcap edl-
for? ... Onu soyle ... 

Oozunü kırptı. 
Şupheli şüpheli. yüzüme baktı. 
- Elimden kaçmak mı istiyorsun, 

Blrch? ... Otuz senede çok değişmişsin ... Fa
kat ben gene seni golgenden tanırım! 

Zor işltlleblllr alçak bir sesle konuş•ı
yordu. Sinsi slnsl gülümsiyerek devam etti: 

- Meseleyi unuttuğunu ileri sUremezsln 
§Üphesiz. 

- Hıı.tızam çok bozuldu! - dedim. 
İçkisinin yarısını mideye indlrdlkt.m 

sonra: 
- Öyleyse aklına getireyim: Biz senini~ 

zengin olmak için insan öldürmüştük. Ha.e
tA sen benden daha da. coşkundun. Bir .. 
denblre kaptana hücum edip onu gebeı ti• 
tin. Benim de üzerime düşen bir vazı:ı 
vardı. FinlA.ndıyalıyı, İrlandalıyı, zencl ftn
çıyı hakladım. Sen bu aralık Gregoira'l \ 
Jki küçük miçoyu ortadan kaldırdın. Hali. 
gözümün önündedir: Elindeki kocamı.cı 
demiri ikinci kaptanın kafasına lndlrml.J-
tin. · 
uİkimiz de ayni mlkdarda adamı ahr~ ,e 

yolladık. Korkusundan deliren marangoz 
da kendini denize attı. Dalgalar onu yut
tu, gitti. 
.Şimdi aklına geliyor ya mesele ... 
Geriye doğru abanmıştım. 
Alnımı soğuk bir ter tabakası kaplıl

mıştı. 

Fırtına, bütün şiddetile ortalığı kasıp 
kavuruyordu. Damlardan kiremitler uçu
yordu. 

- Hulasa dostum Blrch bu otuz senelik 
cinayeti dünkü mesele gibi hatırlıyorum. 
Pllnımızı nasıl hazırlamıştık, değil mi?
Gunlerle kafa pntlattık, düşündük, taşın
dık; sabırla her şeyi tertipledik ... Müna.
sip fırsat bekledik ... Bugunkiı gibi büyüle 
bir fırtınadan kurtulduktan sonra, sahll& 
yakın bir yerde oyunumuzu oynadık ... Sou • 
ra erzak, su. ne lazımsa. hepsini kayığa 
doldurduk; Belle de Phymont.h'u batırıµ, 
yanından süratle uzaklaştık ... Çaldığımız 
inci, bize servet getirecekti. Onu, sağlam 
bir şekilde, kayığın altına bağlamıştık. 

Jules, yeni bir pemod ile viski getirmlş
tı. Fırtına dehşetini arttırıyordu. Ortalığı 
gece istila etmişti. 
Umbanın ışığında, muhatabımın yU

zünu muayene ettim: Çok ihtiyardı, çok ... 
- Işte böyle bir gece, Tahitl'ye çıktık. 

Kendimizi, kazazede gemlcller diye yut· 
turduk. Aklına geldi mı şimdi? ... Hah h..ih 
hah... Sıındalımızın altında portakal ~i..>1 
milyonluk bir mucevher olduğunu kl.a 
ne bilsin?... Bizi memleketimize yollasın 
diye, Amerikan konsolosunu beklemeğe 

başladık. 

Bardağını bir yudumda boşalttı. 
- Bazan birbirimizi hiç gormlyeceğln.i • 

zi sanmıştım, Birch! •.. Evet, azizim, Belle 
de Plymonth'un mürettebatı ile aynl akl
bete uğrıyacağımı zannetmiştim. Fak~t 
işte, döndün, geldin... Demek dünyayı lt.4• 
fese koydun, sattın ... Parayı getirdin ... 

Gözlerini gozlerimln içine dikti: 
- Kaça sattın? 
Titrememeğe gayret ediyordum. Ceblı.n· 

den oıı dolar çıkararak avucuna sıkışta· 
dım: 

- Işte senin hissen. 
Parayı aldı. 
Ayağa kalktı. 

Gazinonun tenha bir Jı;öşesine gelm~m 
için bıına işaret çakt.ı. Parayı cebinin i.?. 
rlnllğlne yerleşt.irdi: 

- Tsss! ... - dedi. - Nereye sakladığı ... ı.ı 
dünyada kimse bulamıyacaktır. 

- Evet! - dedim. - Hiç kimse keşfed3 
mez. 

Birdenbire: 
- Ha." Birch ... - diye başını salladı. . 

