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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

1 D E A L B U R ·o 
Yana : tktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ld: .. Az masrafla tyı iş yapmak para kua.n
ına& ısuyorsamz. '1DEAL BVRo •. yu okuyunu~., 

Satış yeri : TAN • İstanbul 
r<ıatı 50 KT 

ROMANYADA Finler eri·liyorlar 
i Basvekil · . . · . . . 
anıu un T p·· k.. ..1 Tevkif Edildi aarruzunu us urttu er 

Yeni Bulgar Kabinesinin Yine Bir istihaleye 

Uğraması ve Muhalif Liderlerin Nezaretsiz 

Nazır Olarak Kabineye Alınması ihtimali Vardır 
.B~grat, 17 (Hususi Muhabirimiz Telefonla Bildiriyor) -

Şımdi burada deveran eden bir şayiaya göre, Bükreşte eski 
Başvekillerden Maniu hususi bir surette tevkif edilmiştir. Ken
disi Divanı Harbe verilecektir. Tevkifin sebebi meçhuldür. 

Manfu Transilvanya demokrat ve 1 
milli çiftçi gruplannın en başta ge
len ve bugünkü siyaseti açıkça ten. 
kitten çckinmiyen liderlerin birinci. 
sidir. 

Eski Başvekilleı·den Man'tu 

*** 
Bulgaristan 

Kendisi. Alman nüfuz ve tesirinin 
gittikçe inkişaf etmesinin siddctle a. 
leyhinde idi. 

Ball:anlar arnsı 
elwnomil:. işler 

Biikrr3, 17 (Hususi Muhabirim.iz 
telt:fonln bildiriyor) - Romanya hU.. 
kumettntn fkt•sadi heyeti dün Ba~ 
vekil 'l'atı:ıreskonun riyaseti altında 
toplanarak elde mevcut işleri müza
kere etmiştir. Söylendiğine göre. bu 
toplantıda Balkanlarnrası ekonomik 
ıuılaşma kararının esasları da bahis 
mevzuu olmuştur . 

• -: Kralın bir emirnamesile bir Hari • 
.ci Ticaret Nezareti ihdas edilmiştir. 

retroı unıum xomiscrliği yeni ne
"'Zarctin servislerinden birini teşkil 
edecektir. Bundan başka Milli İktı... 
sat Nezaretinin ihracatla alil:adar 
bütün servisleri Harici Ticaret Ne. 

. zaretine bağlanacaktır. 
Bıdgar kabinesinde istihale 
Sofya, 17 (Hususi Mulıabirim.iz te

lefonla bildiriyor) - Y~nı kabinenin 
yine bir istihaleye uğramak ihtima. 
li kuvvetlidir. Başv-e'!talcte Köseiva
nofun tekrar gelmesi veya gelmeme. 
si takdirinde muhaliflerden Bay Mu. 
şanofia Bay Çan.kofun nezaretsiz na
zır ııfatilc kabineye davet edilecek. 
lerl söylenmektedir. 

Fakat bir takım tlcarl işlere şiddet
(Sonu Sa. 6 Sü: 2) 

M annerheim; Fin 
Askerlerine Se!Jr;ı.t 

7 avsige Ediyor 
Helsinkide Vaziyet Ciddi Görülmekle Beraber 

Henüz ileri Karakolları Zapteden Sovyetlerin 

Bu ilerlemesi Bir Felaket Sayılmayor 
Londra, 17 (Hususi) - Sovyet - Fin harbi bütün şidcktile 

devam ediyor. Finlerin tekrar geri çekildikleri ve Sovyetlerin 
daha fazla ilerledikleri anlaşılıyor. Sovyet ilerlemesi, bilhassa 
Summa ve Taipala'da kaydolunmaktadır. 

