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inler, Sovyetlerin . yeni i'/SVEÇ 
ücur11unu da püskürttü l hazırlık 

' 'tal l\iizrm Orlın;ı \C lı('rt>tin dijtf\r A~ ~ert idnj;~·onnn ıl:ı ... 

ondradaki askeri 
heqetimiz döndi~ 

Yarım milyon askerle hücum eden 

Sovy.et ordusuna 
~ qapıyor 
i Finlandiya huau
! duna asker 

sevkedildi takviye kıl~ları gön- Fiolere fiili yardımda 
deri 1 m esine haşlandı ı_bulu-nul~s-·t~~!~_~:::_:::.ı 

liIZILORDU· 
Fransız askeri mahafıline göre F. İ N 

Umulduğu gibi çıkmadı 
Askerlerde kuvveimane~iye bozuk 

r gene r a ı m;~bıtÜ:Saeb~ıı:~m::ı~:~~;;~iş llaklk; J~nlanfüyahükimotlnin m0<kc.ılleSo.Te:hu::~:;.-;,.kll 
() f b 8 1 Il Fin müdaf a~ hat~ı.nın G;;~f;İ~·;j~j"~'""" ;ı~;thj~;·ki 

ed ılı Y 0 r broşür etrafında tahkikat yap ı lıyor e y 8 fl 8 } . Müddeiumumi Hikmet Onat 

~~ZA~EnELE~aANLAŞMAiLE m~~;~;;~~~: ... ~;~;:e~~~~~h b~:iC: 
Türk matbuatı hakkında neşretti· mize: 
ği tahkiramiz bir makaleyi türkçe "- Hadiseyi tetkik ediyoruz 
olarak teksir edip gazetelere ve bir Kanunen yapılması icap eden NET.ıCELEND·ı, 

M 
çok yerlere tevzi edenler hakkın. muameleyi yapacağız.,, demiştir. 

UKAVELE ·ıMZALAIDI da tahkikat yapılmaktadır. l\1ah1m olduğu üzere broşürün 1\ Hadise ile müddeiumumilik de üzerinde "Alman sefareti matbuat 
alakadar olmaktadır. Broşür şek· bürosu .. diye bir kayıt vardıl". Ay· 
lindc olan bu neşriyattan müdde· rıca broşürlerin nerede basıldık· ~illan Menemencioğlu heyeti de 

9üne kadar memlekete dönüyor 
ay bir hafta kadar evvel Enver Akoğlu ve Kurmay Yüzba 
tcyc giden askeri heyeti· şı Orhan Türkkan bu sabahki 
tc· . 

~t ısı Orgeneral Kazım Or-
" tcfikası ile heyeti teşkil 
ilbay Nazmi Ataç, Binbaşı 

.ı\Ikın, tayyare Yüzbaşısı 

semplon ekspresiyle şehrimize 

gelmişlerdir. 

Seyahatinden çok memnun gö· 
( Devamı 3 üncüde ) 

lJgoslavya sporcuları 
~bedi Şef in Kabrine 

~ TOPRAK GETiRDiLER 
\ t\ balye kral,, Aleksandrın mezarından alı

U toprak Yugoslavların · Atatürkümüze ta
zimlerini ifade edecek 

caç ı 11.t 

t, 
&orıta\'J'alı porcular, kcnclilerini ka1$,ılayanlarla herahf'r ' 

Slrlı:eci istnıtyonwıda , 
.( Y&U 3 .Unciklo). 

.&·· 
Mcrk('zi Heı..lnkiclt> ob n hakilı:i l1nlandi~·a hükumetinin Başnldll 

Rista. Ryti ile So,·yet huduıhı nıfa kurulan 2 numaralı F inlandiya. 
''hükümet " inin başn•kili Otto Kumıinen , ·e iki cle\Jetin bayraktan ... 

(Yazısı 4 üncüde) 

- --·-----------------
'j'lı'f(P/F?n&J 

İngiliz tayyareleri 
bir akın yaptılar 

Bern, 7 (A .A.) -Alman radyosu, lngiliz tayyare filolarının dün 
eıkşam Frissonnes adalarına ve Schlcsvigholstein'a taarruz etmiş ol· 
duklarım bildirmektedir. Almanların tayyare dafi topları, mütearrız· 
ları püskürtmüştür. l ngiliz tayyareleri, bomba atmamı5lardır. 

Feci bir tayyare kazası 
Roma, 7 ( A.A.) - Luckes yakınında vukua gelen feci bir tayya· 

re kazası neticesinde 14 ki:.i telef olmuştur. l\1ilanodan Romaya git· 
mekte olan 3 bombardıman tayyaresi, Luckcs civarında yere düşerek 
parçalanmıştır. 5 tayyareci, paraşütlerini kulla:ıabilmişlerdir. 13 
kişi derhal ölmu~tür. Bir de köylü telef olmu~tur. 

Almanyayı abluka 
I.oruira, 7 ( A..4 .. ) _ .. Harbin başlangıcındanberi İngilizler, 476.000 

'c Fransızlar 260.2GO ton kaçak eşya kontrol etmi:;lcrdir. Geç!n haf· 
ta içinde l ngiltere. Almanyaya gönderilmekte olan 13.700 ton kaçak 
~~):a müsadere etmi~tir, -

iumumiliğe gönderilmemiş olması lan araştmlac~" .... Broşürlerin 

bu hadisenin bira": geç aksetmesi· gazetele.-; .. n ba~ka diğer bazı yer. 
ne ebcb olmuştur. )erde tevzi edilmiş olduğu zanne· 

Müddeiumumi Hikmet Onat dilmekte, tahkikat bu yolda geniş· 
broşürü bizat tetkik etmektedir. letilmektedir. 

Dün 
lodos 

geceki 
fırtınası 

Limanda bir motör battı, bir 
Yunan gemisi tehlike atlath 

Dün gece Marmara, ve Ege de- ı tasyonı.ı daha evvelden bu hu.sus
nizindc ııiddeUi bir lodos fırtınası ta alakadarları ikaz ettiğinden ted. 
olmuştur. Ankara meteoroloji is - (Devamı 4 üncüde) 

Şehir Tiyatrosundan Melek öldü 

.!\felek Muhli.' Saba.Jı attinin hıu;ta yata(;·nula. nlmmı~ lJir resmi. .. 
.(Xazıı~ 2 indde), 
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Vakit 
Asnn Us, bugünkü makale.sinde 

Bulgarista.nda husule gelen zihni _ 
yet değişikliğinden bahsetmekte -
dir. 

Muharrir, Bulgaristanm, Bal
kanları her tarafından tehdit eden 
kuvvetlerin kelldisi için bir ha -
lfıskar olmıyacağını nihayet anla. 
rruşa. benzediğini kaydederek Bul -
gar Başvekilinin son beyanatım 
tn.hlil eylemE>ktedir. Asını Us. Bul
gar Basvekilinin taleplerini bu de
fa "1913 hududu" tabiri ile ifade 
ettiğini bundan çıkan mananın ise 
şu olduğunu yazıyor: 

"Bulgaristanm komşuları sulh 
yolu ile muahedenin tadilini kabul 
ederlerse Bulgar hü.kfımetinin tale-
bi bir pazarlığın azami hududu sa
yılacaktır. Nihayet bir anlaşmaya 
vanlmca Bulgar hilkfımeti bitaraf 
bloku akdetmek hususunda yapıla
cak ilk teklifi Balkan barl§ma. hiz
met etmek arzusile tetkik edecek. 
tir." 

Vakıt başmuharriri, Sovyet Rus
ya.nm yalnı:ı.: yeni arazi alıntık, Bal
tık sahilinde stratejik noktalar ele 
geçirmek arzusile hareket etmedi
ğini, aynı zamanda K:rzılordu kuv. 
vetile Avrupanm mümkün olan kı
sımlarını Sovyetize etmcğe çaltşı
yor gibi göründilğünü, Bulgarista
run da herkesten evvel bu hakikati 
gördliğü için komşularile hakiki bir 
anlaşma temayülü gösterdiğini ve 
bunu da Bulgaristanm da dahil o
lacağı bir birlik yaratmaya yar:ıya
calt yeni bir Amil addeylediğinl te-
barüz ettirmektedir. 

,Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçın, "KUstah

lığm son derecesi" başlığile yazdıjı 

Müstehcen olduğu iddia 
edilen kitap 

Xasuhi Baydar tarafından fran
sızc:ıdan türkçeye tercüme edilen 
"Afroclit.. adlı kitabı, müddeiumu
milik müstehcen mahiyette göl"" 
müş ve piyasadan toplattırmışhr. 

Kitabı bastıran ve neşredenler 
hakkında da dava açılmı~lır. 

-<>--
Açıkgöz bir dolandı· 
rıcı mahkiim oldu 

AU Çam adında birine beş lira
ya altın bir sa:ıt sat:ın Nadi: 

- Tramvaya binelim saatini ve
ririm.,, diyerek Ali Çamı tramva
ya bindirmiş ve kalabalık arasına 
karışarak ön tarnrtan atlamış, kaç
mıştır. 

Uunctıın başkn: 

- Ayakkabıyı cırak eve getirsin, 
parnsını orada vereceğim diye Sul
tanahmelle bir kunduracıdan 3)'ak
.kabı alan Nadi, yolda çırağı tokat· 
lıyarak paketi kapmış, kaçmıştır. 

Sekizinci asliye ceza mahkemesi 
Nadiyi 4 ay 29 gün hapse 125 lira 
da para ceznsına mahkQm etmiştir. 

Ayasofya avlusundaki 
dükkanlar 

Müze idaresinin bütçesinde kafi 
miktarda para olmadığından istim
ldke karar verilen Ayasofya camii 
:ıvlusundaki dükkAnları belediye 
hlim11\k edecektir. 

başmakalesinde, Almanların Tür. 
kiyedeki propagandasından ncf -
retle bahsediyor. Sovyct gazetesi 
Pl'avdanm Tan gazetesine ve dola
yLsilc Tlirk matbuatUl!l karşı tah
kiramiz cümleleri ihti\'a eden bir 
makalesini türkçe olarak bastır _ 
dxktnn sonra bü~ ük bir cüretle her 
tarafa daı1ıtan kimselerin bükü -
metin ve polisin lakaytliği bulan 
müsamn.hasile karşılaştıklarına 
hay1·etle işaret Pden muharrir. bu 
işi Alman sefarethanesinin ynp -
masını bir sefarethanenin ciddiyet 
Ye vekarile kabili telif bulmuyor 
ve bu şekildeki propagand:ı.larm 
bir an evvel kökünden kazınmasını 
söylüyor. 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi, bugünkü makale -

sinde harpt.P. kadının rolli ve hiz • 
metinden bahsetmektedir. Muhar
rir, milli mücadele ile kadının 
harpteki rolünü bizlerin çok iyi 
bilip takdir ettiğimizi kaydederek 
Fin kadınlarının cereyan etmekte 
olan harpte memleket müdafııruıı 
vazifelerini tıpkı erkekler gioi yap
tıklarını yazmakta ve sulh zama -
nmda kadınlarımızın harpte göre _ 
cekleri hizmetlerin tallın ve orga -
nize edilmesi lüzumuna işaret ey -
!emektedir. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, "Niçin har

bediyorlıı.r?" umumi başlığl altın _ 
da yazmakta olduğu silsileye bu -
gün de devam etmekte ve İngiliz 
Başvekili Çemberlayn ile muhalif 
parti şefi Atlee arasında Avam 
Kamarasında ceroyan eden mlina. -
kaşayı tahlil ederek böylece İn -
gilterenin harp gayelerini izaha ça. 
lı!Pnaktadır. 

Lokantalar dört sınıfa 
ayrılacak 

Balkaıı memleketlerinden getiri
len lokantacılar tallmatnatne!';İnin 

tercümesi bitmiş ve lokaııtncılar 
cemiyeindcn de istenilen proje ve-
rilmiş olduıJ~nd::ın beledi~ e, lo-
kanlalıırı sınıriara nyırmak iiıre 

çahşm::ıAa başlamıştır. 

Sermayesi on bin liradan ve ca
lıştırdığı adamlar on beşten faz
la ana cadde üzerinddd Iokantalur 
birinci sınıf olarak kabul edılecck 
ve bütün lokantalar dört sınıfa ay
rılacaktır. 

---<>-

Fransız konsolosunun 
ziyareti 

İstanbul Fransız koMolosu dün 
vali Lutri Kırdarı nıukaınında zi· 
yaret etmiştir • 

Tashih ve tavzih 
İstanbul Mtiddeiumumlliğinden 

şu tezkereyi al<lık. Aynen neşrecli
yoruz: 

Gazetenizin f.l-12·939 gün ve 2807 
sayılı nüshasının ikinci sayf:ı~ının 
ikinci sillununda Chir icra memu· 
ru sorguya çekilerek tevkif edildi) 
başlıklı yazı aşağıda yazılı şekilde 
cereyan etmiştir: 

İkinci İcra meınul'luğunda ücret
le müstahdem katip Yaşar oğlu Hü· 
seyin Scvgican vazitei meıuuri-

Ekm k •fy } yeline taalluk eden bir meseleden 
e 1 at arma gene dolayı z::ın altına alınmış '\"e kendi-
zam isteniyor si bu suçtan dolayı Sııll:ınnhmet Li-

Sorı yapılan on para zamma kan- rlnci sulh ceza hfıkiml iğince tevkif 
mıyım ekmekçiler, dün sene bele- edilmiştir. Hac' senin ikinci İcra 
di;> Cl e mfirncaat ederek, un fiyatla- memuru ile bir guna ıılAkası yoktur. 
nnın altı yilz kırk beş kuru~a cık· Keyfiyetin ilk cıkacak nüshanızın 
tı(;ını bildirmişler ve yeniden zam 1 ayni sütununda lavzihan dercini 
istemişlerdir. rica ederim. 