Sana makbuz vermeliyim... Bir kl\ğıd, ıta. 
lem ... 

Jules'e kli.ğıd, kalem ısmarladım . İhti
yar, bir masanın ba.şına oturarak. bazı ..ı.. 
tırlar karaladı. Sonra, kağıdı katlı olarıu: 
bana uzattı. Gecenin karanlığı için~e 
kayboldu. 

o gittikten sonra yazdığını okudum: 
cıHlç bir hesabımız kalmamıştır. Gayet 

güzel bir hikaye mevzuunu tahayyül ~t
memin karşılığı olarak bay muharrtrd:ıı 
on dolar aldım.• 

Bruce Faknestack't.o.n tercüme eden : 
(Va - Niı) 

İki otomobil toslaştı 
Şoför Cemalin idaresindeki otomobil ile 

şotôr Ahmedin idaresindeki taksi banka
lar caddesinde blrlblrlerile çarpışmışiar, 
her ikisi de hasara uğramıştır. 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika N o. 30 

Haydi bakalım, ne yaparsanız yapı. 
ruz ... Arkanızdayım ... Şayet mahvo
lursak, beraber olacağız! Fakat ba
zan zihnime kara fikirler arız olu
yor ... Başka bir yol takip etmeği dü
şünüyorum. 

- Nasıl? 

- Kalabalık şehirlerde yaşama-

mak; mütevazi bir hayat sürmek ... 
Mesela Murad amcamın evinde otur
mak ... 

Yaşlı adam, istihfafla: 
- O sakin, hareketsiz muhitte ... 

Dayanılır şey mi?... Seni onların ya
nına, büyüsün diye bırakmıştım ... 
Çocukluğunu geçirdiğin yerde şim
di aı tık oturamazsın! 

- Ayda elli lira gelirim olsa kafi-
dir ... Bir memuriyet alının ... Vesse-
lam . . . 

- Deli misin, oğlum... Ben seni 
boylc mi yetıştirdim ... Ne ideal dar
lığı!... Bütün ömrünce memurluk 
edeceksin ; sor:ra, miskince ihtiyar
lıyarnk öleceksin ... Haydi, haydi! ... 
Bırak bu kafaları... Geniş, bol, ra
ha t, müreffeh bir hayat yaşamanın 
çaresıni duşun! 

Delikanlı: 

Nakleden : (Vci • Ntl). 

- Ne isterseniz söyleyin! • dedi. -
Ben, ahlakça öyle gürültülü, tehlikeli 
işlerden hoşlanmıyorum ... Sizi temin 
ederim ki, çok zaman, Murad amca
nın evinde geçirdiğim sakin günleri 
hatırlıyorum ... 

- Anl~ılıyor ki, aşkın dolayısile ..• ' 
- Evet. 
- H!l! o kızı düşünüyor muswı? 
-Haıa. 

- Çocukluk senin kisil 
__.. Doğru söylüyorsunuz! ... Çocuk

luk... İkimiz de o zaman çocuktuk. 
Ben değilsem bile her halde o, çocuk 
denecek btr çağdaydı. Fakat ne lMif 
bir yüzü vardı. Ne saf insandı . Acaıba. . 
ne oldu? 
Büyüğü, parmaklarile seneleri say· 

dı: 

- Bundan beş sene evvelki hadi,. 

se ... Demek hfüa şu sevdadan kurtu
lamadın? 

Alay ederek: 
- şayet Murad amcanın yanına. 

gidersen belki sevgilini bulursun ..• 
O masum peri ile evlenirsin... Hah 
hah hah ... 
- ... . 
Delikanlı ses Çlk~a~ 

AKŞAM 

Dalga uzunluğu 
Türklye Radyosu 

1648 m. 182 Kc./s. 120 KW' 
Ankara Radyosu 

T . A. P . 31.7 m. 9465 Kc./s 20 K. w. 
TÜRKİYE SAATİLE 

Ankara ra dyo ·u 31.7 metre kısa dalga 
posta.sile her gün yapılmakta olan ecn ebi 
dillerde haberler neşriyatı programı: 