1 Helsinkidc vaziyetin cıddi olduğu,-:------------

arttık gizlenmemektedir. 1 • ıh f 1 
• Bununla beraber Fin ileri karakol-, r aca lml:!o.e1 
lnrının Sovyetlcrin ellerine geçmesi 
bir felaket mahiyetim haiz değildir. N•ısbef•ı 
Çünkü bu mevziler her iki cenahta 

Kızaklı bir Fin muharibi ileri hatlara gidiyor da Finlerin ateşi altında bulunmak-
ta ve Sovyetler kendilerıni bu ateşe Yükseliyor 

-----------~---------------ıka~~d~~~a~ ~ 

memektedirler. Fin hava kuvvetleri Ank 17 A A H j ara, ( . .) - ark tfca. 

Italyan Siyaseti 

Leningrattan Carelie berzahına gi- retiınız hakkında neşredilen resmi 
den şimendifer hatt~l'ı ~ıddetıe bom- rakamlara naı.aran, \939 yılı içinde 
bardıman etrnektedır Son gelen ha. 118.248.934 lira değerinde 605.555.778 
berlere göre, Fin hava kuvvetleri bir kilo eşya ithal edilmış ve buna mu
çok istasyonlarda yangın çıkarm.ıya kabil de 127.38J 997 li"n değerinde 
muvaffak olmuştur. Taaruzn iştirak 927.695.999 kilo eşya ihraç olunmuş. 
eden kuvvetlerin ıikıbetı tamamilE> tur. 
bu hatta bağlı olduğu. i~in . bu .. h~va Bu suretle geçen vtlın dış ticareti 
akınlarının ehcmmiyc:tı pek buyük. kıymet itibarile ihracatımız lehin-

T emelini tür. de 9 .ı4o.o6s tiralık ıehte bir fark 
Harp tebliğleri ı:röstermektedlr. 

Balkan ·Antanta Kütle Müdaf aasınm 

Kurmakla ltalyan Emellerini Boşa Çıkardı 
lt(ROMA HUSUSİ MUHABİRİMİZ BİLDİRİYOR) 

Balkan diploma!;İsi, Belgratta "San!lasyonel" bir tebliğ neşretmedi. 
Balkanlan yalnız kendi mfüıtakil hayati politikasına bağlı tutan 1m ha. 
siret, muvaffak olmuştur. O kadar ki, Almanyada ve İtalyada bile ı:a. 
zeteler, tebliği kendi politikalannın bir m uvaffakiycti ~ibi göstererek 
karilerini avutabildiler. 

Son Sovyet tebliği şudur~ 
"Sovyet kıtalan Carl'\İE. cephesin. 

de harekata muvaffakıyetle devam 
etmektedirler. Dilşmnn mukabil ra
arruza ge~meğe teşebbfüı etmi'j ise 
de, af:rrr zayiatla geri pliskiirtülmilş. 
tür. 16 şubatta Sovyet kıtaları dü~ 
manm 22 müdafaa i ·tihkamını ?aJ>-

<Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

1938 yılında ise, memlt-ketim:zde 
vaprJan 149.836 689 lıralık ithalata 
mukabil 144.946 5ll lıralık ihracat. 
ta bulunulmuştu 

Kıymet ve miktar itibarile bn~h
ca ihracat maddelerimızin vaziyetıe. 
..ine ~elince: 
939 yılında 38.948.030 lira ieğerlnde 

fSonu ~a fi ~ü · 6l 

Harici 
Siyaseti 

Değişmiyecektir 
:::: ::.~:~:::;;.;..~~ Norveç Sahillerinde 

B lr kaç gün önce Ekselans • 

1 
Meseli İtalyada, Belıtrada müşahit 

gönderilmediği. fakat İtalyan muva. 
zene ve akli seliminin göncerildiği 
yazılmıştır. Messaggero. bunu, şu_sa. 
tırla.rdan sonra kaydetmekle iyi bir 
gazetecilik yapmış oluyor: 