Sahte taharri 
memuru 

iki buçuk ay hapse 
mahkum oldu 

Saatlerce takip eti isi Ciiilsüııı 

.ıdınd,ıki kmlan yüz lıulanuyan Si· 
livri köy klitiplerindeıı Tahir, ni
hayet her • c~ i ~özüİ1e alarak Gül
sıimün kolnıııl:ın yakalamış 'e: 

- ilen taharri memuruyum, sen
den şliphelcntlin1. Karakola .kadar 
geleceksin',. diyerek kızı sürükle
me!:!e başlamıştır. 

lş anlıı~ılar:ık sekizinci ~sliye ce
za mahkemesine Yerilen Tnhirin 
dün muhakemesi bitmiş \"e kendine 
memur ~iisü Yermek sııı;·undan iki 
buçuk :ıy hapse mahk(ıın edilmi5tir. 

--o--

istinaf 
mahkemeleri 

Kurulması adliye veka
letince tetkik ediliyor 
lıtanbulda da münrerit hakimlik 

usulü kabul edilince temyiz mah
kemesinin işleri çok artmış oldu
ğundan duYaların süraUe inlacını 
gaye edinen adliye Yekfıleti istinaf 
mahkemrkri teşkilatını ihynya ka· 
r::ır Yermiştir. 

Şimdilik yalnız lzınir, İstanbul, 
Ankara \'c Adana gibi nüfusu çok 
şehirlerde htinaf mahlccmeleri ku
rulm:ıst diişünülmektedir. Yeni Ad
liye snruyıncfa i~tinnf tc,kilatı için 
daire ayrılacaktır. 

o 

940 nüfus yazımına 
hazırlık 

910 senesinde yapılacak nüfus 
sayımı clolayısile daha C\'\'elden 
bıızı lrnzal:ırtla yapılması kararlaş

tırılan tecrübe sayım ve ynıımı 

haıırlığı ic;in yorın vililreıte kaza 
kııymnkamlnrı toplanarak konuşa

caklnrdır. 

Nüfus sayımı \C yazımı 9~0 son
larına doğru yapılacaktır. 

Sipariş 
-o-

edilecek on bir 
vapur 

Dün denizyolları idaresinde bir 
toplantı yapılarak İngiltereye yap· 
tırılacak on bir \•apurun inşası i· 
r,;in teklifle bulunan S"en llunler 
şirketinin pi ın \'C ıırojeleri tetkik 

üniversitelilere 
göster il ecek 
kolayhklar 

Bir ikraz sandığı 
açılması ..:üşünülüyor 
Vali ve belediye rcjsi Li'ıtfi Kır· 

dar dün ünh'er~iteye giderek rek
tör Cemil llil~el ile yeni kıınılucak 
üniversiteHler mahallesi ve ıalelıc 

yurtları meselesini göriişıniiştiir. 
Belediye ve vilayet yeni binalara 

geçtikten sonra eski binalar talebe 
pansiyonları olarak kullanılacak, 
belediye kooperatif lokantası ser-. 
best fütc ile talebeJ·e öğle \ c akşam 
yemekleri \'erecek,ııyni zam:rnıla mü 
zik ihtiyaçlarını da knrşılıync-aklır. 
Dundan başka takbcleriıı ihtiy:ıçla
rını karşılnınak iizcre bir ikraz s:ın· 
dığı ela açılacaktır. 

-o--

Gazeteler dört sayfa 
çıkacak 

Bütün memleket dahilindeki ga
ıelelerin dört snyfa olarak çıkma
Iıırı hakkınıfa hükumet tarafından 
bir kanun l:iyihası hazırlanmakta
olcluğu Ank:ıratlan haber verilmek
leılir. 

Vekillerin tetkikleri 
Dahiliye vekili Kasta
monuda. tetkiklerine 

devam etti 
Kastamonu, 6 (A.A.) - Dııhiliye 

vekili Faik Öztrak, bugün de tet
kiklerine de\'aın elmiş ve öğleden 
evvel belediye, mckteplr, ticart 
odasını ziyart eylemiş ve müteaki
ben şehre on kilomtrc mesafede 
lıulunan mey\'tılı ağaclar fidanlığı

ııa giderek fıı1aıılıkt:ı bir snnt kadar 
telkikatla bulunmuştur. 

Vekil öğle yemeğini vali kona-
ğında yemiş ve öğleden sonra mem
leket hastanesini ::ıçmış ve burada 
lıir nutuk vermiştir. 

lla5tnneııin küşat merasiminden 
sonra, hükümrt kon:ıi'hna gelen \'e· 
kil, burada kaza kaymakamlarını 
kabul etmi5 ve kendilerinden mem
leket işleri hakkında izahat almış· 
tır. 

Gümrükler Vekil 
Mersin, li (A.A.) - lki gUndür 

lınrada bulunmakla olan gümrük 
,.e inhisarlar Yckili Raif Karadeniz 

edilmiştir. 

'.\fezkur müessesenin 
!eri ~·akında şehrimize 

dir . 

.. h d' ile gümrük muhafaza umum komu· 
mu en ıs· b - h . b' k l i . 

1 ki , tanı, ugun şe rın ırı:o · yer er nı se ece· er· 

Fuat Kc :-rülü şerefine 
çay ziyafeti 

Yarın saat 17,30 da Eminönü hal
keYin<le profesör Fuat Köprülüye 
Sorbon ünl\'ersitesi tarafından Cah
rl doktorluk iinvanı verilmesi mü
nasehetile şerefine bir cay ziyafeti 
verilecek, toplantıda birçok pro· 
resörle docent bulunacaktır. 

Romanyadan motorin 
yağı getiriliyor 

On be~, yirmi gün sonra Roınan
yaya şipariş edilen mühim miktar
da mazot ve motorin )'ağı gelece· 
ğinden baş~österen buhranın önü
ne geçilecektir. 

gezdikten sonra sant 11,45 de 1\ler· 
sinden ayrılmışlardır. 

Vekil, ista~yonda geldiklerinde 
olduAu gibi büyilk Ye candan teza
hüratla uğurlanmıştır. 

-o--

Askerliğe davet 
Beyoğlu yerli askerlik şubesiıı

den: 
1 - 316·335 (dahil) doğumlu 

sa#lam ve sakat islam piyadeler
den, her ne sebeble oluna olsun 
bugüne kadar askerliğini (muvaz
zaf! ık hizmetini) yapmamış olanlarla 
hava tebdil[ olanlardan hava tebdi
li müddeti dolup da henüz sevke
dilmemiş olanların hüvi~·ct cüz· 
dnnlarile derhal şubeye gelmeleri. 

2 - Bunlardan harictc bulun:ın
lıtrın da bulundukları yerin asker· 
lik şubelerine müracaatları tekrar 
i!An olunur. 

Nümune siperlerin 
planları geldi 

Büyük sığınaklar için 
tetkiklere başlandı 
s c r c .. b c r l i ı.: müdürlüğü 

haYu t c h 1 i k c s i 11 e kar· 
şı ;) aıııln<":ık sığı nal,l::ırla nümune 
sipcrlCI' l~i üzcrıııdc çalışmağn baş

"/ BtRtNCtKANUN - t 

AKŞAM pos"'.." 
Salıihi oe Neırivat M!1~ 

Hasan Rasim ~ 
İDARE EVİ: ıstanbul Ankarl _. 
l'ull otan lsln).ı zı• Tıılgral ıılrılJ !1'"'4 

Yan ı,lert telefonu, '31o 
idare • • • ~.:.. .. ~ 
ilin _ • : ~ 
TITllten eaa. llrllll "'9 .,.. ,., ,,., 
.G1111r. ,_ ~ ....,.. ,.,.. ,......, ..... _..-... 

i ·ı..aöNi:. 'ŞAFif~ 
1 fDtllJt ( 111' 
• a.-tı• •.00 Kr. • ..... 
ı • .,-1111 "-" • e.d • 
I a •Tlılı UIO • ~: 

=-~~~-::--·-laııı ı~, niimunc siperlerin planları ı----------~ 
D.ıhıl iye vckfılcti nelen gelmiştir. 

IJinalard:ııı uzak ycı-lerc yapılacak 

!>İpcrlcr !ilU kuru~a mal olacaklır. 
'.\lülıcndislcnl.cn ıııiirekkep bir 

heyet şehrin kul:ıbalık semtlerinde 
birk:ıc.; büyük :-ığıııuk vücüclc getir· 
mek üzere tetkikler yapmağa baş· 
J,ııııı~tır. 

Hususi binalarda yapılacak terli• 
bala dair basılan beş yüz bin tali· 
ınatnaıııe bugünlerde dağıtılacaktır. 

---o--

Bir tecavüz 
suçlusu 

Ağır cezada gizli celse· 
de muhakeme ediliyor 

Yazın mehtaplı bir gecesinde ar• 
kadaşları Mücyyet, Nihat ve Uluer 
ile Emirgôndan bir sandala blne
rek gezintiye çıkan Şehime, hir ara 
Anadolulıisarına çıkmış, Mahir a• 
dında birisi şikilyete göre karanlık• 
tan ve ıssızlıktan istifade yanında 
bulunan Ulu_ri dövdükten sonra 
Şchimeyi hir hendeğe sürükliycrek 
kendisine lccavilzclc bulunmuştur. 

Yakalanan ve tevkif edilen Ma• 
hirin dün ikinci ağır ceza mahke
mesinde gizli {llar:ık duruşfo~ına 

başlanmıştır. 

-0-

Almanyaya. kırkbes 
talebe gitti 

Bir müddet evvel tahsillerini ya· 
nda Lır:ıknr:ık Avrupadan dönea 
lalelıelcrimizden kırk be... kişilik 

bir kafile dün akşamki Konvansi• 
yonelle Alınan) ::ıya hareket etmiş

tir. 

-o-

Bir Çek .mülteci kafilesi 
geldi 

Dün :}Clırimizc gelmesi beklenen 
yüksek rütbeli eski Çek zabitlerin
den mürekkep sekiz kişilik bir 
mülteci J\afilesi bugünkü Konvansi• 
yonelle gelmiştir. 

Karile, birkaç gündenberi bura
da lıulunan bir Çek generalle bir· 
Jikle ~·arın Suriye yoluyla Fransa· 
ya hareket edecektir. 

Dört Fransız tayyare mühendisi 
de düıt 'feogil Gotye vapurile şeh
rimize gelmiştir. 

-o-

Bir izah 
Dün Bclçik:ıdnn gelen Anve~ xon

solosumuz Fethi Denli, gazetemizde 
çıkan sözlerine, muhatabının gaze· 
leci olduğunu bilmiyerek söyledi
ğinden beyanat telakki edilmemesi 
Ilızırngeldiğini, bunların hususi 
muhavereden ibaret bulunduğunu 

bildirmektedir. 
l•'ethi Denlinin hükiımetimizle 

temas ederek Belçika vaziyeti hak
kında izahat vereceği ciheti ise ken 
disinin sözlerine ynnlışlıkla karış

mış olup muharririmizin haberi ya• 
zarken kaydelliğl hir tahminden i· 
bıırellir. 

E SKİ şa.irlerimipien 
Nefi, Nedim gibi 

de, edebiyattan bahsedilen 
lerde adları geçenler ntha~ 
on kişidir; ötekllerden 
tarihlerinde, edebiyat deıtl 
de pek bahsedilmez. o~ 
tama.mile ölmtiştllr, bir ı..
sözle anılırlar, işte o ~~l 

Fa.kat Ta.nzimat'tan eonıı-ed 
ler için öyle değil: onlardallde 
yat kitaplarmda, tariblerJıı_,ar 
uzun bahsediliyor. Niçin! ~ · 
van §81.rlerinden daha mı r 
gıyorlar? onlardan daha JdS 
el'dirler? •.. Ha.yır, bugün v 

0 uıı 
tin, muharrirlerin de çoğuJI 
serleri okunmuyor. Fa.kat 06 
ezbere methetmekte hiIA dl 
edıyorlar. Bunlar a1"8SD]da 
tasfiye yapmak Iazınıdir: 
yanlar, eseri bugiln mute 
dan başka kimseyi aıB,k.adat 
yenler bir iki satrr sözle 
melidir. 

Buna cesaret edilemiyot'· 
o §a}.rlerden hürmetle ,.tıt 
aradan yüz, battl bazıları JY'. 

ha elli yıl bile geçmeden bit b 
olm.u.ıı. Bu ana.nenin bl!e 
fenalıklarr olacakttr: artr1t 
:.nryan, eserleri kimseyi 
etmiyen ealrler büyük di)'t• d 
miyetll diye gösterilmekt~.lh 
ettikçe yeni nesillere edlJI" 
Silrin hayatta hiç bir ıneV~ 
d1ğı, muharrirlerin, şa1.rıe 
cak edebiyat ta.rihlerinde d 
mek içi.ıf çalıştlldarı kana& 
olacak. Halbuki gençlın-e 
güzel, büyük şiirin dafına 
bissinl vermek 18.zundır. 

Tanzima.ttarı. Meşrutıyete ;il ı 
olan edebiyatımız da _ o de' 
daha son zama.nlara ka.dal' 1 
simaları da. dahil • bir 8 
geçirilecek olursa edebıya.t_..ı 
rinln ve tarihlerinin geııçleı~ 
çok çekecek blr metgale 
kanüm. 

* * * 
C A!R güzellikten, (;tedeıl 
lifl.I güzel diye kabul 

şeylerden bahaeden ~.-1 
bahsettiği geylerln güzell11~ 
bul ettiren adamdır. SU 
düşünülmediği için ekS0~ 
çekten bir yenilik get;irlilif 
istihza ile ltarşıla.rur. 

N~~ 

Şehir tiyatroaUJlb" 

Melek 
dün öldO 

I· R O M'A Nt , , -* R' 1 N 'E 01 E ı B i IHl•>rmiUJ_ .. 

