
Garp cephesinde şiddetli 
topçu ateşi oldu, Alman• 
lardan birkaç esir alındı 
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Dlcle nehrinin suları 
alçalmağa başladı 

Bir adada mahsur kalan 40 amele 
ile kayıkçılar tamamen kurtarıldılar 

lzmirde yağmur kesildi. Bornovada altı ev kısmen yıkıldı. 
kız kendini sele kaptırdı ve boğuldu Bayındırda 15 yaşında bir 

Türkiye 
ve 

ltalya 
İtalya ve Macar hariciye nazırları

nın Venedik mülakatı "Ünün hadise-o 
si oldu. 

İtalya ile Macaristan arasında 1927 
denberi mevcut dostluk bağları ma
lumdur. Arnsturya ortadan kalktık
tan sonra İtalya· politikasına Tuna
da tek devlet Macaı·istan kaldı. Bu
nun içindir ki İtalya, Alman nüfuzu
nun Ban.anlara kadar inmesine en
gel olmak emelile, Yugoslavya, Ma. 
carLtan \ 'C Romanya arasında kendi 
siyasetine b~glı bir anlaşma husule 
getirmeye çalışıyordu. Yugoslavya ile 
~acaristan arasında ihtilaf yoktur. 
Fakat Macaristanın Romanyadan is
tcctu~ıeıi var. Bundan dolayı bu üçlü 
Tuna nnlasması olamadı. 

tarb, vaziyeti büsbütiin değiştirdi. 
Ahnanya B:.ılkanlardan elini çekmL, 
bulunuyor. Bwıa mukabil Romanya 
\•e Macaristan hududuna yeni bir 
~oınşu yerleşti: Sovyet Rusya. Şimdi 
Itnlyanın bütün endişesi Rusyanın 
Balkanlara doğru sarkmasıdır. Buna 
engel olmak içindir ki son zamanlar
da Balkanlarda Macaristanla Bulga
ristanm, hatta İtalyanın dahil ola
cakları bir bitaraflık blokunun teşki
line çalışıldı. Fakat, ne Macaristan, 
lle de Bulgaıistan. kendi emellerin
den vazgeçmeyi tazammun edecek 
böyle bir anlaşmaya - tatmin edilme
den - girmeyi knbul etmedikleri için 
bu t':'şebbüs akamete uğradı. 

Egede ı;eylap: Gediz sularının kapladıjı ova ve bozduğ1l şimendifer hattı 

İtalya, kısmen olsun, bu boşluğu 
doldurmaya çalışıyor. Macaristan, 
Romanya bazı fedakarlıklar yapma
~ıkça anlaşmaya yanaşmadığı için, 
Italya hiç olmazsa, Rusya ve Roman
ya arasında bir harb olduğu zaman 
Macaristnnın bitaraf kalmasını te
mine çalışıyor. Venedlk mi.ilakatmın 
gayesi bu olsa gerektir. 

İtalya harbe girmemiştir ve henüz 
girmek istemediği anlaşılıyor. Kendi
sine cbitaraf. değil, charbe girmemiş 
devlet adını veımesi de, çarpışan 
menfaatler karşısında alakasız ol
madığını göstermektedir. Esasen, her 
iırsat düştükçe Akdenlzde ve Bal
kanlardaki ahvalin kendisini yakın
dan alakadar ettiğini söylemekten 
geri durmuyor. 

İtalya, bir Akdeniz devleti olmak 
itibarile bu denizde sulhun muhafa
zasına, ve Arnavutlub'll işgal etmi_, 
olmak dolayısile de Balkanlarda st~ 
tükonun devamına elbet taraftardır. 
İtalyanın chayatı menfaat sahası> 
dediği bu yerlerdeki emeli sadece 
sulhun devamından mı ibarettir? 
~ğer cnıcnfaat. iddiası altında, yeni 
politika edebiyatının müphem, iymah 
hudud aşırı hedcI!cri gizlenmiyor da 
tahakkuk etmiş, mevcut vaziyetlerin 
sulh içinde devamı gaye.si kasdolu
nuyorsa, Balkanlarda sulhun deva· 
mını ve dışardakl devletlerin Balkan
larda nüfuz ve istiyla emellerine en. 
gel olmayı kendine esas gaye bilmiş 
olan Türkiye siyaseti ile İtalya ara
sında hiç bir ayrılık yok demektir. 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 8 inci sahifed~) 

Diyarbakır 7 (A. A.) -Altı buçuk 
metre yükselmiş olan Dicle nehri 
alçalmağa başlamış olduğundan taş
ma tehlikesi bertaraf olmuştur. Bat
man çayı üzerinde tren köprüsü in
şaat amelesinden bir adada mahsur 
kalan kırk amele ile kayıkçılar tama
men kurtarılmışlardır. 

Egede aeyli.p ve zararlari 
İzmir 7 (Telgraf) - Bayındır o

vasında zeytin toplayan Kabaağaç 
köyü halkından 50 yaşında Emine 
ve 18 yaşında Saniyeyi sel sulan sü
rüklemiş, Emine bir kavak ağacına 

Banş müzakeresi mi? 
Franaız mahafili resmi 
tebliğ yapıldığını 

tekzip ediyor 
Paris 7 (A.A.) - İtalyan mat

buatı barış müzakerelerinden hah. 
sediyorlar. Havas tarafından SO• 

ruJan suallere cevaben, salahiyet
li Fransız mahfilleri bu hususta 
resmi bir tebliğ vuku bulmuş 
olduğunu tekzip eylemişlerdir. 

~----------------' Yeni zelzeleler 
İzmir ve Zilede yeniden zel

zeleler oldu, haıar yoktur 

İzmir 7 (Akşam) - Burada, saba. 
ha karşı saat 2,45 de iki saniye de
vam eden hafi! bir zelzele oldu. Ha. 
sar yoktur. 

Ankara 7 - Dün akşam 19,45 de 
burada hafif lbir zelzele oldu. 

Zile 7 (A.A.) - Dün akşam Zilede 
biri saat 9,20 de hafif ve diğerl de 
bugün saat 10,45 de üç saniye süren 
ve gürültü ile karışık oldukça şiddetll 
bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

rın tamamen harap olduğu haber 
JReX ae c.upı 

sarılarak kurtulmuş Saniye ise bo
ğulmuştur. 

hmiıin Bornova nahiyesindeki çay 
taşmış, altı evi kısmen yıkmıştır. Nü
fusça zayiat yoktur. 

Karşıyakada avukat Osman Nurt
nin evine yıldırım düşmüş, elektrik 
tesisatını bozmuştur. İzmir ve mül
hakatı arasındaki telgraf ve telefon 
hatları bozulduğu için seylA.p zarar
ları hakkında malumat alınamıyor. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

.. l..kka~Iera 

Başka çare yok! 
- Nedir bu belediyen in m:üdah~ 

leleri!... Ana caddelerdeki boş ara~ 
lara duvar çektirsinler, binalann ce-p
helerini badana ettirsinler diye, mal 
sahiplerini zorluyor... .Al sana yenJ 
bir masraf kapısı! 

Böyle söyleyip kızanlar ı·ar. 

Hani saçlanm taramaTTUŞ,, yüzüna. 
yıkamamış, sökiiğü1ıü dikmen{iş, saı. 

kım s~ak, pis murdar ahretlik kız
lar olur,· üstelik de: cKız! KeruliM 
çekü!üzen ver!» diye azar i.şiti~, 
haksızlığa uğramış gim suratı asar. 
lar. Bizim Allahlık gayri m.enkuller&ı 
sahipleri de onlara benziyor. 

Bazı memleketler, ahalisinin hır

panUiği üe dülere destandır; tstan
bul da yalnız sokaklammı değil, mı. 
hassa o sokaklar etrafındaki harabe
lerin sekaletile zevki selimi, aklı seliı
mi isyan ettirir. 

Doktor Lut/ l Kırdar meydan lan 
ve ana caddeleri yaparken, bunlann 
etrafındaki t'iraneleri, çarpık bac~ 

l{ın, yılı."lk duvarları, zifir damlatan. 
b<>ruları yokettlrmek için sahiplerini • 
zorlamakta 11erden göğe kadar hak
lul#'. 

-----------. ... -. .. ""' .... _ 

Zelzele mıntakasındaki ha
pislerin mahkumiyetlerinin 

tecili hakkında Meclise 
layiha verildi 

Telelon: Başmuharrir: 20565 - Yazı 1.§len: 20765 - İdare: 20681 - Mlidür: 20 

VENEDİK MÜLAKATI 

Kont Ciano ve Csaky 
dün de görüştüler 

Rusya Besarabyaya taarruz ederse Macarlsfanı 
işe kansmamasının üDrUsUldUöU söyleniyor 

Tebliğ neşredildi 
Ven.edik 7 (A.A.) - Bu sabah yeni-

den yapılan Ciano • Csaky müllkata 
münasebetlle neşredilen tebliğde her 

... iki devlet adamının, umum! Avrupa 
vaziyeti hakkında noktat nazar teatt
sinde bulundukları ve her iki mem
leket nokta! nazarında tam mutaba
kat mevcut olduğunu müşahede et. 
tiklerl söylenmektedir. 

Kont Ciano, gün ortası Romaya 
dönecek, Csaky, yarın Budapeşteye 

avdet edecektir. 
Bu görüşmeler, Roma mahafillnde 

günün mevzuu olmakta devam edi
yor. Müzakere edilen başlıca mesele
lerin şöyle hlilAsa edilebileceği söy
lenmektedir: Almanya ~ So-.-yet fttt
hadıilın akisleri, Ruslann Karpatıara 
yerleşmesi, harb karşısında Tuna ve 
Balkan Avrupasının vaziyeti ve Ma
carlstanın Yftgoslavya ve Romanya 
ile olan münasebatının şekli. 

. Roma gazeteleri, bütün meseleler 
' üzerinde, bilhassa Avrupa cenubu şar

ldsine doğru komünizmin htılülüne · 
mani olmak ve hali hazırdaki harbin 
Balkanlara doğru yayılmasına mey. 
dan vermemek hususunda, her iki 
memleket arasında mevcut tam mu
tabakatı t~barüz ettiriyorlar. Maca
ristanın Romanyadan olan metalibatı 

Kont Ciano ve Kont Csaky 

bahsinde, Macaıistanın şiddet yol 
ile değil, sadece hakka dayanarak 
tediklerlni almak emelinde bulundll'" 
ğu ve samimi duygular beslediği be
lirtilmektedir. 

(Devanu 10 uncu sahifNe) 

F eliketzedeler muhtelif 
vilayetlere yerleştiriliyo 
Yarahlardan bir kısmı lzmirde 
Memleket hastanesine yatırıldı 
Şehrimizdeki Amerikan hastanesi ser
tabibi 3 asistanla Sivasta 2 numarah 

yard1m hastanesinde vazife aldı 
İr.rnir 7 (Akşam) - Erzincan f&

lAketzedelerinden 21 kişi dün gece 
Afyon trenlle şehrimize geldi. Bun
lardan dördü akrabalanmn yanma 
gitti. 17 sl yaralı olduklarından 

~~emleket hastanesine yatınldı. Bu 
akşam da 25 yaralı daha geldi, hu-

tanelere yerleştlrlldi. Yarın akşaoa 

77 yaralı daha gelecektir. 
· Adana 7 (A.A.) - Adanada bakıl· 
mak üze.re istenllmlf olan 500 feı&.; 
ketzededen 7/1{1940 tarihine kadu 
Adanaya 223 felA.ketzede gelm.1ft1r. 

(Devamı ıo uncu sahifede) 

··························································································~ 

- Nasıl ettin de bu portreyi sa.ta bildin? ... 
- Gayet basit: Altında cbir kadın portrcsb yazılıydı, onu sildim, yerlllıl 

cErzlncan zelzelesi> yazdım! ... 



Sahife 1 1.K.ŞAM 8 KAnunusam 1940 , 
l Diin Geceki ve Da Sabahki llaberler ) 

Son dakika 

B. Chamberlain'in yarınki 
nutku çok mühim olacak 
Mütte fiklerin siyasetini izah edecek, 
milletten yeni fedakarlıklar istiyecek 

Paris 8 - 'Londradan gelen haberlere göre İngiliz Başvekili B. Cham
berlainin yarın irad edec8ği nutuk, çok mühim olacaktır. Başvekil, müttefik
lerin siyasetini izah edecek ve ağlebl ihtimal önümüzdeki aylar için millet
ten yelili kdak!rlıklar istiyecektir. B. Chamberlainin B. Rooseveltin nutkuna 
da temas etmesi ihtimali vaıdır. Nutuk 45 dakika sürecektir. 

lngilterede Milli Müdafaa 
Nezareti kuruluyor 

Bu nezaretin başına Bahriye Nazırı 
B. Vinston Corçil tayin edilecek 
Paris 8 - Londradan gelen haberlere göre B. Chaınberlain, Haı·biye Na

mn B. Belischa'nın ıstilosmdan sonra bir MUll Müdafaa. Nezareti ihdas etmek 
niyetindedir. Bu nezaretin vatlfe~: kara, deniz ve hava ordularının harekA.tı
m tevhld etmektir. Bu nezaretr, İngiliz milletinin muhabbet ve itimadını 
haiz olan B. Vin~ton Çorçil tayin edilecektir. 

Almanlar yakında büyük 
taarruza geçeceklermiş 

Londra 8 - Avustralya Techizat Nazın bugün bir nutuk söyliyerek 
Almanyanın yakında karadan, denizden ve havadan büyük bir taarruza geçe~ 
ceğini söylemiş ve müttefiklerin galip geleceğinden emin olduğunu ilA.ve etmiştir. 

Tahtelbahir ve mayn harbinin iflası 
Paris 8 - AJmanyanın tahtelbahir ve mıknatıslı mayn harbine iflas et .. 

miş nnzarile bakılabHir. Zira. 194-0 senesindenberi bir hafta zarfında ancak 
bir Ingiliz vapuru batırılmıştır. 

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

Ruslar 200 tayyare kaybetmişler 
Londra 8 - FinlAndiya ukeı1 makam.atının bildirditfne göre Ruslar 

barb başlıyalıdanberi 200 tayyare kaybetmişlerdir. 

Finler, Rus toprağında 
40 kilometre ilerlediler 
Ruslardan 11 tank, 2 top, 30 

kamyon, birçok mühimmat aldllar 
Helsinki 7 (A.A.) - Beapala'nın 

prkında Finler Sovyet arazisinde 
kırk kilometre ilerlemişlerdir. nerıe
yen kıtalar hareket üslerlle teması 
muhafaza etmekte ve bütün gayret
lerini Ragosero istikametinde temer
küz ettirmektedirler. 

Fin tebliği 
Jlelsinki 7 (A.A.) - Finlandiya 

ıtebliği: Kareli berzahında, dün akşa
ma doğru topçu :faaliyeti kaydedil
miştir. Küçük düşman müfrezeleıinin 
bilhassa Muojervi gölünün buz taba
kası üzerindeki hücumları püskürtül
müştür. Doğu hududunda Raate ile 
Suomost,~ aı"9.sında muharebeler 
devam. etmektedir. Finler iki tank 
tnhrib etmiş Ye bir tank almışlardır. 

Funtusranta bölgesinde, FinlAndi
yalılar Sovyet .kıtalan tarafından ter
kedilen bir seyyar hastane ele geçir
miş ve düşmanı takibe devam ederek 
11 tank, 2 top, 30 kamyon ve mühim 

• miktarda mühimmat zaptetmi~lerdir. 
Diğef' bölgelerde, devriye ve topçu 
faaliyeti kaydedilm.Lştir. Denizde, 
ıBahil bataryalarımız Kareli berzahın
da sahil boyunda düşman i~ kol
ıannı tahrib eylemiştir. 

Dün havanın berraklığı dolayısile, 
Sovyet tayyareleri FinlA.nd1yanın 

merkez ve 4tmalfnde :faaliyet göster
m1f!erd.lr. Bazı mahaller bombar<h
ma.n edilml.ştir. M1kkllde kadın ve 
çocuklar arasında ölüler vardır. Bar 
ea.r azdır. 

Dün Fin avcı tayyareleri ve dat1 
bataryalan 8 d~man tayy~ dü
türınüşlerdir. İki tayyare daha dü· 
ffuillmüşse de bunların henüz enk&
sı bulunamamıştır. 

Rua tebliği 
Moskova 7 (A.A.) - 6 kAnunusanl 

tebliğ: Mühim hiç bir hadise olma
mıştır. Sovyet tayyareleri askeri he
defler üzerine taarruzlarda bulun
muşlardır. Bir hava harbinde 6 Fin 
tayyaresi düşürülmüştür. 

İngilterenin Moıkova sefiri 
Romanyadan hareket etti 
Bükre~ 8 - Burada. bulunan in

giıterenin Moskova sefiri Rumen dev
let adamları ile ·görüştükten sonra 
Londraya müteveccihen hareket et
m~tlr. 

Sabık Kayaer hasta 
L<mdra 7 (A.A.) - Sabık Kayserin 

hasta olduğu ve odasından çıkmadığı 
Doom'dan haber verilmektedir. 

Bir İtalyan gemisi Çanakka
lede · karaya oturdu 

Limanımızdan balık yilldiyerek 
İtalyaya gitmekte olan Getsago va
puru, Çanakkale civarında Bulgarde
re mevkllnde karaya oturm~tur. 

İtalyan gem.tsi kurta.nıma.sı için 
Uman ld.e.restne müracaat ettili ci
hetle bugün bir tahll.ıcye &önderli&
~ 

Yolcu trenleri 
Bazi hatlarda iıletme gün. 
lerinde değiıiklik yapıldı 
Ankara 7 (A.A.) - Görülen lüzum üze

rtne F.sti.şehlr - Balıkesir, Ankara - Ad& 
na Ye Erzincan - Erzurum arasında Işıl· 
yen yolcu trenlerinin işletme günlerinde 
6/ 1/ 1140 dan itibaren bazı de~lşikUkler ya
pılmıştır. 

BWla. nazaran, Ankaradan Adanaya gl
den her ıün saat 12,45 de hareket ed !n 
tren, badema yalnız cumartesi, paz:lr, 
IJalı ve perşembe günlen Ankaradan ve 
cumartesi, pazartesi, salı ve perşembe gün
leri de Adanadan hareket edecektir. 

Er-zlncandan Erzuruma hareket eden 
trenler cuma, pazartesi ve çarşamba giln
lerl, Erzurumdan Erzlncana da cuma, pa
zar ve salı günleri hareket edecektir. 
Eı-.mrum - Çetink:ı.ya - Erzurum arasın

daki katarlar eskisi gibi haftada iki defa 
işlemekte devam edeceklerdir. 
Esklşehlrden Balıkesire ve Balıkesirden 

Esklşehlre hareket eden trenler karşılıktı 
olarak haftada üç defa yalnız pazar, salı 
ve perşembe günleri hareket eyliyecekler
dlr. 

Hlılen Kütahya - Balıkesir hattının De
iirmisaz - Mezltlcr istasyonları :ırasında. 
yolda Arıza bulundutundan son tşara I::ı.
dar Balıkesir - Değirmlsaz arasında seyrü
eefer yapılmıyacak ve Esltlşehlrden Balı
kesir ıstı.kametinde hareket edecek olan 
trenler Değirmlsazdan Esk1şehfre döne
ceklerdir. 

Tırhan vapuru 
karaya oturdu 

lnıanca zayiat yoktur. Kaza 
yerine bir tahlisiye gemisi 

gönderildi 
Karadenlzde, Ege ve Marmara denızıe

rinde fırtına 24 saattenberi devam etmek
tedir. Fırtına şiddetli olmadığı için vapur 
seferleri intizamını kaybetmemiştir. Btl
yü][ ıemiler, Karadenlu gidip gelmekte
dirler. Dün, Dumlupınar Ue birkaç gaz ge
mlBl Karadenizdcn limanımıza gelmiş, İz· 
mir vapuru da Karadenlze çıkmıştır. 
· Büyükdere önünde üç küçük vapur, fır
tınanın hafi!lemeslnl beklemektedir. Fır
tına yüzünden, Tırhan vapurunun Alanya 
cfvannda karaya. oturduğu haber almmıı
ttır. Tırhan, 200 yolcu ve bir mlkdar yl\Jc: 
lle ayın üçünde İ.skenderWla hareket et
~tı. Kaza yerine Alemdar tahlisiye ge
misi gönderiJınlştir. İnsanca zayiat yoktur. 

Zelzele mıntakaıındaki mah· 
kiimların cezaları tecil 

edilecek 
Ankara 7 (Telefonla) - Zelzele 

mıntakasında bulunan hapislerin, 
mahkfuniyetlerinin tecili hakkında 
bir kanun l!yihası hazırlanmış, l~yi
ha Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 

Dün geceki yangın 
Dün gece Tahtakalede Rüstempaşa 

mahallesinde Kadıoğlu sokağında 

Nalburcu Tahsinin dükk~nda yan
gın çıkmıştır. İtfaiye hemen yetiş
miş ve ateşi büyümeden söndürmüş
tür. Yalnız dükkanın iç kısmı yan
mıştır. 

Yangının, bir teneke içinde yakılan 
ateşin açıkta. bırakılmasından çıktıp 

anlaşılmıştır. • 

Garp cephesinde 
Hollandaya kartı bir harekete 

ihtimal verilmiyor 

Paris 7 - Son zamanlarda Garp 
cephesinde mühim Alman askeri ha· 
rekatı olduğundan ve Hollandaya kar
§1 bir taarruz yapılması ihtimalinden 
bahsedilmişti. Petit Parisien gazete
sinin askeri muharriri bu şayialara 
inanmamaktadır. Muharrir diyor ki: 

Garp cephesinde büyük hazırlık ve 
tah.şidat yoktur. Görülen Alınan ha
rekattı cephedeki fırkaların değ~tiril· 
mesinden ibarettir. Uzun müddetten
beri cephede bulunan fırkalar geri 
çekilerek yerlerine yenileri gönderi
liyor. 

Fransız tebliği 
Paris 7 (A.A.) - 7 kanunusani sa

bah t.ebliği: Cephenin muhtelif nok
talarında devriye faaliyeti kaydedil
miştir. Gece yansından evvel Blies·ın 
iark bölgesinde topçu faaliyeti ol
dukça kuvvetli olmuştur. 

Parls 7 - Blles mıntakasmda, Al
man topçu.su, gece, hiç bir sebep yok
ken oldukça fiddetll bir a~ açmış
tır. Fransız topçusu bu ateşe derhal 
mukabelede bulunmuş ve bir saat ~ 
dar mevzit bir müsademe devam et
miftlr. Fransız keşi! müfrezeleri bir 
kaç esir aJ.mıflardır. 

lngiliz Harbiye Nazırı 
niçin istifa etti? 

Bf r rivayete göre Hora Belisha fazla mutedil 
olduğundan değişmesine lüzum görü lmüş 

Londra 7 - Gazeteler Harbiye Na
zın Hore Belisha'nın istifasını ehem. 
miyetle kaydediyorlar. Gazeteler isti
!anm İngiıterenin umumi politikası 
ve harp hattı hareketi üzerinde hiç 
bir tesir yapmıyacağını, Belisha'nın 
eserinin baki kalacağını kaydetmekle 
beraber istifanın neden ileri geldiğl
nin halka bildirilmesini istiyorlar. 

Sunday Dispatch diyor ki: "Vazife
sini büyük bir salahiyet ve iktidarda 
gören bir nazır neden istifaya mec
bur edilmiştir? Bu hususta sarih be· 
yanat olmaması birçok tefsirlere se
bebiyet verebilir. Bütün hakikatin bl-

llrunesi umumi menfaat icabından

dır. Başvekil bunu açıkça bildirmeli
dir.» 

Fransız gazetelerinin 
mütaleaları 

Paris 7 - Fransız gazeteleri İngil
tere Harbiye Nazın Hore Bellsha'nın 
istifa.sım ehemmiyetle karşılaşmış-

lardır. Maamafih bu hususta müta.. 
Ih beyan edilmemektedir. Gazeteler 
bunu İngiltereye aid dahili bir mese
le addediyorlar. 

Epoque gazetesine göre Hore Belis
ha fazla mutedil olduğundan istifaya 
mecbur olmuştur. Maamafih mecbu
ri askerliği kabul ettirerek mükem
mel surette mücehhez bir ordu vücu
de getirdiği için daima mühim bir 
mevkii olacaktır. Epoque: aİngili.ı 
Başvekili fazla yumuşaklardan ayn· 
larak daha azimkar nazırlar alıyor.» 
diyor. 

Yarı resmi Alman 
gazetesi ne diyor? 

Paris 7 - Berlinden bildirildiğine 
göre yan resmi Korespondans Politik 
yazdığ'ı bir makalede diyor ki: «İn
giltere ha.rb sahasını genişletmek is
tiyor. Hore Belisha buna muanzdı. 
Yeni Harbiye Nazın Oliver Stanley 
ise harpten evvel bile Almanyanın 

şiddetle aleyhinde idi. 

lngiliz Bahriye Nazırı cephede 
Lond.ra 8 - Bahriye Nazın B. Çörçil Fransadaki İngiliz cephesinde bl~ 

teftiş seyahati yapmaktadır. Bugün hava kuvvetlerinin bazı teşkllA.tını gez. 
mi.ştir. B. Çörçil geçtiği yerlerde halk tarafından tanınmış ve çok a.lkLşlan
mıştır. 

Polonyada Almanlarla çarpışan Leh çeteleri 
L<mdra 8 - Polonyada Almanlarla çarpışmakta olan Leh çeteleri bu mü .. 

cadeleden vazgeçerek Garp cephesindeki Polonya kuvvetlerine iltihaka karar 
vermişlerdir. 

Bir Alınan resmt tebliğinde bildirildiğine göre, bazı Leh çeteleri Baltıll 
tarildle kaçmağa teşebbüs etmişler ve yakalanmışlardır. 

Fransadaki lngiliz kuvveti 
Londra 8 - İngiıterenin Fransadaki kuvveti 1940 senesinin nihayetine 

kadar 2,5 milyonu bulacaktır. Bu kuvvet, l 941 senesinde bazı dominyonlann 
da iştirakile 5 milyona çıkacaktır. 

"Besarabya Rumen topra
ğıdır ve öyle kalacaktır,, 

Kral Karo/ Besarabyada söylediği 
bir nutukta böyle dedi 

Bütün ekalliyetlerin mümessi lle ri R o
manyaya bağhhklarandan bahsettiler 
Chisinau 7 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Kral Karolun burada bu
lunması münasebetile, Besarabyadald 
ekalliyetlerin mümessilleri birer nu
tuk irad e~erdir. Alman ekalliye· 
tinin mümessili şöyle dem~tir: 

«ltralın ezeldenberi Rumen olan 
Besarabyada aramıroa bulunmasını 

derin bir merbutiyetıe selA.ınlarız. Al
man ekalliyeti kralın ihtiyaçlarımızı 
takdir etmesinden dolayı fevkalade 
minnettardır. 

Romanyaya karşı olan vazifeleri
mizi hangi ahval ve şerait içinde olur
aa olsun kati surette ifa etmek istiyo
ruz. 

Ukrayna ve Moldavya köylüsü ara
sında hiç bir !ark gözetilmeden yapı
lan zirai ıslahat ve ekalliyetin din ve 
lisanı hakkında gösteıilen hürmetten 
dolayı ıninnettarlı~nı bildirmşl ve 
fÖyle demiştir: 

«Zamanı gelince, kraliyete ve mem
lekete karşı, memleketin istiklll ve 
bütünlüğünü müdafaa için tekmil 
vazifemizi yapmağa A.madeyiz.ıı 

Rus ekalllyetinin mümessill de, 
aynı hak ve aynı vecibelerle büyük 
Rumen ailesine dahil bulunmaktan 
mütevellit derin memnuniyetini bil
d.irmi§ ve: uRumen olan her §eye bağlı 
olduğumuzu ve hududlan müdafaa 
vazifemizi yapacağımızı majestelerine 
temin ederiz.» 

Demiştir. 

Chlslnau 7 .(A.A.). - Rador ajansı 

bildiriyor: Katolik bayramını tesit 
etmek üzere cumartesi sabalu veliaht
la birlikte buraya gelen kral Karol, 
garda Başvekil Tataresko ile milli mtı
da!aa Nazın general Teodoresko, di
ğer nazırlar ve mahalli memur ve mü. 
messiller tarafından karşılanmıştır. 

Kalabalık bir halle kütlesi tarafmdaıı 
karşılanan kral kiliseye gelmiş ve ra.
hipler ve kıtaat tarafından karşılana~ 
rak ananevi merasimde hazır bulun
muştur. 