Tayyare Kaçakçılığı 

Ruhi Bozcalı, Dünkü 
Muhakemede 2 Sene 
Hause. MahkUm Edi'di 

\AdiJa Kö~vanof .. kabinesi~in Bir lngiliz ve Bir Alman 
kab. ta ugnyacagına ve eger 

tıt8:'kil~:1<"d~~nıdbfr Gemisi Harbe Tutuştu, .Bel ·~ e ecegıne aır 

graı Muhabirimizin ansızın il • T f •• ı 1 v ~erdiği haberi mevsimsizvea- {l ara tan o en er ar 
tur~ telakki edenler bulunmuş-

~ .q 

"Belgrat toplantısı, yalnız anta~ 
tın ruhunu değiştirmiştir. Bu antant. 
evvela, Romanyayı Bulgarların muh. 
temel bir hareket;ne karşı müdafaa 
maksadı ile doğmuştu; şimdi. bir so. 
lidarlte amili. yani Balkanlarda bir 
rekabet 8Jeti değil, hakların ahenkli 
bir müdafaa aleti haline ~elmiştir." 

Yani antant. artık Balkanlann küt. 
le halinde drs emellere karşı m tida
faası sisteminin temellerini atmi~tır 
Bu, Almanyarun zararına olduğu ka
dar, İtalyanın da enıellerinı durdu
ran bir neticedir. İtalyan gazeteleri. 
bu son neticeyi cümleler içinde boğ- · 
muşlardır. O zaman, efkarı uınumi
ye, adam başına .ayd::ı 500 ~ram veri. 
len şeker ihtiyacının üzüntüsü."le 
dalmıştır. 

• Fakat resmi mahafil durmamak· 
./Sonu ~R R Sii: 2) 

Amerika Pasifik 
Denizde Bir 
ümayiş Yapacak 

.. . 

· Londra, 17 (A.A.) - Oğrenildıği· 
ne göre, Amerilta Pasifik denizindf' 
büyük bir deniz ntimayı~i yapacak. 
tır. Bu nümayişe 130 gemi ve 350 tay 
ynrc iştirak edecektir. Nümayişte hiç 
bir yabancı diplomat veya gazeteci 
hazır bulunmıyacaktır. Hoosevelt'in 
seyahati esnnsında yatı ile nümayiş 
sah~ına gitmesi muhtemel günil-
mektedir. . • 

Dün iki se11e hapse mahkum edilen eski Hariciye memuru Rulıi 
Bozcalı mahkemenin ük celselerinden birinde .. 

(Yazısı Altıncı Sayfnmızdadir) 

... 



====-~~=================~~~==================== 

Yazan: Merhumun Oğlu Dr. Kamil Y azgıc; 

·'Peşilne Takılmış Olan 
Polis Memurunu 

Muhbir Olarak Aldım,, 
-ıo-

"- Git, dedim, fU zatıt ı<5yle ki 
kendisile bir parça görüşmek isti-
yorum." • 

~ A N 18 .2.940 

B .lru 10nra, onu karşımda 
gördüm. Kırk kırk bq yaş

lannda, kır saçlı, esmer, gözlüklü, 
zayıf ve fena kılıklı bir adamcağız
dı. Kızara bozara karpm!'l oturdu. 
Kendisinden ne istedtgımi çok me
rak ettiği, yüzünün çizgilerinden, 
ve sabıriız hareketlerinden belliy .. 
dl. 

muzun bila müba!Ağa yüzde dok. 
san dokuzunu teşkil ediyordu. Ce
nim emelim de, ekseriyete hıtap 
etmek, onları tenvire, onların d~rt

lcrine tercüman olmıy:ı çalişmaktı. 
Zaten, "edebiyat,, yapmıya, ne 

vaktim, ne de kalemim müsait de. 
ğildi. Bunun içindir ki, haddımi, 
hududumu bildim. Çizmeden yuka. 
nya çıkmadım, ve edebiyatı, Ha
mitlere, Ekrcmlere, yani erbabına 
bıraktım. 