Şehir tiyatrosunun kJyııletJ! 
dın sanalklrlanndaıı Melek t• 
uzun müddettenberi çekt11ek

1 
duğu hastalıktan kurt·la: t e• 
dün gece Taksimde ToPlf d: fe 
desinde Sakız npartrnanırı 

~UHLA~ 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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Doktor hastabakıcının birine 
derhal Sekibin yarasını temizle
mesini nazikane emretti. Kendi de 
ikinci hastabakıcı ile Zeynebin 
ilstündeki kanlı ve yırtık şifon 
parçalarını kesip atarak vücudu
nun ve yüzünün berelenmi§ yerle. 
rini yıkadılar. Hazırlanan enjek
siyonu yaptılar. üç dakika sonra. 
kirli ve mülevves hasta bembeyaz 
bir gömlek içinde tertemiz solgun 
Y6züyle hareketsiz yatıyordu 

Doktor bir def'i daha kalbini ve 
nalmns yoklryarak hastabakıala-
ra: 

- Hastamız §imdi artik bamn 

Irktan kurtulup uykuya daldı. -
dedi -

Hakikaten Zeynebin yüzüne bir 
penbelik yayılıyordu. 

- Hastayı kovuşun nihayetin· 
deki boş küçük odaya yerleştirin. 

Seyyar sediyeyi iki hastabakıcı 
yavaşça kapıdan çıkardılar. 

Kendisi Şekiple yalnız kalınca 

onun temizlenmiş derin yarasını 

kendi eliyle sararken 90ruyordu: 
- Onu tanıdm değil mi? 

Şekip titriyen solgun dudakla
rını kıpırdattı: 

- Evet! 
- Nerede buldun onu? Bu ne 

esrarlı bir vaka! Ya kıyafeti?! 
- Ben de çok bir şey bilmiyo_ 

rum .. Sabah olmadan serinlikte 
lstanbula dönmek için yola çık
mıatım. Gamsız gamsız 90n hızla 
giderken yolun kenarına serilmiş 
bir ceset gördüm.. 

Doktor: 

- Ne tesadüf! Ne garip tesa
düf! ~ diyordu • Tesadüfler neler 
yaratmaz! 

Şekip kesik kesik bütün vakayı 
anlatmıştı. Doktor, müşfik bir el· 
le genç şoförün dağınık saçlarım 
okşadı: 

- Çok yorgunsun Şekip biraz 
dinlenmelisin. Sana da bir yatak 
hazırlatayım. 

- Hayır efendim hayır .. Yor
gun değilim .. Hemen hareket ede. 
ceğim. 

- Fakat kolunun yarası? 
- Hiç ısıırap vermiyor küçük-

harumefendi .. 
Doktor güldü: 
- Burada küçük hanımefendi 

yok. Doktor Şefkat var! 
Genç şoför mahcubane başım 

iğdi: 

- Dilim alışmış; affedersiniz 
efendim. 

- Demek mutlaka gideceksin? 
- Evet efendim. Paşayı, anne-

mi göreceğim geldi. Hemen gide
ceğim. 

Doktor Şefkat genç adama uzun 
uzun baktıktan sonra yavaşça 

sordu: 
- Ayıldığı zaman ona senden 

bahsedeyiıp mi? 
Şekip birden kızararak metin 

bir sesle: 
- Katiyen benden bahsetmeni. 

zi istemem! - dedi - Benim ona e
limi sürdüğümü bile bilmesini is. 
temem! Ben yalnız her insanın 

yapacağı vazifeyi yaptım. 

Doktor Şefkat tasvip eden bir 
hareketle başını iğdi. Genç şoför 
derin bir hürmetle hanımını se
l!mhyarak dışarı çıktı. 

• • • 
Zeynep uzanmış olduğu kar gi

bi örtülerin arasında kımıldandı .. 
Başucunda duran hastabakıcı bü
tün dikkatile on sekiz saat baygın 
ve hareketsiz yatan hastanın ~ 

yanmasına bir mucize gibi bakı· 
yordu. Yavaş yavaş ellerini sonra 
ayaklarını hareket ettiren hasta, 
sanki kirpiklerine birer ağır cisim 
asılmış gibi gözkapaklarını yor
gun yorgun aralayınca, hastabakı
cı, doktor Şefkatten aldığı emir 
üzerine haber vermek için derhal 
dışarı çıktı. 
Kapkaranlık ve korkunç bir ri1. 

ya içinde bir ölüm uykusuna da· 
lan Zeynep yorgun ve idr8.ksiz ba
kışlarla etrafına bakarak bembe
yaz bir rüya içinde hayata uya. 
nıyordu. I~ıklı bir gün ayak ucun 
daki pencereden içeri dolarak be
yaz duvarları beyaz örtüleri ve bü· 
tün bu beyaz filemi cilfilıyordu. 

Sonra rahat verici derin bir ses
sizlik .. 

Zeynebin kararsız, avare ve 
yorgun bakışları yavaşça içeri gi. 
ren doktor Şefkatle arkasındaki 

hastabakıcıya takılıp kaldılar. 

(Devamı var) 

etmiştir. 

:Melek, besteUr Muhlis 1'.f'r. 
tinın kızıdır. Henüz senlf gilrı' 
sahneye balhhlığına kurban 
tir; denilebilir. sıJl' 

Evvelki ser Şehir tiyau·o 
Faust piyuir."n temd1111d~ 
dan kanlar botalarak b• 
tedavi altına alınmı~ll· ~r ,,ı 
yattıktan sonra kend!JiJll t• 
lyile,mif hisseden Melek~ 
sahneye iönmilf, fakat gl 
seyrine devam eden yereJllt 1>lt 
bu defa ölümle neticelene,,, 
ze tutulmasına sebeb o!dl f,ısJt 
sahne kurbanının aııımn, lll 
yatrosu artistlerini çok 
etmit ve sabnemu naıııın• 
bir cenaze merasimi ıa: ot 
karar verilmiştir. Meleli, 
si yann kaldırıiacakbl• ~ 
kAnına ve sahne arkad 
ziyetlerimlıl hildirfrll· cletl 

Melek, sabnenıi:ıin vereSll~ ~ 
cilncil k'ır~<ınH'tr. Da~• ;,, .,eP'· 
çilk Kemal ve Mu.,.ahhıl 
den ölınftşlerdi. 
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:. 'f:ı.llinr ~itmiştir. Orıufa 
1 
nrıunucvvcltlc toplanacak 

~•le dcvlcllcri konferıınsınn 
~liYrccktıı·. 
nız" h" . 'k" aşırı ız.ınel ıçin,, ı ·ın-

"<r 4 fırkno;ının hir iki hnrtn
leşkil eclilcce~i lıilcliril· 
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nsad:ı rrsıni ·ete hir 
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llrJı:-. 

~il\ :ıd ı ilıtiy:ır ın:ır<'~. 1 \'On 
nin lr1!w1111nıın !lO ını·ı \'ıl 
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l,\nr<.;in r ıri<lerck hizz:ıt 
hu1ııı1m11şlur. 
11\nd:ı -Jııışvckil pnrllımcn
l~rııun ı ı Jdinunuen·elde 
~ iliın etmhlir. 

Abl ukanın teşdidi 
tesirini gösteriyor 

Alman ihraç malları iskele ve 
antrepolarda yığılı kalmakta ... 

Paris, 7 - Garp cephesinde 
dün de mühim hiç bir hareket 

olmamıştır. 

Evvelki gün Almanlar, Fransız 
hattının merkezini teşkil eden 
Lorraine cephesinin muhtelif 
noktalarına kaı }ı altı baskın ha· 
reketinde buh nmuşlardır. Bu 
baskın hare!:etl:ri de evvelkiler 
gibi tarde:lilmİ§tir. 

Bu baskın hareketinden iki· 
sinde Almanlar, kullanılan mev· 
cutların azlığı hesap edilirse mü· 
him zayiata uf:ram.ı§lard1r. 

Cephede hiçbir hava muharebe· 
si olmamıştır. 

Noel kartla rı 
lngiliz hava ve harbiye ncza

.retleri, İngiliz kral ve kral;çesini:ı 
Fransada bulunan ir.giliz ordusu 
~rkanınm hepsine birer Noel kar 
tı göndermcğe karar veıd;ğini 

ilan etmektedirler. 

Mişigan kargosunun bir may
na çarparak battığı hakkındaki 

haber tekzip edilmiştir. 
Liverpol limanına mensup 8169 

tonluk Hun-ts:nan vapurundan 
haber yoktur. Vapurun kaybol
duğu zannedilmektedir. 

Alman Ussukuma vapurunun 
mürettt::blh bir İngiliz vapuru 
tarafından toplanmıştır. Mürette· 
batın vapuru batırmak için sar
fctti~i gayretlere rağmen Ussu
kumanın ganimet olarak limana 
getirileceği ii-nit edilmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre, tn
g:ıiz harp gemileri cC'tlubi At -
15.ntikte Alman Ussukuma vapu
runu miisadere etmi~le~dir. Bu 
vapur 7834 tonluktur. 

Litvanyaya ait Kretinga vapu· 
fil i't\l.k denizinde bir Alman 
harp gemisi farafmdan yakalan
mıştır. Bu gemi boş olarak şimal 
istikametine gidiyordu. 

nazınnın ~ar kabinesinde Tayyare fa aliyeti lngiliz bahriye 
l.ondra, 7 - Dün gece inrilte- beyanatı 

İhti:af ırenin şark sahilinde Alman tay- Avam Kamarasında deniz har-
~ yarelerinin bazı faaliyetleri ol- binin safahatını gözden geçiren 

~ i toplantılar, hat• mu~tur. İngiliz avcı ta~yyareleri İngiltere bahriye nazırı Chur-

danslı suva reler havalanmışsa lda fena hava şart- ehil hülflsaten demiştir ki: 
~agak edildi lan dolayrsiylc temas edileme- "- Deniz altı ve h ava h ücum· 

,
1

1, li (.\.A .) _ (lln, a 1 miştir · !arına ve bilhassa bir çok mıkna-
• a Dün Orkney adalarında hava l 1 w t ·1 
Ilı ıı Öffreniltli~ine ı,:iırc, ı:c- tıs ı mayn ara ragmen, ngı tere 
~Clı~ intihahatı lı:ıkkında tehlikesi işareti verilmiş ve yarım muazzam scyriscfainini muhafa-
1~ iınıeli a~ası 111 n~ında saat 5ürmüştür. zaya muvaffak olmuştur. Alman-
~ lılaflıır 111e,·cııllıır. Bir Alman tayyaresi adalar ü. ya 1940 senesinde 400 denizaltı 
1
1

~~elcr !ır.çimın ~apılamı•, .zerinde uçarken görülmüıtür. gemisine malik olacag-ını id!:lia e-
l rlrıia elıncklcdirler. Bu• ı 
Ul.ır:ır hüJ.(ımclt dan it su· Sabahleyin diger A man tayya - diyor. Alman} anın fabrikanın 
t ıl:ıhil oldu#.u lıahle hli• Telcri de şimali iskosya üzeriııde .bir kapısından malzeme sokup 
~· t 

\. 
1 :oplıınlıları menetmiş· uçmuş ur. öbür kapısından gemi çıkaracak 
~ Evvelki gece Timcs nehri man. şekilde denizaltı ve mürett;:bat 
A sabında iki büyük Alman tayya• imal edip etmediğini merak et-f\hnan elç"ıs·ı resi görülmüştür, İngiliz tayya- mek icap eder. Eğer böyle ise, 
f"' releri, Alman tayyarelerini avla- inşaattaki ~u tempoyu bizim de 

~ r.on Papen mağa teşebbüs etmişlerse de mu- ayni genişlikte tahrip tempomuz 
" vaffak olamamışlardır. Zira, Al· takip edecektir. 

~/l!tiye vekilimizle mantar derhal orta!:lan kaybol. İngiliz bahriyesinde halen mü-
" ~I b d muşlardır • ldafaa isin tcslih edilmiş ı 000 fr tatta ulun U Dün sabah erkencicn tek sa.hh· 
~ caret vapuru mevcuttur ve bu 

a 7, (Hususi) - Almanı lı bir Alman tayyaresi, İngiltere- miktar pc!t yakında 2000 olacak-

16 Milyon Sterlin 
teberrü 

İngiliz otomobil kralı 
yeni bir teberrüde 

bulundu 

Londra, 6 ( A.A.) - Sıhhiye 

nazırı Valter Elliot otomobil kra-
lı Nuffieldin çok mühım miktara 
baliğ yeni bir iane verdi~ini dün 
akşam Avam kamarasında bildir-
miştir. Bu iane bir milyon adet 
".:\foris 11otors Limited,, şirketi 

hissesi olup bir ve bir çeyrek mil
yon İngiliz lirası kıymetindedir. 

Bu para Yilayet hastaneleri için 
esas ~rmaye olacaktır. 

Lord Nuffield tarafından 10 
seneden daha aı bir zamanda ya. 
pılan ianeler yekunu şimdi lG 
milyon İngiliz lirasına baliğ ol
muş bulunuyor. 