iranca 
Arapça 
Elence 
Fransızca 
Bulıarca 

Birinci servis İkinci servl.9 
Saat 12.00 Saat 17,30 

1) 12.15 ,. 17.45 
» 13.45 • 18.45 
• 14.00 ,. 21.00 
• 14.30 » 18.30 

PAZAR 7/ 1/ 940 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği: Düğün adetlerine ait türkii
ler, Kadınlar küme heyeti ve Sadi Yaveı: 
Ataman, 13,10 Türk müziği Çalanlar: Ve· 
clhe, Ruşen Kam, Refik Fersan, ı - Oku
yan: Mefharet Sağnak, 1- Leyla hanını -
HlcazkfLr şarkı: <Nerdesin nerde acep), 
2- Arif bey - Hicazkar şarkı: (Gözümden 
gitmiyor bir an hayall), 2- Okuyan: Ra
d1te Erten, !·Arif bey - Hüseyni şarkı: (Va~
lınla cana pek neşelendim-, 2- Kürdilihi
cazkar şarkı: (Sen beni bir buseye etti!\ 
feda). 3- Saz eseri, 13,30 14,30 Müzik: Kü~ 
çük orkestra (Şef: Necip Aşkın), ı- Ernst 
Fischer: Tatil günleri, a> Işt.e dağlar, b> 
Beklenilmeyen bir tesadüf, c) Suların sü
klınetl, d> Avdet, 2- Robert Leuschner: Ma
zurka <tantczl), 3- Eduard Kiinneke: Dans 
sult.inden Blues, 4- Beslm Fahri: Boğa.ı:içi 
dalgaları, 5- Arnold Melster: Bohemyıı. 
rapsodisi, 6- Oiullo de Mlcheli: Memleket 
hasreti (serenad), 7- Malnzer: Düğün tö
reni. 

18 Program ve memleket sant ayan. 18,0S 
Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,30 Çocuıc 
saati, 18,55 Serbes saat, 19,10 Memleket sa
at ayarı ajans \"e meteoriloji haberleri, 19,30 
Türk miizlği : Çalanlar: Vecihe Ruşen Kam, 
Reşat Erer, izzettin Ökte, 1- Okuyan: 
Muzaffer Ilkar, 1- Nişaburek peşrevi, 2-
İsmall Hakkı bey - Nişaburek beste: <Bir 
kere yüzün görn1eği ) , 3- Ziya paşa - Nişa
burek şarkı : (Bir zeban söylersin). 4- Zlya. 
paşa - Nişaburek şarkı: <Mesti nazım klın 
büyüttü>, 5- İzzettin Ökte: Tanbur taksim\, 
6- Ali Rifat - Nişaburek şarkı: (Meyledip 
bir ı;üllzare), 7- Isına il Hakkı bey - Nişa
burek yürük semai: (Ey gül ne acep sllsl!ei 
muşki terin var), 8- Nişaburek saz semai
si, 2- Okuyan: Melek Tokgöz, 1- Arif bcy
Kürdilihicazkô.r şarkı : (Güzelim hiç arn
nıaz mı), 2- Refik Fersan - Kürdillhicazkiır 
şarkı: (Gözlerin mai mine) , 3- Refik Fer
san - Nihavent şarkı: (Sen pek güzelsin), 
4- Refik Fcrsan - Tahir puselik şarkı: 
(Canlandı hayalimde) , 20,15 Konuşma (Ta
rihten sahifeler), 20,30 Türk müziği : Halk 
türküleri Inebolulu Sarı Recep, 20,45 Türk 
Müziği: Fasıl heyeti, 21,15 Müzik: Weber -
Büyuk Duo COp. 48) (Klnrlnet ve piyano 
lçln), Hayrullah Duygu ve Cemal Reşid .,. ., 
melodiler (Pi.), 21,45 Müzik : Neşeli müzik 
(Pl.l, 22,15 Memleket saat ayarı , Ajans 
haberleri, ziraat, esham - tahvilat, kambi
yo - nukut borsası C!iat}, 2230 Ajans .;por 
servisi, 22,40 Müzik: Cazband (Pl.), 23,.35-
23,30 Yarınki pgoram ve kapanış. 

İki seyyar satıcı arasında 
kavga 

Beyazıdda seyyar satıcılık eden Ahmed 
isimlerinde iki kişi; rekabet yüzünden kav
ga etmişler, her ikisi de blriblrlerinl dlr· 
hemle başlarından ağır surette yaralamış
lardır. İşe el koyan zabıta memurları iki 
yaralıyı vaziyetlerini tehlikeli görduğünden 
ha.st.aneye kaldırmıştır. 

Meçhul bir otomobil çarptı 
Mühendis B. Ral!in on Ya§larındaki cv

lildlığı Raife, dün Gümüşsuyu cnddeslndı?n 
geçerken meçhul bir ot.omobllln sndme
sine uğrayarak yaralanmıştır. Polis yara
lı çocuğu hnstaneye kaldırmış olup meçhul 
şoförfin hüviyet.inin tesbltine çalışılmakta
dır. 