. Ankarada Harbiye Mektebinin geni mezunlarının orduyailti- ı lıabirinıiz yeni mezunların merasim esnasında alınmış resimle. 
hak etti/derini d~kü nüshamızda haber vermi§tik. Ankara Mu- rini göndermi~tir. Resimde yeni aubiıylon.mız görül.mektedir. 

Yemek ısmarlamak istedim: 
"- Karnım tok, dedi, biraz ev. 

Tel yedim!,. 
Onu çok bekletmede11 söze bnş .. 

ladun. Ve: 
"-Kardeşim, dedim. Sana, be. 

ni takip etmek vazifesini verdik
leri aşikAr ... Benim buna bir diye. 
ceğim yok. Devlet, bcnde:ı haklı, 
veya haksız yere şüphe edebilir. 
Bu, onun hakkıdır. s~n. amirlerinin . 
emirlerini yerine getirmek mecbu. 
riyetindesin. Bu da senin ıazifrn. 
dir. Benim. bütün bunlara bir di
yeceğim yok. Sen, vazifene, sade. 
katle devam et. Benim pe~lmde do
la§, Tıpkı eskiden yaptığın gibi, ra-. 
porlarını yaz. Fakat, benim senden, 
senin vazifenle hiç alakadar olmı
yan, büsbütün başka bir ricam var. 
Eğer ~ne gellr de, kabul edersen, 
hem sen kA.rlı çıkarsın, hem de 
ben... • 

Sen, vazifen feabr, sabah akşam, 
Zaptive Nezaretine girip çıkıyor. 
sun, Binaenaleyh §ehltcf ıc.: neler ol. 
duğunu, herkesten evvel duyan in .. 
18nlari:lan birisisin: Orada işittiğin 
sirkat, cinayet, cerh gibi vukuau, 
bana sıcağı sıta.~ına bildirmez nıl
ain?" 

O mütereddit, düşünüyordu . Ben 
arasını soğutmadan ve onun men
fi bir cevap vermesine vak:t 1.nrak. 
madan ilave ettim: 

''- Bundan sana hiçbir zarar 
gelmez: Çünkü, benim o baberled 
senden aldığımı hiç kimse, hiç bir 
ıaman öğrenmiyecektir. Buna mu. 
kabil, sana, ayda üç Ura da para ve
receğim? Nasıl, razı mısın?., 

O balA cevap vermiyordu: 
.. _Hem, dedim, bu paranın mfk. 

tarını arttırmak ta senin elinde
dir. Eğer, i§inde muvaffakıyet 

gösterirsen, az zamanda bc-nden a. 
lacağın aylığı iki, hatta üç misline 
çıkara bil irsin!,, 

Bu vaatler, fakir memura çok 
cazip gelmi~ olacaktı ki: 

"-Pek lll, dedi.. Yarından iti
baren tecrübeye başhyalım. Baka. 
hm becerebilecek mi ylın?,. 

Filhakika, adamc!lğız, ertesi gün. 
den itibaren, bana habl!r taşımaya 
başladı. Şehrin bütün sirkat, cerh, 
cinayet haberleri, bütün zabıta ha
vadisleri, sıcağı sıcağına elime ge .. 
llyor ve gazetemde çıkıyordu . Bu 
suretle de:, ben, hafiyeme verdiğim 
paranm bir kaç mlillul, gazekmfn 
blrdeıı'blre artan satıp ıayelinde 
temin etmif olu7ordum. 

Halbuki, eler, gece lokantada o
tururken peflme düşen adamdan 
bu tekilde iltif ade etmeyi. düşün
mneydlm, belld küçük, fakat mU. 
ealr fmatlardan birisini kaçırmlf 
olacaktım. 