Lehistanda 
kurşuna 

dizilenler 
Mevkufların bir kısmı 

işkenceye tabi 
tutuluyormuş 

1-Andra, 6 ( A.A.) Deyli 

Ekspres gazetesinin Bükreş mu· 
habiri haber veriyor: 

"Polonyalı mülkcilerın ilade
sine nazaran Prakovisde " hürri
yet ccphesi,.ne mensup olmak su· 
çuyla ekserisi talebe olmak föere 
300 genç Polonyalı erkek Ye ka
dın tevkif edilmiştir. Gestapo a· 
janla:-ı tararmd:ın ihbar edilenler 
derhal kurşuna dizilmişlerdir. Di· 
ğ~rleri Polonya· ıın baska şehirle· 

rinde oturan arkadaşlarının isim
lerini ifşa etmeleri için işkenceye 
konulmuşlardır . ., 

Yunanistanın 
Ankara elçisi 

Bugün Atinadan 
şehrimize geldi , 

Jki hafla evvel iı.ni surette Ati-

ıtif:lçi i fon Papen dun Bü .. .' nin ark sahili açıklarında denize trr. Kafile ile seyahat usulü mun. 
llct Meclisine gelmiş Ye! C:lüşmü tür. Dalgal:ır tayyareci- tazam bir şekilde işlemeye baş· 
e \ekili Şükrü Saraçoğlu~ · lerin cesetleri ile tayyarenin an· lamış ve Alman denizaltıları bi-

~adar'görüşmüştür. kazını sahile atmıştır • taraf gemilere taarruzu, İngiliz naya giden Yunanislaııın Ankara 
B ir Alma~ den· tayvaresı' ,.Io cl,.isı M. Rafael \'e ailesi bugünkü • " ız J ·• • gemilerine taarruzdan daha ko. "' 

~t\ landa sahillerinde Shirmonni lay bulmaktadrr .,, konvansiyonel trenile şehrimize 
~~ Yada petrol tas- Koog yakınında karasuları bari- gelmiştir. 
~t\ ... l · "k t Nazır sözlerine şu suretle de-

t.. "' erıne SUI as cinde mecburi iniş yapmıştır. Ro· M. Rııfael bir muharririmizc şun-
·•11 l ? vam etmiştir: .._ \'apı ıyor . morkörler tayyareyi esasen uzak lan söylemiştir: 
'<1 "-Alman ihracatı üzerine ko-
'lı:i 6 ( A.A.) _ (Stefani).. olmıyan Alman toprağına çek- "- Seyahatim husu~ı mahiyet -
_"' d' nulan ambargo tesirini göster. tedir. Atinaya mezuncn gitmMim. tın· mişlcr ır • " 
'ik· . m:§tir. İhraç edilecek mallar Al· Majeste Kral ile Başvekil ve hari. 
~" 1 

&ece bir petrol tasfiye.. Denizlerde faaliye t ma:ı rıhtım ve antrepolarında yı-
'i..ıc ciye nazırı tarafından kabul edili-
ıL Yeni ve büyük bir yan· L ondra, 7 - 4 1Ikkanunda Al. g~ ıhp kalmaktadır. 
"il şimin bir fevkaladeliği yoktur. 
l\..IShr. Bu tasfiyehane, A· rnan donanmasına mensup ufak İngiliz bahriyesi 340 bı'n ton 
~t Balkan Antantı eskim gibi devam 

1 liU( rol adında olup Targo· bir Muavin kruvazör, bir infilakı kayıp, buna mukabil 280 bin ton ediyor. On beş gtindenbcri yolcu-
~ lltında kaindir. Ve bura· müteakip büyük Eelt'te bundan zapt veya inşa etmiştir. Yani safi luktn olduğum için Bulgaristanın 
t V&anayiine mahsus o!an birkaç hafta evvel Alman donan- zayiatı 60 bin torJ:lur . ., ı iştirakile yeni bir birlik kurulaca·_ 

4-'l ~Ze~in u:naı edilmektedir~ .masmın küçü~ kruvazörlerinlden 1 Churchil bahriye parolasının ğın<lan ]ıaberdar değilim. Balkan _ 
tıııınesı~t ıle tasfıyehane . numara 307 nın batrnı§ , olduğu §U olduğunu hatırlatmıştır: !ar sUkflnet içindedir. Bu akşam 
'.~-·hır klSml harap ol"', ... mahalde batmıştır. "A zmedelim ve korkmıyalım . ., Ankaraya gidiyorum." 
' ' uruc;ça zayiat yoktur. 

ht~ ga_zeteleri, bir kundakt X 9) U lnl S (O) N MJ A <C IE R A lb ~ ~ O • 
klllalınden bahsetmektCj • 

ır ay içerisinde yangı~ 
"~İnde üç ta:.fiyehancni~ 
~~ı dikkate şayan görüll-

"Şövalye kral,, Aleksandrın mezarından alı
nan bu toprak Yugoslavların Atatürkümüze ta

zimlerini ifade edecek 
Ankara Ye lstanbuldn bn§lıcn 

spor klüplcrimizle maç yapmak il
zere çağınlmış olan Yugoslavya 
futbol takımı bııgünk!l konvansi -
yonel trcnile §Chrimizc gelmi§ \'C 

hararetli tC'zahilrlcrle karşılan _ 
mıştrr. ' 

17 sporcudan mürckkC'p olan 
misafir Yugoslavyalı sporculara 
Galatasaray klübü namına bir bu
ket verilmiş ve klüptcn Adnan bir 
nutuk ııöyliyerek yapılan davete i
cabet eden dost memlek<'t takımmt 
selamlamış, ve kendilerine muvaf
fakıyetler temenni etmiştir. 

Kafile §e!i :M. Çuriç, teşekkUr _ 
lerlc mukabele !'imiş ve Tiirk - Yu
~oslnv dostluğundan hnraretle 
bahııederck cvveldc>n tanıdıkları 

Galata.cıaray kllibilc maç ~·apmak 

imkanını buldukları için memnun 
olduklarını, memleketimizde ya • 
pacaklarr maçları ktızanmıı k ve 
güzel bir oyun göstermek için bil -
tün gııyretlerile çalıı;:acııklarını i -
fade etmiştir. 

Bunu miitcakip Yugoslav !utbol
cülcri "yaşasın Türkiye!" diye 
bağırarak dostluk tezahürleri yap
mışlardır. 

Kafile şefi bir mıılıarririmize 

şunlnrı söylemiştir: 

- Takımımı?. Belgradın ikinci 
klübüdür. Geler lcr arasında bey -
nelmilel maçlara iştirak etmiş 

sporcularımızdan Lovriç, Ancelko -
,;ç, Perlic:, Peroviç, F..saviç var-

dır. Şimdiden bizim için ka.uuımak 
imkanı olup olmadığım kestirmek 
imkfınsızdır. Çünkü top her uman 
yuvarlanır! .. 

Maamafih, her haldCI ümitsiz de
ğiliz!. llk maçı Dcmirsporla yap -
mak üzE'rc yarın Ankarayıı gidiyo. 
nız." 

Kafile, Tokatlıyan otelindedir. 
Kafile reisi, bir tazim eseri olarak 
Ankarada Ebedi Ş!'fimiz Atatür -
kün muvakkat kabrine koymak il -
zere Yugoslavyanın mUtevl?ffn 
Krnh Aleksandrın mezarının bu -
lunduğu yerden bir kutu toprak 
getirmiştir. 

Yugoslavya takımı, Ankarada 
ikinci maçı Anknragücile yapacak • 
tır. Ankara valisi tarafından şo -
reflcrinc bir ziyafet verilecektir. 

Pazartesi gUnU şehrimize döne .. 
ccklcr ve burada ilk maçlarını çar
şamba gUnU Pcrn veya Şişli klüp • 
!erile yapaca.klnrdır. 

Burada ikinci maç cumartesi gU

nU Galatasarayln, UçUncU maç pa.• 
zar gtinil Fenerbahçc talmnı ile o
lacakUr. 

Misafir fut.bolcular pazartesi gü. 
nü memleketlerine döneceklerdir. 

Kafile şefi, Ilelgrad valisinden 
İstanbul valisi ve belediye reisi 
Lfıtfi Kırdara bir davot mektubu 
da getirmiştir. 

Klüplerimiz de 

çatmlacaklardır. 
Yugoslavyaya 

Londradaki askeri 
he1Jelimiz döndi1 

( Baıtarafı 1 incide) 
rünen general Kazım Orbay Sir
keci istasyonunda ailesi erkaniy
le diğer bir çok zevat tarafından 
kar~rlanmış ve bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Seyahatimiz çok iyi geçti. 
gerek Fransada, gerek lngiltere
de fevkala :de dostluk tezahürleri 
ve samimiyetle karşılandık, iyi 
kabul gösterdiler. Şahsımda, 

Türk milletine karşı besledikleri 
sevgiyi her fırsatta izhar ettiler. 
Bu yolculuktan unutulmaz 'dost· 
luk intibalariyle dönüyorum. 

Elde ettiğimiz neticeler hak
kında hükumete izahat vermek 
üzere yarın akşam Ankaraya gi
diyoruz .Seyahatimizin maksadı 

etrafında gazetelerin yazdıkları

na ilave edecek bir şey yoktur. 
Lon<lrada, sadece askeri malzeme 
mübayaası işleri ve bunlara ait 
iktısadi hususatla meşgul olduk. 
Alacağımız malzemelerin mikta. 
rmı tesbit etti ve cinslerini seç. 
tik, işimizi bitirdik. Müzakereler 
tam bir anlaşma ile neticelenmiş
tir. Hazırlanan mukaveleyi imza
ladık. Fransızlarla da ayni şekil· 

de bir anlaşma yaptık. Elde etti
ğimiz n~ticelcrden memnunu'- .. 

İngiliz ve Fransızlarla Türkiye 
arasında yapılan karşılıklı yardım 

anlaşmaları bize karşı sevgiyi 
son derece arttırmış ve miizake
releri ldaha ziyade kolaylaştırmış· 
tır. Müzakerelerin siyasi, iktısa
di ve mali kı<sımlariyle hariciye 
umumi katibi Numan Menemen-

cioğlu riyasetindeki heyet mcş· 

guldür. 
Pariste Numan Menemeneioğ

lu ile bu hususta görüştüm. Bu 
heyet temaslarına muvaffakıyetle 
devam ediyor. Bir hafta on güne 
kadar işlerini ikmal ederek mem· 
leketimize dönmesi muhtemeldir. 
Şimdilik Avrupaya gitmckliğim 

mevzubahis değildir. Londra ve 
Pariste tamamiyle harp vaziyeti 
vardır. Her ihtimale karşı tedbir 
lcr alınmıştır. Geceleri her ta
raf zifiri karanlık içindedir. 

Maamafih gerek İngilizler, 

gerek Fransızlar sakin bir halde
dirler. Harbin cereyanına dair 
gazetelerin yazdıklarından fazla 
malUmatım yoktur. 

İngiliz ve Fransız hükumet a· 
damları temaslarımız esnasında 

Türk ordusuna besledikleri itimat 
ve takdirleri hayranlık ve hara
retle ifade etmişler ve askerleri
mizin yüksek muharipliğini eski· 
klenberi bildiklerini söylemişler

dir. ,. 

Holandanın su 
istihkamlan 

Yapıl an tecrübelerde 
geçilmez mahiyette 

görüldii 
Amstcrdam, 6 ( A.A.) - Holan· 

el~ orduc;u tararmdan yapılan 

tecrübeler. su hattının h"r türlü 
taarruza karşı en iyi blr m·i:lafa:ı 
t<'~kil etfğini isbat elmi5tir. 

Ordu, tanklarla ve motörlü par. 
çalar tecrübeler ) aptıktan 
sonra bugün de otomobil batarya
larile tecrübe yapmı~tır. Gerek su 
altında gizlenen kanalların. ge
re!~sc çamurlu toprağın arzclliğı 

mü5külat geçilmez engrllcr şeklin
de tebarüz etmi~tir. Atlar zorlukla 
kurtarılmış, top arabaları çamur
lara saplanmıştır. 

Deniz Kurdu 
Tcfrlkn.m ı :r., ~·azımrmı tokluğun 

dan bugün konamamıştır, Özür di. 
'leriı. 



Holaoda da 
ihtiyat tedbirler 

Am!terdam, 7 ( A.A.) - Tabııy tlcri meçhul iki a,kcri tayyare. 
La ifa) c eh arında uçmuo:Jarsa da Holancla tan arc chfı t l;Jlan tara. 
hndan tardedilmi<:krdir. 

Holnada zabıta ı, memlekette ikametleri arzu cdilmiycn birçok 
ecnebi) i hudut haricine çıkarmıştır. 

Holanda ba-;kumandanhğı, il olanda hari talarmııı ıhra-ını 'e ör
. i ıdarc) c tabi arazide 1 lolanda, li-sanından bac:J...a li .anla telefon ınu
h:\\ ercc;i )apılm:ı 1111 m.netmi~tir. 

78 Milyar frank masraf 
1'(11is 7 ( A.A.J Omimuzdcki sene bi.ıtçe:ıinin umumi raporun· 

dan anla'1ıldığına göre 1 cyliilden 15 ikincite~rine kn:far Fran'.')ızların 
maı:afiri 78 buçuk milyar franga bali~ olmu'1tur. 

Mısır ordusunun manevralart 
l\ahirt, 7 ( A.A.; - Mılli mi.ıdafaa nezareti, r-.lı<;ır ordu ... unun 

buyuk manevralarının bu ayın 12 sinde yapılma:-.ına karar \'ermiı:.tir. 
:\1erkezi 1 kenderiyc olacak olan bu mane,·ralar bütün a~a~ı ~tı.-ıra 
~amil olacaktır. 

Pa if mudafaa organları ile, faal mudaf mı kun etleri 'e tay· 
yareler, bu maneı.Talara iştirak edeceklerdir. 

Bir Yunan ve bir Norveç vapuru battı 
Oslo, 7 (A.A.) - 1024 tonilatoluk Primula Non·c.; \apuru, pa

zartesi günü Oğledcn c:onra şimal denizinde bır infııa:~ n~t·c.•.,inde 

batmış ve mürettebatından sekiz ki~i ölmü~tür. 
3934 tonilatoluk Yunan Paralos ,·apuru, 'Taymb nehri man..,a. 

bm<la dün ak:i<lm bir mayna çarparak batmıştır. SU\·ari ile iki maki
nist ölmü)ür. Geminin geri kalan 22 kişilik mürettebatı bir lngiliz 
vapuru tarafından sahilde bir şehre çıkarılarak burada hastaneye 1 
yatmlmıştır. 