Gözleri dalmıştı. Başını çevirdi. 
Büyük camekandan bakıp Beyoğlu 
caddesinden gidip gelen halkı bir 
müddet seyretti. Maziyi düşünüyor
du. Annesiz, babasız, hakiki akraba
sız geçen çocukluğunun panorama
sını gözleri önünde canlandırıyordu. 
Hayatta yegane istinadgahı, şimdi 

yanında bulunan bu adam olmuştu. 
Kendisine o bakmıştı, ihtimam gös
termişti. Tahsilini, terbiyesini, hattA 
sonradan kültürce yükselmesini, li
sanlar öğrenmesini temin etmişti. 

Bu adam, kısacası, onwı babasıydı. 

Şayet dünyada o olmasaydı, Sühi 
denen bu delikanlı bugün ldmbilir 
ne olacaktı! 

Bütün ailesi • babası, hamisi, hüla
sa herşeyi - bu sarsak adamdı. Onu 
seviyordu. Ona bir ok şeylerini, hatta 
icabında hayatını feda edebilirdi. Fa
kat sevdiği kız!... Bilhassa onu dü
şünüyordu. Ayrıldıkları için çok mü
teessirdi. 

O aralık, ta öteki tarafta, bir mar 
sa başında oturan bir müşteri ğitti
ğinclen garson, içerikl büfeye doğru 
kaybolduğunctan, seyyahlar büyük sa
londa yalnız kaldılar. 

Yaşbsı: 

- Ne düşünüyorsun, Sühi? 
- Ben mi? ... Hiç. 
- Beni dinle! 
- Buyrun ... 
- Senin sevgilin bir tecrübeydL 
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l SLAM T ARİHINDE 

Türk kahramanları 
'l,efrika No. 22 Ya.zan: lskender Fahreddin 

Selim mağrurane bir tavırla elini F atmanın omuzuna 
vurdu: «Öyleyse hemen hazır ol!» 

- Böyle değerli bir kahramanın Endülü
sü yüzüstü bırakıp Şama dönmesi doğru 
mudur? 

Selim gülümsedi: 
- Burada onun için yapılacak iş kal

madı. Musa bin Nasir gelirse, ötesini de o 
tamamlar. Tarık, daha büyük ülkeler fet
hi.ne hazırlaıııyor. 

- Hedefi neresi: 
- Avrupaya geçip bütün Balkanları, Ma.-

caristanı, Almanya sınırlarına kadar zapt 
ve lst!HI. etmek istiyor. Ondan sonra da son 
hedefi Bizanstır. (1) 

Fatma hayretle sordu: 
- Ne dedin .. Bizansı da mı zaptetmek i~

tiyor; 
- Evet. Bunu ElhA.rls'e söylerken duy· 

duın. Eğer Musa bin Nasir yolunu kesmez· 
se ... 

- Bu ne demek? Musa, onun bu, dev
lete şan ve şerefler getirecek fütuhatına 
m{ml olmak mı ister sanıyorsun 

- Belli olmaz. Kıskançlık bu. 
. - Kazanılan şerefler aralarında payl!l
şılamaz mı? 

- Şeref, mal ve para gibi kabili taksim 
olsaydı, şimdiye kadar çoktan paylaşmış
lardı. 

- Fakat, bu hak, Tarıkın değil midir? 
Musa, bence çocukluk yapıyor, eğer böyle 
düşünüyorsa. 

- Ben, onların anlaşacaklarını umnm
yorum, Fatma! Musa, Endülüse ayak ba
sar basmaz, kralın karısını kendi çadırın:>.. 
hizmetçi olarak almış. Bu, onun guı u
runu okşıyan bir hlidisedir. Kral kansı an
cak halifeye layıktı. Maryananın yerine Ş1-
nıa kralın kansını gönderselerdi, elbett9 
ondan fazla makbule geçerdi. 

Fatma bu sözleri dinlerken, hayretinden 
az kaldı küçük dilini yut.o.caktı. 

- Ne diyorsun, Selim? Diye bağırdı -
KraUçenln, Musaya hizmetçillk ettiğini 
duymamıştım. Gerçek mi bu sbyledlklerln? 

- Senin duymadığın daha çok şeyler 

wr, Fatma! Biz erkekler ne de olsa, ·;iz
den daha kulağı delık, ve sizden daha uz:ı.
ğı görür kimseleriz. Musa bin Nasir, ispan
ya hazinesini de Tankın elinden almağ:l 
muvaffak olmu.}. Hatta kralın hususi mü
cevherlerini ve parasının bir kısmını ken
di oğlu Abdülazize vermiş. 