Bundan da anlaplır ki, gazete
cilik meılej'inde, insonı muvaffa. 
kıyete götüren en kıymetlı serma-
1elerden birisi de, bu göze görün. 
miyen fırsatlardır. lnssn bazan, bir 
tek fırsatla birlikte, gazetesinin 
bütün okuyucularını kaçırabilir!,. 

Babama IOfdutum pyanı dllc. 
kat IU&llorden birili de fU 

tdl: 
.. _Sizin eMrlerlniz arumda e

debi olanlar han,U.ridir?., 
Onun bu ıua1ime verdtli cevap. 

lan buraya yumadan pçemiye
oetun- Ahmet Mithat Efendi: 

"- Ben, diyordu, "edebl., uyı.. 
tabllecek hiçbir t1er yazmadım! 
çünkü benim, aerlerimı.n çoğunu 
yazdığım sıralarda, memlekette, e
debiyattan anlamıyanlar, nüfusu-

Eminönü Meydanı Yükseltiliyor Ruhsatsız 

Doktorluk· 
Yapmış 

Fakat, ne yalan söyliyeyim, e. 
ğer elimde olsaydı, onlan cia, o de. 
virde "edebiyat,. yapm:ıktarı mene
derdim. Çünkü bence, nüfusun yi.ız- · 
de doksan dokuzu koyu cehaletten 
tamamile kurtarılamamı' olan. bır 
memlekete, henft, en aydınlık ve 
basit fikirleri bile sbkemi;rt!"n kim. 
selere "edebi,, eser vermek, k:ırnı. 

Kınk, çıkık iflerlnde töhı'et bul.. 
dutu bildirilen Siltvrtkapıda si.kin 
i3 yqında İsmail ağa, diplomasız 
doktorluk yapmak suçundan adliye

inşaat Bittikten Sonra 
TramvaylarYenicamiin 
Arkasından Geçecekler nı doyuramamış bir kimseye mey

va ikram etmek kadar garip· bir 
hareketti. Bu kanaatte olduğum i
çindir ki, eserlerini derin bir sa. 
mimiyetle takdir ettiğim halde, o 
devrin ediplerine, - he:e bilhassa 
şairlerine - acımışımdır!,, 

Böyle söylediğine bakıp ta, Ah
met Mithat Efendiyi, samimi bir 
edebiyat ve şiir aleylıtan zanne. 
denler, tamamile yanılırlar, ·çünkü 
Sadi, Fuzuli, Nefi ve Bakinin di. 
vanlarını, Hamidin ve Fikretin bü
tün şiirlerini ezbere bilen ve ga
zetesinin say!alan iç~nde, devri
nin en tanınmış ediplerinin jmza. 
!arını toplayan Ahmet Mlthat E
fendi, o sözlerinde ban, yüzlerce 
eeer yazdığı halde, bır edip .. y11-
mayışının isyanını seze'°clim. Yoksa 
Ahmet Mithatın, edebivata ve şi
jre karşı duyduğu meftuniyet, o. 
nun edebi hareketle.-e karşı gös
terdiği alak&nın~e:iul;ğini bilen
lerce malumdur. 

Ü na ait hatıralan anlatmıya 
başlarken, matbaacılığa fi. 

ilen intisabının hikiıyesini de unu
tamıyacağım: 

Ahmet Mithatm matbuat h:ıya .. 
tına atılmıya davrandığı ~ıralarda 

lstanbulda yalnız üç matbaa mev
cuttu. Ahmet Mithat gibi, adı, sa. 
nı meçhul bir insanın, bu matbaa. 
larda kendine bir yer bulamadığı
nı kestirmek hiç te güç değildir. 