Paralo yapuru, AnYcrst<n mal alını •. Pireye gıtmektcrdi. 

1 Sinemasın:f~ 
Tangolar ... J:umbaJar... lcksikauın kı~ nunları 'e en gii.-:el 

krrlım .•• Jfüijin bun lan; 

GOZEL ESiRE 
l'.rnnsrzca sözlü ve ro.nkli filmlqde gi.ircccksiniı, 

nas rolJerdc: ve l\Ianuclln 
LlL y DAMITA Knlırnmnnı DEL 

tlfn eten: MCZ • • \U PO TA KUTUSU 2 Jusmılık mllkemııwl 

...... bir şarkı ''e dıut filmi~ 

~ııı· .. •1111•- Bmf:-?=!lllllilliililiifaın::::ı.:ısim: ~ ( r i!:S:::s~... i:tt.w=-: .... ~, 

im ~ugiln latinelcrden IPI r:'Ksı· nema sındaı::-!İ! ıtibtırc.ıı ~ tılnız L, f 
İ~i EŞSİZ ve ZENGİN BiR PROGRAM 
if:~ 2 MUAZZAM FiLM BiRDEN hii 
mı 1 - Senenin en büyük, en eğlenceli, en gü- mı 
ıfti lünç ve en komik ŞAHESERi ii!i 
m: 'TORKCF. SôZT.Ü) f!: 

• 
L~llEL llARDI 
~DVARDALIHTA ', 

. 
Vt. 

2 Meşhur polis hafiyesi 
ŞARLI ŞAN <CANllL~R 

lP>EŞINDE 
l\lcraklı \'O heyceanlı mncera filmi 

DİKKAT: Programın uzunluğuna nwbni canı;la.r : 2 _ 
4.all • G.80 vo 9 dıı. "'ayın ınU,Sterllerlmlzln tanı seans ba.şlarmda 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derL 1 

U8R keaer. lcabında günde 3 kase alınabilir. mmı 

Üsküdar asliye hukuk hAkimli· tahkikat 6-1-940 cwnartesi saat 
ğlnden: 10 a talik edilmiş ve bu babtaki 

Nefise Kara tarafından Yeşil- davetiye varaka ı ile dava arzuha
ıcohe halle partisi evinde odacı li sureti mahkeme· dİ\"anhanesinc 
sait ~lu Mustafa aleyhine açı· a~ılmıs olduğundan 20 gün zarfın· 
lan lvl.iliğin terkini dava mm cari da müddeialeyhin da\'a arzuhaline 
tabk"'e"n.111 müddeialeyhin ika. ce\•ap vermek ve yevmi mezkurda 
m4l9 meçhdliyeti hasebile mahkemeye gelmek üzere keyfiyet• 
dava anOhatinin ve davetiyenin ilan olunur. 
'finc.-n troli~ne karar v rilmi'5 \'C' f 1•. 'r'ı.'n. 14741) 

Sovyet-
l'ınlerin başına 1 l,c 
l'arıs, 7 ( A.A.) - Stcfmıi ajan· 

.smdmı: 

Franı.;ız askeri mahafilınde Kt· 
zılordııııun Finlfındiyaya karşı 
giri-:;miş olduğu harpte gö·tcrmiş 
olduğu p~:< riizi kıym<'l hakkında 
miitemadiycn tenkidlcr yapılmak· 
tadır . 

Bu mahafil. Kızılordunun hare· 
katmı gözleri ile görmuş olan 
kımselerin bu ordu hakkındaki 
mütalealannm pe:;: o kadar ce~i· 
ret ,·erec~k mahiyette olm1:hğını 
beyan etmektedirler. 

BoL,.evık kıtaatın ku\'Veim~me· 

\'tveleri h<.tkkında da şüphe \'e te
reddüt izhar edilmekte ve yük ek 
kumandanlı~a merbut zabitlerin 
ehliyetsizlikleri tebarüz ettiril· 
mcktedir. 

Yeni çarpışmalar 
Os!.o. 7 (A.A.) Buraya gelen 

haberlere göre, dun. Petsamo ci. 
'armda Finlandiyalılarla -ovyet 
kıtaları ara,.,ında yeni çarpış~3lar 
olmus \e ~~\°Yet kıtalan ~eri p'l-.· .. . 
kiı-tülmü~tür. 

Her ne pahasına olursa 
olsun 
llclsinki, 7 ( A.A.) Pct amo 

mmtaka ındaki muharc'~lcrdc e
sir edilmiş olan Hu.,lar. So\'yet 
rüksek kum::mcla heyetinin kıtaa· 
ta her ne haha ına olur a oh•un 
Salmijen•i nikel madenlerini zap
tetmek emrini vermiş olrluğunu 

cödemi !erdir. 
Fm ishklal bayramı 
ve Sovyetler 
J\aımas, 7 ( A.A.) SO\yct 

elçiliği de dahil olduğu halde bü
tün elçilikler, Finlandiyanın i lik
lali yıldönümü münasebetile bay. 
raklannı çekmişle~dir. 

* 
....... ~ .. .. , ..... .. 

Londra, 7 - Finlandiyalıla::-, 

Sovyet istilasına muvaffakıyetle 
mukavemette devam etmektedir. 
ler. Sovyetler, Finlerin Manner 
haym müdafaa hattrnı yardıkla

rını bildirmekte i&eler de Finleı; 

bu haberi tekzip ediyorlar. 
Diğer taraftan İsveç gazetele. 

rinin yazdıklarına göre Sovyet· 
lerin şimdiye kadar ki zayiatı, e
sirler haric, 30 bin ölü ve yara -
lıya baliğ olmuştur. 

Finlandiyalılar şimdiye kadar 
80 Sovyet tankı tahrip ettiklerini 
bildirmekte, Sovyetler bunu tek· 
zip etmektedirler . 

500 bin Sovyet askeri 
Finlandiyaya hücum eden 

Sovyet ordusu, general Maresko
vun kumandası altındaki yedinci 
ordudur. 

Bazı menbalara göre, Kareli 
berzahında 5 Sovyet fırkası ve 
Ladoga gölünün şimalinde 4 Sov
yet fırkası toplanmıştır. 

İsveç mcnabii, 500.000 Rusa 
karşı koyan Finlan\:iiyalıları 400 
bin kişi tahmin etmektedir. Fa
kat Rusların hava kuvvetlerinin 
kahir bir faikiyeti vardır. 

Sovyetler takviye kıtalan 
alıyorlar 

Sovyetler, denizden ve karadan 
takviye kıtaları göndermekle 'be
raber, Finlandiyalıların belli ba§
lr mevzilerine cepheden taarruza 
geçecek kadar kuvvetli değildir -
ler. 

Finlandiya piyadesinde, asker 
]erin, kayarken bile ailih atma
larına imkan veren hafif kayak
lar vardır. Halbuki Rusların 

kayakları fenadır ve miktarı da 
pek azdır. 

Ruslar tarafından Karaclide 
girişilen ve Mannerhaym hattının 
zaptını istihdaf eden büyük taar
ruz, bu ana kadar mütaarrızlarm 
ağır zayiata uğramalarını ve pek 
az arazi lcu:anmalarını intaç et· 
miştir. 

elde etmiş bulunmaktadır.Fintan. 
diya, müdafaa nezareti matbuat 
bürosu, bu bahiste aşağıdaki iza • 
hatı veriyor: 

"Rusların attığı l O kurşundan 
üçü patlayıcı, altısı dumdum ve 
bir tanesi normal kurşuntlur. 

Rusların, dumdum kurşunu at
makta kullandıkları usul çok ip· 
tidaidir. Ruslar kurşunların uç. 
lannı, kurşunlar daha şarjörde 

iken ,taşlara sürterek aşındırmak 
tadırlar ... 

Fiolere yardım 
İtalya tarafından gönderilen 

50 tayyare ,Helsinkiye vasıl ol· 
muştur. 

Amerika Cumhurreisi ,Finlan. 
diyaya krediler açmak ve fazla 
mahsulleri göndermek için ata· 
ka:iarlarla görüşmektedir. 

Casusların tevkiti 
Rus casuslarını yakalamak için 

dün Helsinkide yapılan baskın. 

lar hakkında mali'imat veren Bas
ler Nachrichtcn gazetesinin Stok
holm muhabiri bir çok şüpheli 

kimselerin tevkif edildiğini bil
dirmektedir. 

Kayıp mültecı vapurlar 
Helsiııki radyosu bildiriyor : 
"Finlandiyanın en şimalinde 

bulunup ihtilafın başlangıcında 

Sovyetler tarafından istenen li
manlardan Telen ve Potsamoya 
gitmekte olan iki mülteci vapu
nı kayıptır. 

Bu vapurların karadan ve de
nizden Sovyct ateşine maruz kal. 
dıkları bildirilmektedir ... 

Lenin lrat garnizonunda 
karışıklık 

Stol<holm, 6 (A.A.) - Sosyal 
demokraten gazetesinin Helsin· 
kideki muhabiri yazıyor: Finlan. 
diyanın beklenmedik mukavc -
meti neticesinde Lenin garnizo. 
nunda karışıklıklar zuhur etmiş 
tir. 

Dün geceki lodos 
(Baştarafı 1 incide) 

birli davranılmıştır. Henüz Mnr -
mara ve Ego limanlanndnn alll -
kadarlara bir mallımnt gelm<'mek
le beraber, fırtınanın knzasız ntln. 
trldığı tahmin olunmaktadır. 
Fırlma limanımızda da le. it ini 

göstermiş ve b:r motörtin batması
nR sebep o1muı}'.ur. 

Şemsettin !Hı:J.I ac birine nit o -
lan Nimeti ıı.:•ıa isimli yelkenli 
balıkçı motörU sabaha karşr bo -
ğazdan limana gelirken Salıpazarı 

açıklarında c:ulırn kapılmış ve kap. 
tan motört! :dareye mU\·affak ola
mrunıştı•. Bu s..ı ada sularla sli -
rükleneıı tekne liman §nmandıra -
lanndan birine §İddctle çarpmıs ve 
büyük bir yarn almıştır. Bu delik. 
ten sular hücum etmcğe tıaşladığın
dan kaptan molörü baştan knra 
etmeğe çalışmış, fnkat bıı civarda 

ı:ıığ sahıl olmadığından nncnk Top
hane yolcu salonu önüne ~ anaştı
bilmL5tir. Derhal liman reisliği va. 

sıla.sile kıla\,:zluklan imdat isten
miş. gelen kılavuz romöı·körU bu 
derin suda motörti kurtnrmağa 

muvaffak o13m ~ırıştır. Kısa bir zn
mand.ı tekne l;;>tmış. içindPki tay
falar kurtaıılmı~ ır. 

Fazla deniz yüzünden bu sahalı 
Galata köprUsU de açılnmamışlır. 

Fırtına bu sabah sakinleşmiştir. 

Diğer taraftan Akdcnizden l{n _ 
radenize transit gcc;mcktc olan 
Yunan bandıralı Stati.sa vapuru d\1-
bu sabah Sclimiyc açıklarında bir 
t~hlike atlatmış~ır. Limana girer -

ken bird~.1bıre makinesinin bir 
parçası kıı ılnıııı. v.ıııur sularla sü
rüklenme,İt başlam·~tu. 

Bunun lizl\rine kaptnn düdük çn-

Fin • harbi 

Fransızlar tarafından düşürülen hir \iman tnyyarcc;inirı cıı~3 
hır Fran ız,köyündcn geçirilirken ... 

Fmlandiyanm istiklal 
bayramı 

Helsinki, 7 - Finlandiya dün 
yıldöünümünii kutlulamış, bü. 
tün memlekette milli tezahürler 
yapılmıştır. 

Milli istiklal bayramı münase
betiyle Helsinki donanmıştır. 

Maamafih şehirde geçen seneler 
de oldugıı gibi neşe yoktur. 

İstiklal bayramı münasebetiyle 
hariciye nezaretinde bir resepsi. 
yon yapılmıştır. Birçok Fin ve ya· 
hancı şahsiyetler merasimde ha. 
zır bulunmuşlardır. Almanya or
ta elçisi de merasime iştirak et· 
miştir. 

Reisiucumhur bu münasebetle 
radyoda bir nutuk söylemiştir. 

Amerika Reisiucumhuruna bir 
Finlandiya Reisicumhurune bir 
telgraf çekerek bu yıldönümü 

münasebetiyle Amerika millet ve 
hükumetinin derin hürmet ve 
muhabbetlerini Finli'indiyaya bil· 
dirmiştir . 

İsveç hazırhk 
vaoıvor 

• ofya, 7 (Husuo;i) _ ~urihdcn 

tclt>f onla bildiriliyor: 
~O\'~ l u.dularının Finliuıdi) a~ n 

yaptıklaıı lccaniz bütün İS\'CÇI n-
1 I yaklnndırmışlır. Her taraftan Fin-

! 
Jô.ndiya için iane tcıplnnmnl:tn-tır. 

Kral Güstnv, on bin lsvC'ç kronu 
iane vermiştir. Şimdi) c kndnr 150 
bin kişi silıih ıı.ltınn nlınmı tı. lh-
tıyntlnrdan 40 bin kişi dalın slliıh 

altıncı çağırılmıştır. Got lnııd adası 
civarında tahkimata baı;lanmışlır. 

Silratle f1"inllidi"n hududuna 
askeri scvkiyat yapılıyor. Hlikii -
mP.t yüzlerle tnn·nrc satın alın -
ması için teşebbUsatn giıiş~tir. 

1 Bütün U\'l'Ç milleti, Finlıi.diyadan 
sonra SovyetJerin 1sveçe hücum C· 

decckleri kanaatindedir. 