- Neler duyuyorum, Selim? l Şimdi 
nerdeyse aklımı oynatacağım. Haniya. Mu
sa, Ispanyanın hazinelerini Şama gönder
mış diyorlardı. Demek benim duyduklarım 
doğru değilmiş! 

- Senin duydukların da doğrudur. Mu
sa, halifeye, Maryanayı götüren soıı ker
vanla blrşeyler göndemılş amma.. bunlar 
arasında krnlm hususi serveti yoktu. Mu
saya kalan hazinenin yekünu, Şama gide
nin on mislinden fazlndır, diyorlar. 

- O halde Musa, halife Velide ihanet efü
yor demektir. Elharl..> ve Selman bunu bı!
miyorlar mı? 

- Selmanı bilmem. Fakat, Elharis'in bil
mediği birşey yoktur. Maamaflh, bilmek \•e 
görmek neye yarar? Şam buraya o knd-tr 
uzak ki... Halifeye vaziyeti bildirmek blle 
imkansızdır. 

- Elhô.rls, Musaya: .sen ne yapıyorsun? 
İspanyanın hazinelerini neden tamamil•! 
Şama göndermedin?.o diyemez ml? 

- Diyemez, yavrum! Çünkü, Elhii.rls, 
Musanuı maiyetinde bir kumandandır. 
Onunla zıd gitmek, onu darıltmak işine gel
mez. Hele hesap sormak, ona yol göstermek 
hakkı bile değildir. 

- Bu işi Tank pekala yapabilirdi. 
- Yani o mu sorsun demek istiyor.sun? 
- Evet., Tarık pekala sorabilirdi bunları. .• 
- Sen, Tarıkın da, Musanın maiyetin-

de bir kumandan olduğunun :farkında de
ğilsin galiba? ... 

Fatma birdenbire şaşaladı: 
- Yeni ülkeler fethine hazırlanan Tarık 

gibi bir kumandan, bilhassa bundan sonra 
Musanın emri altında nasıl çahşabllir? O. 

- Ne gibi? 
- Mektebini henüz ıbitirmiştin. 

İyi okumuştun. Seni prens gibi tahsil 
ettiı·dim. Bu işi alnımın tcrlle kazan
dığım paralarla yaptım. 

- Doğrn. 
- Se:p., mahrumiyetler içinde kıv-

ranmak için yaratılmış bir insan de-
ğilsin. Bambaşka bir tıynettesin ... Bak, 
şimdi garson bize av etıerile, iyi mar
ka şaraplarla mükemmel bir yemek ha
zırlatmağa gitti ... Sen böyle bir ha
yata ıayıksm ... Bindiğimiz kotra gi
bi kotran, yatın olacak ... :Şöyle otel· 
lerde oturac~ksın ... Konakların ola
cak ..• 

Delikanlı dalgın, mütevekkil, dinli
yordu. 

- Atinada gayet iyi ahbaplar edin-
dim. 

- Templelton and Co, Burlet mü· 
essesesl ile, değil mi? - diye Sühi acı 
acı güldü. 

- Öyle ya, çocuğum ... O adamlar
la tanı.şıp kaynaştığımızdan dolayı 
pek memnunuz. Şayed kendilerini 
bulmasaydık halimiz ne olacaktı? 
Şimdi, maksadın yarısına vardık sa
yılır. 

- Niçin? 
- Canım! hayatıınızm şekli değiş-

medi mi? Şimdi artık ne istesek ya
pabiliriz. Şu İstanbul şehrinde mü
kemmel bir vaziyet sahibi olabileceğiz. 

itiraz etmiyor mu buna? 
- Hayır. A~ını bile açmıyor: ıBen, ha.

litenin emirlerine her zaman boyun eğe
rim. O bana, sen Musanın maiyetinde ça
lışacaksın. dedi. Bana verilen vazifeyi yap· 
tım. Işim bitmek iızeredlr .• diyor. 

- Çok büyilk bir kumandan ve çok te
miz yürekli bir insanmış doğrusu. Tarık 
şimdi gözıimde eskisinden fazla büyüdii. 
Onun gibi eşsiz bir kahramanın maiyetin
de çalışmayı çok isterim. 

Sellinin gözleri birdenbire ı.şıldadı: 
- Gerçek mi söylüyorsun, Fatma? Tan

kın ordusuna gitmek, onun Yllllında çalış
mak ister misin? 