Kral, ekalliyet mümessillerinin nu'9 
kundan sonra bir nutuk söyllyerek 

· ezcümle demiştir ki: 
Prouth ve Dniyestr arasında Besa· 

rabya toprakla.nna ayak bastığım za.
man, Romanyaya ilhak edilmiş bir 
memlekette değil. ezeldenberi Moldat: 
toprağı olmuş ve öyle kalacak bil 
memlekette bulunduğumu hissettim. 
Besarabya mazisinin bıraktığı eserlc:f.t 
Besarabyanın ezeldenbrl Rumen to .>
rağ'ı olduğunu göstermektedir. Ve ÖY." 
le de kalacaktır. Ekalliyet mümessil
lerinin hallsane sözleri din ve dilleı1· 
ni muhafaza etmekle beraber, Rumen 
bütünlüğünün mütemmim eczası ol• 
duklarıru tsbat etmiştir. Memleketin 
birliği bu hudud.lann asla ihlAl edit
mlyeceğini temin eden bir zamandır. 

Bana hlta.b eden sözler, düşmanın 
ebediyen Rumen olacak olan bu mu
kaddes toprağa asla ayak basmasına 
müsaade etmiyece.k olan memleketin 
sarsılmaz birliğini isbat ebniştir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 1 
Sezarın hakkını Sezara 

Salamonun hakkını .... 

B R 
Salamona vermeli I 
Şu zelzele leli.keti milletimizin kal· 

Wııde uyukhyan hayııperverlik Jı.la. 

lerin1 diriltti; cemlyetimlzi daha ı• 
niş bir teşkil!t sahibi olmağa sevket
ti; diğer milletlerin bize karşı sempati 
göstenneleriııe ve beynelmilel tesanü· 
dün şu harp yılına rağmen, belirme- · 
sine yol açtı. 

Harbiyede bir meydan ve bahçe yapıhyor 

Dahildeki ecnebilerden de ayni ha· 
raretli dostluğu gördük: Amerikan 
bastanesinfu müdürü, yüz yataklı bir 
seyyar müessesenin başında şarka fi· 
diyor. İstanbulda oturan diğer bir 
Amerikalı bayan, bütün ahbaplarmı 

evine davet ederek, menafii feliketze. 
delere mahsus olmak üzere briç orna
tıyor, bir kadeh içkiyi bilmem kaç ku· 
nışa satıyor ... ilh .... 

llulasa umumi alıika ... 
Fa.kat üzeıinde dunılmağa layık 

başka bir nokta var: 
Ilu felaket 'l'ürkiye huduttan içinde 

yaşıyan muhtelif dinlere mensup un· 
surlann caınianuza bağlılık derecele
rini göstermek hususunda mükemmel 
bir miyar teşkil etmiştir: 

Gerek li.stcleri tedkik ederken, ge
rek iane toplıyanlarla konuşurken öt
reniyoruz ki, münhasıran müslüman 
vatandaşlarla meskfuı olan zelzele sa
Jıa:sındaki felaket-zedelerin imdadlan
na ko~'lllak için keseye davranmak hu
sm;unda muhtelif medıeplere mensup 
hıristiyanlar, fakat bilhassa ve en 
başta l\luseriler, adeta biriblrlerile 
yanş etmişlerdir. 

Bazı refiklerimiz, 1\Iusevt vatandq· 
lara şu veya bu şekilde takıldılarsa da 
tariz, yahut liıtüelerinde tamamile 
haks.azbk ettiklerini isbat eden rakam· 
lar vardır. 

SC'lann hakkım Sezara, Salamonun 
hakkını Salamona vennell! 

Türk vicdanı bwm imirdir. 
İlk listede' 5000 lira - İsmini giz. 

liyen bir zat tarafuıdan» diye bir iane 
vardı. Bunu efkarı umwniye merak 
etti. Tahkikat:tn bulunanlar oldu. Me
ğer bir tra5 bıçağı müessesesinin Mu· 
sevi sahibi imiş. Bu paranın onda bl· 
rini dahi \'erseydi, sanının, kimse 
azım~"Iyamazdı. 

Münlerid \'akalar halinde olmıyan 
bu tarzı hareketlerine bakarak, Türk 
:Musevilerini memlekete bağlılık gös
tenniş sayıyoruz. Hakşinas olduğu

muz için bunu söylüyoruz. Ve bu bağ. 
hlığın da sebebini biliyoruz: Dünya· 
nın hiçbir yerinde göremedikleri em
niyet ve rahati, adil ve mesucl Türki· 
yede bulmu..:ılardır. Canlannın ve nıal
Jannm bu sağlam kalesinde bir bur
cun zelzeleyle yıkılnıaı.-ı, .kalblerini el
bette kanatıyor. Şayet l.ikayd kalsa
lardı affedilme-z bir kusur işlemiş t;a

yılıl'lardı. 

Eskiden <ıTürkiyede kazanmak, ı•a· 
rayı başka tarafa kaçırmak!» diye bir 
usul tatbik edilirken, şimdi hidisat, 
en akıllıca tarzı ileme öğretmiş bulu
nuyor: Türkiyede kazananlar, senna
yeyi Türkiyede saklamalıdırlar; üste. 
lik de Türkiyenin sağlam olması için 
hiçbir para yardımından kaçınmama
lıdırlar. 

llıristiyan ve Musevi unsurlann 
yurdseverliği de, insaniyet hislerile 
birlikte böyle makul ve meşru düşiin· 
cel~e istinad eder. 
Diğer taraftan şu da görünüyor: 
Bu gibi felaketlerde ferdlere müra· 

_ Köy kahveleri kapanıp yerleri
ne okuma odalan açılacak bay 
Amca ... 

bir dilkkdn istim/dk Bu mDnasebetle iki bina ve 
edilecek, muhavvile merkezi buradan kaldırılacak 

Belediye, Harbiyede i\izel blr mey· 
dan vücuda getirmeğe karar vermif 
ve B. Prost planma göre bu sahayı 
genişletip süslemek için teşebbüslere 
g1rişmiştlr. Bu maksadla Harbiyede 
yolun ortasında bulunan elektrik m~ 
hamle merkezi ile bunun yanında-l 
ki tramvay bekleme mevkii kaldınla-. 
cak ve burası güzel bir bahçe haline 
konulacaktır. Burası bahçe halin• 
konulduktan sonra yeraltı aptesha,. 
nesinin üstü de yeşilliklerle örtülecek 
ve mümkün olduğu kadar hariçten 
görülmemesi temin edilecektir. 

Bu planın tahakkuku için Belediye 
reis muavini B. LO.tfl Aksuyu, elek
trik:, tramvay umum müdürü B. Mlll
ta!a Hulki mahallinde tedkiklerdı 

bulunmuşlardır. Buradaki muham· 
le merkezi için Harbiyede Ç1nll1 hı,. 

Yeni binalar 
Belediye, metaneti temin 

için bazı esaslar kabul edecek 

İsta.nbulun arkeolojik harttasının yapıl· 
ma.st içln tedklklere bqlandıtuu :vazmQ
tık.. Belediye, son zelz.ele fellketl ilzerine 
böyle bir harita vücuda getinnete karar 
vennlfttr. Harita hazırlandıktan sonra !s
tanbulun her semtinde yapılacak iııp.u 
için esaslar kabul edllecktlr. 
İstanbulda son on bef, yirmi sene lçlnde 

yapılan yeni binalardan blr kıamının klft 
derecede metaneti haiz olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Belediye, şimdiye kadar daha. ziyade ml
mari ve hendesi vasıflar aramakta, beton
arme hesaplarının iyi yapılmasını kontroi 
etmekte ldl. Arkeolojik harita yapıldıktan 
ve sehrin zelzeleye en çok maruz ve haı ap 
olmağa müsaid olan sahaları tesbit edildik 
ten sonra bina inşaatında metanete de bil
yük ehemmiyet verilecektir. 
İmar plA.nı mucibince İstanbulun birçok 

semtlerinde istimlilkler yapılıp yeni cadde 
ve meydanlar açılacak ve buralarda y~nt 
binalar inşa edllecektlr. Eminönü ile Un
kapanı arası, ilk imar sahasına dahil bu
lunan semtıerdendlr. 

Bledlye, bu sahada ifraz ederek sataca.
tı arsalarda yeniden yapılacak binaların 
ne tarzda, ne cins malzeme kullanılarak 
inşa edileceğini esaslı hükümlerle tesblt 
edecektir. 

.....•........................................ , 
caat lüzumu hasıl olduğwıa göre, vıı· 
ziyeti istikrar etmiş, refaha kavuşmuı 
hısan nisbeti ne kadar çoğalırsa, bil· 
hassa onlardan, bu çeşit jestleri bek
llyebiliriz. Harp için, sulh için, felA· 
ket için, saadet için, hülba her şey 
için, · devletçiliğin yanında • sağlam 
bir ferdi refah ve istikrarın teessüsüne 
lüzum duyuluyor. 

Museviler, son muvaffakıyetlerini 
biraz da bu mazhariyetlerine medyun· 
durlar. 

(VA· Nü) 
Açık muhabere: 
S. E. müstearile bana mektup yazan za

tın lltlfatlarına teşekkür ederim. Fakat 
vezin meselesinde de ben haklıyım. Aruzu 
ancak yarım bilenler, cmağlfıpa kellmeslnlıı 
lmalesiz, vasılsız kullanılmasına kail olur
lar. Bay S. E. benim bu husustaki mala
matımı kUl görmüyorsa, o veznin son uıet
hur şairleri olan üstad Yahya Kemale, M1-
tat Cemale, Orhan Seyfiye, Yusuf Zly&'ya, 
Farult Nafize, Halld Fahriye müracaat 
edebilir. V. N. 

... Bu 1~ biraz geç bile kaldı amma 
zararı yok. •• 

mamın arka kısmındaki sokak lçtn. 
de hamama bitişik •bir arsa bulun
muştur. Bu arsa lstlmlft.k edilerek ye
ni muhavvile merkezi burada 1np 
edildikten sonra meydandaki merkes 
yıktınlacaktır. 

Harbiyedeki tramvay bekleme mev
ldine gelince: Şimdiye kadar yapılan 
tecrübe ile anla.şıldığına göre burada 
bir bekleme mahalline o kadar llı
tiyaç görülmemektedir. Çünkü P'a.
tlh - Harbiye ve Harbiye - Aksaray 
tramvaylan Harbiyeye gelince hemen 
yolculannı boşaltıp yeni yolcular ala.o 
rak hareket ettikleri gf bi Şlşll, Kur
ıtuluş, Maçka hatlarına 1.şltyen arabfr. 
lar için de burası bir başlangıç ı. 
tasyonu değildir. Bu 1 tibarla bu in. 
ttzar mahalli yıkıldıktan sonra yem. 
sfnt inşaya ihtiyaç görülmüyor. An· 

Karilerimizin 
mektupları 

Bir Erzincanlı Kızılaydan 
yardım bekliyor 

Erzincanda Meydanbllfında 22 nu
maralı evde oturmaktaydım. FelAbt 
ıören bu şehirde em.llkimls vardi. 
Onunla geçiniyordum. Taha1llml ;reDl 
blUrdlm. 

Zelzeleden hafif yaralı olarak t.
tanbula geldim. Ayın üçUndenbert t... 
rakollarda iskemle üzerinde gecellyo
nım. Kızılaya müracaat ediyorsam 
da blzim glbtlere bakmak üzere emtr 
almadıklarını söylüyorlar. Hayatımuı 

tabilleşinceye kadar bana ve ben!.m 
gibllere blr cemiyetin müzaheret et
mesi lbımgellr. Dikkati celbedertm. 

İstanbulda. adresim olmadığından 
Kızılayın cevabını gazeteniz vasıtasll• 
bu sütunda beklerim. Ziya Sezal' 

KOÇOK HABERLER: 

* Anadoluhlsannda gaz fabrikasında ça.
lı.,an 28 yaşında amele Murad Yılmaz, fab
rika iskelesindeki balyalan ta.oırken vıno 
kolu boşanarak ba.!Jından yaralanmıttu. 
Yaralı, Nümune hastanesine kaldırılnur 
tır. * Mezbahada toptancı kasap Cabirtn 
yanında çalışan çoban Kerim, kesllen et
leri çengele takmakta iken çengel yerinden 
çıkarak başına vurmuş, yaralamıştır. Ya.
rah, Beyoğlu hastanesine knldınlınıştır. * Paşabahçede oturan ve şişe fabrtka.
aında çalışan ameleden Hasan lle Sallh, 
odalarında mangal kömuründen zehlrltn
mişlerdlr. Iklst de Beyoğlu hastanesine kal· 
dırılmışlardır. * Sirkeci - Bakırköy hattında çalışan 
şoför İbrahlmln idaresindeki otobüs, Ye
dllrulede Yusufun tek atlı arabasına çarp
mıştır. Arabacı başından ve ayağından n· 
ralanmış, iki araba. hasara. uğram.J.§tır. 

Dün bir duvar yıkıldı 
Fazla yağan yaaınurlann teslrile BeYoC

Junda Kazancı camisine alt mezarlık du· 
van yıkılmış, civardaki yolu llç metnı ka
dar kapatmıştır. Yolun açılmasına bat
Janmı.ştır. 

Diln Sirkeci açıklarında dev
rilmit bir sandal bulundu 
Dün saat 11 de Sirkeci nhtımı açıkla· 

nnda devrilmlf bir balıkçı sandalı bulun 
muştur. Sandal bir çlft kürekli, numara· 
aıs, altı kahve rengi, yanlan mavi renkte 
boyanml.ftır. Sandal sahile çıkarılarak mu
hafaza altına alınm~tır. 

... cİrişir menzfll maksuduna ahea
te giden ... > 

cak tramvay memurlan için bu cl· 
varda münasip bir yer yapılacaktır. 

Harbiye meydanının tevsii bundan 
ibaret kalmıyacaktı.r: Harbiye • Fa,.. 

t1h. tramva.ylaruun döndüğü yerde 
Denıhane sokağının sağında ve so
lundaki iki bina da istimllk edile
cektir. Bu binalann biri, elektrik Jda
resinln Harbiye şubesi, diğeri de aı. 
tında blr bakkal dükk!nı bulunan 

bir binadır. Bundan başka Şişli • Tü
nel tramvay caddesinin tam elektrik 
muhavvUeai karşısında bulunan btr 
tütüncü dükkAnı da istlmlAk edile

rek caddenin genişletilmesi temin edi· 
lecektir. Esasen Prost plAnına göre 
bu caddenhı, bu sırası hamama ka
dar tedrlct bir surette tevsi edfü~ 
cektfr. 

Dört köy 
Halk, Gebzeden ayrılarak 

Kartal kazasına bağlanma· 
lannı istiyor 

Koeell v1llyetinin Gebze kazasına ba.lh 
Tuzla, A7dtnlı. Orhanlı Teperen köylerinlıı 
halkı, umumiyetle çifçllllc ve bahçıvanlıt
Ia ırçinlrler. Bu köylerde yetlfen mahsul
lleP, ötedenberl Kartaldaki se1ne plyaaaaı. 
na gettrtllp ııattlmakta ve buradan Adala
ra, Kadıköyftne ve tren g{lzerglhındaki di· 
ter sayfiye yerlerine sevkedllmettedlrler. 

Bu köyler. Tuzla şimendifer tsta.syonuna 
yakındırlar. Halbuki kaza merkezi olan 
Gebze bu köylere çok uzak geliyor. Kaza 
merkezindeki hUkümet dairesinde ve mah
kemede 1.§l olanlar, bir hayll vaklt kaybet
mekte ve Gebzede han köşelerinde, kahve
lerde gecelemektedirler. 

Bu müşkA.ltı g&z önüne alan bu dört k~y 
halkı aralanndakl hazırladıkları bir maz
bata ile Dahiliye VeUletine müracaat f't
ml.şler ve köylerinin Kartal kazasına balt
lanmalarını rtca etmişlerdir. 

Dahiliye VeklUetı, bu köylerin dileklert
n1 esas ltlbartıe pek yerinde bulmu.,tur. 

Vekrıletten gelen emir üzerine Kartal 
kaymakamı B. Bahir Özbak yakında bu 
köylerde tedkikat yapacak ve keyfiyeti vl
llyete blldlrllecektlr. VeklUet, tedkikler ne
ticesinde bu köylerin Kartala bağlanması
na karar verirse o zaman İstanbul vlllyetl 
hududlan, dört köy UA.ve edilmek suretlle 
genişllyecektir. 

Tramvay telleri 
Avrupada.ki harp dolayıslle tramvay 

elektrik teU mevcudu pek azalmıştır. Tr:ım
"f&Y idaresi Taksim lle Taksim jandarma 
karakolu arasındaki manevra hattının sö • 
külerek buradaki tramvay tellerinin lhtl
yaç görülen yerlerde kullanılmasını düşün
mektedir. 

Eski bir mebus son zelzelede 
vefat etti 

Aldığım11 malümata göre esbak Şlbin· 
ka.rah1sar mebusu B. Ömer Feyıi, .son zel
zele hacUsesinde yıkılan evinin enkazı al
tında kalıp vefat emiştir. 
Meşrutiyetin ilA.nı üzerine ilk mebusan

dan itıbaren Istanbulun işgali üzerine lf • 
gal kuvvetleri tarafından dağıtılan en son 
meclisi mebusana kadar mebusluğunu mu
hafaza etmiş, Lozan muahedesini mütes.
kip yüzellillk llsteye ithal edllmlşU. 

Yüzelllllklerln affı üzerine memleketine 
dönen B. Ömer Fe~I 83 yaşında idi. Muha
lefet.! kendlst için Adeta blr meslek edlnen 
bu sabık mebu&, mecllste bulunduğu müd
detçe iktidar mevkiinde bulunan bütün 
hükfuntıere lı:aJ.'11 muarız vaziyette bulun
makla tanınmıştı.. 

Göreceksin bak, köylü dayılar 
o1ruma odalannda nasü yepyeni bir 
Aleme ~caklarl ••• 

llrtl~dl meseleler 

l Serbest dövizle neler 
satabilir, neler alabiliriz 

İbtikinn önüne geçmek için, piya· 
~· sanın muhtaç olduğu mad.deleri d

vizle tedarik etmek fikri ileri sürül 
müştü. Nitekim Ticaret Vekili Na 
Topçuoğlu, Ticaret odasındaki bir 
toplantıda, ham deri ithalfttı için, 

manh bankasının 70 bin İngiliz lira 
hk bir akreditif açtığını bildimıiştir. 

Alakadar tacirlerin ifadesine göre, 
Osmanlı bankasının açlığı bu a 
tif muamelesi piyasanın ilıtiyacııu 
min etmeğe kifi değildir. Çiinkü '70 

bin liralık akreditif ancak İstanbul 
fabrikalannm deri ihtiyacını temin 
edebilir. Halbuki ayni krediden kau
çuk sa.nayil,İlmir deri fabrikaları d• 
isıJfade edecektir. Bundan başka de
mir için verilen döviz miktan da ihti
yaca kili görülmüyor. 

Evvelce de yazdığımız gibi, akttdf· 
tif istiyen ithalat tacirleri çoktur. Fa
kat Osmanh bankası akreditif mua
melesi hususunda. ihtiyaca kifayet 
edecek derecede geniş davranmamıt
tar. 

Görülüyor ki, harp zaruretleri yü. 
zünden, ithalit şartlan serlıes dövize 
doğru temayül etmektedir. Bilhassa 
Amerikadan tedarik edilecek demir, 
kauçuk, ham deri gibi, sanayiimizin 
ihtiyacını temin eden maddelerde ... 

Bir taraftan serbes dövizle mal al
mağa mecbur olurken, diğer taraftan 
da elimizdeki mallan serbes dövizle 
satmak yollannı aramalıyız. Pamuk, 
buğday, bakır, krom, manganez gibi 
mallanmıa klirlng ve takas muame
lelerine tabi tutmamalıyız. Krom fs. 
tllısalitımm arttırmak suretile mem
leketimize daha ziyade döviz girme
sini temin edebiliriz. Halbuki krom 19-
tihsalatımızı arttırmak için, kafi de
recede tedbirler ittihaz edilmemiştir. 
Ergani bakır ihracatı da henüz baş
lamamıştır. Bize döviz temin edecek 
sel'Vet membalannı bütün hızımızla 
işletmek, buralardaki istihsaliıtı 

nıümkün olduğu kadar arttırmak l'i· 
zımdır. Bu itibarla harp zarureti yü
zünden fazla sürüm temin eden ma
denlerimizin istihsalatını arttırmak 

maksadDe, yeni bir maden endüstri~ 

plim tatbik etmek icab eder. Bugil· 
nün dünya piyasası hang-1 malı pa· 
rayla alıyorsa, o malın miktarını art
tırmak. hiç de ihmal edilecek bir it 
değildir. Eğer bu işe lazımgelen ehem
miyeti vermezsek, piyasanın muhtaç 
olduğu maUan tedarik etmek için, di>
viz bulmakta müşkülat çekeriz. O za. 
man fiat yükselişine kal'Şl yalnız ida
ri tedbirleri ittihaz etmekle iktifa et
mek mecburiyetinde kalmz. 

Hüseyin Avni 
-.ı111111tUlftHHtttttHUltltHtthllUllHllHHllUllttt••n••••tııı11 ıın1nı••-

Trakya umumi müfettİ§İ 
Edirneden geldi 

Trakya umumi müfettişi general Kazım 
Dlrik dün sabah Edlrneden şehrimize gel· 
mlştır. 

Mektepler bugün açılıyor 
Yılbaşı münascbetue, blr haftadanbert 

tatıı yapan mektepler bugün tedrisata baş. 
lıyacaklardır. 

Dün gelen Almanlar 
Alman sefarethanesi deniz ataşesi Ad· 

mira! von Marvitz ile refikası. dünkü kon
Tanslyonelle şehrimize gelmişlerdir. Aynl 
trenle on kadar Alman ailesi de gelmiştlr. 
Alman deniz ataşesi ve alles1., dun gece An
lı:araya hareket etmişlerdir. 

B. A. - Eveti... cTepinen gblleru, 
cSaçlanru yıkayan söğütleri>, cGe
nif yapraklı çam dalların:, corecek· 
ler! ..• 
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Torik ve palamut akını BugUndın itibaren Ş ı K sinemmndl 
J'n.n•m!! en tanmmıt m~erladm :rnnels o.ndnun u.ı-•t 

eaerl, y"41nm14 bir 11fk JVllM>l Glaıı 

ltalyanlar bu sene torikleri 
çifti 55- 60 kuruştan alıyorlar 

KADINLAR HAPiSHANESI 
Büyük sanatklr \TİVİAN ROMANCJ: ıaratındaıı dahiyane bir l1D'8tte pra
tılınJ4tır. Bu .şaheleri görmiyenler vetekrar görınek isttycıler fçln bir faıtat 

Yunanlı alıcılar mü:zayedelerde bu sene pek iştahlı 
görünen ltalyanlarla rekabet edemiyorlar 

Büyiik bir ftlm1 parlatan f.k1 hi88t telline -----~ 

YAŞA ve SEV 
Bmfnönü Yoleu aalonu nhtımır>da 

aylardanberi batlı duran İtalyan, 
Yunan MJıtçı pmtıerl, yelkenll ye 
aaotadG b)'Jklar bugünlerde faaliye. 

B8f Rollerde: 

Robert Mont•omme17 ve Roaalinde Ruıael'i 
önümüzdeki Perşembe Akpmından iUbaren 

• pçmı.-, mütemadiyen b&1ık yük- ... ,.,.,,.,,_, , .. .,, SARAY sinemasında 
leyeıet memleketlerine gidip plmek 
için acele etmektedirler. Çüntii Bo. 
lazd.a t.ortJı: alanı baflamıştır. 

Köprüden geçerken biribirine ta,. 
rlfDllf göranen yelken dlrekleri, 999 ı 
fitil bayraklarile üstüste yıfılmıf du· 
nn bu pmller aonbahara doğru te
br t.elcer limanımıza gelir, nhtıma 
llağlanarü: torik akınını beklemeje 
baflarlar; al~eri.ş mayısa kadar de
Yam eder. Baııtm ne vakit çıkae&iJ 
i)elli olmadığı için gemiler bu bekle
Jif devresinde boş durmaz, hanl ha
nı teknelerini tamirle meşgul olur, 
boyası yeni bile olsa kaptanlar mü
rettebatın tenbel tenbel oturma.. 
malan için boya tazeleme emirlerini 
mk ilk tekrarlarlar. 

Burada kalclıklan müddetçe bu 

al'lnfM'Mia bulrlamJm. 

Aida ... Rigoletto ... La Traviata ... Trovatore ... 
bütün SCALA DE MILAN Tiyatroıu sahnede ve 

BENJAMINO GIGLI 
MARJA CEBOTARI 

GABi MORLAY 
n 800 ficüran ... En gili.el dekorlar ..• En büyük 

orkestralar... Müstana festival... 

VERDİ va AŞKLARI 
'9.lıkçı gemilerinin mürettebatı ge- 1mıı;,.car·n<, 

Önümüzdeki Çarşamba Akşamı 

GALA MÜSAMERESİ olarak 
eeleri gemide yatmağa mecburdur
lar. Gündüzleri gemici kamelerlnt 
abıtaya teslim etmek suretile '4'hre .:Y";'l'l!!llaııı.I 

SUMER sinemasında 
flkar, dolaşırlar. 

İtalya ile Yunanistan torik ye pa
Jamutlarımızın dalmt müşt.erileridiı
ler. Buraya gelen gemiler bir tonser
Ye fabrikası veya hususi müesseseler 
tarafından gönderlUrler. Yunanlılar 

buradan aldıklan balıklan taze ollP 
rak istihllk eder, İtalyanlar konser
Ye yaparlar. 

Balık akım 
Toriklerle palamutlar bu menim· 

de zaman zaman Karadenizden Mar
mnraya akınlar yapmaktadırlar. To
rikler, içinde bulundufumm aylarda 
bir buçuk av akar Ye buçuk ay da 
Adalar arkasında yatarlar. Hava lo
dos gittiği zamanlar akınlar durur, 
fimal rüzglrlarile beraber tekrar Bo
jazdan içeri hücum ederleı·. Her torik 
akıru, muazzam bir uskumru sürüsü
nü kovalıyarak başlar. Boğazın Ka
radeniz ağzındaki dalyanlar bu esna
da uskumru ile dolup taşar, arkasın
dan torikler takib eder. 

İtalyan ve Yunan balıkçı gemileri
ne istedikleri torikleri temin etmek 
üzere İstanbul balıkçılan bu akın 7.&

man lannda büyük ekipler halinde 
geceden Karadeniz ağzına toplanır
lar. Yüzlerce kayık ve gırgırlar torit
leıin yolunda durur, dalyan kurar. 
Hiç ışık yakmadan akın beklerler. ~ 
celiyfn torikler m içinde hasıl ettik
leri yakamozlarla bir ışık seli halinde 
geçmeğe başlar ve biraz sonra hepsi 
ağlara dü~erler. 

İtalyanlar geçen seneden 
daha iıtihalı görünüyorlar 

Büyük kayıklarla Balıkhaneye ge
tirilen torikler İtalyan ve Yunan alı
cılar'I. müzayede ile satılır. Bu sene 
İtalyanlar milzayedede henüz Yunan
lılara sıra bırakmamışlardır. ~ 

haneye günde 15 - 20 bin ç1tt torik 
gelmekte ve bunlar mütemadiyen 
İtalyanlar tarafından satın alınmak
tadır. Toriğin çitti 55 - 80 kUnıf 
arasında satılıyor. Yunanlılar bu ft
ate alacak vaziyette olmadıklanndan 
ttalyanlann gitmelerini ~klemekte
dlrler. İtalyanlar bu sene geçen sene
den daha 1ştlhali görünmektedirler. 
ltalyan bft.lıkçı gemilerinin hemen 
ekserisi üçüncü seferini yapmış, ba
hklan bırakıp dönmüşlerdir. Daha 
uzun müddet alışverişin hararetle de
nm edeceği tahmin edlllyor. 

Geçen sene torlk bu kadar bol ol
madığı. halde ftatler 35 kuruştan yu
kan çıkamamıştı. Pazartesi günü Ba
hkhaneye 30 bin çift torik gelm1ş, 
'1tt1 55 kuruştan İtalyanlara tama
men satıhnı~tır. 

Toriklerin ağlara düşürdüğü U&

tumrularla bugünlerde İstanbulda 
u1rum.nı bolluğu vardır. Balıkhane 

en yağlı devirlerinde bulunan iri iri 
ukumrularla dolup bı.şmaktadır. 11'1-
atler, perakende 10 ile 15 kuruş ~ 

Münir Nurettin konseri 
9 Kinunusani aalı akşamı Sa

ray sineması salonlarında sengin 
bir programla verilecektir. 