Finlandiyaya yardım 
isteniyor 
Londr:ı, 7 - Jsvcç hilklımeti, 

memleketin \'C Bothnie körfezinin 
bitaraflığını dalla iyi bir surette 
garanti etmek için Aaland adaları 

ile ls\'CÇ sahilleri nrasında m:ıyıı -
lar koymağa knrnr vermMir. 

Diın bütün gazctC'lcrdc, banka -
cıbrın. iş adamlarının, papazlann, 
endilstrieilerin mUtekait subayla -
nn ve her türlü parti mebuslarının 

imuılarilc bC'yannameler neşrolun -
muştur. Bu bcyannnmelerdc lsvc
cin Fiıılandiyayn füli olarak yar -
dımda bulunulması istenilmektedir. 
Bıı beyannamenin başlığı şudur: 

"lsvPç ve Vinlandiya için" 

Red e-lilen teldıf 
SO\J'Cl hükümeti 1svcçin f.ov -

yeUer Birliğindeki Finlandiya. mc
nafiinf himaye hususunda vaki o -
lan teklifini reddetmiştir. Sovyet-

protestosu 
Londrn, 7 - Vaı;ingtoll 

rildiğinc göre. Amerik9 

rrıltll 
müsteşarı \'elles, A":1 ıııl 
metinin 21 An:erıkn 

,ıı 
So\•yet Rus.} n) a ka~1 • 

. . kr (ınıJ n protestoya ıştıra 
ğunu bıldinni§tlr. 

11 
Öğrenildiğine ı;öı c, Ml'r t 

. J"k•'llt • rııguay, Boll\·ya ve ., • 
büste bulunmuı;lnrdır. f 

Şıli htikümcti, ıtusyıın'~ıı 
diyaya tecavüzünü Anırrt 

tıı t 
lekPtlC'rinin protesto t 

Şili.} i de buna iı;tjtakc d~: 
mC'leri üzc1 inC' \'crnti" 01 •/. 
vııpla Şilinin esas itibıırılt 1 
rika"cı" <>lduğunu \'t' bU 
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dığ<'r kıtalarda işlere kil · 
1 ıı 

mimi lc~kll etmekte bU 

bildirmiştir. 

Amc>rlka ittihadının bıtıı 
na müteallik son bC'\ıııı c4 
g uncu maddesine istin•t' 
kıwbbiis mucibince b\l -~ıı 
meyi imza etmiş olnn hııllt 
lcketlcr, mütecavizleri tıı 
mek mccburiyclindedirlCr· 

•"' Balıkçının oltll~ 
takılan cesel 

1 Bu sabah Bec:ikta~tll ~ 1 
• ili' 

narında balık tutan bll ll c 
biri oltaı:.ının birde:ıbı1\ 
ğını görmüş 'e büylİı. b~3rı 
tuttuğu zanniyle arkada ıı: 

1 • • • Bı'r1'9' .. fi\ yare ıın ı temıştır. ~e"'· 
bir olup oltayı i'1lİ) ııtl3 ~ 
fakat gördükleri manı3'3d '· ~ · ıc~ 
t'ında dch~te dü5~u;; '11~ ı 
kii oltada büyük bır b:I cııc 
hir çocuk ce edi takılıtl' rı ıı1' 
hal poli e malüm:ıt ;-e11d,ıı 
ce et adliye tabıbi wra 1 ııı 
ayenc edilmiştir. L'zun ,,ddt1 

. ıtl"' 
~uda kalan cesedin bır .sıl"1jllle 
tadan kaybolan Pa~ 1 13dlıı1 
çocuğa ait olduğu nrı·ı.ııl ~ 
Olümün ne 5urctle \·ıı1' bil ~ 
araştırılmaktadır. cc.;et ~aıô 
sun tesbiti iı;in morsa 
caktır. 

1940 senesi 

100. 
' 

Albii111~ 
Uer ı.enckimlcn '1: ,.,~ 
knrikatürlr.r ,·c ınlı -rP 
rllc hazırlanıyor. 

bekle~ iniz. 

1 

larak lim~ııdan ~mt'et istemiş ''e 
Dumdum kurıunu F"'T"'örknrJ ..... r • •ılıT?'·• ..n.ı;ı.-ı ıı ... 
Helıinkiı:len verilen Fin tel- I !kl demir atılmak !luretile vapur So 

graflarına göre Finlandiyalrlar, l lımi.} c ac;ıklannda duı durulabil -
Rusların dumdum kurtu.nu kul· miatir. Makine parçası bumda ta -
landıldarına c1air kat'i burhanlar mir f'dilt-cektir. 

ler sebep olarak Finlandiya. bükü- ~ 'ile .~ 
1 metini tanımadıklannı ve bu iti - Seri ve asri :HAS: rs ,Jd"1 

barla bu memleketin Sovyctlcr ve mutedil ücretle e c;ğr'~ 
Birliğindeki menafiinl himaye mc- ı tcyenlcrin "Almanca eteıııi'' 
selesi mevzubahs olamryacağını ı . ismine mektupla gaı 
lerf sürmektedirler. racaatı • 



u unutacak, irade
derecede heyeca· 

için onun yanında 
kan geldiğini anlaması 

• Pransuazı ne ka. 
sevdiltni asıl şimdi 

htağmda inliyerek 
~dü. Mahzende 
bir hava cereyanı var. 
»altosunu çıkararak o
Jı~tU. Genç kız gayri· 
~tle onun elini a. 
tuttu. Uykusu arasın· 

mesut 

0 zaaıandan Fransuazı 
ı.. llluydu? Herhalde ... 
'il lrıtsutıuk o iki günlük 
lıeıa aeyahatinden ileri 

!vet derhal, daha ilk 
levmi§ti. Fakat bu-
~tt. 

ihtiyaltı davranmalıyız. Bununla 
beraber bugün çiftlikte bir tehlike. 
ye maruz kalacağımızı sanmam; 
hele yol üzerine bir gözcü konu· 
lursa .. arkadaşların nazan dikka· 
tini celbetmeğe çalışsak .• 
Ayağa kalktr, mahzenden kuyu. 

nun dibine gitti. 
Avluda ayak sesleri vardı ve 

bir adam köpeklerini çağınyor· 
du. Haym seslendi: 

- Buraya bakın. 
Köyl il durdu ve kuyunun ağzı· 

na gitti. Aşağıya baktıktan sonra 
geri döndü ve bir dakika sonra 
merdiveni apğıya indirdi. 

Haym yukanya çıkarken Fran.. 
suaza sordu: 

- lyi uyudunuz mu? 
Genç kız güldü: 
- Uyudum, fakat sizden az .. 

Uyku kabiliyetinize hayranım, on 
üç saat uyudunuz! 
Hayın mahzun bir gülümseme 

ile mırıldandı: 
- Evet, ben öyleyimdir. 
Tehlikeyi şimdilik atlatmıştı. 

Fransuazla yalnız kalmağı dalına 
tehlikeli bulmaktaydı. 

XI 
GECE UÇUŞU 
27·28 ilkkt2nun 1916 

~,: l.abart, siz kimsiniz? 
~ genç km derhal Saat tam 24... "Breguet XIV., 

-.-... •• tı. Fransuaz onu tayyaresi Vandövr meydanına in-
'fakat qkla delil- O-· di. Daha motör durmamıştı ki 
bir zaman, bele Van..1 Haym ile Fransuaz, peşlerinde 

indiil zaman· Furmanuar v~ birkaç köylü oldu. 
-....-:-:- olmamı§tı. Arala· fu halde koştular. 
ı:"lllll>bet ve samimlyet Genç kız, yüzbaşı Gayyann eli· 
s.....~n münasebetle. ni sevinçle tuttu. Haym tayyare
~ delildi. yi bir kedi severmiş gibi okpdı. 

onu asla sevmiyecek· Partiyi kazanmışlardı, lwrtulu. 
ne yapacaktı? Bu· yorlardı. 

~isine endişe ile eor. Gayyara haykırdı: 

itin kendisini işe verme. 
~ en güzel fırsattı. 
~ kalb ımrapta· 
alınasına vakit mi var-

- Srrnm anlaşıldı. İkimiz bir· 
den sizinle geliyoruz. 
Yüzbaşı irkildi, motör gürültü· 

sil ve pervanenin rüzg!n içinde 
lcaybolall bir weyler hoaim'dandl. 

Haym bağırdı: 
- Mot.örü durdursaıma! 
Gayyar qağıya iğildi "Ve avazı 

çıktJiJ kadar bağırarak konuttu. 
Bu sefer söyledikleri anlaplabildi: 

- Hayır, hemen binin. Aksilik 
oldu. Möz demiryolu üzerinde ke.. 
şif yapmak mecburiyetindeyim. 
Vandövr iiıerinden döneceğim. 
Ben teklif etmiştim, bilseydim tek
lif eder miydim? 

Fransuaz: 
- Haydi öyleyse, dedi, gide

lim. 
Bir dakika sonra rasıt mevkiine 

saat bir yanyana sıkışmış olan Haymla 
açar aç. Fransuaz tayyarenin ewelA hafif. 

: lediğini, sonra yerinden sıçradığı-
Seıı Korenteııde efmdl m hiseettiler. Sırtlan iyice yaslan· 
'nyorlardır. Bu gece ı dı; tayyare yükseliyordu. 
her zamankinden çok (Deftllll Yal') 

işçi aranıyor 
"1aen -.e koıum imalini bilir saraç kalfası alınacaktır. Ta

l"ı ıııt 9 dan 18 ya kadar yazılı vesaikle Tophanede iki nu· 
'· '1ine milracaaUarı. (908) (10039) 

• 1 - istida 
t - Tifo atı kAAıdı 
1 - Polisçe musaddak btlsnll bal kllıdı 

Tok at Vilayetinden 
''l'aıcat Turhal yolunun 244+277-244+927 kilometreleri 
~ parke kaldırım ve beton turutvar inpatı Nafia 
:.-qaettnce tasdikli (22649) lira 13 kuru§ keşif ve projelett ıöre 20.12.939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
h..... ~ umumi meclis salonunda eksiltmesi yapılmak üzere 
~~ _ıarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
'~t teminat 1698 lira 68 kuruştur. 
~tmeye girmek istiyenlerin eksiltme için muayyen olan 
t.:..~~ en az 8 gün evvel Tokat nafia müdürlüğünde n:tü· 
~l ehliyet vesikası komisyonuna müracaatla vesika 

' ~. ticaret odasında kayıtlı olduğunu gösterir diğer bir 
'l.,.acayı da hamil bulunması l!zımdrr. 

tldit mektuplan işbu vesikalar ve muvakkat teminatın 
~ veya banka mektubile birlikte tarifatı kanuniye 

' ltı' resinde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ko
'~18Yon reisliğine verilir ve mukabilinde m~buz alınır. 

ı ~rda yazılı olanların haricinde gönderilecek teklif 
' ~tUplan kabul edilmez. 

t ~~ile gönderilecek teklif mektuplannda teahhür vuku
~Ulu takdirde mesuliyet kabul edilmez. 

l ~· llevi rilsum. telllliye. gazete il!n ücretleri ilzerine iha· 
'h..~unacap aittir. 
;~ ziyade bilgi edinmek istiyen, keşif. proje, tennl ve 
~ttne prtnamelerlnl a6rmek arzu edenlerin daiml endi· 
' nıUracaatlm lllUDll llln olunur. ,(9751}, 
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35 yılını vaıı.ııer arasında ıetirmış bir Alman seyyahı 

Maarif Vekili 

1
Maarifimizin mükemmele doQru 

Cu~i~in oğlu elleri v~ yüzü kanlar 1 gittiğin. söyledi 
ıçınde adamın üzerından baktı 

Fakat biraz sonra bu tekmeyi 
yiyen adam yerden knnıldanıp a· 
yağa kalktı. Gözleri müthiş bir a· 
ayla ve Cuhiye korkunç bir kin.. 
le bakıyordu. • 

Herifin yüzünde bu hiddet ve 
kini görünce erkek izzeti nefsinin 
tezahürünü gördüğüme hükmede
re.k doğrusu memnun oldum. 

Adam, hiddetinden titriyordu. 
Dişlerini gıcırdattığını görmek
teydim. 

Cuhi de adamın kendisine öldü· 
rücü bir kinle bakmakta olduğunu 
görmüş, fakat hiç aldırmamıştı. 

Bir dakika sonra bir kargaşalık 
oldu. Zira tekmeyi yiyen erkek 
bir hamlede Cuhinin üzerine atıL 
mıştı, vahşi bir sesle haykırarak .. 

O vakit danseden erkekler biri· 
birlerine karıştılar. Hepsi hayret· 
le hidiseye bakıyorlardı. 

Tekmeyi yiyen adam Cuhinin 
gömleiinden yakalıyarak §iddetle 
silkmeye ve boğuk bir sesle hay· 
kırarak: 

- O beyaz domuz için yaptın, 
~1 mi Cuhi? O beyaz domuz İ
çin! diye bağınyprdu. 

O anda, yıldımn gibi bir sürat
le uzaktan bir şeyin CUhi ile a· 
damm arasına fırladılmı ve tek· 
me yiyen adamın bir saniyede 
yerden yere vurulmakta olduğunu 
hayretle gördüm. 

Bu ok gibi uzaktan fırlıyan 

adam Cuhinin olluydu. 
Vakayı ve belki tekme yiyen er. 

kelin isyanım görmüt, yıldırım 
gibi yerinden fırlıyarak adamca~ı
ZI tuttuğu gibi yerlere vurmağa 

başlamıştı. 

Dalaşma gayet kısa sürdü. Ben 
yerfmden fJrlamt§bm. 

Fakat müdahaleye meydan kal· 
madan Cuhinin oğlu elleri ve yü· 
zil kanlar içinde adamın üzerin· 
den kalktı. 