- Evet. HattO. mümkünse hemen şimdi... 
Selim mağrurane bir tavırla, elini Fat

manın omuzuna vurdu· 
- Öyleyse hazır ol! 
Fatma, Selimin gözlerinden birşeyı::r 

sezmek istiyordu: 
- Ne o? dedi. - Sen de ml gideceksin? 
- Evet. Ben de onun yanında çalışmak, 

akından akına, ülkeden ülkeye koşmak ,
tiyorum. Işblllyede bir kale muhafızı veya 
bir zindan bekçisi gibi hareketsiz kalmak 
istemem. Oozlerlm 'ileride... Ufuklar bize 
açılmış .. maz!Um mll1etlerl kurtarmak, '!31r
lere hürriyet vermek ve ben de onun gibi, 
bir kahraman, bana: crSenin gibi bir aslnna 
daima muhtacım. Benimle beraber çalış!r
san, umarını ki, kısa bir zamanda snğ 
kolum olursun!» demişti. Onun bu sözle!i
ni hatırladıkça, burada aylardanberi Sel
mana bağlanıp kaldığıma yanıyorum. 

- Onun sağ kolu olmayı kim istemez, 
Selim? Haydi, hazırlanalım. Yağmurlar baş
lamadan ve kimseye görünmeden yola çı
kalım . Tankn koşmak; güneşe koşm;ı.k, 
aydınlığa çıkmak demektir. 

- Doğru. Ben de şimdi karanlıkta boca
ladığımı hissediyorum. 

Selim hazırlandı. O gun Fatma ile atı~
rına bindller. 

Ve kale dışında dolaşmak bahaneslle şe
hirden çıktılar. 

Fatma ve Selim .• kimseye sezdirmeden, 
Tarıkm ordusuna iltihak etmek uzere ıoı.1. 
d üzülm üşlerdl. 

••• 
E ndülüs dağlarında bir 

gece .• 
Ortalık kararmıştı. Fakat, gökte ay ve 

yıldızlar vardı. Endülüs dağlarının yüksek 
ve yemyeşil blr yamacında atlarından in
mişlerdi. 

Fatma çok dalgın ve düşunceliydi. Bel
liydi ki, o, Selimi seviyordu. 

Oysa ki, Selim, Maryıına ile tanışttJ;t 
gundenberi Fatma ile meşgul olmuyor, ona 
ancak bir erkek arkadaş muamelesi yapı
yordu. Hatta bir giın: 

- Sen çok crkekleşmişsln, Fatma! 
Demekten bile kendini alamamıştı. 
Fatma bu sozleri hatırladıkça: 
- Artık Selim benden hoşlanmıyor .. Bir

leşmemize imkan yok. 
(Arkası VAr) 

(1) <!Endüiüsün islim orduları tarafın
dan zaptı esnasmda, Semitlı isminde bir 
papas, şarkta islim h ükümetlerinin kuv
vetlendiğini ve :'\tusa bin Nasirin Afrika se
ferinden sonra. Tarık bin 7-cyyadın da l:s
panya) ı fethettiğini görünce, eline bi.ıyük 
bir salip alanık Avnıpanın göbeğ'indc b:ı· 
ğırınağa başladı : 

<t- l\lüsli.ıman halifesi, iki elindeki me
şaleyi, iki Türk akıncısının eline verdi. 
Biri Endülüsü, diğeri Hindiı.tanı zaptedi
yor. ( lliııdistana giden, Haccaem maiyetin
de Tiirkistanlı l\laiımud adlı bir 'J'urk cetı· 
giveriydi.> )lushi.nıanlar dünyayı istilaya 
azmetmişler. Haydi, ne duruyorsunuz? Siz 
de mukaddes salip etrafında birleşiniz. Diiıı
yayı saran bu korkunç tehlikeyi önleme~e 
çalışınız! u 
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- inşallah ... 
-. Hem de kolaylıkla ... Göreceksin ... 

Gayet büyük bir servet edineceğiz .. 
Sarsılmaz bir servetimiz olacak ... 

- Hülya! 
- Hakikati 
- Belki de büyük bir felaket blzl 

bekliyor. 
- Kaç kere söyledim: Muvaffak ol

nırunız için bir sene 19.zım ... İhtima.~ 
o kadarma da hacet yok ... Altı ay kA.
fi... 

- Söyledim ya: İnşallah ... 
- Senden beklediğim bir şey var: 

Cesaret, metanet, azim ve irade ... 
Bunlara sahip olursan hedefe çabuk 
ulaşırız. 

Bu muhavereden anlaşılıyordu ki 
Sühi bir ftlet mesabesinde fena bir işta 
kullanılacaktı. Babalığı ise, onwı üs
tadı mevkiindeydi. Kirnbilir, ne ni
yetleri vardı. 

- Bana itimadın var ya, Sühü? 
- Böyle bir sualin sorulmasını bi-

le abes buluıı.ıın. 