Askere çağınlanlar 

Bahk almak i<:in bekliyen İtalyan n Yunan balıkçı gemileri 

Beflktaı askerlfk şubesinden: Şimdiye 

kadar askere çatınlmnml!} ve ~ınld ğı 
halde kanuni her hangi bir sebeple grı.\ie 
bırakıl.m.J§ veya şubeye gelmlyerek baka
yada kalmış ve henüz askerl\ğlni yapnı:ı.-
mı.ş (316) dolumdan <335) dahil doğu ııu
na kadar topçu sınıfına ayrılmış erat d r
hal sevk edileceklerinden hemen şub ye 
ıelmeleri illıı olunur. 

İtalyan ve Yunan balıkçıları 
fırtınada kazalar geçirdiler 
Geçenleı de kopan büyük fırtına 

balık almak için burada hekliyen Ital
yan ve Yunan balıkçı gemilerine de 
epey zarar vermiştir. Bunlardan an
barlannı balıkla doldurup İtalyaya 
doğru yola çıkan bir İtıayan gemisi 
Marmaracık önünde fırtınaya tutul
muş, gemi kayalara çarparak parça
lanmış, torikler ve geminin mürette
batı denize dökülmiıstul'. Mürettebat 
tamamen kurtarılarak tedavi altına 

alınmıştır. 

Kaptan Demostenin idaresindeki 

lerl Triyesteye kadar götürmek mas
rafı da dahil olduğu halde kazanı
yorlar. Halbuki Devlet balık istihlak 
müesseseleri, konserve fabrikaları 

kursa denizleı·imizden sadece insan 
gayretile toplanan bu servet bizi ih
ya eder. Her biri bir aile geçindiren 
ve ekseriya pek fena vaziyette olan 
balıkçılanmız da bu sayede refaha 
kavuşurlar. Bin zahmetle topladığı-

llllz balıkları müşterisizlik yüzünden 
tekrar denize dökmek gibi milli ser. 

' 'etin göz göre ziyan olması sahnele
rine bir nihayet verileceği zamanı 
sabırs1Zlıkla bekliyoruz.> ş. R 

Komerin bltüo bullak felüebe
delere prdım tıefklli&ına 'fflllecektlr. 
Bllet tedariki için ainema kifeslne 
müracaat. 

Kapalı ..ha aülle birinciliii 
İstanbul atıetlmı ajanlılı tarafın. 

dan tertip edilen kapalı l&ha gülle 
atma birineilili müsabaka•an dön de 
Beyoilu Balkevl aalonunda yapıımıt
tır. Büyük bir atlet grupunun lftirlk 
ettiği müsabakalarda alınan netice
ler şunlardır: 

1 - .Arat (Beşikt84) 
2 - Nadi (Kuleli) 
3 - Şerif (Befiktaş) 

13.35 
11.35 
11.1'1 

-* İstanbul Anadolu yatası Atlı sp0r ı·ı ü
bunden : Klöbümüzün 30 Jı:anunuevveı 1!>31 
tarihine diifen cumartesı ıünu içtimaı m•ı
karrer senelik kongresi, ekseriyet olm. ı;u 
tından, yapılamamış oldutu içln , nizam ıa. 
memizln 19 uncu ma ddesi muClblnce '> ı 
heyetı umumiye toplantısı 14 Juuıunu~a ıi 
ı940 tarihine musadif pazar gunü öğle.l ·n 
aoııra saat iki buçuga talik edllnıiıtır. M ;,ı ı
tettm iza.Janmızın o gün klübumüzü.ı ,...:
neryolunda, Fuad P11fa selaml ığındaki 1\1 4 . 
re merkezini teı:rinerl rica olun ur. 

fEBta ı1YATllOSll 

t~tikl ll cad. Komedi kı·ını 
Gece aaat 20,30 da 

Sö1ü a Kısası 
Yunan balıkçı gemisi de perşembe l 
gunü rıhtıma bağlı olduğu sırada fu- ı' T u-_ c c A R H o R N tına kopunca kaptan zincileri boşalt-
maya çalışırken ayağı zincirle gemi 

bordası arasında kalıp kırılmış, he- •------------••••••••••••••••••••••••••••••-• 

men yetişen polisler kendini Cerrah- llt-------- Bu Çarşamba günü matinelerden itibaren ---------... paşa hastanesine nakletmişlerdir. 

İyileflllekte olan kaptan Demosten 1 1 1 1 
gcinderdiği bir mektupla Türk zabı- ç ~MsE· n,_, .... AŞ ve ---~E-~~-!!_. tasına teşekkür etmekte ve minnet- ~ ı Rı • .llıl _ 
tarlığını bildirmektedır. 

Memleket dahilinde balık 
İatihlikini artırmalıyız 
İtalyan ve Yunan alıcılara limanı

mızdan balık yükliyen bir müteah
hid memleket dahilinde balık ıstihll
klnin azlığından şikayet etmektedir. 
Bu zat diyor ki : 

c- Torik ve palamutları bızden 

yalnız bu iki memleket satın almak
tadır. Gemiler ihtiyaçları kadar balık 
yükledUcten sonra çekip giderler. O 
zaman büt iın balıklarımız meydanda 
kalır. Torik ve palamutlar memleket 
içinde geniş mikyasta istihlak edil
mediğinden denizlerimizin ağlarımıza 
döktüğü bu servet heba olup gitmek
tedir. Büyük konserve fabrikalnmız 
yoktur. Memleketimizde sahil şehir

leri müstesna içerilerde balık yemek 
Adet değildir. Balığı halkımıza tarut- 1 

mağa ve sevdirmek için geniş mikyas
ta propagandaya ihtiyaç vardır. Ba
lıklanmıza büyük istihlAk kanallan 
temin etmeliyiz. Bize kendiliğinden ı 

gelen bu servetten Iayıkile istifade 
edemiyoruz. 

Boğazlanmız birer balık hazinesi
dir. İtalyanlarla Yunanlılar bizden 
aldıkları cüzi balıkla zengin oluyor
lar. Çiftini 60 kUlUf& aldıklan torik-

Sinemalannda GALA BAFT ASI olarak mnsimin en büyüt Şaheseri 

SAMi,Ml. !~!-w!$MA 
Bugünkü Avrupa harbinde Demokrasiler cepbMlni tefld1 eden İqlltere ft J'ransanın aon lort senelik sl7aal 
münasebetleri ve Ankara anlqmuı dolayı.sile Balkanlar ve Atd•lele IUlhup muhafaza Ye ldamesine bldlm 

Türk - l,..ilis - Fraruu ittilalıının te,,.., ıllr•ii 

SA M 1 M t AN LA Ş M A' yı 
Bütün ıençHt, Wm ve irfan orduau ve herkea ,armeıtdir. 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında: ANA KALBİ Te CHARLB BO
U~R'ln ATMACA emsalsiz ikl bü iik l"l1m. 

nRAll BİNEIUDA: PutumacıJan n Şilrell&ı (Tiıqe) 
Rlo Orande Otlltl ft Rontten ve Malet Pehlhaıı. 

Büyük muTaff~etlerle dnam ediyor. 8on slnJerdea lıl&Hade edialL ---------~ 

Fransız sinemacılığının en güzel ye nefti tllml 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 
Bütün kalbleri AŞK - BKYKCAN ve MERAKLA titretecek Harlkulide bir Şaheser 

Baş Rollerde: M 1 C H E L 1 N P R E S L E 
MARSEL CBANTAL. ANDRE LUCUET. MAROBRİT MORENO 

Onümüzdekl Çarşamba akşamından itibaren M E L E K sinemasında 



SOZON OELI Şİ 
Ahlikta Finlilerin Isveç-

lllere faik tarafı 

Ş 
imal memleketl..t tıba.l.isinlDt Mlhassa t.nçuıcrtn ahlAk ve terbiyed9 
lrilton medent hısan topluhıklanna faik btr ınevlde ulaştüJan l4dla 
edilir. BaplsbanelerJntn bot olduğ(l m.abkemelerlntn t~ buı-

naldıll, tramvaylannda bil~ ohnadlğı ve mtışt.erllerln seyııhni ücretini 
arabada duran bir kutuya lcend.Dlklertnden attıklan, lokantalarda berkeshl 
pıneğfnt mutfaktan alıp parasını masalann üzerine bırakıp gittikleri 1sveçe 
aıt hikiyelerdendlr. 

Seyahatini bu memlekete kadar uaatan bir kaptan dostllIDt isveçte btr ın. 
Pilin yalan siSylemesi kabil olclufuna inanılmamıım, verllen sözlerlıı ancalı 
llüm gfbi mücbir bir bal karşısında tutulamıyaca!t zannedildiğini anlat~ 
ken. başından geçen şu vnkayı da nnldetmlştl: 

Bir gün arkadaşlarmwı bana taıuttı#t bir İsveç.U ile akşam üzeri şehrlla 
bir gazinosunda buluşmayı kararlaştumıştık. Randevu saaUnden blraı evnl 
remide bana yeni bir vazife verildiği l9tn randevuya gidememek mecburiye
tinde kal.dun. İki saat sonra gemiye polislerin geldiğini, beni aradıklannı SÖJ'" 

ledller. Yan1anna gittim, beni hayatta (tiril.nce Adeta faşuıut polisler, saa
,tinde ranile\'Uya gitmeyince, tsveçU arkadaşınım, başıma hir kaza gebnesin· 
deıı şüphelenerek teli~• polise koştuğunu, onun i~ süratle gemiye geldikle
rini söylediler. Polislerden 6zür dileyerek, beni gemiden çıkmamaya icbar 
eden ~ep1eri anlattnn amma, akıllan yattı mı bllhnlyorum.» 

Fakat cel elden üstündün dedlktert gibi, ahlik düzgilnliiğünde Finlin.
diyalJlar İsveçlileri de bastınrlar. tl'stad Selim Sırn, blrka9 &ene evvel radyoda 
yaptığı bir konuşmada bu ild terbiyeli memleket arasında btr mukayese ya~ 
taktan sonra FlnHindiyatılann İs\tet;JDere faikıyetlnl şu misalle izah etmişti: 

«İsveçte bir adam sokakta saathrl dUşüt"Se. onu kfmse yerden almas. Sa.. 
at. sahibi gcUnciye kadar orada durul'. Fakat FinlAndlyada bir adam sokakta 
saatini d(işilrse, onu ilk gören Fılnlinatyab yerden alır, Jrulafına götiirür, dur
ma m diye kurar ve olduğu yere ibtmkarak yoluna devam eder.» 

Yerde bulunan saatlerin değ1l, cepte bulunan saatlerin blle emniyet al
tında olmadığı, gösö kom.şusunun 1oprafın<Ian ayrılmıyan medent dünya or
tasında fstJkt!illnl miidataaya çah~ Fin ınmettne her tandtan merhamet 
pğıyor. Hakikaten ona acımamak totn sokakta clilşilrülm(lş !Ulat! kurmakla 
iktifa etmeyip dilşet1mı fazla seclelmmlşıse saatçiye götii.rilp tamfi' ettfrcUJE.. 
ten sonra bulmıdufu yen bırakacak b4ar Deri bir ahlll: rekoru 1al'n11' ol-
mak fcab eder. Şevket Rado 

Giresun ve Orduya dün 
de eşya gönderildi 

Yardım heyetlerini ve ilk efya denklerini 
götüren Dumlupınar döndü 

Kızılay dün hareket eden imtlr n· 
pudle oıresun ve Orduya yeniden et"" 
J& göndemılştil'. Bu e.yya arasında 
J'ord kumpanyasının hediye ett.iii 
kamyon ve ambalij tahtalan. da 
Yardır. 

Dumlupınar vapuru, istanbullulıı· 
nn ille iane hamulesinl reılketudele· 
re bıraktıktan sonra zelzele muıta
kasındaıi bir mllttaı- voıau alarak 
ceri dönmüştür. Vapur. dönüşte İne· 
boludan sonra flddeUI bir 7.ıldı& fıftl.. 
ıasma tutulduğundan Sinop clvarmda 
Vonaya ilticaya mecbur kalmıştır. 
Bu yüzden vapur, ancak diin aabah 
9,30 da limanımıza gelmiş, Strkeci 
nhtmuna yanaşmıştır. Dumlupınar 

ile yaralı gclmeınift\r. 

Gelen yolcuların ve mürettebaLm 
anlatttğına nazaran vapur aldığı yar. 
d.ırn heyeUetini ve eşyayı Ordu ile 
Giresuna bıraktıktan sonra Trabzo-

. na kadar gitıniştil'. Trabzon rillyeti 
zelzele f elaketzedclerine muhim mik
tarda kereste göndenniştir. Vapur 
bun1an Ordu ve Giresuna bırakmış. 
tır. 

Vapurdakiler, gidişte Ordu ve Gi· 
resuua çıkardıkları yardım heyetle
rinin zelzele mıntakasıııa gidemedik· 
lerini dönüşte gönnü.şlcrdir. Bun:ı 

sebep, kar ve heyeJau yüzünden yol· 
ıarm kapanmasıdıı·. Bundan başl~a 
açıkta kalan halkı barındırmak için 
çadırlar kurulacaktı. Çadırların ku· 
rulmadığı da hayretle gi.il'ülmüştür. 

Sebebi çlvi buhranıdır. Bazı fırsat 
düşkünlerinin .Ordu, Giresun ve ka
ıabalannda bir k1lo çiviyi 90 kul'UŞ& 

tadar sattıkları te.sbit. edilmiştir. A· 
llkadarlar, derhal şehrimizd.<'!l çivi 
t&temlşlerdir. 

Fatsada zelzele tahıibatı pek raz
ladır. Fatsa karakolunun Uzerlnde 
bulunan büyük toprak parçası kop· 
muş, birçok btnalan altına almıştır. 
Buıada postane binası ile bfilüıı ı:ea. 
mi binalar yıkılmıştır. Vapur yolcu
ları, Fatsada tıro ZUhur ettiğini, 

Samsundan serum istendlğint de söy
lemektedirler. 

Giresun şehrinde fazla tahribat 

yoktur. Civar knza ve koyletde ise 
tahribat pek fazladır. Şiblnkarahisa
nn tamamen harap olduğu haber 

ahnmıftır. Gircsundan buraya giden 
J'Olun üaerlne, 500 metre irtifaındald 
btr tepe kayınıf, gld!f gelişi durdur
mu~ur .• 

Erzincandaın gelenler 
Dün sabah gelen Erzincan trenin

den yaralı çıkmamı.ttır. Evvelki gün 

gelen ve Kızılayın muavenetine muh
taç bir vaziyette bulunan 121 klfl, 
dün öğle üzeri, Şirketi Hayrlyeye alt 
btr vapurla Haydarpaşadan Strkecl· 
ye geçirilmiş, ve Saraybumundald 
.göçmen misafirhanesine muvakkaten 
yerleştirllmi.,lerdir. 

Kapalıçar§ı ile Mahmudpa
ıadaki dükkan aahiplerinin 

teberrüleri 
Kapalı çarşı ile Mahmudpasadald. 

dükkan ve mağazalar sahlple;lnden 
bir kısmı, zelzele felAketzedelerine 
verilmek üzere kendi ·aralarında iane 
ve eşya toptamışlıırdır. tane tutan 
on i~ bin dört yüz doksan dört lira.
dır. Bu para, bugün K1ztlay vezn~ 
a1ne yatırılacaktır. Bundan ba.şka 
66 balycsi yeni, mütebakisi eski eşya 
olmak üzere 71 balyalık CŞf{& toplan
mıştır. 

Beşiktatın faaliyeti 
Zelzel~ !elflkctl için Bcsllr.l:ı,.~a te~ktü.l 

eden mıllı ya.mıın komltest her ı'l\n kua 
ko.ymnkamı ve Parti b~karunm i§Urat.lla 
K~zılayda taaliyetiııe devam etmektedlr. B .. -
gtine kndar ayrı, am tasnır edilerek Sivaa 
depo.,unn 90 balya, 16000 parça otYa gön
derllmiş n 17187 lir& nakden K.ızıı,..1 umumt mcrket1 vasıtasne mıın yardlbı 
komitesi emrlne gönderilmiftır. Bilhassa 
Te3vlkiye Sağlıkl'vl sahibi Dr. B. Ibra.lıiuı\tı 
relsl[ğlndeki komite 1'aall1etlnt teı,y\d 
ederek az zamanda bilyük tebeni\ler ko -
dctmtştlr. Bu meyanda Feridun paşa ve 
eşi ı>rcnses Nevcıvanın (5000) liralık le
bf'nuft b\iytlk btr tahusllsle ka.~b.nmııbr. 

Diğer vilayetlerde toplanan 
paralar 

Ankara 7 - Zelzele feIA.kctzedele
rine para t.eberıiiatı dün &kiftına ta
dar Ispartada merkez dahil 21.358, 
Tekirdağ merkezinde 7,295, ElAr.ığda 
5,036, Konyada 16,000, Anta.ıyada 

10.268, tzmirde 69,753, Denlzllde 
11,442, Dlyarbakırda 12,873, Mard1n
de 4,600, Antepie 27,447, Satranbo
luda 8,600, Yozgatta 3,100, Emirdat
da 3,445 lll"ayı bulmuştur. Buralarda 
aynca mühim mlktarda eşya ve Ji
yecek de toplanmııtu. 

-

Zelzele felaketi münasebetil 
içtimai yardım teşkilatımız 

Erzincan, Sıvas, TokU, A.masya. 
Ordu ve Samsun 'ri1Ayetıerlm1ztn ul
radığı zelzele a.tetJ. memleketin her 
taratında, her yul'ddaşın nıhunda 

derin sarm.ntilar yaptı. Bu kara laf 
günlerinde felAketzedelerln çek:tit.
lerl ıztırap mahalli olmaktan çıkta, 
umum! ve mlllt bir acı hallnde ~ 
}erimizi 1st.1lft etti. O derece ki, bir 
haftadan beri başta Devlet re1s1 ol
duğu halde bütün devlet meka.. 
nlzınası seferber oldu. Takdire ll
yık bir süratıe harekete geçti. Bu !~ 
lA.kctten doğrudan doğruya müteea.
sır olmayan yurddaşlar da kalblerin
deki derin sızıyı b1rblrleı1yle yattf 
edercesine lmdad ve muavenet yoluna 
atılmakla t.eskine çalıştılar. 

Bu facia karşısında göstertlen ınilll 
heyecan ve coşkun fcdakft.rlık cNe 
mutlu Türküm dlyene .. vecizesinin 
haki.kl manasını bir kere daha izah 
eıtl.Bu ulvi manzara yalnız Türklere 
de~l, bütün medent aıeıne necib mU.. 
letlmizin yüksek haslet ve faziletle
rine bir kere daha hayran olmak 
fırsatını verdi. 

İstiklAl harbi tarihine doğru hafı.. 
zamızı biran için tahrik edersek o 
zamanlar, memleket düşman ordula.
nnın işgall ve onlara alet olan salta
nat hukOmetinin kahredici tehdidi 
altmda bulunmasına rağmen, birinci 
Te ikinci İnönü, Sakarya ve Dumlupı
nar zaferlerini takip eden günlerde, 
memleketin her tarafında ve bllha.s
aa istanbulda görülen coşkun tcza.
hüra t ve semahat levhalan Türk ru
hunun istJkl!l aşkı ile olduğu kadar 
yüksek insanlık duygularile de yut
nılmuş bir kuvvet kaynağı olduğunu 
fiilen isbat etmiştir. 

Bu hadiseler istiklal için bize ne 
kadar kuvvetli bir ümid ve emn1y8' 
verici ise, bazı eksik taraflarımızın 

meydana çıkmasına vesile olması iU.. 
barile de o kadar clıemmiyeUi bir 
tedltik mevzuu sayılmak lnz.tıngellt. 

Zelzele, su l>ask1nı, yangın, şlddeı.. 
li kış, kuraklık gibi korkunç afetler 
dünya tarihinde zaman zaman lcker
Tüı· eden facialar yaratır. Bu f'aciala· 
nn ününe geçmek henUz insan kuY· 
Yetine müyesser olmuş bir mazhariyet 
değildir. Fakat, bunlarm tahripki\r 
tesirlerini tahdit ve fel9.ket2edcler1Jı 
ıztıraplarmı tehvln etmek mümkün
dür. Bu iınkan da, her şeyden evvel 
bir «teşkilft.b meselesidir. 

Teşkil!t denince, bundan kanuni 
hükümlere dayanan ve devlet bütç&
sine yi.ik olan blr hükfu:nct te.şldlAt& 
manasını çıkarmak hatalı :olur. Cüm
buriyet rejiminde devletçUiğln ma
nası ve onun f eyizll rolü, !erdin ba
şaramayacağı teşebbüslerde tezahür 
eder. Yoksa içtlmal muavene~ g1bl 
yalruz ve yalnız {erdlerin hayırsever
lllt ve insanlyetperverllk duygulanna 
dayanan bir mevzu ile devletin all
kası, olsa olsa, bu hayırkA.r f aaltyetl 
uzaktan murakabe etmek, ve vüsat 
ve inkişafını kolayla.ştıracak tedbir
leri -eter lüzum görülürse.- derhal 
ittihaz ve tatbik etmekten ibaret ka
lır. 

He.lktan doğan ve bütün kuvvetini 
halkın maddi ve manen varlığında.ıı 
alan bir ciçtimai muavenet teşkilatı. 
yalnız tabiatın kahredici bir darbe.si· 
le uyanarak harekete geçen ve uya.
nıklılığı ve caı1lılığı o darbenin tesi
ri zail oluncaya kadar devam eden 
bir f aallyete münhasır kalmu. Bu 
gibi facialar karşısında ~aalı blr 
teşkilft.ta müstenit olmayarak göst• 
rllen müfrit hassaSiyet ne kadar tak· 
dire değer görülürse görül.sün, bu.. 
nun tesiri bir anda parlayıp birkaQ 
dakikada sönen bir saman yığınınm 
alevine benler. 

Bizim kasdettiğimis tteşkilAb eğ« 
mukadder ise, f elAketi karşılayan., 

onun tahribatını \ehdid ve ı.ztırapla.
nnı tahf1f edecek bütün medent va.
sıta.lan hazırlanuf Te memleketbı 
muhtellf bölgelerinde te.s1a • 
decelf 1.mdat ve muavenet merkes
lerlnde toplayarak hizmete Ama.
de blr halde bulundunnağ'a muvaffak 
olaca.k bir teşkll.A.tbt. Bu kadar genif 
ve şümu1U1 blr tefldlAtın istihdaf 
edeceii uıTt gayelerle her yurddafm 
Dilen alOJrad&r ldilnlesi gayet tabQ.. 

dir. Böyle umumi b1r allkanın uyan
thrllmaaı ve ebediyen yaşatıımaas 
zanncd11d1ği kadar da gQf olmayan 
bir kayftyetttr. 

Bunun için mevcut içtima1 tef8-
ktllleıimizden en kuvvetli&ini, en ol .. 
gununu ve gayeleri en genlf olanına 
ele a.lmak ve bu te(iekkül(l, yeni maıc.. 
sad ve gayeleıimize uygun blr hale 
get.Uebllmek için ekstklerlnt tamam
lamak ve bu suretle yepyeni bir ru. 
zam altında vücut bulacak olan kuv
vetli bJr clmdat ve muaveneh teşJd.. 
lAtına yeni bir faaliyet ruhu nefhet.
mek icap eder. 

Bizce bu teşekkül, yanın asırdan
beri mevcut olan ve Trablusgarp ve 
Balkan, Umumt ve İstiklAl harple
rinde ve türlü Met ve felA.ket ı:ı.nla· 
nnda gösterdlğt kudret ve knblllyet. 
le rüşdünü lsbat etmiş ve milletin 
sonsuz emniyet ve itimadını bihak
kın kazanmış olan <Kızılay> olabilir. 

Kızılayın anayasası, harp ve sulh 
zamanlarında her türlü içtimai yar. 
duna yer veren blr şlimul ve vüsab 
haizdir. Çocuk esil'geıne, veremle 
mücadele, Halkevlerl içtima! yardım 
kollan ve muhtelif isinılerle müte
:şekldl mahaill yardım cemiyetlerinin 
faaliyet saha.lan Kızılaym umuınt 

faaliyet sahasının b\rer cüzünü tet
kll eder. Bu itibarla adedi çoğaldık· 
ça fuzuU idare masraftan aıtan ve 
buna mukabil makft.sen mütenasip 
olarak gelir membalan e.KSUen cemi-

yetlerln bundan IOma vücutlarına 
ımm kalmayacağı lnkAr ecUımes 
bakfkattır. 

Bütün 'bu hayırsever müesseaeı 
gelir kaynağı balkm semahaı 
olduğuna gijre, bu keseden azamı 
rlm almak ve kese sahlplerint y 
dundan memnun ve müftehir bir b 
letJ. ruhiye içinde bulundurmak: g 
yeıniZln meıı!aatı icabındandır. K 
bul etmelidir ki, memleketimizin b 
günkü refah seviyesi ancak b\r te 
lı yır cemiyetini be.sleıneğe nıukt 
ô.lr olabilir. Bundan fazlası herk 
yapabil ceği zamt yardımı kuçu 
parçalara bölmeğe ve müracaat ed 
cek iane talipletnın adedini tahmi 
ve tahdit cdemiyeceği için, bu bolt 
müş yardım pa.rçalannı bile ihtıy 
ve teenni ile vermeğe mecbur ede 
Birçok kimselerin, Ucaı1 ve mali m 
esseselerln bu yuzden çektikleri mu 
kWtlt ve manevi ıztırabı yakınd 
bildiğim için, bu hale nthayet verl 
diğt gün, bir tek hayır müessesesi n 
mına muayyen zamanlarda vaki ol 
cak yardım taleplerinin her mü 
se re her ferd tarafından hüsnü 
bul götteeği ve verim kabiliyetin 
azaın1sini istihsale muvaffak olac 
ğı şüpheslzfilr. 

Kızılayın yüksek idaresi altın 

tasavvur ettiğim dçtıma! muavenet 
te.şldlltı hakkındaki düşünceler 1kl 
cl bir yazıya mevzu olacaktır. 

Bedri Nedim Göknll 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSi 

Venedlk şehri 
İtalya Haricl7e Naıın toııt Ciano Do 

Macar mealek'ta.p. C3a1t1 Venedtkıo gör1l
ı\lforl&r. 

Adrlyatılt denlzi üzerinde bulunan v .. 
nedıttn llkabı ı~ıt felırb dir. Zira IO
b.tla.rm4an blr 'ÇOklan 8\11'& dalmı.t vazt
ye~\edlr. 280.2'5 nüfwılu olan bu tarlbl 
belde, şimdi, İta.l,anm blr vilAyetln• 
merkeı.ltt eder. Ince sanatlar mektebt: 
k.rallyet wm., edeb!Jal u sana.yl eusUtiltt 
ıtardır. Blı1ncl derecede müstahlı:em mtr
ki ve ba.hı1 Ustur. Burada bllyük. blr dl) 
radyo merkezi mevcuddur. 

360 adil yahud adacıktan murettep bir 
aıtlık il7.ertnde kAln bulunan Venedlt ba1 . 
lıca üç kısımdan te~kklll eder: 

BirtncW Guldecca tı, Vencdlkten 400 
met.re gen~lltlnö bir kAnAlla ayrılır. Bil· 
yük gemiler burada seyrüseft!r tdebUlilar. 
B harfi şekllndeld büyük kanal da 3700 met
re uzunlulunda ve 45 ilıl. 72 met.re cenı,. 
llğindodir; a.aı f~ı1 lt\ye b6ter. 
Şehirde b.nal halmde b~ulerce Mkak 

'Yardir. Buralarda ;ondol denen zarif ka
yıklarla dolaşılır. Maamafih, şehltde, k:ı
nallann QzeHndekl kulnrlardil ve lı:6prU
lerde J*Ja f(irümek de ruW!lkündür. M -
tre kôprQ.sil 1802 metre uzunlu!undat\tr; 
2:12 k~mere isthıad edeı·. ti'zermdeu flnıen
dlter cecer. 

.Saln~ • Marc kanalına kadar uzanım 
Uman, Avusturya ~ga.H ema mel& lhma.l 

Zelzele felaketzedeleri 
menfaatine 

Münir Nureddin yarın akt•.m 
konser veriyor 

Kıymetli artist Murur NW'eddin, 
yarınki salı akşamı saat dokuzda 
Saray sinemasında zelzele feltketze~ 

lerl menfaatine bir konser verecektir. 

Tanınmış rnuganninln blıtiın kon
serlerine dalma tehacüm olur. Fakat 
he.lkımı.z, hem mükemmel bır mu.ı;iki 
gecesi geçlreceği, hem de felAketzed~ 

lere yardım et.ınif olacağı için bu 8&

f erkine şüphe!iz daht. tul& blr rat
bet gösterecektir. 