Biçare adam ağzından bumUD
dan kanlar boşalarak yerde can· 
m bir halde kaldı: 

Ölmüştü! 
Deh§etle tüylerim ürperdi. 

Cuhinin vahfi ollu. hiçbir tarafa 
bakmadan, yüzü gözü kanlar iç.in· 
de tekrar çekilip gitti. 

Ben biçare adamın henüz kan· 
lar sızmakta olan cesedine hayret 
ve dehşet iç.inde şaşkın şaşkın 
bakmaktaydım. 

Fakat o esnada tekrar çalgı ve 
dümbelek sesleri yükseldi. Her. 
kes tekrar hiçbir şey olmam.I§ gi· 

bi dan~arına koyuldu. 
Cuhi, mağrur bir halde, kahka· 

halarla gülerek tekrar dansedi· 
yordu. Ceset meydanın kenarında 
öylece kaldı. 

Olen köpek miydi? 
Sanki adam öldürülmüş değildi. 

Sanki hiçbir şey o1mamış gibi ay. 
ni neşeyle herkes dansa devam 
ediyordu. 

Bu manzarayı görünce ürper
miş bir halde ve dehşetle Cuhinin 
yüzüne bakakalmıştım. 

O, benih hayretimi görünce, 
galiba beni nihayet heyecana 
düşürebildiğine memnun bir hal· 
de, arsız arsız güldü. Dansı bırak· 
tı. Gülerek yanıma geldi. 

Ben taş gibi olduğum yerde 
kımıldamadan duruyordum. 

BOdur diktatör kadın ta yanı. 

ma kadar yaklaşınca: 
- Cuhi ! dedim. Bu fenalığı ni· 

çin yaptın? 
O sarhoşça tekrar bir kahkaha 

attı. 

- Eğlenmedin mi? Seni ellen· 
dirmek için!. .. dedi. 

Bir kapris için bir adam feda 
etmek? Bu bana nerede bulundu· 
ğumu birdenbire anlatacak, aklı.. 
mı başıma getirecek bir hadi'9e de
ğil miydi?? 

Gözümün önünde cereyan eden 
bu cinayet beni düşünmeye sev· 

ketmişti. 
Vakia cinayet her yerde var· 

dır. En medent insanlar arasında 
da. En vahşi ve iptidai insanlar 
arasında da .. 

Fakat kadınlarla idare edilen 
bir kabilede cinayet bu kadar e. 
hemrniyetsiz mi? Muhakkaktır ki 
kadın, her yerde, erkekten daima 
daha korkaktır. Cinayet gibi kan· 
1ı hadiselerden en ziyade kadınla· 
nn çekinmeleri l~elir. 

Evet ama, anlaşılan şudur ki, 
bu cinayet kadının kendisi için, 

' kendi hevesleri için olursa buna 
nihayet olabilir mi? 

(Devamı var) 

Eytip ten Memurhığmıduı: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet Bordizbanya markah torna 
tezıAhı rüsumu tellAliye mll~teriye 
ait olmak nzere açık arttırma su
retile 26·12·939 salı günü saat 9 dan 
13 e kadar Galata Kürkçükapı Yel· 
kenciler sokak 149 No. dilkkAnın 

önünde satıtacaRından isteklilerin 
mahallinrl!' hav- bulunacak memu· 
runa müracaatlan ilAn olunur .• 

' ıstanbul Seledıyesı ilanları 

lstanbul Elektirik, Tramvay ve Tunel lşletmelerı 
Umum MUdUrlUğUnden 

1 - Muhammen bedeli 1300 lira tutan 10 adet Megafon makinesi a· 
çık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 97.50 liradır. 
3 - Eksiltme 19-12·139 salı günü saat 15 de Metrohan binasının 

betlnci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Bu i,e ait şartnameler idarenin levazım mUdilrliiAünden parasız 
tedarik edilebilfr. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikalan ve muvakkat teminaUarile llAn e
dilen IJ{ln ve saatte komisyonda bulunmaları. (10067) 

İsim, miktar n muhammen be dellerile muvakkat teminatları aşalı
da yazılı iti Uste muhteviyatı sür tof ve rezidil yalları 22--12-939 eu· 

ma sün([ saat 15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usullle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Ali Rana Tarhan kitaplardak; yanfışhklarm 
mesulleri varsa teczıyesıni istedi 

Ankara, 7 (Hususi) - Bilyük 1 vo tecdit ettik. Keyfiyet gazete • 
Millet Mecllainin dünkü toplantı • lerle de ilan olunmuştur. Maarif 
s-..da Maarif Vekili Hasan Ali Yü- Vekilliği ile alakalı her arkadaş 
cel, Ali Ra.na Tnrha:- , tarafından 
••erilen veni d· ' ":'4 saatleri ve mü -
zakere zamanları, mtıktep kitapla -
rmdaki yanlı;;Jık'ar ve ders prog. 
rıunlarmda!ti !stikrsr üzerinde va
ki tenkitlcıo ait :·ual takririne kar. 
şı izahatta buluyı,..,·uştur. 

Vekil, ilk ol:ı.ak ders saatleri 
mese:u.ıni ele aluıış, gerek velile -
rin, gerek muaiünlerin çocukları . 
mızm ~lışmaya dikkat, imkan, 
hattA yer bulamr..dıklarmdan dola
yı daiLıa ~ıkfı} '3tçi :::1uklarmı, 934 
senesinde kabul edilen biı kanur.. 
la müzakere •,!&$ti erinin öğl~den 

sonraya alınması dilşünlildiiğünü 

ve kararın bu defa tatbikma geçil
diğini anlatmit, ısözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

"-Derse başlama zamanlarmın 
teabitinde her türlü ihtimali di.işli
nerek "a" ve "b" olmak üzere ild 
tip kabul edilmişti. Derse sekizde 
başlandığı takdirde talebenin ek • 
seriyetl içln gllçlük bulunan okul
Jarm daha geç başlamalarma im
kin verildt Ve bu, bazılarmm de. 
diği gibi yeni değil, daha evvel dil. 
şünülerek okullar açılmadan veril
miş olan emir ve tebliğin içersinde 
vardı. Her tarafta pazartesi gUn -
leri neşredilP.r. Maarif Vekilliği 

tehliğkr dergisi 1:-unun yazılı deli -
lldir. 

'!.tniversiteleı .:ie l!eJdzde bqlıyan 
del'lller varken, orta okul ve Uaele.. 
rim.izde bllttln uıedeıı! Alemin zıd -
cima ve onlardan geç olarak bir 
saat kaybetme auretile işe ba§la • 

malt doğru aöriilebilir mi? Kaldı 
ki 'enelerdenberl çift iSğretfm ya -
pan okollarmıızda denı. sekize on 
kala başlamaktadır. Şimdiye kadar 

bundan, niçin Jdmae ştklyet etmi -
yordu? Bu hususta fstanbul için 
ileri silrlllen güçlükler yeni mi zu. 
hur et:miftir. Bundan önce seneler. 
de hepbnlzln ealıit olduğumuz ve-
8&iti nakliye bdibamı, bu sene ha· 
fJflemi§, bile sayılabilir. ÇUnkt1 sa
babm dokuzu, latanbulun umumi. 
yetle resmi ve bazı hususi mUese&
selerlnin de işe başlama saatidir. 
Derslerin bundan bir saat önceye 
almmaaı, eehfr nakliyatmı da ko
lay~. Diğer taraftan ts
tanbuldald okullarımızın gehrin 
muhtelif semtlerine dağılmış olma. 
sr, işin daha kolay tanzimine im -
kln vermiştir. Dalma temas halin
de bulunduğumuz, İstanbul valisi, 
maarif mlldlirü, ve orada meşgul 

mllfettlşlerlmlz, yapılan yeni vakit 
1 cetvelinin ufak tefek akaamalan 

olsa da umumiyetle İstanbul için 
dahi tam ve kolaylıkla tatbik ediL 
mekte olduğunu ifade etmekte -
dlrler." 

Hasan Ali Yllcel bundan sonra 
mU.tehaasm doktorlardan mtlrek • 
kep komisyonun verdiği raporun, 
yapılan itin doğruluğunu taad1k e. 
den ilmi ve aıhbt bir vesika oldu -
tunu ve mUzakere saatlerine fi -
tlrak etmek lstemj.yen talebenin 
ancak elli kadar olduğunu, verilen 
kararlardan döntllmesi a.ııll mev • 
zub8hs olmadığını söylemJştir. 

Mektep kitaplannda 
yanhılar 
Vekil bunu mllteı.ıdp ikinci su

al olarak "yanlış kitap'' meeetesine 
temas ederek ldtaplarm mtıaa.baka 
ile yazdmldığmı söylemli ve aöyle 
demiftlr: 

hi.,.den ancak müsavi muamele gö -
rebilir. Çiinkü bu mevzuda gaye .. 
miz, evladlar,nuza doğru, temiz ve 
ucuz kitap temin etmektir. Buna 
emeğini verml"k isteyen herkesle 
beraberiz. 

Mevzubahs kitap, kitap kanunu -
nun n -:~r!nd<.>n imc.f kabul edilmiş 
ve esas olan pl"f'nsiplerle fikirlerde 
ittihat görrae.ıT. esinden yenisinin 
y~dırılması mümkün olamamıştır. 
YanlQ1ar, 1:.Jbııosa nazım kısmın -
dadır. Yakın zamanlarda yazıldığı 
halde dil bakırn.mdan eski olan bu 
eserle•. muc:liflt'Ii, metinleri yeni 

harflere ci.>kmekte müşküllere &ok.. 
maktaG!r. MHehossıalar, tashih ve 
tenkit, teşebbüsünde bulunanların 
da tashih ederken yanlışa dtlştUk -
Jerini yazmış ve söylemişlerdir. 

Bu anlatıyor ki, senelerdenberi bü
yük bir tahavvül geçirmekte olan 
dil ve edebiyatımız, tedrisleri mev. 
zubahs oldu;;ıt zaman Maarif Ve • 
1,iJHğini zaten halledilmemiş bir 
mesele muvacehesinde bırakmak -
tadır. Bu mevzuda salahiyetli gör
düğümüz öğretmenleri topladık. 

Çalışmaktadırlar. E8a8en tiç ay _ 
danberi Ankaradaki tU.rkçe ve ede

biyat öğretmenlerini kendi reisli -
ğimde içtimaa dıl\·et ederek aynr 
mesele il.zerinde mesai sarfediyo -
rum. Bu 'm"ekler neticesinde etm_ 

diden daha sistemli ve ihtiyaca da
ha uygun bir hal tarzına varacağJ
mıza emniyeUm devam etmekte -
dir. 

Eski kitaplarla yeniler kolayca 
kar§ılaştmlabillr. Hangileri da.ha 
iyidir? Bu sualin cen.bJDI irfan ve 
vicdan sahiplerine bırakmm." 

Programlarda istikrar 
Hasan Ali Yücel nihayet prog -

ramlarda istikrar meseleme i'e • 
mas etmiş, Cumhuriyet devrinde 
okul programlarının üç defa değil. 
tiıildiğini, bu değişmelerin, tahsil 
müddetinin kmalmasr, öjret!m usu. 
lünde yeniliklerin tatbikt ve parti 
programında verilen direktiflerin 
tedrisatta nazan itibara alınması 

gibi zaruretlerden olduğunu ııöyle -
miş ve sözlerini ıöyle biti1'1XÜ§tlr: 
"- Bilıniyenler 6frenm.eUdlr 

ki, Cumhuriyet maarifi. dJ.pdir1 "" 
sağlamdır. Türk hocası, sew 1ew 

ve isteye isteye, mesleki, \'Bt:anl 
vazifesini yapmaktadır. Türk ta1e • 
besi, hür ve gabsiyetlerlnbı bıki. 
§8.f ma mUaait bir bizıba.t ha.va.ııı l -
çersinde "dikkatli ve terbiyeli" ~ 
lışmaktadır. Türk maarlfinln daha 
kuvvetliye, daha mükemmele doğ -
ru gittiğini anlamak için IU anda, 
sıralarına oturup çalşma'kta olan 
yllz binlerce Tlirk evlldmm teakil 
ettiği muhteşem ve g6ğUs kabar • 
tan manzarayı du,tınmek, klfidir 
sanırmı.'' 

Takrir sahibinin tqelddlrli 
Bundan sonra All Rana Tarhan 

kürsliye gelmiş, vekile teoekkilr e • 
derek ilerde hoca adedi mllııalt ol
dukça mllzakere saa.tlerfnln tatbi
kat dersleri saatlerine tahvil ediL 
mesini, kitaplarda mevcut olan yan 
lışlardan dolayı mes'uller vana 
bunlarm tecziyesini, yanlıglarm .n. 
ratle tashihini, programlardaki za
rurt tadilltm bittabi yapılmasmı, 

ancak kitaplann ders senesi ba. • 
emda mutlaka hazır bulundurul • 
masmm teminini temenni et:miftir. 

Bu işe girmek lstlyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin eltili vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de ka· 
dar komisyon relslilf ne vermeleri lAzımdır. 

.. _ Kitaplardan elklyet edenler 
ve lyjaini yapmağa muktedir olan 
blltlln vatandaşlan bu mtl8abaka -
tara iştirake bir kere de y11ksek 
btızunmwıda ben davet edeyim. 

Yenı Nqnyat 

iktisadi yürüyüş 
Tüccarın, esnafın, zfirraın, fab· 

rikatörün ve iktisatla alakadar ber
kesin mecm..;aııı olacak mahiyette 
bulunan mecmua üç .renkli neflı 
bir kapak içerisinde muhtelif ve 
miitenevvl piyasa haberleri, bBtb 
mahsullerin salıf vaıfyetl nsalre
yi muhtevi bulundulu halde baıtln 
çıkmıştır. Yeni arkadqınııa amn 
ömürler dileriz. 