- Seni küçükken buldum. Annen, 
akraban yoktu. Ölmek üzere olan 
ihtiyar bir kadının elindeydin. O 
da zavallının biriyqi zaten! Dün
yada hiç kimse kendisile meşgul ol
muyordu. Ben de sizler gibi, yalnız.. 
dım, fakirdim, kimsesizdim. Herkesin 
istilıfafile karşılaşıyordum. Seni al
dım; kendime evlad edindim. Bütün 
düşüncem sen oldwı. (Arkası var) 





Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kınııluş tarihi: 1888 

·Sermayesi: 100. 000.000 Türk liraai 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasl!-rruf hesaplarında en aı 

50 lirası bnlunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1 ,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 J> 2,000 ,. 
4 )) 250 ,. 1,000 ,. 

40 )) 100 ,. 4,000 .,. 
100 )t 50 » 5,000 ,. 
120 » 40 » 4,000 • 
160 » 20 » 3,200 » 

DİKKAT: Hcsaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Evhil, 1 Birincikanun, 1 i\lart ve l Haziran 

-' '• ~INA ÇÖLÜNDE 
' ; T .Ü. R K ~ O R O U S U 

' . . . 
SJde, ,_şahaııe bir ü~lupla yuılmıştır. 

Büyük fırsatlar: 
Satılık Arsa 

Şehza.debaşı Atatürk Bulvarı. metresi 
6 liraya, elli metrelik cadde, köşebaşı 
şehrin her tarafına yakın, sinema, ga
raj . fabrlka, dükkan, apartıman yap
mağa musaid bin metre murabbaı !>k 
kelepir. 

Kiralık Apartıman 
Çamlıca ile kcırşı karşıya Adalara, 

Boğaza insanı meftun eden bir maııı:ıı
nya malik, telefonlu ve konforlu alt! 
odıı 80 liraya konturat edilmiş apartı
man 40 liraya devren kiralıktır. 

Satılık Ardiye 
Bahçekapı, Arp:ıcılar camii altında 

iki büyük mağaza bedava satılıktır. 

Satılık Değirmen 
Un. hububat mükemmel ve nefis 

surette Öğütür portatif ve çok ucuz, 
bilhassa çiftliklere yarar. 
HASAN DEPOSUNA l\IÜRACAAT 

Telefon: 20711 

SINA ÇÖi.ÜNDE . . • 

• T ' Ü R K O R O U S U 
· Oıııı alın11; n~vklı: oku)'dcak\ın11 

~"'···,---
./ ~IMmıı=.::..! 

PETROL NiZAM 
. . 

tarihlerinde çekilecektir. 

Oripden Sonra 
f:'1z .Mükemmel Kuı.>vet İlacı ... 

En eski Malaga şaraplarından 
iıtihr.ar edilmiş olan QUINIUM 
LA BAR R A Q U E, Zayıf ve 
Kansıılarla hali nekahatte bulunanlar ve faz· 
la çalışmadan yorgun düşanler ve Gripten · 
kalkanlar için en mükemmel kuvvet ilacıdır. 

Yemeklerden sonra bir Likör kadehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve • iyadei 
Sıhhat .için kafidir. Tcairi mücerrep 
ve Parıa Tıp Akademili tarafından 
tavsiye cöilen•,..- · 

.1 

Kapalı Zarf eksiltme ilanı 
İzmit Spor. Bölgesi Başkanlığından: 

. 25 U940 perşembe giinü saat 15 de vllayet makamında 10987 Ura 90 kuruş lı:cşl! bedel-
li Izmir spor sahası ihata dm-an inşnatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmu~tu:-. 

Mukavele eksiltme şartnamesi keşif ve sair evrak nafıa müdürlüğünde cörüleblllr. 
Muvakkat teminat 8'24 lira ıo kuruşt•ır. 
Isteklllerln teklif mektuplan Ue birlikte Kocaeli nafıa müdürlüğünden alnuş oldukta

n vesikalarla yeni sene Ticaret oda.ı;ı vesikaları ve muvakkat teminat mektuplarllo bera
ber 25/ 1/ 940 perşembe günü sat 15 kada.- spor bölgesi başkanı Kocaeli vallsi makamı-
na vermeleri lizımdır. (1821 " 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

·• · -: .. ._.,.SINA ÇÖLÜNl)E : : . 
T .. Ü R K O R ·D"U SU 

Tam Milli \'e çok hı:yı:ı.-aıılıdır 

Uzun kış gecelerinde hoş vakit 
geçlrmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz! 