Bll.etler, elmdiden Se.re.y sinemail 
gişeelnde satılmaktadır. 

Takıim gazinosu ne zaman 
açılacak? 

Taka1m bahoeai içindeki pztnonun tnp.
ll Beledl:re nla muavtnı B. Rıfat Yenal ta
rafından ted.ldk eclllm1ştir. Gazinonun yd
bafı. mtınuebeWe açılma meraslm1 yapı
lacakU- Fakat zelzele felAketl buna ım
kAn ~. B1ittlıı notaanlar ve p.
ııdnOJU ldan decek fltket.ln lllp&rtf ettW 
80fra .,.. yem.ek ıevaırunlle aJ1' ıeaa temJaı 
ec111~ pıra sumo~ 

edllnıişt.i; bugun, hem -askerlik, ht'm tt 
ret bakımından ltalnda b\rlnci mev 
lfial etmeltted.lr. Buna nğıneıı büyük vot 
cu gemileri nhtı:na yanaoamazlar. 

Venedik btıbuba\, !pek, inşaat maltem 
'I! ithal eder. Bilbaala ltlt.s eşya yapar 
Zücaclyost. dan~li.sı, lpeklllen, masun 
derlcillği, mobllyesi. bronz ~c;yası, mtlcn
heratı. mercıı:ncıltğı, mo~]'lklan. hrunııı 
örıneclllil'\ tne.)hui'dur. Bundan ba.ıka batı
riye hıf&,atl -da Uerldır. ZenglnUtınln baf
lıca menbaını turistler temin eder. Seyyah 
tar yalnız guzeUfkteıi tt~. arlht blnal!ln 
g nn"k ç n d gellrtet. Lldo pl!:Jı dünyt.
nın en >&lı zevk yerlerindendir. 

Venedlttn eu e o.ı mahallesi 'Rlalto kC>;>
I'ilsü trarınaatıır. Resml binalar dıı. Satn\ 
Marc meydanı etrafında bulunur. S.'l.L'lL -
Marc klisesi kuçuk olmakla beraber. fe'l
kal!ııe zengindir; ı0n birinci asırda mo-ı&-
11t "I m nnerl yapılmış bır BiT.an .. e.18· 

rtd'r DoJ'lann bü t s;ıt'AY'l on be$1ıltl 
n on C\Uıncı a ır yacü:indır. Hapishane
ler l\ rcdıı\ i a ırdan kalmadır. 

Veıı,.dtı?"ln tmıı, .\t1ll!nın 5nfrnden 452 
kaçan Venet.. ferden o.!uımalhr. OnW 
buro:va ~ışlıırdı. Bu ka vhn tendlslnl 
Bltans:ı. b~lıyım ba~tardım kurtulmak 
tttn b!r n .. ır müddetle ~baladı ve kendin• 
mahsus ir hük'Um t hrdu. Vene<ııttn ıa
ıihtnl tedldk, ~n bil" menı.ıdur ki, Osuıaıı· 
lı tarlhlle 'de ıkt bir rabılası nıevcuddur. 

Alman donanması 
Graf Spee'nin intikamını 

almağa hazırlanıyormuı 

Loııd13 '1 - $unday Dispa.tch'm 
haber aldığına göre Alman donan
ması ı·um ndanı amiral Reader, 

Graf Spee zırhlısının batınlmasının 
intU~ alma.ğa hazırlarunaktad.U'. 

HiUer, Alman <lonarunasmm Ktol 
kanalından çıka.ı:ak iki ıistlka.met\e 
taarruz etmesini emretmişUr. l - iın

giliz donanmaslle çarpışarak bu (2(). 

nanmaya ka.bll olduğu kadar zaru 
'fennek; 2 • Ingfüs limanlarını bom
bardunan etmek ve kabil oldutu n.
dar 90k tngllb vapuru batırttıak. 

İngills gazetesi, böyle bir tqebb~ 
sün Almanya için fellket ola.caıım 
yazıyor ve diyor ki: cAlmanyamn ı 
zırhlısı, 2 cep zerhlısı, e kruvazörO. 
20 torpldo muhribi Te 60 taııteıbahid 
vardır.Buna mukabU İngilterenln ı• 
zırhltSı, 58 kruvazörü, 6 tayyare ,. 
misi, 168 torpido muhr:tbi, 80 tar 
telbahirt vardır. 

lngiltere Amerikadao 
6 vapur satın aldı 

Londra 7 (A.A.) - DenJs ~ 
neZa.reti Amerlkadan ceman '"
tonluk alb. vapur satın aılDlf*l'o 



Eski gDnlerde 
·-------

lstanbulda zelzeleler, 
310 hareketlarzı 

Tarihbl riTaJ• 
... ..., Oe* 
Bama imparator· 
llllunD tnkır&
llndm ,.mm 
Jlllndan m ta. 
tanbulda 35 u.. 
dar büyü ı.elMle 
kayıtlıdır. tçl• 
rinde en ehemmi· 
yefülerini aayalım: 

447 aenesı ~ 

nunusa.nisinin 28 
ıncı gününe ras· 
layanda kara ve 
denl:ı surlarının 

~7 kulesi n bir 
çok büyük bina 

1894 zelzelesinden ~onra İ tanbulda 
kt.nar nıahaJJeJcrclen bir m:ınzara 

harap olmuş. 527 dekinde patrik (0[
raziyua), sarayının altında can ver
mi~. 558 de AyBB10tya kubbesinin ya
nın gitmiş. 582 deprentisinin &kabin
de yangın \ e şehrin bir kısmı alevler 
içinde. 

732 de Aya İrini (şimdiki Askerl 
muze binası) fazla zedeleniyor; im
parator Arkadfyiliün heykeli bile de\·ıi.
liyor. 869 da.ki 40 gün 40 gecelik sar
aıntıdan birçok Jdlt.se ı; e ev yıkılıyor. 
1037 ntn felaketi kahtugııla ve Yeba 
da getirdiği gibi 13"4 de yine Ayasof
ya dahil olarak hayli abideler hasar
da. 

Bizim tethimhıd~n sonra: Üçüncü 
Murad devrinde, cfinlerce süren 1592 
zelzelesi Fatih caJnlsinln avlusunda
ki lmbbeleıiıı ekseriai ve Topkapıya 
yakın kalebedenlerlni tahr1p et~. 
'Üçüncü Ahmed zamanında, 1718 de 
1.iç dakika devam eden ve üç gün 
tekrar tekrar )'aklayan pek şiddeUi 
sarsıntı Yalı kÔfkOnQn clvartıe surun 
Edirnekapısı ve Yedikule taranannı 
zedeledikten, sokaklan enkula dol
durduktan maada LAyuad camı, han, 
hamam duvarlarını çatlatmış. 1766 
da, uçüncü Mustafa tahtında iken 
mayısın 11 incl " Kurban bayramı
nın üçüncü günü iki dakika devam 
ec.leni bU.slıUtün yıkını: Ayuotya, 
Sultan Selim, Şehade, YenJcaml, 
NuruosmanJye camileri büy11k zarar -
da; nJce mahalleler Tiran, telefat da 
ziyadt8ile ... 

1310 (1894) zelMleai nıml temmu· 
sun 10 uncu l&1ı günü, abahleyin 
tahminen alaturka üçt.e, tlmdikl 
1Utle on buçuk raddelerinde vuku
bulmu~tu. 

O vakitler bef altJ Yatında bir ço. 
cuğu.m, maamatilı iyice hatırlıyo

rum. Bizlm Göztepedeki el'in tavan 
arasında, benden leklz on J&f büyük 
zenci Hadi Ue oynuyorduk. Hadi, 
Porteldzin Loanda müstemlekesfn. 
den, seyyar bir cambıız 1rumpanyasl
le Avrupa diyarlannı ~ ~ 
lezmlf, trupu ı.t&nbula gelip Bey<>l'
lundaki Konkordiya tiyatr01Unda bu
lunurken, Mektebi Harbiye :Fransızca 
muallimlerinden Edimell L1lpo efen
dinin delAletile bize getir:tımlJ, birkaç 
dil bilen, gayet şaklaban, ailemize 
son derece sadık bir zenci ld1. 
Müthiş bir u~tu içinde evin çatır 

çutur ~a sola gellp gitltli, pencere 
camlannın zangır mngır zangırda

dığı hlll gözümün önünde Te kulak~ 

lanmdadır. Hadi hemen beni kucak
layıverdJ; merdivenlerden dört nala 
aşağı soluğu bahçede aldık. 

Etraftan '8,:nıarun kıyamet kopu
:70rl..) diye feryad ve liganlar çınlı
yor. Herkes dışan uğramış. Çenesi 
kilitlenenler; sapır aapır ispazmoz g~ 
çlrenler; şark şark düşüp bayılanlar; 
yan baygın yan ayık kellme1 şeha
det, salA.vat getirenler ... 

Tam tabirlle ana baba günü. Kısa. 
cıcık duvar diplerinden, kOçücük 
ağaç atlanndan bile kaçarak bağ kü
tüklerinin aralarına sinmi~lk. Orada 
da namaza vanp secde! rahmana ya· 
tan yatana; (Yastnı şerl!). (lı.yetül
kürsü), (Kuleuzü ) ler okuyan oku
yana. 

otınıerce, hatta ha.ft.aıarca kuru 
toprakta, battaniye n yatak, yorgan 
caqatıarmdan kunı1ma obalar !çln
de barmdığımıZl, ayran ''e-ıJeri deki 

gibi iki taş arasında çalı çıı pı ile pi
şen bir kapçık yemeği yediğimizi hiç 
unutmam... Evlere dönecek babayi· 
ğit nerede? 

'l'e!errüatı kavn)acak ~ta değil
dim. Sonrald kulak dolgunluklanm.a 
nazaran: Harek('t apansızın, en .şid

detli şeklile ba~lamış. On gün mü, on 
beş giln mü boyuna yoklamada; ilk
önceler ~ık sık, 50'lra !a&larla (ben 
buradayım) drmede. 

Sadme <:>snasında İstanbulun bü
tün caddeleri, viraneleri, mcydanlan 
halkla mahşer; blllıruısa Karaköy. Ci
vnnn darnş sokaklı klgir blnalann
dan kaçanlar hep orada. 

Ha.saratın bllAnçosuna bakarlllk 
939 yılını bizlere matemle nihayetlen
djren Er1Jncan ve havallm A.fetinin 
yanında devede kulak kalıyor. ~ 
zici ve Kadıköy yakası topraklannda 
~hrem şahrem yanklan, kJmi.slııde 

dumanlar peyda olmakla beraber en 
belllb8.41ı :mran: K.npalıçarşının ~ 
men yıkılması ve aşerat hanesinin yıv 
nsını geçmiy~.k insan zayiatı; Edlr
nekapısı camb.intn, bazı köhne ebni
ycnin, bir miktar hak kuran katesfle 
eski konaklara alt çam&fl.rlık bacala.
nnın.göçmesl n epeyce minare killl-
hımn da uçmaaı. 

Çarfılarm çoğu derakap b~ka yer
lere tqmmışlar, tuhafiyeciler ve yor
gancılann bir kısım da Şehzndebaşın
d.ak.l Fevziye çarşısına yerle~iş

lerdl (1) 

Hengttmenin yıllarca dillerde gezip 
durmuş vakalan: HeybeUadadaki bir 
kö~ bıılkonunwı çökme31 ve gene; bir 
ana De kucağındaki masumun ahrete 
gltme8l; o perşembe köşeye oturacak 
ayın on dördü gibi bir civanın aklını 
oynatıp Topta.şılık olması ve senesine 
kalmadan Cennetine kavu.1111ası; bir 
de Çukurceşmedeld Ta~handan bir
kaç Ermeni ırgadın can hevl1le ken
dilerini pencertden atıp parampal"Ça 
kesilmesidir. 

Bu sıralar, emektarlardan Utif ba.
cı da Kooka kurbünde, Muaalladald 
nohut oda, bakla sofa evcağızmın tah. 
taboşundan aşağı yuvarlanıp bir ba
cağı aakat kalmıştı. 
İşbu keyfiyeti de istismar edenler 

mi ararsın? Galata köpr1lsündek1 kır)( 
yı1lık kötUrüm, topal, çolak dllenclle-
rin hepsinde avuç uzatırlarken: 

- Zelzelede bu hale geldim! ... inil
tisi... 

Hareket b&f verdiği zaman büy11k 
babam Galatadaki (Ekonoml) lokan
tasında yemek yiyormu.ş; fırlamı~ dı
~nn. Ka.raköy hercümerç... Doğru 
nereye gitsin? ... Elbette çoluk QOOU· 

ğunu yoklnmata ... 
Köprüden Haydarpa.p vapuruna 

bindiğini görür görmez, gözleıi.ni dört 
açmı~ ha!iyelerde fırsat ha.zır: 

zatı hümayunu istifsara koşmadan 
e\ ini boyluyor. Oradakiler akdem 
ha? ... 

Ve lahzada Yıldıza curnal... 
Merhumun Göztcpeye gelmesile 

dönmrsl bir oluyor; doğru S0 rasker 

<1) O lrn.vall fi tarih nde <Eski Odalı:ı.rl 
denllen yeniçeri kışlasının bulunduğu ma

hal. İkinci Mahmud (Va.kal Hayriye> rten 
eonra aenıtin adını (Feyztye) ye çevlnnf1'. 
Seneleııden sonraki meşhur lnra.a.tJuuıe bile 
bu n:ımdaydı. 

'kapısına gidiyor. O sıralar orada İ.s
illlkAm ve tn~tı askeriye retat. 

B1r de bak.sın ki meydan, dalrele-ıin 
erkAn, üme-ra ve m~murlarlle hınca
hınç. Binanın ana duvarlarının kaç 
verinde yanıtlar, çatlaklru·, meyiller. 
Buraları potre!lerle, kbşebendlerle 

kenedlenmezıse tehlike muhakkak. 
Halbuki kodamanlar( hiçbir şyclğl 

vok) deyip durmada; bi:ılmkl ise 
lbuncn lbadullahın hayatı mevzuu
bahis; vebal altına giremem) diye ı.s
ı-arda. Me~erse ortalığın cemml gafir 
halttıi aldığını duyunca, Abdülhami
din etekleri tutuşmuş. (Ne olursa ol
ımn, mevcuttan bir ferd kalmayın
cıya kadar hepsini odalanna dağı· 

tın!) iradt-slnl savurmuşmuş. 
Hatiften ha.tl!e zelzele bt>rdevam. O 

can pazarında canını sokakta bulan 
kim ki dlnltyecek. Bt\yük pederin 
meydana barakalar yapılmak, kısa 

bir mOdclette bina sağlama alınıncıya 
kadar rnemurlnıı o barakalarda bu
lundurmak tekHfi çarnnçar kabul 
edllmis amma, Hünktır da lklncl ''e 
ınınturlu hoşundu çekmiş. 

Rahmetli, be.şucunda olmak fizne 
bir gececl~in lçlnde barakalann hep
stnf tamamladıktan sonra ~mdi dt 
haldır lıuldur binayı pekişdirtmede. 

O esnalarda bir RUnknr çavufU çı
kagellp kAğıdı dayamaz mı? 

Kerkükte lramsaı 13 üncü niza.. 
mtye fırkası kumandanlığına tayini 
emri; açıkçası mis gibi sürgün ... 

Derme çatma çadır bozuntuları al· 
tında, (gene mi yer oynuyor?) diye 
ttt~~tiğlmiz anlar, bu tepeden inme 
hf'Pimlı~ bfiebiltfin karalar bağlat
mıştı. 

Adamcağız yolu tutup Halebe va
nnca, gene ktm bilir ne düşünülerek, 
orada Htamete memurluğuna dair bir 
h'ade daha ... Tam tamına 15 yıl Ha
lepte kalını~. Mcsrutiyetin ilAnından 
30nra İstanbula J.:av~abilm1~tı. 

M.ahud barek<'tiarz hadsiz h~sspsız 
kişiyi, bilhassa hatuneleri sinir n ve
htm metine uğratmı~, :kırk merak et
mlşt1r. Araya seneler girdiği halde 
caddedf'n dolu dizgin bir yük arabası 
mı geçiyor, alt katta çocuklar mı ko
~yor. kızılca bir kapı kapandı da 
camlar mt sarsılmada? Snniyesind,. 
yaydan ok fırlamıo; gtbl kend!lerinl 
bah~ye atanlar ... 
Tarudıklardan bir Me,·hibe hanım 

n.rdı. Ahan ömrüne kadar, ellndc 
losyon kordiyalsız yerinden kıpırdıya· 
madı. 

Senued 1\luht.ar Ahıs 

AKŞAM 
Abone Ücretleri 

a:?.'1!'.L'.İJt 
1 ılYIJK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 tunlt 
1~ • 
400 • 
150 il 

2700 lcurq 
14IO • 

IOO • 

Posta lt.4.Jhadına dn.hU olmıyan ecncb1 
memleketler: S•neııtı 1800, ~:ıtı a7lı11 

?900, tlt a7tıtı 1000 kuruftllr. 

A4l\lıl ~!>d111 lfln 1ırmı bq klırotlü pul 
t6nckrr.;ek llmndır. 

Zlllm4e 21 - &asım H 
8. lınak OOnet ö~ıe !kindi Altlftm Ya\a 
z.. 12,43 2.30 7.24 ı,47 12.00 ı,.sa 
Va. 1,38 7,M 12,20 1U4 115 &'1 11.37 

Mareballe: Babılll eınn Acımulü 
•tak •o. u 

Ev, Apartıman 
klralamak için 

«Akıam:ıun KÜÇÜK 
İLANLARI En ıüratll ve 1 
en ucuz vaaıtadir. ~ 

Sof ya mektupları 

Bulgaristanda mebus 
seçimine başlandı 

Şumnu mıntaka•ıncla aeçilen 27 mebustan 
23 ü bugünkü hdlrumete taraftardır 

Sofya., (ikincikinwı) - Bulgarls
tanda mebus seçlmi mmtaka, mınta. 
ka yapılıyor. Belen, Varna, İsperlh, 
Kubrat, Yenipazar, Osmanpazar, Po. 
povo, PrMlav, Pravadı, Razgrad, 
Rusçuk, Eskicuma ve Şwnnu hava
lilcrlni ihtiva eden Şumnu eyaleUn
de yapılan seçim neticelenmiştir. Du 
mıntnkada seçime 886,250 kişi iştirak 
etnı!ştr. Kadınların iştirakJ geçen se
nekinden daha fazladır. Seçlme, Tilrk 
kadmlan da iştirak etmiştir. Dahili
ye Nazın general NecieYin beyana
tına göre, Şumnu mıntakasmda ya
pılan seçimde ayrılan 27 mebustan 
23 ii ~mdiki Köselvanof hUkümeti 
tar::ıttandır. 

Seçim, hAdisesiz olarak intirnm 
dairesinde geçmiştir. Seç.im miina
sebctile yı1ba~ı eğlenceleri de dahil 
olmak Ourr. büt\in balolar, danslı 

miisamereler, eğlenceli toplantılar 

yas.'lk edi1mlc:tir. 

İkinci parti olarak mebus seçimi, 
Plcvne ve Burgaz mıntakalarında 

ayın 14 ünde yapılacaktır. Bu mınta
kalarda narnzedllklerlni koyanlardan 
19 kişinin namzedllkleıi, mahkemeler 
tarafından reddeclllmlştJr. Nam:;.cd
liklerl tanınanlar, ayın dördiinden 
itibaren seçim propag:mdalaı"lna bM· 
lamışlardır. D .... hillye Nazın general 
Neclev, Burgazda ve ha' alisinde se
çim münasebetne bugünkü siyasi va
ziyet hak.kında yüzlerce halkın hu
zunında nutuklar söylemiştir. 

Sofya ve eski Zağra mıntakalaı·ın
da yapılacak seçim için namzcdlik 
koyma müddeti bitmiştir. Sofyada 
namzcd 230 kişi, 30 mebusluk yeri 
için mticadele edecektir. Esk1 Zağra 
mıntnkasmda 21 mebusluk için 120 
namzed çıkmlştır. Sofya mıntaknsın
da namzedliklerini koyanlar arasın
da r ki Başvekillerden Nikola Muşa
no!, profe3Ör Alek!andr Çankof ve 
sabık nazırlardan Todor Kojuharof, 
Krıstii Pa.stuhof. Boyan Smilo!, Di
mitir Glçef, Grigor Vasile\', Dimo 
Ka1..a~or ve Türk - Bulgar dostluk 
cemiyeti rei i profesör Petro Stoya
nof da bulunuyor. 

İntihabatta, htikümet taraftarla
nnın bir ınu\'affakiyet kaıanarak 

parlumentodaki 173 mebusluktan as· 
gar1 110 unu elde edecekleri tahmin 
edilmektedir. 

lhtikarla mücadele 
Bu!gar:istanda ihtikArla şiddetle 

mücadele ediliyor. İhtikar aleyhinde 
çıkan kanun ahkllrnına riayet edilip 
edilmediğinin anlaşılması içln duk
klinlarcla, mağa1.a ve tlcarethancler
de1 <lra.,tırmııl:ır yapılıyor. Sofynda 
men ucat, deri ve kauçuk mamulatı 
ticarctile 4tigal eden 164 mağaza
dan 47 sinin ihtlkAr yaptığı v bu 
mnksadla mnllanru tcsbit edilen fi. 
atıcı den tnzla sat.tıklan ve satılık eş· 
yalaı ının • üzerlerlne tia t etiketleri 
koymadığı anln .. ılmıştır. Bunlara 
ağır para cezalan kesilmiştir. Suçla
n daha ağır göıiUen Sofya tacirlerin
den ) irmlsi ise vllAyetıere süı gun 
edilmiştir. 

Umumi af 
Hazrtti İsanın doğum yıldönfünü 

yortuları müna.sebetUe, Bulgarlstan
da 343 mahkfuu affecli1miştlr. Bun
ların ar&Sında 8iyaa! ve askerl rnah. 
k'Qmlar da Yardır. 

Sofyanın müdaf aaaı 
Sofyanın gaz ve kimya harbine karşı 

müdafaasına öt.ed.enberi hazıriaml
maktadır. 

Sofyanın imar plAnmı yapan mimar 
protesor Musmanın imar planında 
bazı sokak altıannda sığmaklar ya
pılması vardır. Sotyanın müdafaası 

tç1n halen Sofyada •Slıneon Vcliki> 
adında bJr kimya ve gaz harbi mü
dafaası cemiyeti çalışıyor. Bir harp 
vukuunda Sot'ya halkının yüzde dok
aanı şehir dahilinde kalacağından 

cemiyet, bunların korunması için gaz 
maskesi dağı.tmaia devam ediyor. 
Beher maske 1'73 levaya satılıyor. 

Sofyanın müdafaası için cSimeon V• 
liki> gaz, kimya harbi mtidafaaJJı ce; 
miyetine aza olarak yazılanla 

adedi ~O bini geçmiştir. 

Sovyet - Bulgar münaıeba 
Sovyet ordulan, Polonya toprakJa.o 

nnı işgal edelidenberi Bulgnıistan 
Sovyetıcrle münasebatı sıklaştı. •Sov 
yetıer Besarabyayı da jşgal ed cek 
diye yaznn Bulgar gazetelerinin lis 
nı değişti ve Sovyetler lehinde neşri 
) at başladı. 

Sovyet • Bulgar yakınlıKı, on 
manlarda bir Bulgar iktısadi h ) et.1 
nin Moskovaya git.meslle daha ?Jyade 
artmıştır. 

Umumi h:ırptenbcri Sovyct - Bul
gar ticaıi mübadelesi luç denilecek 
kadar C'lıemuıiyetsl?.dl. Bulgarlar, 
şimdiden sonra ucuz gördiıklerı Ka
radeniz yollle Rusyaya epey llıracat 
yapacaklannı ünıid etmektedirler. 
Bulgaristan, Rusyaya mensucat ma
mulfıtı, tütün, üzüm vesaire gonde
rebil cektir. Rusyadan ise makineler, 
madeni mamulat, pamuk, petrol, 
otomobil, kamyon ve aksamı, zıı aat 
alutı vesaire ithal edecektir. Bulga
ristanm Rusyaya 939 daki ilu. cat.a 
yalnız 27,000 levadan ibaret.Ur. 

Tuna üzerinde feribot 
itliyecek 

Rumen demiryollaıı müdlirnnhn 
beyanatına göre, Tuna tizeıinde Rua
çuk ile Rumen sahilinde kain Gürge
vq (Yerköy) arasında işletilecek ara
ba vapuru (Feribot) için hazırlığa 

Romanyada siiratıe devam edili) or. 
Rusçukta da Bulgar demiryoHaı ı ha
zırlık yapıyor. Rumen feribotu iki 
motörlü ve herbiri 340 b<?ygir kuv\'e
tinde olacaktır. Uzunluğu 65, gen~ll
ği 14 metredir. Rumen feribotunda 
yapılmakta olan 160 metre uzunlu
ğundalrJ tiç sıra raylnr otuzar tonluk 
15 vagon alabilecektir. Bu fc,·ıbot, 

Rumen demiryolları idaresine BO 
milyon leye mal olacaktır. 

Feribot işlemcğe başladıktan sonra 
Bulgaristanla Roman) anın demiry ol
lar1 birbirlerile birleşmiş olacaklardır. 
İki memleketten gelen yolcu 'e yıik 
trenleıi Tuna üzerinden f eıibotıaı la 
tnşmarak ka.rşıkl sahildeki demlryo
luııa nakledilecekler ve bu suretle 
Tunada gerek Bulgar 'e gerek Ru
ll1Pn sahilinde trenlerde hiç yo1cu n 
yük aktarması olmayacaktır. 

Hollanda deniz ticareti 
buhran geçiriyor 

Anısterdam 7 (A.A.) - Hollanda 
deniz ticaretini şiddetle mütec.,sir 
eden buhran dolayısilc Hollanda -
Ameıika seyrisefain 'kumpan~ ruıı, 

28000 tonluk Statendam vapm unu 
techizatından tecrid etmeye karar 
vermiştir. Bu vapur New • York hat· 
tında f şlemekte idi. 

Hollandada casusluk 
Amsterdam 7 (A.A.) - Askcıi i.ml· 

forma. kaçakçılığı ile alakadar olan 
casusluk meselesi hakkında lıü.k\i· 

met.çe yapılan tedkikat neticesinde 
Amst.erdam askeri mıntakası rncmu11-
lanndan beş kişi işten çıkanlmı. tır. 

Harp kaçağı hakkında yeni 
bir anlaıma 

Brüksel 7 (A.A.) - HRl-p Y çall 
addedilen bazı maddeler hakkında 
Londra1 Paris ve Briiksel arruında 

kısm1 yeni 1tilfLf hasıl olmuştur. Bu 
maddelerin heyeti umumiycsi iUba. 
rlle bir itilaf temini için müzake-ı-e:ie
rc devam edilmektedir. 

Amerika - Japonya ticari 
müzakeratı 

Vaşlngton 7 (A.A.) - Va lnbrion 
sefiri Kensuke H.orinuşl Hariciye Na.. 
zın cCardell Hulb ı ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaretin Amerika ile Japonya 
arasında yapılan tlcarl müznkcre
lerle allkadar olduğu zannedilme1'
tedir. 
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Maginot hattının arkcisında 
istihkam hatları • 

yenı 

Parisi görmek için giden ve bütün gün köyünün 
resmini seyrederek dönen Fash asker 

Fransız Başı-ekili B. Daladier bir
kaç gün eV'·eı Fransız meclisinde .. öy
lt'd.iği bir nutukta Maginot hattının 
ark~ında yeniden iki istihk!m hattı 
yücude getiriidiğini ve Fransarun bu
dudlan tahkim etmeğe durmadan ca
Iıştığını bildirmişti. Fransadr.. bugün 
siliih altında üç buçuk milyon aı:.kcr 
vardır. Fransıı - Alman hududu dar 
olduğundan cephede ancak dört beş 
yüz IJin asker bulundunılınak.tadır. 
Diğer hududlardaki askerler ,.e ihti
yat kuvvetleri de hesap edilse gene en 
az bir milyon askere iş kalmamakta
dır. İşte bu askerler tahkimat i~leriıı-
. ae kullanılmaktadır. 