Şartnameler 390 kuru~a Ankara ve Haydarpafa veznelerinde satıl· 
maktadır. (10080) 

No. Mıktan 
Ton 

1 
1 

300 
eoo 

ismi 

Stirtof nlı 
Yuhk raldl ıalı 

Mohammeıa 
bedel 
Lira 
96000 
78000 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
6050 

1150 

Saym arkadaşlarmı, Maarif Ve. 
kllUğimlzde ulA lnhfurcı bir zlh -
lllyet mevzubaha olamu. Mate -
matfk ve tarih kltaplan için ge • 
çen yrl ~ mtlıtabakalan, idaıi 
ve ilJnt ma.hzurlarmı g&rerek iptal 
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1nkıbazı defeder, iştihasızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze karşı fayd 
vardır. Her yemekten sonra bir tatll kaşığı yarım bardak su içinde kö:ı, 

Şişe 30 ~r~ıı 50 ~?:ı~ 80 · k r. H A S A N ismine ve markasım; DiKK 
HAS lN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI :~~:;:uK; 
SDNEMA!b.~R 

va ırnya\&ıro~aır 

Beyoğlu 
li1L'I\ : Loı el· Jl,ı ılı Jlo\ :ırılJ-

ıh.tn (turk~·c) 

MEi.EK : llononulu 
,\ 1/ı' . 1Y : ı\şkın ıaf<"ri 

Sl'MER 'arının ;ı.:ıdınları 

YAT 
Türkiyede nefasetile 

meşhur Yeni Hayat ka
ramelaları birdir. O da 
Abdülvahit Turan fir
masıdır. 
Firmamıza dikkat edilme 1. 
Galata :...'ecntlbcy caddesi No. 92 

Sabah, öğle ve akşam her yer1' 
ten sonra günde 3 . defa 

iMA DYOL N 
Tı\KSIJ\l : Yenıçerı Jlasuıı 

\ :ış:ını:ık Ze\'klİI' 
(~u1.rl .. 

---------- L ile dişlerinizi fırçalayınız. 
LALE : 
S H\Afll'A : 
'ALKAZ.ı1R : 
l'ILIJJZ 

Fr:ın keştayn ın oğlu 

Farıf:ııı ve h.lodıııe ''e 
B:ıtaklı:ıne çucuğu 

ŞJK 
lı.5{(/ 

ŞAUK 

Tıl:-.' 

Bılı.l ırıneııı i51 lr. 
Bılılırııı cm i~t i r 

: Bıld i rıııeıııişti r 
: Ka~ırsa \'C ~larıuclla 

lstanbu~ 
FHUAIJ llk U) anış Ye Kuı·şun 

l ağın uru 
!l/I.1.I Gümılıkiırlık ve Arizo

na k:ıplanı 
1'URA.\' : Aşk 'c şohret Ye Dağ 

kahramanları 

HiLAL : Düşın:ın maskesi al-
ı tında ' ' C Bckoz kralı 

'.AZAK : ~cyncbiın ve Görün· 
ınıyen casus 

'ALEMDAR : Gilnahkiır ~!elek ,.e 
ı\rızuna kaplanı 

CEMBERL./· Kızıl ılansöz Ye llk 
TAŞ : ııyonı~ 

~UAT P. : 3 alıbab ca ·. uşlnr hay· 
tl l:ır n • .-.11tl' (lı !,· 
ce) ve '. • Çetin u· 
çan insanlar diyarında • 

ŞEN : Günahkar kızlıır ve 
Allı siJi.' 'ı ko\·lıoy 

· Bıl lır- iştir 

Kadıköy 
HALE : Serseri kral ve Düş· 

ınnn maskesi ııltınıla 
'SÜREYYA : Bildirmemiştir 

Üsküdar 

-0--g ŞEHiR TiYATROSU 
Bu akşam 20.30 da: Te· 

pebaşı Dram Kısmı: 
ŞEYTAN 

Komedi Kı~mı: Kan Kardeşleri. 
-o-

~--· HALK OPERETi 
& A Eski Çağiıyanda 

>~~ lııı akşaı• 9 da. 
Zozo Dalmasla 

( HAT.iME ) 

--o--
ALEMDAR sinemasında 

Günahkar Melek 
Arizona Kaplanı 

ZAYl - Nüfus tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Caffeıloğlu llimaycietfal sokak 
No. 4 de Salim J\ızıltıığ 

7 - 12 - 939 Perşembe 

12.3U: Progrııııı ve ıneııılekcl s:ınl 
ny:ırı, 1:?.3~ı: Ajans \ ' C meteoroloji 
lıalıcrleri. 12.:iU: Tiirk ıııiiziği: ll:ıJk 
liirkülcrl. Okııyaııl:ır: Sntli llO~'it''i, 
~lele\.- Tokgöz, Hl'fak:ıt eden: S:ıdi 
\':ıver Alaın:ııı. J3.3fl ; Korııı~ııı:ı 
(Kadın saati). l :ı.ıı ~,/ 1 ı.oo: ~liizik 

(lfo(;( muzik - Pi.) 1 S.00: J>ro. 
.ı:ram. 18.05: Memleket s:ıat a.rarı, 

Ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25: Müzik (füıd~o caz orkestra
sı). 19.00: Konuşma. 19.15: Türk 
Müziği: Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, lzzet
tin Ökte, 1 - Okuyan: Semahat 
Özdenses: 1 - Hicazk~r pe~revi. 
2 - Lemi - Hicazkar ~arkı: (Son 
aşkımı canlandıran tatlı enıel~iıı). 

3 - Arif Bey - Suzinak şarkı: 
(Çekme elemi derdini im dchri fc· 
nanın). 4 - Arif Bey - Suzinak 

şarkı: (Papıısıına ermek üzere ey 
yar). 5 - Raif Bey - Karcığar 
şarkı: (Gülüver se,·diğim). 6 - Kar 
cığar saz semaisi. :! - Okuy:ın: 

:\'ecmi Rıza Ahısknn. 1 - Kemal 
::\iy:ızi Seyhun: Keıııenı;:e Taksimi. 
2 - Zekiıl Dede - Hüzzam şarkı: 
(Ey hüsnü • cemal). 3 - T::ıl)OS -
Hüzzam şarkı: (Suyi kiıtlıanede 

mecnun misal bekledim). 4 - Faiz 
Kapancı - Hüızam şarkı: (IHikHiın 

büklüm sırma saçın ı:ıııiııc). 5 -
ı\rir Bey - ,\luh:ı~ yr.r ~:ırkı: ( \y 

ateşi g:ıın bağrımı yak, kaıılı I.:eb::ılı 

el). 3 - Okuynıı: l\lt•fhrırl'l S:ıE:n:ık. 

1 - Ulif Ağa - 11İı':ı7. şarkı: {Xi. 
çin şeb lııscher ben ı.nrti zarını). 

2 - Bedri) e lloşgör - llicaı ş:ır· 
kı: {l\!ünıle7.iç :ışkınla) 3 - Sel. 
Pınar - Hica1. şarkı: (I.eylii gibi 
hıçkırsa). 4 - Halk tiirkiisn: (Ka
ranfil oylum o~lunı) .. 5 - Hicaz 
Longa. 20.15: Konuşma: (Biblio· 
grafya saati). 20.30: Türk müziği: 
(Fasıl heyeti). 21.l:i: Müzik (Kü. 
çük orkestra - Şer: Necip Aşkın) 
1 - Drigo: Arlökcnin milyonları 

(Balet Suitl, No. 3). 2 - Yilhelnı 

\'acek: l\larş. 3 - Carlo Thonısen: 
Dun. 4 - :\iro Do~lnl. \'i~·ana şar. 
kıları Potpurhi. 5 - ;\licheli: Bu· 
~eler serenadı. li - Czernik: Gü7.el 
Sannller töreni !Uvertür). ü - De
libcs: Kopelyn balesinden Rebl'k 
dansı. 8 - Jolı. Sır:ıuss: lli1de 
(vals). 22.00: Memleket saat nyarı, 
Ajans haberleri; ziranl, Esham -
Tah\'iliıt, Kambiyo - :\'ukut horsa· 
sı (Fiyat). 22.:!0: Müzik (Küçük 
Orkestra - \'ukardnki programın 

devamı). 22.35: Müzik (Haydn -
Konserlo He ~lajfır: \'ıyolon<ıel 

(Pi.) 23.00: Miizik (Cnzband - Pi. ) 
23.25/23.30: \':ırınki program, ,.e 
kapanış. 

,llffiffilfll!ııı-B/R BUÇUK c:\SIRDANBER:~JB, 

Amerikadan Hindiıtana kadar şu söz; en ne
fis misilsiz güzelliği ifade ıçın darbımesel 

olmu~tur 

BACI BEKiR 
LOKUMU gibi 

Men..J: Bııh~eka.pı, 8ubeleri: Beyoğlu. Karakiiy, Kıu.lıkö,>. 

lç , e dı., Hi\SUR .'.\fK\IELERil'IDt~, Basur memelerinin her tiirlü 

l
ıltihap~arında, ccrahatlr~~lş fbtülle~de, kan~yan basur 

rlnın trdaYislnıle R l'.KT.\ ı>ah 51fayı t<'mın eder. 

mem<'le. 

-
ADEMİ İKTİDAR 

ve BIELCIEVeEKLiGiNIE .. 

Radyolin 
Müstesna bir formülle ve 

azami itina ile yapıldığı ve re. 
kabet kabul etmez bir fiatla 
satıldığı için yurdda ecnebi 
mamulı1tmın hakimiyetini or. 
tadan kaldırmıştır. Kazandı. 
ğı bu rağbet sebebilc elde hiç 
stok bulunmadığından da mü. 
temadiyen taze ihT.ar oluna. 
rak piyasaya çıkanhr . 

Radyolin kullanmız: sade 
dişlerinizi temizlemek, koru. 
mak ve güzelleştirmekle kal. 
ma.z.5mız. verdiğiniz *para da 
kendi cebinizde kalm~ olur. 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pn•I• kutusu 1255) Galata. lstanbul 

Sabah, öğle ve akşam her ye"' 
ten sonra günde 3 defa 

Tokat Valiliğinden: 
1 - Xiksar • Erbaa yolunun O+ 000 -1+ 000 KM. arasındaki 

ta,,ı evvelce hazır şose parçasının esaslı tamiratı nafia vekaletince tas
dikli (1498) lira keşfi mucibince açık <'ksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 18 12.939 tarihine raslıyan pazartesi günU saat 
14,30 da Tokat vilayeti umumi meclis snlonunda yapılacaktır. 

3 - llk teminatı l 13 liradır. 
4 - Gazete ilan ücr"li dellaliye resmi ve diğer her tUrlli masarl_ 

fat üzerine ihale olunacağa aittir. 
5 - Eksiltmeye girecek olanlar vilayet adına nafia mild. müte

şekkil ehliyet vesikası komisyona ihale tarihinden 8 gUn önce milraca
atla bu işin eksiltmesine girmek ıçin ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Ehliyet vesikasını ticaret odasındaki kaydının vesikasını ib. 
raz etmiven istekliler eksiltmeye kabul cclilmiyeceklerdir. 

7 __: Daha fazla bilgi edinmek keşif ve şartnamesini görmek isti· 
yenlerin her gün daimi encilmcne müracaat etmeleri lüzumu ilan olu. 
nur. (9990) 

·ı Öksürenlere Katran Hakkı Ek 
Hakkı . Katran Pastilleri de "~ 

TGrklye Cumhuriyet M~rk~z Bankaıı 2 I 12 I 1939 
A K T t F Lira P A S t F 

Ka.sa: 
Altın: Safi Klogram 15 500 B02 
Banknot , , • • 
Ufaklık • • . . • • 

DahiWeki M uhabirlcr: 
Altın: Safi Kilogram 678111 
Türk Lirası . . . ~ • 

Hariçtek-i Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram ıo oıo 249 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen P.vrakı !lak. 
diye karşılığı . • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat • • 

Sencdat ciizd.anı: 
Ti<'ari senetler . . • • 

Rsham ve fahvil<it cii::dam: 

f 
Deruhte edilen evrakı nak. 

/A \ divenin ka~ılıih esham ve 

B 
tahvilat itibar! kıymetle 

Serbest esham ve tahvilat: 
A umı.,1ar: 

Hazineve kısa vadeli avans 
altın ve döviz Uzerine 
Tahvilat iirerine • • • 
H\sc;ec!ı:ı rlar 
Muhtelif • 

' . . . 
• • • • • 

21.802.414.36 
19.086.620.50 
1.524.719.13 42.413.753.99 

953.816.81 
1.042.307.30 1.996.124.11 

14.080.216.46 

26.357.06 

7.177.894.55 21.284.468.07 

158. 748.563.oO 

17.307.666.00 141.440.897.00 

209.807.695.13 209.807.695.13 

49.619.874.97 
7.561.196.53 57.181.071.50 

8.681.000.00 
14.577.56 

7.822.172.00 16.517.749.56 J 

4.500.000.00 
17.253.I 12.09 

512.394.871.45 j 

Sermaye • 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve f evkaJade 

• • 1 • 

• • 1 • 
Hususi • • • • • 

Tedavüldeki Ba-nknoflar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • , 
~nıhte edilen evrakı nak. 
dıye bakiyesi . • • • • 
~ .. arşılığı tamamen altm olarak 
ılaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili ilivten te-
da. vazed. , • • • 

Türk Lira_,. Mevduııtı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
rin'! bakiyeleri , , • • • 
Muhteli! • , ı , ı ı , 

ı emmuz 193~ tarihinden itibaren: lskrmto haddi % 4 Altm üzerine % S 

4.217.134.25 
6.000.000.00 

158. 748.563.00 

17.307.666.00 

141.440.897.00 

17.000.000.00 

139.000.000.00 

2.575.76 

45.269.42 t.12 