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

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için liati: 4 liradır. 

revzi yerl: AKŞAM matbaası Tel: 20681 

Yüzde yinnl iskonto tapona 

Bu kuponu kesip cAkşam matbaa&1 
kitap servislneı getirir veya gönderir
seniz flat üzerinden slze yüzde 20 ıs
konto yapılacaktır. 

·.. · · . .SINA .ÇÔLÜ.NDE. 
. TÜR. K -.O 'R D U S U 
. Onu okıı)·ıınuı;· Melıuıcl\'ıgi iyi 
· , • · ırnlııy~·ı.-aksını.ı. 

Sahibi: Necmedclhı Sadak 
Umum neşriyat müdürü: Sevkel Rado 

~Matbaan 
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İKİ BAKTERiYOLOG ARANIYOR 
.Şark zelzele mıntakasında vazife görmek üzere iki 

B~eriyolok' a ihtiyaç vardır. Harcu·ajıları ile iaşe ve 
ibate masrafları Cemiyetimize aid olmak üzere kendileri 

ne ayda 250 lira ücret verilecektir. Taliplerin ihtisas 
vesikalarile birlikte hemen 

Kızılay Satış Deposu Direktörlüğüne 
-------•müracaatları ilan olunur.-------

T~ i Ş B A N·K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, ı Mayıs, l Ağustos, 1 İkinclte.şrin 

taıihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil bulunacaktır. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık 2000. - Lira 
3 ,, 1000 
6 ,, 500 

12 
40 
75 

210 

,, 

" ,, 
" 

250 
100 
50 
25 

,, 

" 

" ,, 
" 

3000. 
3000. 
3000. 

- 4000. 
3750. 
5250. 

-
-

" 
" 
" 

" 
" 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda taliiniıi de denemiş olursunuz. 

1 O Asistan Alınacaktır 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 

Kurumumuz Bahçıvanlık, sütçülük, Z. Makineleri, Z. Kimya. ihtlmar sanat.ıan. 
Zooloji, JeooloJl, .Fizik 1'imyn, parazitoloji enstltülerl için imtihanla. blre~ astst&n 
alınacaktır. 

İmtihan 15/ 1/94-0 pazartesi cünü saa.t ıo dadır. 
iıntihıına a.şaR"ıdaki ~artları haiz olanlar girebilirler: 
ı - All tahsU1 en az iyi c°erece ile bitlrml§ olmak. 
3 - 30 yaşını r;eçmemlf olmak. 
ı - Asgari ecnebi bir dlle vakıf bulunmak. 
~ - Ziraat VekAletinJn te~kllAttnda en ar. bir sene Çaıışart.t namzetllğlnl bltlrmlf nl 

asil memur olmu~ bulunmak . 
5 - Askerliğini bltir:n!.ş c.lmalc. 
6 - Meınurtn kanununun beşinci maddesinde istenilen §arttan hala olm.ak. 
Tııllp olanların imtihan cunüne ko.daı: Rektörlüğe müracaatıan. (6665) (10790>' 

Devlet Limanları iıletme Umum Müdürlüğünden: 
29/12/939 tarihinde açık eksiltme usulile ihale edileceği evvelce Uiin edilmlf ola.a, 

otuz metre mikabı muhtellf kerestenin ihalesi 8/ 1194-0 tarihine tehir ed.Umlttııı. 
Muhammen bedeli c1325• lira ve muvakkat teminat c99o Ura. c38ı kW"\lftur. İ.atek• 

lllerln mezkur tarihe ra.stlıyan pazartesi günü saat on beşte Galata nbtım.ındakl umanı 
müdürlük binasında. toplanan satın alma komisyonuna müracaat etmeleri llAıı ohma. 

Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda. görüleblllr. (153) 

Jstanbul Levazım amirliğinden: 
Eyüp Derterdtı.rında. ı numaralı Dikim evlnln çorap atölyelerinde makinel.e: to1D 

lhza.r edilen bina ciahlllnde zati çora.p ma.ldneletlle çalışmnk isteyenlerlıı Detterdatdai 
ı numaralı Dlklme\1 MüdUrlüğUne mürncnatıarı. c10894a 

ZAYi - Üsküdar Toygar tepesinde Duc- ı 
balı mahalle ve sokak numara 45 ve 47 ha
nelerin tapu sencdlerlnl zayi ettim, yen1s1-
n1 çıkaracağımdan esldslnln hilkmil yoktur. 

, Bafne Bil.ml1e 

SINA r(')ı.üNDf. 
T"ü R K O I~ D ·u S U 

'Onda: Yal.ın , Hayul , R ı )'ll yuktur . 