Maginot hattı, yarıJması imkansız 
denilebilecek kadar kuvvetlidir. Nite
kim Almanlar da bu yı.izden bir tül'lü 
taan·uza cesaret edememektedirler. 
Fakat Fransız erkanı harbiyesi her 
.fütimale karşı Maginot ııattının arka
sında yeni istilıkamıar silsilesi viicude 
getirmektedir. Paris Soir gazetesi bu 
hu:msta şu dikkate şayan xnahirnatı 
veriyor: 

Maginot hattında bir yatakhane 

Bütün askerler diş biliyorlar. liep~in
cle Almanlara karşı büyük bir infial 
vardır. Cepheden 48 ımat izinle mrm
leketlerine gidenlerle birlikte şry2hat 
ettim. Bunların slıkunctinc ş t~tım. 

Pek az konu~uyorlar. İçki merakı yok, 
hatta sigara içmiyenlcr bile çok. Biz 
böyle miydik? ... Geçen harpte gider. 
kem de gelirken de şurkılar söyler, şa
nıp içerdik. 

Beraber seyahat et.tigim bir askede 
~irmi dakika konustum. Biı" aralık 
söz harp madalyesİnc ve yeni mad:ıl
ycnin şekline" intikal etti.. İ3u asker: 
«Benim madalyem Yarıı diye cebinden 
çıkarıp gösterdi. Halbuki biz madalve-

• • •• • 1 
mızı gostennek için ''esile arardık.. r 

Bir onbaşile görüşürken bir nefer , 
geldi: - «ÇaVU§um!ıı diye hitap etti. 
Karşımdaki hayretimi göıiinec: ((Söz 
aramızda bugün çav~ oldwn. Henüz 
~avwı alametini taktıramadım.» dedi. 
Adeta şaşırdım. Bizim zamanımızda 
çavuş olunca derhal nişanlar takılır, 
2abitıik işaretleri hazır bulundurulur· 
du. Bu defaki kahramanlarda göste
riş, gürültü yok ... ıı 

Köyünün resmini seyreden 
Faslı asker 

Cephede bulunan Faslı askerlerden 

biri büyül~ kahramanlık göstermiştir. 
Bunun Ü7.erine kendisine hnrp mada!· 
yesi, 100 fr:ınk ve Pari.si görmesi içhı 
bir gün izin verilmiştir. Nefer di~~r 
izinlilerlc beraber trene biı:trck. Pati
ı-e hareket etmiştir. İbrahim isminde· 
ki asker bir günü Pariste grçirmiş ve 
ertesi sabah tekrar c:epht'ye dönmüş
tür. Burado. kendisine PRristc ne gör
düğü sorulunca: 

- Köyümü ... cc\'abını vermiştir. Bu 
cernba herkes şaşrnışsa da ;e,onradan 
mesele anlaşılmı~tır. Meğer köyünden 
lıiı; dışarıya çıkmamış olan İbrahim 
Parise ayak basarak istasyondan çı

ı.anca ne yapacağmı tayin edemf'mi:? 
ve o sırada karşıda bir seayhat acen
h:' inin c::munda ,.Fası ziyaret ediniz,, 
yazısı altında köyünün resmini gör
müştür. Küyünü çok seven İbrahim 

derhal camekruun önüne giderek res

mi seyretrneğe başlaımş n ak.şama 

kadar buradan aynlamamışiır. Akşam 
olunca tekı-ar istasyona gitmiş ve tre
ne binerek cepheye dönmüştür. 

İbrahim bir gün yemek yemem.iş n 
kendisine sarfetmcsi için Yerilen yüz 
frangın bir santimine bile dokunrn~
ınıştır. 

Büyüme, ihttyarlama, 6 üm 
ihtiyarlığı bir haatalılı ıayan Metohmilıoff'11 

gıdai ve altlıi tedbirlerle 
mani olmak lıabildir 

göre muhtelif 
buna 

Beden Terbiyesi n Spor mecmWUR· 
mn bu hafta çıkan 11 üncü •:fDllMla 
bynıetli profesör Dr. Sadi Innak'ıa 
«Büyüme, lıtiyarlama ve •tim• Nt
lJ.iile yasclığı pek pyam dlllbt Wr 
yazısını okuduk. Ba yazıyı kmnen lkı
tibas ediyoruz. 

Salim bir uzviyet doğu.şundan iti
baren muayyen bir çala kadar htte
reler arası maddesinin çop.ımuı ıu
retile büyür. Bu büyümenin ölçil!ü 
olarak vücut sıkleti n vüou.t usun
ıutu alınır. BtıyQme hım &ittikçe 
u:alır. Bunu bir tertip ldateminde 
g&!terebillrtz. Bu sbtem.ln fasıl&lı 

hattına mklet veya boyu b,.Sedenıek 
büyüme münhanlleri elde ederiz. 

Uzviyet haricen bir büyüme göe
terdiği zamanda ldmyevt bOyümede 
b1r takım defiğmeler olur. Bunun en 
başında uzviyetin au.suzla..,nıuı gelir. 
Hakikaten: 

15 günlük ceninde su miktarı "' 
91,5, 30 günlük ceninde su m!kta.n 
% 79,4, yeni doğnnqta su mkitan 
"' 72, kAhil uzviyette su mlktan % 
69,2 dir. 

Bir yandan su azalırken öte yan
dan yağ n proteinlerin nisbt mJktan 
çotalır. 
Yağ birikmesinden maksad um

yetı soğuta karşı lhtirak maddeldle 
tec:hiz etmektir. EmlAh kemtklerln 
yapısına sarfolunur. 

Büyümeye tesir eden harict şart
lardan blrlsi gı.da mJktandır. Bunun 
en müsait şekilde olması icap eder. 
Bu hususta vitaminler mühim rol 
oynar. 

BUyümenin dahilt sebebi meçhul
dür. Yalnız Backman büyümenin 
tedrici bir tazyik hulftli yük!el1~ lle 
müterafik olduğunu isbat etmiştir. 
Bu sayede uzviyet mütemadiyen mu
hitinden l'U almak ve hacmen büyü
mek imklnını kazanıyor. 

Büyümenin hormonlarla da sıla 

bir alakası vardır. Tiroksin ceninde 
de hızlı ve gayri ta.bit bir bQyüıneyt 
tevlid edebilir. Bundan maada tena
sül ve hypophyse hormonlan da böy
lece tesir edebilir. 

İhtiyarlama ve ölüm 
Her uzviyette muayyen bir çağdan 

sonra madde ve enerji mübadelesi 
ihtiyaca kafi gelmemeğe ve bütün 
uzuvlarda sukut göri.ilmiye ba..~lar. 

İhti~·arlarnanm sebep ve mahiyetle
rinin izahı en eski zamanlarda.nberi 
hekimler ve filozofları meşgul etmiş 
bir meseledir. Yunan filozoflarınca 
ihtiyarlık tekamülün tabii bir neti-

celidir. !ta clolantuıwn k~finde.u 
IOma llıtipr.1- ft öUimön eebebt 
talbt.e ana"f'n. Battedlerin k8f
flnden ICml'a. ~ M!bebi bu
- dkırumıu 6"'1tıne1inıde görül
mek istenm:1ftir. 

B1z e'f'nü. lbUprhk e.muında vü
cudun maruz lmJıd!iı tebeddülleri 
tahlil edeHm. Bunlanrı baflıcuı şun
lardır: 

Ensiced.e atroti, .kansızlık, hücre
ciklerde mulaıTemetin azalması, y 111 
defeneruycınu, kireç tavuuu ve ke
mikleşme, kemiklerdeki tebt'ddull\ 
*Uyıaile boyun kısalması, kafaruıı 

~. nesci mımı.amH'\ u.alm&
• , bJbte hlpertroft, ev'lye elesilki-
7etlnin ıetmuı, karaciğerin ufa].. 
muı, böbrek paranklma.sının uf al
nwıı, bmrek öatü ıud.d.eslnin ~i~me
li, gıpyı muhatilerln incelmesi, be.
Jin aı.k1etlnin ar.alması, telUltin da
ralması, vmtrikel boşluklannın ge
nişlemeli, ge.ngllyon hücrelerinin 
büyiimealn'e delifiklik, ainlr lifleri
nin a2.atınuı, nuhai ~evldde amilloid 
oislmlerln çoialmaaı. 

Bu saydıtımız tahavvilllt muhte
lit derecelerde kmıdlni gösteıir. Anı 
başlayabildikleri gibi hlssed.1lmez bir 
tedric ile de vuku& gelebilirler. Bun
dan maada her terde kabili tatbik 
bir iht.lyarlık y~ı tayin etmt>k de 
m~küldür. YtlDek yqta ö!f'U 
cMomınaen> ve cMentzeh gibi zatla-· 
nn dimağlannda hemen hiç te~rlh1 
tahavvül rörülmemiştir. Buna mu
kabil pek erken y~ta bu talıavvUlle
rl gösteren insanlar vardır. 

Saydığımız t~rlhi tahavvüllerin 
bir neticesi olarak ölüm vukua gelir. 
Fakat ölUm arunda bütün ensice ha.
yat kablliyetini kaybetınlş değildir. 

Vücuttan d.uianya alman kalb, bar
.ak, mide müeait prtlar altında da- 11 

ha uzunca mma.n faaliyete de,·am 
edebilirler. Fakat dlmağ böyle bir 
ameliyeye müaait değildir. Ve eks€'rl
yetıe ölümün blllva.sıta .sebebi dim&• 
fın ölm.eeidir. 

Metchnllrotfa ıöre ölüm vakalan
nın kwnı aza.mı gayri tabiidir. çün .. 
kü bütün difer hastalıklar gibi b1r 
hastalık olan ihtiyarlığm neH.eesicilr. 
Bu zata göre muhtelit sıhhi ve gıdat 
tedbirlerle ihtiyarlığa mani o1m:ı.k 

kabildir. Bu te1Akklye göre ölüm J&· 
tanıak iradesinin ıı:iyaından mtiten·l· 
lit bir hld.l.sedir. Bu yüzden Darwl
nistıer ölümü bir 1stif a vasıtası ed
d~erler. 

.. silah altm<.laki askerler üç ay için
de 16,500,000 metre murabbat diken
li tel koyınuştuı·. Bu tellP.r 4-0 san timefi. 
re yükseklikte devam edecek o:ıso 4-0 
bin kilometre murabbaı uzunluk tutar 
ki bu, dünyayı bir defa devreder. Di
krnli teller için 4 milyon kaZık çakıl
mıştır. Bu kazıklar 65 bin ton odun 
tutar. Garp cephesinde lngiliz karargihı 

Metchnikoffun ibu naza.ıiy~s!ne 
karşı tek gün sineği gibi bazı uzvi
yetlerin hiçbir anatomik tahavvül• 
uğramaksıınn bir &ünde öldükleri 
ileri süri.Uebillr. İhtlyarlıktaki tahav· 
vüller muhteıtl hastalıkların bir ne
ticesi dıej1l, bil&k18 bu hastalıklar th· 
tlyarlık farllannın bir neticesidir. 

Eylul iptidasındanberi 4,600,000 
metre mikabı toprak kazıimıftlr. Bu 
ameliye bir kanal açmak için yapıl.mıf 
olsaydı 200 kHometre uzwılukta, yani 
Paristen Lille şelıirne kadar bir ka
nal açJlablliidi. Yapılan beton 700 bin 
metre mi.kabı tutmaktadır. Bununla 
1 mı>tre yükseklikte ve bir metre ge
nişlUrte 700 kilometrelik bir duvar ya.
pılalıihr. Beton için kullanılan demi
rin ağırlığı, dikenli tel hariç, 100 mil
yon kilodur. 

Bu rakamlar müthiş olmakla bera.. 
ber Maglnot hattına n.tsbetıe hiçtir. 
Bu lıat için 12 milyon metre mikabı 
toprak kazılmış, bir buçuk milyon 
metre mikd.bı beton yapılm)ftır. Yal
nız bu hattın i~ının altı sene sür
düğü unutulmamalıdır. Üç ay içinde 
yapılan şey gene pek müthiftir. 

Harp olursa ... 
Garp cephesinde harp olmuyor, 

yalnız keftl müfreuleri faa.llyet gös
tcı·iyor. Bunun için asker yan istira
hat halinde vakit geçirmektedir. İn
transigeant gazetesinin harp muhabi
ri diyor ki: 

«Cephede ve cephe gerW.ndeki as
kerlerle görü§tüm. Bende fU kanaat 
ha~ıl oldu: Garp cephesinde harp bq
larsa muharebe çok n~t· ! l ; c':ıraktır. 

l 
' 
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İngiliz baş!.unrnıufanı gm11·r:~l Gt1rt (soJ~a) tııgilteı·t' JmılıPuı krınl•~·: I>iil' ı1ı- Ght<:t'~kı· (!->,!ğ<'~~) 'l' 
el' kanı İHtJ'hiye reisi gcueral J.iııdc:I ~ ;:ııı~·k :-ufrasıı ,ho 

Ölümün ıztırapla mü~rafik olup 
olmadığı çok münak• edi1mitUr. 
Ölüme yakın bir kazadan kurtulmUf 
olanlar en aon andaki h.iasi vı· · 
yetin uykuya dalma esnasındaki hb
ge benzedifini ifade e-tmlşlerd!r. Hat
ta boğulmadan kurtarılan bazı. kim
seler en son anda F.evkli bir his du,... 
duklannı söyleml4lerdir. 

93 y~ında &l1ın bir ihtiyar Kın 

anında bir doktora runu 1Öylem.1ftir. 
c- Benim kadar ihtiyar olunca 

ölümün in.sanlar için bir ihtiyaç oı. 
duğunu takdir edecek.sin.> 

1 oo ya.şında diğer bir ll1m eon ne
fesinde: 

c-- Ne hissediyorsun?> maline: 
<- Hiçbir şey! Yalnız Y&f&l'nan• 

güçlüğün Ü> dcnıi~r ... 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım satım, kira işlerın
de iş ve işçi bulmak için fatifade 
t ı.linız! 

·---------------------------



~RlllllllMl*'1$1MIBR 
Yardım maçları 

Galatasaray, Fenerbahçe~ 2 • 01 
Beşiktaş, Vefayı 4 -O yendi 

GQneş, J. Sporla 3 . 3 berabere kaldı 

l>iinkii matlarda Vela muhacimlerl Beşikta.1 kalesi önünde 

Hasılatı felaketzedelere tcrkedilmek 
üzere Beden Terbiyesi İstanbul Bölge
.ıi tarafından tertip edilen yardım 
maçlarına dün havanın çok soğuk ve 
yağışlı olmasına rağmen Tak.sim sta
dında devam edilmiş ve sabahleyin 
başlıyan maçlar akşama kadar bü
yük bir intizam içinde oynanmışLır. 

Bir gün evvel yapılan maçlarda elde 
edilen 600 liralık hasılata mukabil 
dün de 1700 lira bir varidat elde edll
mis ve 2300 lirayı bulan bu para Mil
ll Yardım Komitesine tevdi edilmiştir. 

Güneı .. 1. Spor 
Günün ilk maçını İhsanın hakem

liği altında Güneş ile İstanbulsp<?l' 
takımları yapmışlardır. Kuvve~lerin 

miısavi olınası yüzünden ,çok ~kı bir 
çeki.5file halinde devam eden bu w·
fllaşma neticesinde her iki takını 3-3 
berabere kalmışlardır. 

Beşiktaı - Vefa 
··;nün ikinci maçı Beşiktaş ile Ve-
arasında yapılmıştır. Şazi Tezcanın 

.ttaresinde oynanan bu maça Beşik
taşlılar Hakkı, Hüsnü, İbrahim ve 
Şereften mahrum olarak çıktılar. Za
man zaman Vefanın üs~ünliiğü altın
da geçen müsabakanın ilk devresi 2-0 
Beşiktaş lehine bitti. İkinci dene ge
n.e Vefa muhacimlerinin beceriksizliılt. 
U.e de\'atn etti. Bir de penalh kaçıran 
l'efalılar bu devrede de i~i gol yiye
rek maçtan 4 - O mağltl.b çıktılar. 

Galatasaray - F enerbahçe 
Günün son ve en mühim ID(l\!l iki 

ezeli rakib. Fenerbahçe ile Galatasa
ray arasında yaptldı. Ahmed .!demin 
hakemliği altında sahaya çıkan ta
kıınlar şu şekilde dizildiler: 

Galatasaray: Osman - Faruk, Sa
lim - Cel~l, Enver, Musa - Bülend, 
Bo<iuıi, Gündür.. Eşfak, Bedii. 

Fenerbahçe: Cihad . Fazll, Faruk -
Ömer, F.sad, Reşad - Basti, Orhan, 
Melih, Ali Hiza, K. Fikret. . 

Müsabakaya Fenerin merkezden 
"lltığı serl bir hücumla b~lan<IL 

Çok şlddetli esen rüzgara karşı oyna
ma.ıanna rağmen Galatasaray kale
llni derhal sardılar. Fenerin 15 incl 
dakikaya kadar süren hücwu
ıarı hiç bir semere vermedi. Ya.
vaş yavaş Galatasaray da bu akın
lara mukabeleye b~layınca. oyun sü
ratli bir şekil aldı. Fenerbahçeliler 
hücum hatlarından blr netice alabtı~ 
mek için Ali Rlzayı çıkal'arak yertne 
eski Güneşli Niyaziyi aldılar . .25 ind 
dB1'Jkadan itibaren oyun biraz da 
çamurun tesirile sertleşmek istidadı 
gö 'lerdi. 

Galatasaray hücumları Fenerin en 
akıllı oyuncuları ~ad ile Cihad tara
fından tevkif edilirken Fenerliler ytna 
nisbt bir hft.klm1yet teessüsüne mu
vaffak oldular. Fakat muhacim hat
tında esaslı bir anlaşma olmadığın

dan bir türlü netice alamıyorlardı. 
S5 inci dakikada ortadan topu ka

pan Gündüzün attığı tevkal.Ade bir 
§Üt.ı Cihad güzel bir plonjonla kur
tardı. Bunu müteakip Melih ve Basri 

muhakkak birer gol fırsatı kaçırdık
tan sonra birine! devre Fenerin hA
klm oynamasına rağmen golsüz ola
rak bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devreye Galatasaraylılar bat
ladı. Bu kısımda Fenerbahçe takınıııı
da ufak bir tadilat yapmıştı. Fazıl 

çıkmış, Ali Riza müdafaaya, Hayatı 
hafa alınmıştı. Rüzgarı lehlerine alan. 
Fenerlilerin bu devrede sayı çıkar ... 
cağı ümid ediliyordu. Hatta ilk daki
kalarda yapılan bir kaç sıkı hücum 
bu ümidler1 takviye edecek mahiyette 
idi. Fakat kale önünde muhacimlerin 
birbirlle beceıiksizlik yarışına girme
leri yüzünden bir türlü netice aitu
madı. 

GALAT ASA.RAYIN 1 inci GOLÜ 

Devrenin 6 ncı · dakikasında Gün,. 
düz ortadan kaptığı topu Bülende ge
çirdi. Bülendin sıkı şütü. Fen.eril Fa.
ruğun ayağına çarparak Cihadı şa

şırttı ve Galatasaraylılar bu suretle 
ilk sayılarını kazandıl:ı.r. 

Bu sayıdan sonra tekrar başlıya.n 

oyun müsavi akınlarla devam edi
yordu. 

GALATASARAYIN 2•nci GOLÜ 
17 ncl dakikada Fenerlilerin lıücu, 

mundan kul'tulan top Galatasaraylı 
Oündüre geçti. Gündüzün bir, iki yo,.. 
cud çalımındaıı sonra Eşfağa g'önder
diğl topu, Eşfak Cihad!a karşı kar~ıya 
bulunduğu sırada güzei bfr vw·~ıa 
tekrar saytya. çevirerek takımının 2 
inci golünü yaptı. 

Bu golden sonra Fenerliler işi geY
şettiler ve bozulmağa başladılar ve 
Gaıatasaraym galibiyetini kabul ~ 
mis bir seki!cle oynamağa başladılar. 
Bu hal Fenerin artık gol yapmak (1. 

midini kaylıettiğini aşikar bir .~uret

te gfütcıiyorctu. 
Fenerin bu gevşemesinden Galata

saınylılar i tifade ettiler: Hem r()
rulmuş olan nıUdafa.alan dinlenmek 
imkAmnı buldu ve hem de hücum 
hatları daha gayretli oynamağa ha.,. 
ladı. Bu mühim maç ta bu şekilde 
1 • O Fenerin maAIQbiyeUle sona erdt. 

Betiktaılılann kır koıusu 
Beşiktaf klübü tarafından munta

zam bir proğram altında tatbik edilen 
kır koşularına dün de devam edilm1f 
ve 4000 metrellk mesafede b1rtncll11l 
Remzi, 1k1nC:fi1it Necip, üçüncüHiğü 
Todort kazanmı.pardır. 

Macar futbolcuları mağlup 
oldu 

Ankara 7 - Şehrimiule bulunan 
Macar takımı bugün Ankara M'.uht6-
11ti ile karşılaştı ve 3 - ı mağlO.b o&.. 
du. Maç çok heyecanlı ve alkışlar 

içinde cereyan etti. 

İzmirdeki maçlar 
tzmir 7 (A. A.) - Hasıhıtı tellk• 

zedelere verilmek üzere bugün yapı. 
lan bölge kupam maçlarında Atet, 
Demlrsporu 2 - 1 ,Doğanspor, Yaı:ııan.. 
lan 6 - 2 ve Ü çok da., Alta.p 4ı ... 1 
mağıtlp etU. 

Türkiye 
ve 

ltalya 
(Baf tlmıfl 1 fnd Mh~) 

zııa Türkiye de Alaienizde ft) Bldı
bnlarda sallum dnamına çahşlycr. 
hııntenı .,. Fransa ne ittifab da mf 
bunun lç:hıdtr. Bu bakımdan, zaman 
saman Roma matbu.atında hııkal 

tenıd.dlere uğr&.UUf olan Tilrt:i)'e po
nwra.,nm doğrulufunu, dürO.stlülO
ntt İtalya.da anlamaya ba.şlamış ~ 
malıdırlar. Vaktlle Balkan antantına 
muhalif olan İtalyanın bugün Bal.. 
.kanlarda sulhu koruyacak bhiikler 
aramaya temayül göstermesi bunun. 
dellUdir. Bu gayretlerin semere vel'
m~l Türkiye- İtalya münasebetlerlıM 
bağlı olduğu inkAr edilemez. Çünldl 
Balkanlarda Türkiyesiz hiç bir şey 
yapmaya imkan yoktur. 

Türkiye - İtalya münasebetleıi, e. 
kidenberi şeklen normal ve dostan~ 
dlr. •Şeklen> diyoruz, zira iki meml&
ket arasında 1928 sencsind('nberf 
mevcut dostl':lk muahedesine, ve ara
da hiç: bir illtillı.flı mesele bulunma.
masına rağmen soğuk kalmıştı. İki 
sene evvel, harici ye vekili R. Aras, 
İtalya hariciye nazın ile MUano'da 
görüştükten sonra neşredilen tebliğde 
ciki memleketi ayıracak hiç bir me
sele mevcut olmadığı ye İtalya ile 
Tüı·kiye arasında ancak karşılıklı em· 
niyet hisleri mevcut olabileceği, ve ıtd 
hükO.metJn, sulh ve istikrar lehinde
ki is bir\iğinin genişletilmesi faydalı 
olacağı ... » ilbe olunmuştu. 

Bütün bunlara. ve dostluk mua.. 
hed.cslnin :renilenmcsine rağmen 
- arada ihtilaflı bir mesele olm3.dığı 
halde - iki memleket birbirine samı

mı olarak ısınamadı, hakikl bir dost
luk teessüs edemedi. Bunun sebebi, 
hA.diselerde ve meselelerde değil, iki 
memleket arasındaki havayı zehirle
yen devamlı şüphe ve emniyetsizlikte 
idi. Bu .şüphe ve emniyetsizliği yaratan 
amillerin bizim tarafımızda olduğunu 
kimse iddia edemez. Türk rnilletl, 
İtalyadan gcl~n resmi ve :ı:ahlrl dost
luk teminaCına rağmen, bazı hare
ketleri ve hazırlıkları hayret vıe endişe 
He karşılıyordu. Bunda da haklı idi. 
Halbuki esulh ve istikrar. yolundaki 
hakiki iş birliğtnin teessi!sü için, iki 
memleket arasmd<J. havayı ifsad eden 
amillerin ortadan kalkması, emniyet
sizlik yel'ine itimadın gecmesi lazım
dı. Bu da İtaly2mn a ~ıa hayatı men
faatlerine dokunmayan basit dostluk 
ve emnlret teı:ahür!Prinden ibaret 
kall\cak, ve bu suretle Türkiyenin em
niyeU nleybine hiçbir gizli fikir bes
lerunediğinJ, İtalya için bir fedalçArlt

~ istilzam ~tmeden. Türkiye efkA.nn& 
tsbat edecekti. 

İtalyanın, bugün de, şimdiye kadar 
sa.dece tebliğlere ve muahedelere ge
çen. yani şekilde kalan samimi niyet
lerini bilfitı istJat ~dcet-k bir hareket 
tarzı, ·ikl memlek~t- arasmdaki havayı 
düzt-ltrneye kati gelir. O zaman, eğer 
maksad Ak.denizde v~ Balkanlarda 
• 1937 Mllano tebliğinde denildilf 
gibi - sulhun ve istikrarın muharaza.
m ise, veni bloklann teşekkülüne ih
tiyaç y-oktur. İki büyük ve kuvvetli 
devlet, İtalya ve Türkiye, dünyanın 
bu karışık devrlmlf', Akdenizln ~ar
kında ve A vrupanm bu kuımınd.a 
&u1hu el birHğlle muhafazaya mukto
d1roirler. 

Necnttddin Sadak 

Galatasaraylılar konseri 
Galatasaraylılar cemiyeti, .senelik 

kongre&.nl cemiyetin lokalinde akdet
miş, yeni iade heyetine Hilmi, Retııc 
Şükıil, Tuğrul Adnan ve Münir intJ.. 
hap edilnrlflerdir. 

Zelzele Ye seyllp !elA.ketzedeleri 
menfaatine mektebin konferans sa-
kıınunda Kurban bayramının ildnci 
günü (ayın !1 inde) saat 15 de memle
ketimtzın en maruf musild~aslann
dan ömer Rettk Yal.kaya, Ali sevin, 
Semiha Berksoy, Ferdi ton Ştataer 
ve Muhiddin Sadak'ın işttrakile bir 
tmruıer vermeği kara.rlqtırmıştır. 

Yeni idareye muvattakıyet temenni 
edem 

Almanyadaki ltıizler 
Benı T (A.A.) - Havas ajansmm 

bildirdiğine göre, Alma.nyadaki işsis
J.erln remıt adedi 28 bin olup bunlar
dan yarısı Almanyanm en bO.yük a&

ım şehrkıde bulunmaktadır, 

1 K:aıumUl&IU 1H8 

MEŞRUTiYETTE SARAY ve 8ABI ALI 
YBQ.D: SOLB'l'MA!ıl ~ b&TEM - Tercüme, iktibu hakkı mahtusdur. 

Tefrika No. ıs~ 

"Tutsunlar 
atsınlar.. dedi 

Sultan Reşad kızdı: 
sürükllyerek dışarı 

Red cevabı aldı. Abdüllıamid: 
(Maslak köşkü Nw'eddlnin, ÇağQ. 

yan - KAğıdhane - köşkü Abtdlıı41r.) 
Demişti. Behice hanım (Maslak 

köşkünü olsun verini) 
Teklifinde bulundu. Bunu da ka

bul ettiremedi. 
- Öyle ise, siz çaresini bulunuz. 

Ben çocuğu ne yapayım? Köyden g&
tinnedim ya! dlye sızlandı. Sultan 
Rf9ad buna karşı da: 

- Ben ne yapayını? Bu.na vük.ell 
karışır! · 

Sözünden başka cevııp vermedi. 
Meşhur Maan oğullarına nlsbet 

jddia eden Albus beyin kızı bunu aciz
den ziyatle mürüvvetsizliğe hamlede
rek kızdı. Padtşahm yanından çıkıp 

konağa avdet eder etmez ~şyasını top
ladı; kimseden iıln almağa lüzum 
görıniycrek Nişantaşında valide sul
tan konağına tn.mdı. 

üç gtln sonra bu konağın tahliye 
edilmesi için sultan Reşaddan haber 
geldi. B~hice hamm aldırmadı ve çık
mıyacağı cevabını gönderdi. Konağın 
etrafını polisler beklemeğe ıba.~ladılar. 

Sultan Reşad, Behice hamnun oğ
lu ile beraber Beylcı·beyi sarayında 

ikamet etmesini istiyordu. Behice ha
nım ise bu sarayda bir mahpus ha
yatı gcçirmcği hiç arnı etmiyordu. 

Sultan Reşad, Behice haııımın 

valide konağını terketmesini telcrar 
emretti; Nureddin efendi hakkında 

da babasınm - Abdillham.iclin - kar 
rar vermesi haberini gönderdi. 

Behice hanım durumu bir mektu!) 
ile Selanikte bulunan Abdüllıam!de 
bildi reli. 

(Oğ1wıuz sokakta kaldı. Maslak 
köşkünün bize verilmesini tem.in edi
niz.) diye rica etti. Bu mektubu Nu
reddin efendinin adamı Mustafa efen
di Abdülhamidin muhs.frzı Rasim be
ye götürdü. Ayni zamanda büyük 
şehzade Selim efendiye de bu mealde 
bir mektup yazıldı. 

Selim efendi kardeşine bir, ild gün 
yemek gönderdi. 

Fakat polisler <bunu da menettiler. 
Behice hanımın açlıkla çıkmağa 

mecbur kalmaması için taa.ıırutatı her 
gün polislerden fırsat gözeterek kapı 
aralığından içeriye ekmek ve öte, bert 
verdiler. 

Bu hal ik on gün ge~ti. 
Her şeye kole.yca kızmtyan sultan 

R~d htik.münü geçiremediği ve aley
hinde işittiği d.e<likodulara kulak ver
diği Behice hanımın bu inadına f e
na tutuluyordu; ağzından alışılma

mış şiddetli ve çirkin sözler işitili
yordu: 

- Tutsunlar ... ! Sürükliyerek dışa
rıya atsınlar! Düzceye götürsünler! 

Bir gün İstanbul muhafızı Cemal 
bey ve AbdillhamidJn muhatız:ı Ra.
sim bey araba ile geldiler. Behice ha.
mm ile kapıdan söyleştiler. 

- Haysiyetinizi muhafe.&& ederek 
buradan çıkınızt 

Tavsiyesinde bulundular. Şehzade 
NureddJn .efendlyi almak l&tediler. 
Konak bir hiBar gfbl polts ve jandar
ma. ile sa.nlınış idi. Behice hantroın 
yanında bulunan delişmen bir k'1S 
içeriden: 

_ Bizl muhasara edeoetln.iBe gidip 
Edime kalesini kurtann t 

Diye bajırdı! 

Behice hanım çocuğunu nzulle 
vermemekte ısrar ed.lyordu. 

Cemal ve Rasim beyler bunun hü
kfunete karşı bir !syan sayılarak ni
hayet cebir istlmallle Nureddin efen
dlnin aluıacatını ve kendi hakkında 
da fena muamele edllecettni blldil"&
rek çekilip g1ttJler. 

Behice hanım artık ne olursa olsun 
kararını vermişti: 

- Said paşa, KAmil pafa İngtlfsl&
re iltica ettiler. Ben de bir sefarete 
giderim. 
Yanındaki Imlardan blrisflt emni

yet ettiği taallftka.tına haber g&ıd~ 
di. Bunlar vam.tasne iptida Almanya 
sefaretine müracaat ettiler. Alman 
elçisi başına böyle btr gaile almayı 
muvatık bulmıyarak reddettt 

atınra Rusya setaretlne ba.şvu-

ruldı.L Rua elçisi. ilticayı memm.m> 
yetle kabul etti: 

- Behice hanım zaten ve aaleaı 
Kafkaayalıdır. Ne taterlerae ya.ptınnsl 
dedi. 

Karardan şehzade Selim eiendi19 
de malfunat verilın..lş, o da bunu tas
vip etmişti; ancak o İngiliz elçişine 
müracaat edilmesini muvafık bul
muştu. Bwmn üzertne oraya müra.
caat edildi. 

İngiltere sefaretince sabık hakanm 
bu haremile oğluna hüsnü kabul 
gösterileceği anlaşıldı. Selim efendi 
İngiliz elçisine hitaben yazılmış bir 
kaç satır yazı ile doldurduğu bir kartr 
vlz!tini kardeşine gönderdi. 

Abdillhamid büyük oğlu. küçük 
k~rdeşi ve Behice hnnını için bu kar~ 
ta elçiye (baY.ı işler icin s!ze müra
caat edeceklerdir. Kendilerine lAzım
gelen muavenetin diriğ edilmemesiıil 
rica ederim.) 

Dl yordu. 
Kendi hükumetlcrile anlaşaınıyan 

iki şehzade ne padişah hareminin iS

lerine yardım etmesi için bir ecnebi 
devlet mümessiline böyle mi.iracas.t
laruın tarih çok misal gösleremczt 
Bu tertiplerden yalnız Nmeddin ef~n
dinin adamı Mustafa cfendlni•ı 1 a
~ri vardı. Akşam ezanına yakm oir 
saatte Nuredrlm efendiye bir çarşaf 
giydirildi. Ana, oğul çarsaflı oldukla
rı halde valide sultan konağından 

çıkhiar; İngiliz sefaretine gittiler. 
Kendilerini baş tercüman Fiç Mo

ris l:a.rşıladı. 
Şehzade büyük kardesinin ka~·tıuı 

verirken: 
- Beni annemden ayırmak is•i

yorlar. Ben İng·iltere kralına dı>ha.let 
ediyoıı.ım! 

D di. Me.:;eleyi etı·ame istiknah et;.; 
mlş, öğrenmiş olan Fil} Moris bu sö7-

lere: 
- Biz ne lazımsa yapanz! Si7. gi

dip Maslakta oturunuz! 
Diye muk~0ele etti. Yanlarına bir 

kavas verdi. 
Beşinci ikbal He şeıu:rı.desi bu İngf

liz kavasile birlikte üstlerinde halt\ 
çarşafları olduğu ha!de gene füşan· 
t.aşmda v:ılide :;ultan konağına dön
düler. Polisler İngiliz k:lvası refa:~a
tindc 1Telen bu iki kadının ice!i gir-o • ~ 

mesine mümanaat suretile sefarette 
bir mesele çıl;&rına~l muvafık bul
madılar! Ana ve oğul o geceyi konak· 
ta gf>çirdiler. 

Ed:esi ssbah .şehzade· Nureddin 
efendi müla21m üniform:ısile, va!idt'
si de ~ıı.r.şaflı olarak konağın k::ı.pısın
dan çıktılar. Kendileı:lni bekliyen bir 
otomobile atladılar. Evvel::\ Selim 
efendiyi ziyaret ettiler. 

Omdan Maslak köşküne gittiler. 
Fiç Moris Mahmud Şevltet paşayjl 

giderek şehzade ile validesinin İngil
tere sefaretine müracaat ve ziyaretle
rini anlattı; Maslak köşkünün ken
dilerine tahsisini elçi namına ilttmu 
etti. 

M:lhmud Şevket paşa: 
- Zaten biz orasını verecektik! 
Dedi! 
Nureddin efendi senelerdenberl 

Maslak tarafına gezmeğe çıktıkça. 
köşke uğrar, babasının yatak odasın· 
daki yatağını öperdi. 

Bugün de köşke girince 1lk l~ bu 
oldu. O gece bu yatakta. yattı. Otum 
sene bu köşkü muhafaza etmlş o!an 
çerkes bekçi eşyayı Behice hanıma. 
teslim etti. Hatta bir çekmecede ea-
kiden kalma kahve, şeker bulundul 
Köşkün Beyoğlunda meşhur mo

bilyacı Şavenden satın alınmış ~a.
sı gayet iyi muhafaza ed1lmişt1. 

Sultan Reşad Behice hanım Mas
lakta yerleştikten sonra: 

- Kızını inşallah iybttrt Ben ona 
Maslağı tehsls ettim! 

Diye hatır sordurdu. BadeharabU.. 
Basra tngll1z elçisi.le madamı da z1.. 
yaret kabllinden bir defa Maslağa 
uğradılar. 1' kapanm.ış glbi görünü,. 
ıyordu. 

Behice hanım bir müddet sonra 
Avrupa.ya bir seyatıaı etti. Bu seya
hat saray ve hükQm.et muhitinde hi9 
hoşa gttmedL 

( Af'kası var J. 
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aıaldKAYE Kanlı mı, keniız mt? 
.......... •ı• ... • 5 iP 1 ... .... .,..,,......,__ . 

Dbual tlpatı aım....at ... =· 
~~-----· .. büeı. eTl:A alt w oım.a illa ~ ...-.u. Almlll, bnaı, uka1anDMla lall 
~ :lıMl M1'lla ....... lndl19, ,_.. 
..asırda bir aile mecllsi toplandı. BIJQk 
~ ıeleoeltni Kmelln dadısı, abfa, b&h
flf&ıı da derhal haber aldılu. anıana ~ 
.... da blJiik bir faa1119t ........ 

b:t saW'lık tıa bir teJcrafln ba Ddar 
tıe1&f UJ&nclınııuı .ebepm deltldl. l*tp 
IMy 1enıruı, pet oot senctndi. <>&m MDe 
nvel babaaınm vefatı iberlne ellDe P9ltl 
~çük blr aermaye lle AdanaJa sttmll. 
... da pamuk ticaretine bql&IDJI. mnell 
adece pamuk alım .satımı Ue utrafu'k• 
'lr müddet geçince kftçtık blr taı1a atm 
alarak bi1.zat pamuk yetift.lrmeit Mfl•mlf, 
yavaı yav&.1 itini bilyiltmilf, bu suıe&le btl
Jiik bir servet toplamııtı. Bucln uoaua 
bucaksız pamuk tarlaları, 1k1 be,tt fab
rikası vardı. Servetini Jki mU.ycın l1radaA 
fazla tahmin ederlerdi. 
Şeklp e\'lenmemi§tl. Akraba n•mma 1al

nız kız karde,ı, kız kardeflnin oooala D· 
haml vardı. Ilhamlyl otlu Cibl 1tYer, bil
hassa küçük Emel lc;in bayılırdı. Her 1tne 
7azııı, Adanad:ı şiddetli sıcaklar bafladılt 
aanıan Istanbula ıeıır, birkaç af burada 
kalırdı. Çamlıcada btıyük bahçell bir kötk 
aat.ın almış, bunu Emele hediye etmlltt. 
Mayısın on beşinde Dhami, alleelle blrilk
ıe bu ko~ke nakleder, bet on cOn 80Dr& d& 
dayısı Adanada n gelirdi. 
Şeklp Istanbulda bulunduğu samanı tam 

bir ist iraha t içinde geçirirdi. Eber ıtltı
ler bir tarafa ~:kmaz, Emelle bahgede ıe
aerdl. Istanbula indiği zamanJaı' hertu 
~in kıymetli hediyeler satın alırdı. 1stan
bula. gclınce elblselerlnl. paltolannı tnıa
minln ter.ı!slne diktirir, bu mtmuebetlı 
İl.hami i~ln de birkaç kat elb.l.se palto sl
paı iş eaillrdi. 

E\ deki hlzmetçller de Şekibin hedlJele • 
rindcn m .. hrum kalmazlardı. Bunl&ra her 
nsHe ile bol bol bahfişler de verirdi. Bu
nun için evde herkes Şeklbi sever, bUyük 
beyin gelecetf. zamanı sabırsızlıkla bek
lerdi. 

••• 
Yemek odaaıoda toplanan meclis ıüratl• 

ıu kararlan verdi: Yann sabah ev baltan 
at•tı temizlenecek, f}Pkfp beyln oduı açı· 
larak havalandınlacaktı. Bahçı"f&n aqs.
ma kadar bahçenin tanziml lle meflU} ols
oak. pmelc sofrası havuz başında hazır· 
ıanacaktt. 

Yemek sofrasından bahsederken llÖS Y~
mek list esine intikal etti. İlhami: 

- Ist.ersenlz yemek listesini ben tertip 
edeyim, dedi. EvvelA. hafit bir sebze çorba
a. .. Bir yolcunun batuu dinlendirmecl lçin 
torbaya ihtiyacı vardır. Bundan IOilI'a b~
ııt ... Malum ya· Adanada balık yoktur. llec 
h&lde dayımın botuna lider. BalıktAD 
.t0nra ıüzel, kanlı bir külbutı.. daJllD a· 
tara etlerl çok senr (aevcesine d6nereıtJ 
61le det\.! nıl Leyli? 

- Evet, fakat kanlı delil 
- Nasıl kanlı d~tll? IaJcar& dl,ye oN1a 

kvpkuru bir teY mı çıtaracabum? 
- Ne yapalım, dayın bundan botl& . .ı

.,__ Geçen sene bir defa abqı 80fra y-ı 
bnlı blr Jı:illbutı rondermiftt. Dayın ou
D& ellnl ıurmemlt: clŞu kanlı etin manu
raa bana bulantı veriyor• demlfU. Hattt. 
biz de da~ ma hurmeı ederek yemeınlf, ıa
balı oldutu ıibi af&lı.Ya ıöııderml.ftik. 

- Leylicıılım, senin aklıııda Janlıf kal . 
aıf. Ben pek iyi hatırlıyorum, ıeoen 1ene 
ahçı aofraya, senin babeettitln lfbi, tasla 
p1tm1t, kuru bir külbutı ıöndermiftl Ta
'-k sofraya ıellr ıeımez dafUll Jibilııl 
et.flımtf: cAbçıbqı bu akfam kttlbuıqı 
pkmll. Böyle kupkuru et 1enmea. lu ta
batt llf&iıya ıötilnlıu demiftl 

- Hayır ıen yanılıyorsun. Benim PH 
lJ1 hatınmdadır. Hattl o alqam dayın 
lıı&ııa ifleme dantelden atır bir Wftl.Wt 
Jııediye etmıştt. 

- Ben de bucün lfbi hatırlıyorum. ltfe 
plınezden evvel dayımla tundurat11& ut-

::.w~a'!?! n. 
-~ .......... -- aç. e ~····· •.-.ı .......... 
~-

- ... -- lfbı 1llnflJohlJl l"· 1anD .ar...ı ..,. ,.aınoe lrafllllD& lrimla 
.......... flbıwk oluıu.k hlt ..... 
• *bM boMak: ca.llba benllll lldclL
- CldlJıorlal . .... ..,...sıkb ., ... 

- ... bn lı&r dlbuk pbnnU Ml-
lıt 1'mtll bualDp IOfn.d&D bfuak 

- Bllbll: .AmUl .. 11' pifmlf• cUJwell 
...-aeJt1'eO*. 

_ llaı1l JemlJMH... :a.aım b&lı•ma 
ttlwedr ....sır. 

- Binim de ...,,..m pyet Jarnretlldlr. 
._ Mı llbl lı:tltlt nottaıara Ddmlar da
a. iYi& cntat ederier. 

_ .._ " taftlet ola dlJecellm JV'L 
J'üıd ,.met meeelulnde eaenyeııt Ja
ıululu. 

- 111111 ~-Hem bak llD& bir 
4lelll: Da7ID Dıt;IJar blr adamdır. bt plf
...... bıılı eU glJnemek ırtic;ttlr. Tabtl 
lJ1 plpıaif. Wııemul kolay etlen ralbet ........ 

- SYet amma, d&Junın diflerinin blalm
~ -tlam oldatunu unutuyanan. 

- lJa1Rm1110rwn. Pab.t ne kadar ola 
J'lllb bir adam detü midir? 

- LeAlJ bu delllln pek çtmlk o14ulun• 
- lUraf et. 

- ••kfıldı, ltD hakikati kabul nmtye-
oü.lbı. Dur, bul annene eonJım. o elbeıte 
Drdeflnln tablatlnl blsden 111 bWr. 
Mlna.kqanın bu mecraya dökülmeet 

t.rtnı Ne~r hanım mt}fltül blr mevkide 
talclı. ltardettnln eUl yemekleri MYClll\nt 
blllrordu. Fakat Dnlı )'&but tanm ttı
INı llMtan hanatainl tercllı etutlne dlkkaı 
Mmem1ftl.. Bunu açıktan açıta 16Jleet, 
mftı>•hpyı ldeıa bir meıtnella muelelıl 
fekltne IOkaıı tarı kocanın yaruııda ıll
Ullıç Yulyette kalacatını hı.etti. b:t ta
ıan.n blr1nln ldcllumı kabul etmete de 
bô&n 70ttu. <>tlunun dedlllnl muv&tlk 
bula, kendla1nl tım ırlbi aevdlll ıellni d&
nlaıeak. be11t1 de lçinden: .But.ün o :-nu
b&bbeUer eöıı&erlften ibaretmif. Oelln de-
111 ml7tm? ...• diyecekti. Oelintııl tercih et
R otlu, arasıra lltife tarzında llÖylecltll: 
.Anne, .1811 relintııt benden 90k aevt70rıun. 
öJerine hakiki blr tekil Yerecek, kalbl 
tınlaoattı. Nevber laanım lktatnın de lne
Unefıılni oqıyacak bir çare dütilndtl, de
di ltt: 

- 1111 meaeleJl lltlnia de fula lam eW·· 
nts. Bu gibi küçük noktalarda lnlUl dal
m& yanılabWr. Ben k&tı bir teY ııöyllftml-
1eoel1m. Yalnız aklıma blr çare geldi: Ya
nn ab9lYa blr parça fazla et almaaını IÖJ'
lerlL Bllnların blr tıamı lle kanlı, blr be
mı U. de fazla plfmlf, kuru külbaatı ba
sarlar. Yemek baflayıne& ben llf ar&8lllda 
...... :ylmden külbutıyı ne tanda aev
dlllnl BOrarım. BanCillnl laterae o tabak 
ıeıır. olmu mı? 

Kan koca bu tekli pek belendller. Ne.
iM? bamuun ellerinden, yanaklarından 
Operet: cÇot lJl, çok lyth dediler. Yemek 
lı.teıdnln alt.. tarafı ittlfatl& tertip ecUldl 
YI o atfaından ahçıba,ıya bildirildi. 

••• 
BnN1. akfam Le7ll, iıhami ve Emel, da-

11 beyi LstaaJonda kaqıladılar, birllkte 
lı:l)fte pldller. Şeklp kız karde,lle öplf
tüktelı 10nra yıkanmak, elbise detitUrnıelı: 
için oduına çeldldi. Leyli aofradakl vuo
lara 91oek yerlefUrlrken blr &qam enelld 
m6nakqayı hatarladı. Yanma )'&klquı 
tıham11e: 

- Annen ook &kılh kadın, dedi. Aranus
dati lhtultı o kadar iyi halletti ki ... Zaten 
on.un lıÇln herkes lcendlslni ae~lyor. lılaa
matlh IOfrada benlm haklı oldutumu ~ 
reoelı:sln. Dayın muhakkak ook plfmlt, kan
- .U lat.ıyecettır. 

- Bakalım, 16recetiz. 
- len elln f6pheli duruıorsun. i.ter-

- ilaha kıtulalun. 
-111.J, baJI 
- llv aentn ded1l1n çıkana ben ana 

bir trant alacalmı. benlm dedillm Vlbr-

Tuzak içinde Tu.zak 
Tefrika No. 31 

cŞimdi artık büyümilf bulunuyor-
1\lll. Kuvvetllain, tahlillialn, l&riflin. 
Bütün kadınların hofuna pıecet bir 
ckek8lıı. Kazandıiun ne varsa l&D& 
.-rtettiğimi blliyomın. Ş1mdl arbk 
l)en1m yüzümü güldürmek vazifen de
lil midir? Sen )d, lngiUzceJi ümdrall, 
transızcayı Pariali gibi konuttull:
ıan maada, mükemmel rumca, arap
ça, aıınanca blliyoraun. En iyi allele
dıı çocukl&n gibi ldbar tawu hareket.
lıerin var. 

- Beni mahcup ediyoraunus ... 
- Yok, yok_. .. Beyhude tensu ı... 

tmıes; if meydanda ... Senin uata ve 
eeımr olmam iltedim. iııaan hayatını 
1:J1 tMıf:lm etmek 1ç1n her feJ1 IÖM 
almalı ... Hayat memat meselflll bu ... 
llll bePim ı.ted1lim gibi oJace1raın, 
8uh1... Bunu ben iltiyorum... Use
mıc:te b\l kadar hakkım var ... Hem 
imin mürüvvetini görmek en birinci 
tmeltmdir. 

Baba1Jim cSuhb deditl genç, ba
pıı, fttpheyle sağa sola salladı: 

OQJümSiyerek: 
- Tuttuğumuz yol, yalnıs muha.. 

tuaıı değil, ayni zamanda güç yol. 
- Güç. evet ... Fakat üzerinde yü-

Nakleden : (Vct - N11) 

rnnm..ı lmJrAneas delil... Hele Jü
rür de hedefe ulqıraak o aman ..... ....,isin derecelini dü.ftln... İatan
INla IGll M)'ah&Uerimdeıı birinde bu
nun amamile tehllkeaia bir tekilde 
Ulledllmestnln çares1ni ketfeWm. 

- Tehlikem mi? ... Şafanm ..• Na-
111 olur? 

- Senin için ilk yapılacak if, bir 
kadının hoşuna gitmek, onu kendine 
&flü& bağlam&ktır. Fakat tabiatile 
pl1flgüRl bir kadının delil, bir I08· 

7ete kadınının hotuna gitmek... Bu, 
modem bir imdir. On aelds Y"flDda, 
tecr'(lbMts, güzel, zengin .. . Milyonla
nıı l&hlbi... Onun hoşuna gidecek, 
kalbini çalacaksın, kendine deli gibi 
1f1k edecekıdn... Bu kadarcık bir 1fi 
beceremez misin?... Zannetmiyo-
rum ... 

- Hayalinizde peri masalı gibi bir 
feYler yqatıyorsunuz. 

- Bugünkü masallar yarın haki
kat olur. 

- Nasıl? 

- l!'.sasen tedbirler alınmlfbr ... 
8enkı lamin art.ık Kudret Suha de
lil·.. Bu esld adını unutacalrıan ... 
Sen Mıaı.rlı Blatanbulll Sübil. •• --

• • 
• 

.......... 111/MI 

• 
• 

11.18: Proeram n memleket aat apn. 
llJI: A.Jans.,. meteoroJoJI baberter1o u.ao: 
~ alslti: (Pl.), 11,IO - H: ınstlı:: K&
llpk bıatlt mlldk (Pi.). 

18: Proaram ve memlebt aat .,an, 
Jıl,GI: ın.ık: Rad7o OU Orteat.ram. 11,IO: 
KonllflD& <l"usull batlı:mda>, 11,66: 8er
~ .u, 11,10: Memleket aaat ayan, ajans 
Ye meteorolojl haberleri, Jt,30: Tilrt mfl-
11111: J'Uıl b.,.&ı, I0,16: Konutma <Pııl
tıahlk), IO,IO: Tlrt m1lzllt: Kan.tık Pl'Ol
am, lU6: Mtlslt: Küçtık Onkeatra <lef: 
•ec1p Aftın>. ı - Bana Löhr: B&'"f18r& 
•üıluı. 1 - Brahma: Macar dansı, No. 1, 
1 - J'nm Lebar: KVA operetinden pot.
puri, f - W&ldemu GH>lah: Çakır keyf'lm 
(V1Jan& tarlac), 6 - Amo Ma.undorf: 
Arsa (Vala) , 22,111: Memleket saat ayarı, 
~ haberleri, ldlaat, Nham - t&lıY1llt, 
bmaıQto - nutud boıaa <Flat), 22,30: 
lııltbıllt: Od& mazıtt (PL), 23 : MtlzUt: OU
lııand (Jll), 11,26 - 23,30: Yanntl program 
"tapen11. 

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

Yer detiftirecek 
kiracılara tavsiye 1 
Akşam'm KVçCK iLANIA-

Rl'm dikkatle okursanıs kend1-
niu en ~lverifli yurdu yorulma
dan bulabllirslnb. 

............................................... 
• aeoeıı ıün Beyotlundakl oameklnda 
t6r411Qmb kulD&ftan bir elblaelik kee
oeltain. 
İ1ham1 ltahkalıalarla s1ikHl: 
- Allah için arad& mü.-vu varı ... :aıı 

pahalı kravat bt lira, halbuki btr elbtaelllı: 
em 11raı 

- Bat kaybedecellni blldilln - telli 
ecliJonun... İs\er1en aen de bana b1r ~n 
ooraP al. 

- Pelc1ll kabul... 
Bu mada 4aJı bey ataiıYa tııdl, bertu 

.ıra bqmda \oplandı. Çorba itilirken 
NeYber hanım aordu: 

- Atabey, &hçı bu &kfam aüzel b~r 
ki\lbu\l hazırlamıf. Püa\ blru fasla bnll 
'6rdlm. llual laı&enln lı:anlı ••• fasla plf
alf, turu mu? 

Le:rll ile İlbami nrilecek cevabı merü.
Ja bklı,ortaıdı. 

Şetıp, büJilt bir aükWıeUe: 
- Sorma hemflre, dtdl, ben artık et ye

mlyorum. TamQonmn bir puoa ;rikkltl
mlf, doktor eti yasat eıtl. Ancak aebR Ue 
lral'1f1k t:ı;Jma halinde ytyeblllyorum. 

Kan koca blc; beklemedikleri bu cevap 
t.arp.mıda afalladılar. Nevber h&nım itisı
ne bakarak mlntdar bir surette tebe8silm 
etti. Ktlçtuc Emel de ellerini çırparak: 

- Oh ne annemin dedili çıktı, ne de 
babamın ... diye batırdı. 
Şetip bey, tız kardeotnln tebessümün

den, Emelln batırmasından bir hadtııe ce
reyan ettltlni anladı: 

- Ne var, ne oldu? ... diye sordu. İl.hamt 
bir akp.m enelki münalı:aıayı, nasıl bah
• tututtutıannı anlattı. Dayı bey kalı
Jtab•larla pldO. Sonra: 

- Madem ti benim ytlzümden bu kadar 
mtm.akaplar olmut. İatanbula inince llk 
lflm tıhamiye bir ıuavaı, Leyll hanıma 
da betendll1 kumqtan bir elbiBellk &lmak 
oı.un ... dedi. 

Bir Yaldn 

- - - ..,___ . ........ -

TDrk kahraman/arı 
Tmıu • 11 Yacını /Jıeml.,. r.Jrretltlin 
fatma lelimin tlat6ntl I~ sünet doiuncıya Irada~ 

onun bat u-da beldiyecekti 

-- Ye ldl~ordu. 
danndan lD.er 1nmes torbalarmGD Jl

... pbrdı]ar. Yemete bafladılu. 9peJ
oe ,.. Jlrimlfier, J'OnılmUflardı. 

8IUm J6QtıAlne baktl: 
- llnd1Utllh •muı ne kadar parlak . 
- ~- Bem parlat.. hem ele oot alçak. 

ta.n Meta l~kl Jl}dW&n eU1e \atacak ...,... 
lelim birden yerinden fırladı: 
- fm"ada blru &tef yabak fena obm

JM&t. 
J'atma, BeJimlp elinden tuttu: 

· - B&ft mcak. Atete ihUyacmıuı yok. Yat
•aaü clMa l,Jt olur. 

- Reden !Mmlyomın? Valıtl bQYanla• 
zuı euatımısa annaaı ihtlmaltnl dlftln
•'1ol' muaun? 

- B1blN ıeoen sün .• aruında, b1I 
Jolda Yabfl ~ eeer oJma.dılU\ı 
IÖJledl. Atef yüanalt bılmlal beW etınlt 
Glura. 

- Kimden tortıuyoraun, Fatma? 
- -.ı1t1 etrafta lfsl•ııın1t bir dt}fman 

YUm. İhtiyatlı davranmak daha lJ1 de
lil ml? 

8IUm bir alacın önünde durdu: 
- O halde ben fU atacm öaıtlnde yata

eatun. 
l'atma ıiilıerN : 
- Sen çıtdmlııı mı? dedi. Yorsun bir tn

llD, &l&O a.t.b4e rahatça yaıablllr m1? 
- Uyu7ablllrim aaıuyorum. İçimde bir 

tortu •ar. 
- Neden unuyonun? fu &lacın dibin
*~ otıann W6ncSe Dllfıl mışıl uyuyabl
Unm. 

- Ya .sen? ... 
- Benlm QJkum 101'. Uykum ıellnceye 

b4ar .eni bekll)'ecettm. 
lelim .evlnd1: 
- Demet ~. ben uyurken, sen uyanık 

duneakaın .. beni bekliyecekaln. öyle ml? 
- Evet. Mademki Yabf1 ha,fY&Jllardan 

korklQ'ora\Dl- .en yurdumuza, ordumuza 
limmsın! Benl, uyurken beklemek vazi
femdir. 

- ı,ı amma, .en uylw5uz kalacakııa. 
raımaı Yarın 1olda at üa\ünde uyukla
•awm>sın? 

- Bayır. Jllıı üç sin uykusu blablll· 
rlm. 8en merak etme. Ha7dl yemeli bitir de 
Jat. 

8eUm yemetıne devam etti. 
ıtuwııanndUJ alacın üattınde tiçüt bir 

t111 JUV&ll ıöriinüyordu. Sellm. kutlan 
~: 

- Bak, l'atma! l)u h&yvancıtıar t.ıpla 
bir aüe71 benliJOr ... Erlrek tuş &IDDda bir 
Jetüllk ~ yuvuuıa ıeldi. Dili ot. 
cınu f8D S8llle oavılday&rak kaqaledı. At
smd•lr1 yemi aldı. İfte, yuvanın l~den 
kQflt blr bal daha uanı1or ... Bu, OD1arm 
p.mılan ola pret. Tamam .. yanılmıyo
rum. Ana, baba lltönoe 1avrulannın br
IWll doyurdular. Tüyleri benüs çılrm•mlf 
olan bu yavrucutu nasıl tanat.ıarın.ın ala
m aJl.p anclltlerlni ıörtlJor musun? 

l'atma itini 9t1rerelı: enap ftrdt: 
- Ne mutlu onl&ra. Meaud, ten bir yu

Tac~ kurnnıflar. Ya biz? ... Dünyanın bir 
acundan tallap Endtllüs dallanna kadar 
pldtt. Yllbancı ellerde Jenl bir vatan 
kurmak hulyaalle kaleden kaleye, daldaD 
dal&, şehirden tehire kotup duruyonız. 

- Sular bulanmayınca durulmaz, .rat-
111&1 Artık Jl:ndtllüae bAklm aayılabWrtL 
cKara cübbelller• saltanatı nihayet bul
mu.ttur. Buralarda kırk yıl dolapcat dell
ıtz. Artık yollar açıldı. Şama kafileler 
sitmete, Halıte7e hediyeler gönderilmeğe 
bqladı. Elbette biz de bir ıün bir baltaya 
ap oluruz. 

- Tank'ın yanında çok kalacak mıyız? 
- Ummam. Belki bir yıl sonr& biz ele 

döneriz. 
- Nereye? ... 
- IJa,ma, .ti vatanımuıa. 
- Tank, bur&daki sablUerln bir :yere 

amıeaıne W.n.ftar ~ .. Dolru mu? 
- Ben de dUJdmn amma, tnanmedJ1' 

oııun mıt•dı ATI'UJ».Y'& inmek, oradan 
Ballcanlar yollle Btzana l&l'kmaktır. 

- Ben de böyle dtiftlntlyonım. Tank, or
naunun blr kllDIJlll alıp yola flbrsa, 
lllltıne ~ ldmae pçemes. l'akat, bir avut 
möcahldle 1ola çıkınca, ehlls&llbtıı bir
lefmem ve müttefikan T&nk'm 1llıerlne yU
ı1imeai batıl onu matldp etmesi muht&
aeldlr. 

Yemekten aonra Sellın aordu: 
- Tanlı: prp 1eferlne çıkara&, 1811 de 

ldrllltte ırltmek IBter mtlln? 
- Şliptıeldz. İlbill1ede böyle tonuşma

llUf mı klik? Fter ordu Ue harbe yöriırse, 
IMn de Tank'm Peflnden gldecetfm. 

- Blblrla, Tank'm prbe &lan yapmas\
na taraftar ıörüıımilyor. Acaba bir tehlike 
mı aezijror? Yoka o da Musa bln Naslı 
libl, Tarıt'ı oetememele m1 ba§ladı? 

- Blhlrla, Tank'ı canı, otlu ıtbl ııever 
anıyorum. Kter o da fikir Ye niJeUni dc-
11ftlrdiyse yazıll. 

- Kime yazık? ... Elhlriae mi, Tarık'& 
mı? 

- Elbetıe Elhirl.se yazıt olur. Çuntü, 
Tarık her aman mucizeler yaıatma.ıa 
muttedlr bir kahramandır. Ordualle ıube 
altuı yapana. Blhlris burada yalnız kalır. 

- Daha i.Y1 ya. İfbillyede hükümdarlar 
llbl yqar. Yeni aervetler, haz1neler tpl!\r. 

- Onun servette, hazinede gözü ~ ok 
ki.-

- Ya nede ıOzü var? 
- Haccacın meYkiinde. 
- O halde o da Şama dönmek isl.iyor, 

ÖJle mi? 
- Şama dönmek tstedlğini bilmiyorum .. 

J'akat, Halıfenln veziri olmak istecUtınl y:ı
tından butyorum. 

- Haccacla bqa çıkılmaz, yavrum! O, 
müthif blr adamdır. Sal kaldıkça. Hull
fe, Haccacdan ayrılamaz. Haccac da .,1-
meden mevkilnl kimseye terk etmez. 

Selim öksürerek yere uu.nmıttı. 
- Uyumak iıltiyorum, Fatma ı Uyku:.uz

luktan gözlerimin içi oyuluyor. Sana ıuvc
ııerek göüerimi tapayacatım. 
Atacın dibinde uyuklamala bqladı. 

Fatma, Selimln üstünü örtmüttü. 
Onu, ctineı dotuncaya kadar bq ucun* betllyecekti. 

* Erteal l&bab ... 
8ellm ıooerini ~tılı zaman, gıinq dağ

ların arkamndan 7en1 dotuyordu. 
Selim, ıösıerini ututturarat Fatmamu 

Jbüne baktı. 

- J!!pe7ce UJUDlUfUDl. 
Ve §&4kın ~kın etrafına IÖE ıeadirdl 
•atı yumuşak bir yerde yatıyordu. 
- Beni di&iııde mı uyuıtwı, ıraıma? 
- Ent. önce balını tap. dayam14tın. 

°U7UJU1le& taştan dizlme aldım. 
8ellm vücudunda hattl bir ürperme 

•117du. 
- Bndülüa datlannda ıeçen bu geceyi 

eutmıyacatım, Fatma! V1icuduında ôy:e 
1rir hafiflik var ki... Düne tadar, 191 ı.oş 
lılr su tüpüne benziyordum. Sen bu ~c-ce 
taıblmi doldurdun benimi 

Fatma ıröalerlni süzerek gillümsedi : 
- Beni ?Uyanda mı gördün yoksa? ... 
- Hayır. Gözlerime, Endülusün büyülü 

rtiyalanndan daha fazla inanıyorum. S n. 
kaqunda duruyorsun! Seni görüyorum .. ... 
ni, günqe ba kar gibi seyredıyorum. Ve 
ımıertm sana baktıkça t:una.şıyor, Fa t· 
mal 

Belim, Fatmanın dizinden kalktı. Fakat, 
bu kahraman \"e temız yürekli kadını ku
caklamaktan kendini alamadı. 

Selim, o gece. Endillüa dallarının koy
nunda uyurken, gerçekten büyillenmiş gı
biydl. 

(Arkası vı&r) 

aena:Jn bir babanın evlidısın ... Şim- Onun için, evlAdım, sen hiç korkulu dan ayrılma ... Bak, nefis puroyu nasıl 
di Mısırdan aynlarak, yerleşmek üse- rüya görme! Rahat rahat uyu! Kal- zevkle fosurdatıyorsun ... 
re :tstanbula gelmiş bulunuyorsun. bini ferah tut! Delikanlı omuz silkti. 
Zira, aözde ecdadın İatanbullu lmlf. - Benim de iatediğim çarpıntıaaa - Babacığım! Bugün baştan aşa-
TOrkUllü hatırlayarak, burasını ca- bir hayati... jı felsefe kesilrnişsiniz. Fakat bize 
nın çekmiş. Esasen Yunanistanda - Mesuliyet bende olduktan aonra tavsiye ettiğiniz yolu takib etmiş ni-
da, babandan kalma arazin var... ne korkuyorsun? ... Seni senden daha ce insanın da İngilt.erede lord, Fran-
Bunlar yüz bin liralık emllk, toprak iyi dütünüyorum. Ada baron, Amerikada petrol knuı 
Yesaire ••. Bütün bunlan tekzip et- - Mersi. olamadıklarını, kellelerini celllda kap-
mek mümkün delildir; slra Burlett · - füpbella ld, dostluğumdan dai- tudıklarını unutuyorsunuz. 
Templet.on and Co müeaesesi lcabedeD ma bayır göreceksin. Fakat dolnmı- Endişeli endişeli: 
kredileri bbe açıyor. Cidden preruı nu ıatenen talihimiz de yar oldu. Te- - Belld bizi de bekliyen lkibet 
glbi Jaf&Yacaiız. Nitekim flmdl ta- l&dttf bisi ıu mükemmel Burlett müee- budur! Zindan yahud .sehpa! 
tarıbula 6Jle debdebeli, tantanalı te- ıenllle kaqllaftırdı. - Bu derece korkakJıiı sana ya-
kilde gelmif bulunuyoruz. Yapacak Deliltanlının bu müesseseden hiç kıştıramadıimu .söyledim, çocuğum ..• 
pek çok işlerimiz var ... Anlıyor mu- hOf}anmadıiJ. anlqılıyordu: Hayatta kendini o kadar değersiz mi 
IUD? _ Dünyada 

1 
bu derece ipten ka- ıörüyorsun? Hayat nedir? Mücadele! 

Misldnce bir atalete nasıl kail olabi-
- YaV&f yavaf... sıktan kurtulm\lf tirket de görülme- lirsin? En yırtıcılaı· dalına en muvaf-
- Çok f(lkiir, elhamdulllllh... miftirl - dedi. fakıyetlidirler ... Hayvan cemiyetleri 
_ Demek büyük bir dolandıncılık - Senin Banyadan Konyadan ha- de, insan cemiyeUeri de bunun böy-

flrketinin . . . berin yok, çocuk!... Şu Alemdeki bü- le olduğunu gösteriyor. Öyleyse . en 
Babalık, göslerini devirdi: Jilk 1ervetlerin ulını ara: Ya mü&- kuvveili», .en zallın• oımanın 701unu 
- SUa ... Öyle .,eyi aizına alma... temı.kelerln yalınulle, ya bir iatilA. tutmalı ... Zabıtadan daha atik, dalıa 
- Niçin? ordusunun kılıclle, yahud da onun il· tetik davranmalı. . . HAkimlerin eline 
- Alzın alıfır... ili dalaverelerle elde edllmtıtir. Ça- seçmemek için gözünü dört açmalı ..• 
öteki, dudaklarını hafifçe büktü. ı.pnaırıa, namusklr abn t.erile ·ancak Zen~rin malını kendi hesabı~a 

İatlhtatıa: lmtlr törpWenlr; yahud, tnsanın f&ll- pçirmek için, insafsız, merhametsı;1 
- Nasıl isterseniz. .. - diye bil' lrıo- • Yana mütevul bir aervet elde eder. oımaıı; her vasıtayı mubah görmelt ·• 

eaınan Ye pahalı puro yaktı. m.lm aerm&Jemiz olmadıtma göre BülAsa, herkesten kuvvetli, maharetli 
- Btltün evrak milkemmelen b&- b8tirme yolu t.erclll etmek mecburi· olmalı.. . Biz de böyle olacağ'ız, Sühi ··• 

mrl&nmıftı.r. Zabıtaya, laıloloahlkla- ,_undeyts. .. Y&hud da bütün hayatı- Şimdilik ilk şikanmız zengin bir ım. .. 
ıa, bankalara taallak eden mwleler- mmca tlne.fle kuyu kazacağız! 'htkı- Ve sen bu avı avlıyabilmek. için bfi.. 
de hiç ansa çJJmıaz. BalrJnm1 wta heır ı&Uı aoypnculuk mükemmel ifUr, ıttn minasıle emsalsiz bir sil&ıısın · 
J9l'dlll bQmü f&bade\ fi816Wk.lll •••• , 1 _w1Adım-·-==~I =-811l=-ben~--im=-=pıe-· -rdi~tinı=-~)'Ol:...:..:_·_L--~-~---''-.t1'.a;M1_,. __ ..-,,@&.lr~•..._ 

L~~----~~--~----------~---~-



Sahife 10 

Dlcle nehrinin sular1 
alçalmağa başladı 

(Baş tarafı 1 ncl sahi/eda) 

İzmJr 7 (A. A.) - Mersin - İstan
bul ve İstanbul - Mersin postalarım 
yapmakta olan Etrüsk ve Erzurum 
vapurlarının dün limanımıza gelme
leri lazım geliyordu. 

Akdenizde hüküm süren şiddetli 
fırtına yüzünden bunların oldukça 
teahhurla limanımıza gelecekleri an
laşılmıştır. 

İzmir 7 (A. A.) - Dünkü müthiş 
yamur şehir için büyük bir helaket 
doğurabilecek safhalar gösterdikten 
sonra kesilmiştir. Cenup rüzgan da 
durmuş ve hava soğumuştur. Yağmur 
esnasında bora halinde patııyan ce
nup fırtınası şehrin en sağlam bina
larını adeta sarsıyordu. Yağmurun 

doğurduğu seller bazı caddeleri ve 
çarşıları kaplamış, tramvayların se-' 
ferlerini kesmiş, lağım yollarını pat
latmıştır. Bazı yerlerde yukan mahal
lelerden selin getirdiği molozlar l~ 
ğımlan tamamen tıkadığından bura
larda sokaklarda biriken sel sularının 
irtifaı 40 santimi bulmuştur. 

İçinde insan bulunmıyan bir ev yı
kılmıştır. Bundan başka bazı evlerin 
duvar ve bacaları da yağmurun şid
detinden yıkılmıştır. Yalıboyunda da 
birçok evlerin alt katlarını su basmış
tır. 

Egede su baskını 
İzmir (Akşam) - cUzun kurağın 

yağışı pek olur.> diye bizde bir darbı 
mesel vardır. Geçen kıştan sonra top
raklan bile çatlatan bir kuraklık ol
muştu. Şimdi de yer yer feyezanlar ... 

Su mühendislerinin tedkik ve mü
talaalanna göre feyezanlar, on senede 
bir tekerrür eder, mühim zararlar ya
par. Beş yılda bir vukua gelen küçük 
mlkyastaki f ey ezanlara seylAp demek 
icap eder. İzmir ve havalisine üç gün, 
üç gece yağan yağmurlar Ege bölge
sinde yer yer tuğyanlara sebebiyet 
vermiş, hemen bütün ovalar, mezru 
sahalar su altında kalmıştır. Bazı köy
lerde sular, evlere de hücum etmif 
1.se de köylüler tetik davranarak hay· 

vanlartıe birlikte dağ köylerine iltica 
eyledikleri için kurban olmaktan ~ 
tulın u.şlardır. 

SeylA.ptan bazı köylerde evler yıkıl. 
mışsa da nüfus ve hayvan zaran yok
tur. Yalnız Ödemişte Kiraz nahiyesi
nin ipsara köyünde tlmmü adında 
bir kadın sellerden yıkılan evinin en
kazı altında kalarak telef olmuştur, 
Manisa ve Menemen ovalarındaki köy
ler büyük tehlikeye maruz kalmış, İz.. 
mirden acele yetiştirilen sandallarla 
imdadlarına gidilmlş, evlerinin kire
mitlikleri üzerinde imdad bekliyen 
zavallılar kurtarılmıştır. Bakırçay 

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri!• 
bunların tabileri küçük çaylann SU• j 
ladıklan geniş sahalar üzerinde yaşa.. ~ 
yan kesif köylü kitlesi, mahsul itiba
rile mühim zararlara uğramıştır. Bun,. 
ların kanunen vergi borçlan ile Zira
at Bankası borçlannın affı ve tecili 
IAzım gelmektedir. İcap eden mu
amele yapılacaktır. SeylAp, bazı yer
lerde mahsulü kalın mil tabakaslle 
örtmüş, bir çok yerlerde de bir metre-
den derin su toplanmıştır. Bu mah
sulden artık hayır beklenmemekt.edir. 

Küçük Menderes havzasındaki ıs

lah ve kurutma kanallan olmasaydı 
Torbalı, Tire ve Bayındır kazalarının 
bir çok köylerinin yerinde şimdi tek 
ev bulmak mümkün olınıyacaktı. Su
lan müstakim hat halinde denize d~ 
ken bu kanallar, bu havalldeki köy
leri mahvolmaktan, köylülerle hay
vanlarını telef olmaktan kurtarmıştır. 
Bandırma kazasının Elifli köyünde 

400 dönüm tarla ve Buruncuk köyü 
altında 70 dönüm kadar bahçe tam.a
mile hasara uğramıştır. Köyün umu. 
mt halAsı ve yolu harap olmuştur. 
Bir çok ağaçlar seyl!ptan köklerin· 
den çıkmış, sürüklenmiştir. Bergama 
köylerinden hal! haber yoktur. Ma... 
amafih sular çekilmekte olduğun

dan bundan sonra umumi hayat ve 
nakliyat tekrar intizamına girecek, 
bu köylerden de malfunat almak 
mümkün olacaktır. Mahsul zaran 
henüz tesblt edilememiştir. 

Felaketzedeler muhtelif 
vilayeti ere yerleştiriliyor 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Bunların milli yardım komitesi tara
fından ayrılmış komiteler clile istik
bal, iskan ve iaşeleri temin olunmuş
tur. 8/ 1/ 940 tarihinde gelmek üzere 
bulunan 250 felaketzedeye de intizar 
olunmaktadır. 

Ankara 7 (A.A.) - Hareketiarz fe
laketi karşısında İstanbuldaki Ame
rikan hastanesi sertabibi doktor 
Şepert, hükümetimize müracaat ede
rek mesai arkadaşlarile birlikte felfl.
ket sahalarında kendilerine vazife 
verilmesini rica eylemiş ve bu rlca 
büyük bir sempati ile karşılanmıştır. 

Bu talep üzerine doktor Şeperte 

Kızılayın iki numaralı yardım hasta
nesi operatörlüğü tevdi cdilmis ve 
bugün yanında ikisi kadın o1mak 
üzere üç asistanı olduğu halde An
karadan Sıvasa hareket etmiştir. Dok4 
tor Şepert ve arkadaşları istasyonda 
Kızılay umumi merkezi erk!nı tara
fından uğurlanmıştır. 

Kayaeriye gönderilen 
felaketzedeler 

Kayseri 7 (A.A.) - Felaket mınta
kasından vllayetimize mürettep 1000 
nüfustan 132 si husust bir trenle 
şehrimize gelmiş, bunlardan 65 i ya
ralı olduğundan hastanelere yatırı

larak tedavilerine başlanmıştır. Diğer 
67 felAketzede de evvelce ihzar edilen 
evlere yerl~tirllmiş ve istirahatleri 
temin olunmuştur. 

dilerlne sigaralar, portakallar ikram 
et~lerdir. Misafirlerden otellere yer
leştirilmiş olanlann istirahatleri tama
men temin olunduğu gibi, kendileri
ne ihtiyaçları olan çamaşır, elbise v&
rilmiş, aynca da nakdt yardımda bu
lunulmuştur. 

Erbaa da 
Erbaa 7 - Burada 30 yataklı bir 

revir kurularak yaralıların tedavileri· 
ne başlandığı. gibi 29 ağır yaralı da 
Samsun hastanesine gönderilmiştir. 

Baraka inşaatı devam ediyor. Yü.a 
barakanın ~aatı ikmal dilmek ÜZ&

redir. Erbaa merkezinde halk tama.
men çadırlara yerleştirilmiştir. Açık· 
ta kimse kalmamasına büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 53 köyde 
de i§ler teşkilatlandm~ ve aynı 
surette faaliyete geçilmiştir. 

Şarkikarahisar yolu açıldi 
Şarkikarahisar 7 (A.A.) - Giresun.

dan yardım suretile Tam deresine ~ 
dar yetiştirilen erzakın Tam dereden 
Alucra ve Şarkikarahisar kazalarına 
sureti nakli için Giresun vililyetl tcab 
eden tedbirleri alm.ı.ş ve bu maksad:Ia 
Tam dereden Şarktkarahlııar yolunun 
daiınt olarak açık bulundurulmam. 
temin edilmiştir. Bundan ba.şka felA,.. 
kete uğrıyan köyler halkının iaşelert
ni ve iskAnlannı temin için köylere 
memurlar gönderilmiştir. 

AK,All 

Venedik 
mülakatı 

"(BQ.f tarafı 1 inci sahifede) 1 

Macaristan karanlık kuvvet• 
lere karıı mücadele edecek 

Buda peşte '1 (A.A.) - Kont Cl~ 
tarafından Venedikte Kont Csaky ile 
mül~atını müteaklb yapılan beya
nat burada bütün mahfillerde büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Çünkü bu beyanat iki memleket ~ 
sındaki münasebatın samimiyetini ve 
görüş birliğini teyid etmektedir. Ma
caristanın şimdi medeniyeti tehdld 
eden karanlık kuvvetlere karşı Avru
payı müdafaa etmek için her zaman
dan ziyade İtalya ile birlikte çalışa
cağı burada teyid edilmektedir. 

F ranıız gazetelerinin 
mü tali.alan 

Paris '1 - Gazeteler, Venedikte 
Macar ve İtalyan Hariciye nazırları 
arasında yapılan görüşmeden urun 
uzadıya bahsediyorlar. Petit Parisien 
diyor ki: cPolonyanın Almanya ve 
Rusya arasında taksimi üzerine Ma
caristan Sovyet Rusya ile komşu ol
muştur. Umumt haı·bi müteakib Bela 
Kun tarafından Macaristanda bir bol
şevik idare kurulmuştu. Bu idarenin 
fecaytini bilen Macarlar bu komşu
luktan memnun olmamışlardır. 

Diğer taraftan İtalya, Rusyanın 
Macaristana veya Romanyaya doğru 
yayılmasını iyi bir gözle görmiyecek
tir. Bunun için İtalya, Macaristanla 
Romanya arasındaki ihtil!fian yatış
tııınağa çalışıyor. Vcnedikte başlıca 
!bunun görüşüldüğü anlaşılmaktadır. 
Macaristanla Romanyanın anlaşma
sı kolay bir iş değildir. Fakat bolşevik 
tehlikesinin bu iki hüktlmeti daha 
itilA.fcu yapma51 muhtemeldir. 

Şimdilik düşünülen şey Rusya, 
Besarabyaya taarruz ede]."se Macaris
tanın işe karışmaması ve Romanya. 
ya aynca müşkül!t çıkarmamasıdır. 
İngiltere ve Fransa Romanyaya ga
ranti vermişlerdir. İtalya d:ı bolşeviz
rnln Balkanlara yayılmasına ma."11 ol
mak için uğraşırsa bu kıtada sulh de
vam eder.• 

Batan vapurlar 
Bir İngiliz vapuru, Fransız 

vapurunun çarpması 
neticesinde battı 

Londra 7 (AA.) - İnglliz bandıralı 8300 
tonluk Clty of Mnrscllle vapuru, !skoç:;ra
nın şark sahilleri açığında bir mayne 
çarparak fazla hasara uğramıştır. Bir 
Hintll tayfa ölmüştür, 13 Hintli gem!cl 
yaralanmıştır. 

Cebelüttarık '1 (A.A.) - Fransız bandı
ralı Chelle yolcu vapuru cuma gecesi • :e 
belüttank boğazında İnglUz b:ındıra.Jı 
Klngston vapuruna çarpmıştır. İngiliz va
puru 17 kişiden milrekkeb taytaslle bera
ber batmı.ştır. Chelle yolcu vapuru hasa
ra uğramıştır. 

Oslo 7 (A.A.l - Hamburg - Amerika -
Line kumpanyasının 5050 tonluk Fran
kenwald vapuru, Bergen'in 70 kllomet~ 
kadar şimalinde kain Steinswıd clvann
da, dün, saat 16 raddelerinde batmıştır. 
48 tayfa ve Norveçll lkl kaptan bir Norve9 
gemlsl tarafından kurtarılRrak bugün 
Bergen'de karaya çıkarılmıştır. 

lıveç vapurlan 
Stokholm 7 (AA.) - Isveo bandıralı 

Senrls vapurunun, Bothnle körfezinde btr 
Rus tahtelbahiri tarafından bombardıman 
edilmesi bütün İsveç matbuatı tarafından 
intlalle karşılanmaktadır. 

Bu sabahki g~zeteler, b~ küc;l11ı: gemiye 
yüz mermi atıldığmı ve Isveçli tayfarud, 
sırf mermilerin kötülüğü saye3inde hayat
larını kurtarmağa muvaffak olduklarını 
söylemektedir. 
Kopenhaı 7 CA.A.) - Konnung Oroar 

1.slmll İsveç vapuru, Rlga'dan Stokholm.'a 
giderken, yolda bir Alınan ha.rb geı:nlsl 
tarafından çevrilm1t ve Alman ltmanı.a
nndan blrtne götürülmüştür. 

lsveç bir Maoinot 
hattı · yapıyor 

Bundan baıka bir milia t91-
kilab vücude getirecek 

Riga 7 (A.A.) - Baltık mem.leke~ 

lerl matbuatı İskandinavya memı. 
ketlerinin vaziyetini dikkatle takib 
etmekte vo İsveçln şimal Maginot 
hattı ile İsveçte bir mıus teşkilAtı v6-

Aynca Ankara, İstanbul, Adana, 
Mersin vllayetlerine gitmek üzere 
trenle gelen 650 felaketzedenin istas
yonda iaşeleıi temin olunduğu gibi 
bunlar içinde icab edenlerinin mü
davatı da yapılmıştır. 

r--; Göz Mütehaasııi 

I ,,._1!'· ŞOkrU Ertan 1 (Cağalot"lu Nuruosmanlye cad. No. ı 
doktor Osman Şerafeddin apartmıaru) 

Telefon: 22568 

ı cude getirilmesi keyfiyetine uzun 
makaleler tahsis etmekted.lrler. 

Konya 7 (A.A.) -1 Diln Erzincan 
felaketzede mıntakasından buraya 
gelmiş olan mlsafirlerlınizl yardım 

komitesi azaları ziyaret ederek keilıo 

Dr. Suphl Şenses 
İdrar 7ollan hastalı.klan mükhas&ıa'I 
Beyoıtıu Yıldız sineması karşı.sı tram
vay duraA"t Lekler Apt. Tel: 43924 

General Maryoya tevdi 
edilen yeni vazifeler 

Londra 8 - Romadan blld.irlld.Jll
ne göre, B. Mussolln1, İtalyan ord.n
sunun topçu, istllıkAm ve motörlQ 
vesaitinin idaresini general Ma.cyoza 
*evd.1 etmfftl.r., 

1 KAnunusani 1940 

f KQÇÔK iL.ANLAR 
.... fli.,,,.,. -
K~Çli'~ JLANLAB 
FnkalAde ahvalin dev~q ~0.dde· 

tlnot p.yrt muayyen günlerde hafta
da 1k1 veya üç defa neoredlleceıctir. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 

ŞOSE, YOL, FABRİKALAR - İnşaatla.
nnda puanter idim. Çalıştığım inşaat şir
ketinin işlerinin bitmesi üzerine 5 çocu
ğumla. işsiz kaldım. Memleketin her tarafı
na giderim, bonservisim vardır. Tahsmm 
Konya. sultanisi 6 ncı sınıfına kadardır. 
ı:., arıyorum. Adresim: CelM Bora, Adliye 
köyü sapanca. 

DER HANGİ BİR MVESSESEDE - Bir 
avukatın yanında. kll.tlp olarak çalışmak 
istiyorum. Yaşım 18 dlr. Daktilo ye.zarım, 
adliye işleri, dava. açmak ve sair işler blU
rlm. Yazım iyidir. İstlyen (Beyoğlu Tarla.
başı caddesi No. 77) İlya mektupla. bildir
meleri. 

KADIN TERZİSİ - İyi bir kadın terzisi 
bayan bir iş arıyor. Akşam'da (0. N.) rü
muzuna. mektupla. müracaatları. - 3 

l\IEKTEP TALEBELERİ VEI.İLERJ!IJE -
Çocukların derslerini Öğrenip sınıf geçm~
lerini temin için kibar bir aile nezdinde 
daimi İngillzce ve sair dersler vermek ve 
mürebbUik yapabilecek orta yaşlı bir mu .. 
amme ihtiyacı olanlar Aqam'da A. z. rü
muzuna. mektupla müracaat. 

BİR TtlRK ŞOfo'ÖR İŞ ARIYOR - Orta 
mektebi mezunu Fransızca bilir, hususlde 
çalışmak istiyor. Taşra.ya da gider. Ak
şam'da (Şoför) rümuı:wıa mektupla mü
racaat. - ı 

KASA - Bir müe.:-..sese veya ticareth'\
nenin kasa işlerini idareye talibim, iste
nilen kefalet veya. teminatı vermekle ber'l
ber bankaya da depozito olarak bin lira. 
yatırırım. Taliplerin Akşaın'da cKaSa• 
rümuzuna müracaatları. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
StlTNİNE ARANIYOR - İki aylık ço

cuğu olan genç ve sıhhatll bir sı.itnlne aı-a· 
nıyor. Şl.şll caddesi Çankaya. apartıman 

1 numaraya müracaat - 2 

ARAPÇA ÖÖRENMEK İSTİYORUM -
Az zamanda. iyi arapça bilen birisi La.

rafından pratik arapça konuşmak öğren
mek istiyorum, taliplerin adres ve şartla
rını bildirir bir mektupla. Akşamda Arapça 
hocası rumuzuna müracaatlarını r!ca cde
t1m. - 3 

BiR KİŞİNİN - Ev işlerini yapmak üze
re bir bayan aranıyor. Tafsilatlı blr mek
tupla gazetemizde A. N. A. adresme yazıl
ması. -2 

StlTNİNE ARANIYOR - Vizeye gidebi
lecek sütannelerin şartlarını Bcyoglu İs
tiklal cad. 285 No. Kurtuluş ap. Talha. ad
resine bildirmeleri. - 3 

3 - SATILIK EŞYA 

Sı\TILIK OTO:\IOBİL - Yalnız hususi
de kullanılmış Hudson mnrka kapalı bir 
otomobil satılıktır. Görmek üzere Cağal
oğlu Trakya garajında. Telefon: 22655. 

S.\TILIK OTO:\IOBİL - Fort markalı ve 
33 model beş lastiği yeni parçaları yeni 
değişmiş boyası muntazam bir otomobil 
acele satılıktır. Görmek ve görüşmek iste
yenler (60679J numaraya her zaman tele· 
fon edebilirler. - 2 

... 
4 - KiRALIK • SATILIK .... - . .__..;.._ _________ ~;,_----..:__ 

1 

K:İRALm MOBİLYALI APARTDUJI 
ARANIYOR - Küçük, faka~ g11zel, kontOr'<I 
Iu möble bir apartunan daire veya katı ~ 
nıyor. Her hangi blr semtte olabntr. Mo.n.
caat: Cevdet - Posta kutusu No. S İstaJi• 
bul. 

9000 LiRAYA SATILIK APART. - Kut
tuluş Sinemköy tramvay istasyonunda üo 
katlı, her katta 4 oda banyo, mutbak ve
satr kontörü havi mükemmel apr. satılık
tır. Sinemköy istasyonu Bakkal Tatarot
Juna müracaat. 

KİRALIK AP. - Bomontl, Tokaloğlu sok. 
Şita yurdu karşısı 32. Konforlu bir dalro. 
havadar, açıklık 2 numaraya müracaat. 

SATILİK ve KİRALIK APARTIMAN -
Maçka Teşvlklye caddesi 29-Sı numaralı ı 
katlı 25 odalı gayet manzaralı müceddet 
apartıman hem satı.Wr.: ve hem kiralıktır 
taliplerin 3 üncü kata müracaatları. - ıs 

YAZmANE HALİNDE - Sirkeci civarında. 
Kalıramanzade hanının üst katı kiralıktır. 
Kapıcıya ve Beyoğlu, Talimhane Takslnı 
Aprt. S No. ya müracaat. - ı 

ACELE SATILIK HANE - Şeh7.adebaşı 
Veznecller Camcıall mahallesi Kemeraltı 
sokak 8 oda, altındaki dükkanı olan bah
çeli ahşap 23 numaralı ev satılıktır. Tram
vaya bir dakika mesafededir. Görüşmek 
için Fatih So!ula.r caddesi 155/ 1 numaraya. 
müracaat. - 3 

ACELE SATILIK - Beşikta.şda bln arşın 
bahçeli dokuz odalı ahşap bir konak, arsa 
Ciatına veya mi.ıbadele suretUe satılıktır. 
TafsllAt ve pazarlık için: Galata, Tun el, 
Gülhan No. ı3 - 3 

5 -- MÜTEFERRİK 
DANS DERSLERİ - Büyük rağbet bu

lan en son danslardan hakiki (Sulnkl 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her güıı 
ders veriliyor. Müracaat saatleri 12-13, 
17- 21 e kadar Büyük Pamıakkapı tramvay 
durağı 117 No. profesör Panosyan. - 3 

FRANSIZCA DERS ALl\IAK İSTİ\'.liN 
TALEBELER - Yeni metodla kısa bir za
manda pek az ücret mukabilinde ö~retlr. 
Ayni zama.nda Fransızca ve Ttirkçe tlcarl 
muhabereyi ve seri daktilo bilir genç bir 
bayan günde birkaç saat veya daimi bir Lt 
aramaktadır. Akşamda S. N. rümuzunıı 
mektupla müracaat. - l 

DJGİl.İZCE ve ALMANCA DERSJ.J:ltt -
~Bahusus tlcn.rct şubeleri ve bakalorya) -
Inglllz Oıtford ve Berllıı üıılverslteslnd~ ı:ı. 
mezun bir profesör tara!mdan en seri va 
asri mctodla verilir. - Fransızcayı mükem
mel konuşur. - Esaslı ve en seri usul. -
ücret mutedil - (Prof. H.) rumuzuna mek-
tupla müracat. - 18 

PİY.\NO DERSİ - Bir bayan tarafından 
yeni mctodla en kısa bir zamanda öğretll
mektcdlr. Adres Kadıköy Kuzukestane so
kak No. 20. Dayan Leyl!ya. - 2 

BİR BAYANDAN ALMANCA - Derslcrl 
almak istiyorum. Şartların ve adresin (Ak
şam) da CK. S.) ye yazılması. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ l 
Oar.etemlz tdarehaneslnt adres ola

rak. gösterm~ olan karllerlmlzden 
R. S. K . - Ö. K. - Pol - Pansiyon 

s. N. - Arabra hOi:ası 
namlarına gelen mektupları tdareha

nemlzden aldırmalan mercudur. 

--- Dr. Ihsan Samı -asa 
. nusust AZ ve TE:\IİZ KULLANILMIŞ - ı 

Bir otomobil alacağız satmak isteyenl<!r BAKTERiYOLOJi 
21242 ye saat 9 illi. 17 arasında teletoıı .:ı. LABORATUARI 
müracaat. - ı 

Umuml kan tahlllUı, Frengl nokta! 
nazarından CWa.sserman ve Kahn te
amülleri) kan küreyvatı saYllması, tı!o 
ve sıtma hastahklan teşhlsl, idrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahll
lıltı, Ültrn mlkroskopl, hususi aşılar 
istıhzarı, kantla üre, şeker, klorür, ~ol-

MATBAA MAKİNESİ - Feniks satılık 
Galata Aslan matba:ısı Tünel arkası. - .t 

SATILIK KAMYON - Opel marka mü
cedded 939 model. Hakiki 4 tonluk knm
yon satılıktır. Görmek üzere Şişhane ka
rakol Rus garajı 40 numaraya görüşnıek 
üıere s:ıat 14 de müracaat. - 5 

lesterin mikc!arlnnnın tayini. Divan-
i yolu No. 113. Tel: 20981 
*M •u· .... 111111111 .. m11ill!lm1B1:111111EI 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
ilanları 1 

8 lkinciki.nundan 15 İkinciki.nuna kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkıt gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

Barim hattına 

imılt hattına 

Madan7a hattına 

Bandırma haltı.na 

Karablp hattına 
tmnn hattına 
Ayvalık hattana 

İzmir sür'at hattın• 
:\lersln hattına 

Sah 12 de CCümhuriyetl, perşembe 12 de (Tan), cumartesi 
10 da (Erzurum) ve pazar 16 da (Aksu). Galata nhtımından. 
Salı 18 de {Antalya), cumartesi 18 de <'O'lgen). Sirkeci nh
tımından. 
Salı perşembe ve pazar 9.30 da. (Uğur). Tophane rıh
tımından. 
Paıa.rtesl, salı ve pazar 9.50 de, çarşnmba, perşembe ve cuma 
15 de (Trak). Cumartesi aynca 13.30 da (Marakaz). Galata 
rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Mara.knz>. Galata rıh
tımından. Aynca çarşamba 20 de Cfiıgen), cumartesi 20 ds 
Antalya>. 'l'ophane rıhtımından. 
Salı ve cuma. ı9 da (Seyynrı. Tophane rıhtımından. 
PazM 9 da (Tayyarı. Tophane rıhtımından. 
Çarşamba ıs de (Kemal), cumartesi 15 de (Saadet). Slrkecl 
rıhtımındnn. 
Pazar 11 de CKade.,). Galata rıhtımından. 
Salı ıo da (Dumlupınar), cuma 10 da (~"trüsk). Sirkeci rıh
tımından. 

Not: Vapur se!erleri hakkında her türlil malümat aşağıda telefon numo.mlan yazılı 
Accntelerlmlzd. n oğrenllebUlr. 
Galata Bn.o Acenteliği - Galatn rıhtımı, Limanlar Umuın müdürli.ığü binası 

nllında. 42362 
Oal&ta Şube Acenteliği -Galata rıhtımı. Mıntaka Liman Reisliği binası altında 40ı31 
Sirltecl Şube Acentell~1- Slr!cecı, Yolcu Salon\L :l274fl 

(178) 
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KIZILAY CEMİYETi 
Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz hari>, kıtlık, muhace~ .,. emsali ahvalde auhur edm 
haata.ıııtlarla yapılacak mücadelede n bilhassa aeferberlik esnuanda hu. 
tanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak bere ı. 
tanbulda Aksarayda kain 

Kızılay Hastabakıe1 Hemıireler Mektebi 

AJtfAll 

BULMA CAMIZ 
t 1 

• 1--+--+~t--+--+~ 
• 1-+-t--+-..... ~--+-..... -t--+--t 
1 ............ --~ ....... --..... ~ • ....... ~-• 
• 
' dabllinde a 

GönüDBü Hastabakıcı 9 .........._~ 
yetiştirmek için 15 klnunusani 940 tan itibaren ikinci kw·s açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı p.ıtları haiz olanlar alınır: 

1 - 20 ilft. 45 yaş arumda bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili g6nnüş olmak 
Kaydolunmak ve dersler hakkmda malflmat almak istiyenler yuka

rıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs lçJn kaydedlldllf halde ikinci kursa kalanların tek

rar müracaatla kaydolunmalan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemflrelerlmizin bu insani işe hevesle koşa

caklarına kaniiz. 

Münakalat Vekaletinden: 
1 - 17/1/940 çarşamba günQ saat 15 de Münakalit Vekiletilevazım müdürlü~ü ek

alltme komisyonundn ceman c1"6011 llra muhammen bedelli d86t parça muhtelJt möb
lenin kapalı zar! usulile ebiltmesl J&pılacattı.r. 

2 - Muvakkat teminat cH'l311 Ura c'1511 kul'Uftur. Eblltme evrakı ve teferrüatı le
vazım ruüdürlüP,ilnden parasız vertllr. 

:! - Iatet;flertn kanuna ıöre vesaik ve tekli! mektuplarının en ıeç 17/1/940 çar-
eamba ıünü uat clb e kadar toml5yona vermeleri llzımdır. cl711 

:lngilizce m'ii'ter
cimi ahnacak 

Türkiye Demir ve Çelik F abrikalan 
Messesesinden: 

ihtisas mnldi olup münhal bulunan 17t-2H lira aybk üeretll m6-
&ercimllklere müsabaka lmWuuıı Be MI lr:lfi a•ınacaktır. 

İmtihan, Ankarada Sümer Bank Umumi müdtiJttiiü, lstanbulda 
Sümer Bank Şubesi ,.c izmlrde Yerli Mallar Pazan ıubesinde 

20 I 1 I 940 Tarihinde yapılacaktır 
Talihlerin Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Penonel Ser

Yisi ve Sümer Dank İstanbul fU.besinden tedarik edecekleri tş taleb
namelerine aşağıda yanlı vesaiki bağlanarak en ıeç 16/1/940 tarihine 
kadar Karabükteld Müessese Müdürlüğüne müracaatıan ilin olunur. 

1 - raJısll ftılllblanmn ud ft'y• suretleri. 
2 - Himı~ ftSlkalannm asıl "'Y• suretleri. 
1 - Sıhhat raporu 
4 - Nülm ve Aüerlik nısi•aS1. 
5 - Hüsnühal ttsllwa. 

e A 

/at. Lv. Amirliğinden: 
ı No. 111 J>lklmeTl teni Te ~ tı.sımlanna gece etu>ı için llçi alınacaktır. Bu ekip 

il fbde bir gtbıdb eklblle ıebdllen çallf&Caktır. İatelı:.lllerin a.tatıda 7azılı wsalkle 
l'OPbanede 2 Mo. b DUDmevl Mtidürlüttne mtiracaatlan: 

ı - t.ılda 
ı _ Pollsçe mu•ddalı:. hüsnühal varalı:.uı. 
1 - Tifo AP Jı:.1lıdı. cl07411 ellh 

Devlet Demiryollar. ve Limanları işletme 
Umum idaresi llAnları 

ı - Nefsi KadıköJ ı.stelesl dahlllndeti btıte ıs K. aanl 1940 tarlhlnden itibaren 
ıı MaJll lKO pyealne kadar a(U eUUtme auretile lı:.lraya. verilecektir. 

2 - D6rt buçuk aylılı:. muhammen tlıa bedell 134,50 11ra olup muvakkat teminatı 
.., ,68 Undır. 

s - Elı:.a1l.tme 15/K.8ani/lff0 tarlhtne müaadlf pazartesi günü aaaı 10.SO da Umum 
11ıcst1rllk alun aatım toml87mluııda JaP~. 

.& _ İ.lteklllerln ,.nıan ııtrenmek lçtn berıün nıalzeme müdtlılütüne ebllıme 1çtn 
J'UÜ1 gGn "' u.atte komlsYona gelmeleri. Uoast> 

* D. D. Yollan Sıvas cer ateıyealnde çal)ftırı.lmat tbıere tecrlbeıt elelı:.trikçl u.staıanna 
lbttyaç Tardır. 

YtlDelt tnewır pbelı:.eainOe, motör lllıCllltaJ ft tanılratuıda, mftWnad! ft miitena
Tlp motör a&rlllarmda ça.bf'Dlf lfçilerdcn talip olanların ıo rtbı artmda H. Pafa "' 
rmda blrlncl ltletme müdllrlütlne müracaatları. ,5011 

* Aptıda mevktl, neTl, aenellk muhamDl en Jdra beden, muvat1ı:.aı temtnaQ yazıtı gll)'l'l 
menkUllı!r aynam ve tıçer .ene mOdde&le açık arttırma u.ruıne kiraya verUecettır. Mü
sayede 22/11940 pazartea.t ıtintl ... ı 11 de strteeide t. İtletme binuıncla A. ı:. lı:.oznb. 
JOnU tan.tından Japılacattır. ı..tıllertn &1Jll IÜil Te a.atte ltom1ayona 1elmelerl JA• 
IUIMIJr. f&liılameler puuıs olaıü ~ ndlmelı:.tedlr. 

)ıleTtıl Km Senelilr. 1ı:.1ra 
mnec.t ıatuJ<>n 1k1 adet klldk -- ......,,. 401 llra 
T111Jk01 • No. 1 aıat buUUI 111 • 
ktır~ • 81.tlf lmaba :HO • 

Temtnaı 
80,21 L. 
22,'11 L. 
H.oo L. 

.ıae. 

• 

PROTEJIN 
Gençleri 

FRENGİ ve BELSOGUKLUGU 

AfetindC'ıı Koruyan yegane ilaçtır. 

Bir Elektrikçi isteniyor 
Maarif matbaası m6dürlüğünden: 

tba&JIWI tçln dalml olarak Mı elelt ı1kç)7e lh~ vanm. Bldtl1lt ......_ " 
mrltıa lflerlndeD •nlar ellııde Wmlk ~ ftllUa lıehm•D lltıt1"r1n .,_ ı vlıılc 
rl1e blrllkte MüdürSYetlmile mtıraoutıaa. (lf> 

ıo 

Soldan ata: 
l - Alırlık - Uzatlaf. 
2 - Dünyanın yedi acibe&. 
3 - Kahvehane işletme sanatı. 
4 - Büyük kız kardeşler - Kadının ...._ 
5 - Sonuna ~M• gelirse alçak olur - Va-

ridat. 
6 - Başına cZ11 gelirse aksi olUI • B1r 

edat - Su. 
7 - Knzanma - Sirke veya .ıamura 

içinde bulunur. 
8 - Cezire - Onun yansı - Almaktan 

emir. 
9 - Tersi meşhur garp musiklşlnaslann

dan biridir - Köyün büyüğü. 
ıo - Birdenbire - Sıfat edat.ı - Bıçak 

mahfazası. 
Yukarıdan aşap: 

ı - Siyah sakallı. 
2 - DaveU kabul edip ıtden. 
3 - Tersi tatma demettir - hıncı. 
4 - Sancak - Urgan. 
5 - Kabllellk - Kovan mahsulü. 
6 - Ticarethane. 
7 - Bir Ermeni kadın ismi. 
8 - Yaklaf - Beyaz. 
9 - Horozun başında bulunur - Yu&a.n 

değll. 
10 - Derman bulan. 
Soldan aata: 
ı - Kütüphane, 2 - Alar, Atlna, 3 -

P.üzgA.r, Gel, 4 - Alıilsttinde, 5 - OQ, Ra, 
f; - Öyle, Kres, 7 - ZooloJl, La, 8 - İrki
lenler, 9 - Matbaacı, 10 - F.aaml, J>ıaL 

Yukandan qacı: 
1 - Karagözile, 2 - Üzülüyor, 3 - Ta

zı, Lokma, 4 - tirK'6. BUam, 5 - Asr, om. 
8 - Harta, .Teb, '1 - At, Kinap, 1 -
Nt111er, Lat, 9 - Ened, Bleca,. 10 - Ale, 
Sarıl. 

Uzun kış gecelerinde hoş nld& 
geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunus! 

• 
Bu seri 6 büyük ve resimli cilddlr. 

Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için liati: 4 liradır. 

l'evzl yeri: AKŞAM matbaası Tel: 20881 

Yiisde ~ Iskonto k•poa• 

Ba kuponu t~p c.Aqam matbua 
tıtap aervislne. getirir veya ıönderlr
ııentz !tat üzerinden stze yüzde 20 I• 
tonto yapılacaktır. 

Doyçe Oneot Bank 
Dresdner Bank Şubesi -Berken Berlla -TürJdyede Şubeleri: 

lstanbul (Galata) 
Deposu: Tütün Gümrilk 

iz mir . 
Her türlü banka muamelata 

Bii.yük fırsatlar: 
Sablık Arsa 

Şehzadebqı Atatürk Bulnn. metrut 
ı Uraya, em metrelllt cadde, Nftlllllp 
tehrin her tarafına yatın, mıema, ra
raJ. tabrtka, düöln, apartıman yap
mata müald bin metre murabbaı çok 
kelepir. 

Kiralık Apartıman 
Çamlıca ile karp lı:.al"fl1a Adalara, 

Botaza insanı meftun eden bir mann.
raya mallk, ıeıetoolu ve tonforha alk 
oda ao l.l.raJ& 1ı:.ontun.ı edllm1t apartl
man 40 11raJa devren k1ralıktı.r. 

Satılık Ardiye 
Bahçelu.pı. Arpac.ılu camll altmda 
~ bftytt ma.taza bedava aatılıttd. 

Satılık Değirmen 
Vn. h'Ubub&ı mtlammel Ye Dlfl9 

mreıte Ol'tıtClr poıV.W ve ~ ucm, ld'b·- flftl1klere yarar. 
BASAN D&POSVNA M'OBAOIAT 

'l'elefClll: 20711 

llahlte 11 

'l'tlrkl.J'e GBmhurlJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tldbl: ı• 

Sermayesi: 100. 000.000 T&rk liraıi 
(la!Je Ye ajalll adedi: -

Zirai Ye tscart ber Deri banka :muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 lt 500 lt 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 lt 4,000 • 
100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,000 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirıı.1an aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'aJar senede 4 defa, 1 Eylu1, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarlhlerinde çekilecektir. 

/n/ıisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muh. Bedell 3 '7,5 teminatı Eksiltme 

Cinsi Mlkdan LiraKr. Ura Kr. Şekli Sant.ı 
28 m.m. İpek taklidi üç bobin 200adet Pazarlık 14 
22 m.m. mantar taklidi üç bobin -> il JI 

20.1 m..m. be7U alla.ra kltıdı 5000 il 11) 
Mx'll haau.d lllara Jtllıdı 30 top 11) 15 
660X70035 te!rikli sigara klğıdı 10500 • 11) 
Muhteut evsafta yassı ve yu- 2591.83 201 .88 il ıcı 
varlalı:. kaYlf. 3550metre 

I - Şartname, nümune ve tayıa müfredat listesl muclbınce cins ıve mitdan yukan· 
da yuılı 3 ta.lem eşya pazarlık uaullle 6abn alınacaktır. 

n - Kayış muhammen bedeli, muvakkat teminatı, pazarlık saatleri hlzalannda 
ıooterllmi.ştlr. 

llI - Pazarlılı:. 17/1/940 çarpmba gilnü Kabataşt:ı levazım ve mubayaat şubesinde
ki alım tomlsyonunda yapılacakttr. 

IV - Şartname v~ numuneler her gtln söail geçen şubeden parasız alınabilir. 
v - İltelı:.lllerln pazarlık için tayin edilen snn ve saatlerde ,., 7,5 güvenme parala-

rUe blrllkte mezkür komisyona. plmelerl ilin olunur. ( 10768) 

BATERİE İLE RADYOLAIUNI İSTİMAi. 

EDENLBRİN NAZARI DIKKA'l'tNE: 

Maıblı JUll pilleri nd,ol8r &çln en mükemmel pillerdlr. 

Dün,aımı en dayanıklı pi1leridir. 
Pilleri Avrupada çok raibet görmektedir 

Pilleri her çqi.t fenerlere uyar. 
P11lerl her a.eye elverlflldlr. 
Pillerini her yerde araımıa. 

Toptan sabı yeri: Tahtakale No. 51 

10 Odalı bir daire aranıyor 
Bankalar caddesinde veya civarında bir katta 10 odalık bir Daire aran

maktadır. AWtadarlann Posta kutum ()&lata 1008 numaraya J&ll lle ve 
acele müracaatlan. 

Türk Hava Kurumu Geyve Şubeainden: 
Kurban bayramında fubemlz mıntakaaından toplanacalı:. :torun. keçi ıre sıtır dert• 

ıertıe barsatlan açık arttırmaya mtmQftar. 11 Klnmıuanl HO peqaıbe ıönti .saal 
Ut> de UıaJ..a J&pılacaktlr. Tallplertn fabe19 mtlracaatJan. <•> d 

lıtanbul Mmtaka Liman R.Uliiindenı 
awvrt Umanının taranarak temızleWrllme81 Ye eıtıden mevcut d6ktbıttlniln lmll " 

ı.ı&hı Ue mendirek mpa kapalı p.rf maWe etıdHmeJ• kondUIU halde tal.t.P sahur .,a. . 
medllinden keyfiyet &1Jll ,eratı dalreelnde puarlılı:.la ihale edlleceltUr. 

Bltıdltme dnll lt/1/HO puartell .. t 11,IO dadU'. 
Tahm1n beleli 9W1 Ura 26 .lalrul&V· 
t.telı:.lJler1n ıemınat. matbus ftJa banlı:.a melctuplarlle ve cHter matı Te Uoad ~ 

111~ w Ktbıabllt Vetaıetmden aJacakl•n ebllyetnameleıtle bh1Dtt.e ,...
,_ıı g0ıı " aaaıte Oalatada nhtmı bertnde İstanbul mıntata Uman rNllllM9 ...,. 
tıııkH' komls10ndan ve ~.,ı ı&mek " almalı:. ilte;reıılertn idare tubellD• ... _ 
n•ıtıan DM ebmur. dOllh 
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Hasna ,.,.,,.,.: ta numara ..._ 

- Sen de benim 911:11 rap. .. ltftl ........ 
• 

"' r•P••ll tein fUNGS•AN fCAIPfOll 
ampullarının bembeı•• n parlak ısılı,.. . 
ı1ttı.•cın war. 

TlJNGSRA.M 
~~D~1f([)~ 
ı..-~ 

&. "" Clfdcteftll 

r 

iST"NBUI. 

ftOU~L~ ti iffff DEft Lfff ANt<AAA - ;zM:"-

K.&ŞELEBi 

BAŞ, DiŞ 

Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, 
Sinir ağrı ve sızılarını 

Derhal keaer. lcabin da günde 3 kaıe alınır. 

Şerl evtatı en dolra cöşteren, hlcrl ve rum1 lwımlarlle, hava dettfmelerinl, ıüsel 
fıkralan, bayram, yıidönümü ltbl mühim rilnlert ve her sayfanın arkasında 

yeni bir yemek tarltlnl ihtiva eden: 

BesimU .&J'ın 1940 Duvar .Takvimleri 
Bi&mek üereclir. Derhal sip&ıif edlnUı: 

Büyük Boylar CTablosa ye pullle) Toptan 15 Kr. 

Oria 1t ( • 1t ) • 1%,5 1t 
JUiçilı:1t (it •>it ıt it 

Adres: Kesimli Ay Matbaası T. L. ŞirkeU - it&anbul 

Kirallk sinema ve bar 
Eski Majik ve Maksim Bar 

Taksim meydanında Taksim Sinema t (Eski Majllt) ve Maksinı Bar ve Salonu 
kiralıktır. Sinema salonu ile Bar ve sn!onu ayrı aynda kıraya vcrlleblleccktir. Tıı

-· Dr. A. Aaım Onur-• 

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
t.wlbalun • ııbe1 7•r1nde. salt 

bir park totnde, tonton mOtemmet, 
ı.amı 111. taduı ve erkek her ıtrtl 
but.alıklara aotk ııutane. 1 Dolum ve ta4ııı ameUyatıartıe il· 
tık. apand111'9 bum H diler ~ 
ıe1 ıcın eo1ı: ucwı buuat ııat.ıer. ona. 
lı:öy, t.ramn.7 yolu, Muallim Naci oacL 

111 • 115. Telefon: UDL 

8 KAnunusani 1940 

iT, KiTTiRI .. 
f ponfı'cmlü bir komprlDLe u. <• n •teften rarıt hariçten bit bir 

..... llift etme,1 dftfftnmeblsfn) 11kurutmubbllbı4e15 dakika J1W 

... lıılr sa1Mnda zenıfn Ye lfUhab Wr IOfra huuiıyablUnbaJs. 
Jılaruf te mefhur lokantalaıımıada dahl bu ~etli blr~r~ 

beramaıı~ 

BQyill: yardım n fayduı Af1k&r olan çorbalıt .sebze ~ 
mlııhı senelerce ne!aaet ve tazellttnl muhatm ettJlfne pJı1t oJaclkmm. 

ÇAPAMARKA 
Mercimek, bezelya, nohud vesalr hububat 9ebse n çorbalık tcımpd

melerlnl Jdlerln.izde bulundumıaJl ihmal etmeytnls. 

Yedek erzak: tasarruf edilmiş servet gibidir. Bil
hassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha 
çok takdir edi~ir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve :sporcular için de her zaman ye 
her y~de sıcak bir yemek teminl kabildir. Bakkallannızdan ~ gramlık 

b1r komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 ktınlftan al&bllJrslnı.. 
Bqlktaı: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi 1915 

T. i · ş B A N K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: l Şubat, ı Mayıs, 1 Ağustos, 1 İldnclteşrlı:l 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elU Uran bulunanlar 

kura11a dahil bulunacaktır. 

,..- 1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık - 2000. - Lira -
3 1000 - 3000. -" 

,, - " 6 500 - 3000. -" 
,, - " 12 250 - 3000. -" " - ,, 

40 100 - 4000. -" " - " 75 50 - 3750. -
" " - " 210 25 - 5250. -,, 

" - " -" - - - ~ ___ .__...,-...,.__. - --- ·~ ~ -- ·- - - ·-~----- ~·-

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla 11aınız para biriktirmlf olma.t, 

aynt zamanda taltf nizl de denemiş olursunuz. 

l{plcrtn istanbulda Tütün Oümruğünde Y~cılar sokağında No. 23 de Bay Retllc 
Sabriye (22311H ve ya.but (44415) Telefon numarasına. derhal müracaat Ue şeraıu 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~_;_;_~.;;.;....;;~~~m.L..Ll_...,..-1.~b.__~~~~~~_LJ_~~-A-a..taj._ıı.:._ __ ..,_...ı;ı...la.k..~~~...n.--.__......u.~~~-~lü"ım-: ~~R• .... 

Apartıman sahipleri 
Boş dalrelerintze hemen tyt 

kiracı bulmak için «Akşamı m 
K'VçVK iLANLARl'ndan iatl· 