Fakat her kapının yüzün,. kapa. 
tıldığını görmek, Ahmet Mithatın, 
cürcte yaklaşan ce ·aretini kırama
mıştır.· O - kend,i,inin de itircıf et. 
tiği gibi - büyür' sermaye istiyen 
bu işi, on parasız başarınıy:ı kalkı. 
pyor. On parasız .. Derken. müba
lağa ettiğim sanılmasın: Çünkii o 
sıralarda şiddP.tli ihtiyaç yfızünden 
zevcesinin esvaplamu satmak mec
buriyetini bile duymuş olan Ahmet 
Mithat, ömrünün nn parasız gün. 
!erini yaşamaktaydı. 

Fakat o, buna rağmen, sefaletten 
yılmıyor, ilk iş olarak bir litogrd 
tap buluyor, bir silindir yaptJnyor, 
bu silindirin üzerine bir çuha sa
rıyor ve biribirine ınuvazl iki de. 
mir üzerinde hareket eden bu çu
ha kaplı silindirle, o litograf taşını, 
baskı makinesi yerine kullanıyor, 
bir kasa da hurufat tedarik edin. 
ce, derhai i~ baflıyor. Kendisi ya. 
zıyor, teyzem yazılan yazılan di
ziyor. Annem, kocası tarafındnn 
basılan forma'!.an katlıyor, halam 
da, katlanan formalan tutkallama 
ifini görüyor ve bu (Aile Matbaaııl 
gece gündüz denilebilecek derecede 
hummalı bir faaliyet göstermlye 
baflryer ve günün birinde. böyle, 
iğneyle kuyu kazarcasına talıprak 
içine girdiği meslekte, kendi kf'n. 
dine ve tam mlnuile çekirdekten 
yetişmif olmasının her • çefl: ,.. 
meresine de kaVUfU10r • 

Bu ilk ,wıterde, tabı •natını 
bapnnıya yarayan, her marifeti, 
6trenmek, Ahmet Mithata, IO yıl. 

• lık mealek hayatının her clnnltn. 
de faydalı olmuıtur. M~ll, ken
disinden dinlemiftim: Bir gün, çok 
asabt imi§. 

rı>enmı nr) 

ye verilmiştir. • 
Kocamustafapaşa 28 inci Ukokul EminönQ meydanınrn asfalt inıaatı devam etmektedir. Vapılmakta 

talebelerinden İsmet Şengülün, par. olan asfalt tretuar, bu ayın 2;; ine kadar ikmal edilecektir. Bundan 
maktan kınlınıı, çocuğu .hastaneye sonra da meydanın tesviyesine başlanacaktır. 
g?türmüşler ;'e alçıya koyarak, teda- Evveli meydanın orta kısmı ;\'iik'ieltilecektir. Bu ameliye sıra~mda 
vıye başlamışlardır. İsmet Şengül hır Bebek tramvaylarile İstanbul tarafına işllyecek tramvaylar, gümrüğün 
müddet sonra hastaneden çıkqnş ve köşesine isabet eden yerde manevra yapacaklardır. Bu esnada Beyoilu 
annesi tarafından konu, komşunun tramvayları lstanhul cihetine gccmcdcn, Karaköydcn dönüş seferlerine 
tavsiyesile kınkçı İsmail ağayR gö. başlıyacaklardır. Meydanın ortn kısmı bittikten sonra, yan taraCJnrının 
türülmüştilr. fsmal1 ağa. kendisinin yUbeltilmeslne başlanacaktır. Meydanın tanzimi sırasında köprliniin 
bu işi görmekten mP.neditdiğini söy. 50 metre kadar BalıkhanP.y" doğl'U alınması mukarrerdi. Fakat beledi. 
lemişse de, kadının rsran ve cocu- ye. bundan vaz g«-çmek zanıretini duymaktadır. Z'ra köprUniin Haliç ta
~un da, can acısınçlan ağlamasına rafına 50 metre kadar çekilmesi için, 200 bin lira sarfı icap etmektedir. 
dayanamıyarak, alçıyı krrmış. (,,'O- • Meydamn te!n•ive ve tım·Tiıni "'ırasında, Yenicamifn ön tarafı da 
cuğun ellerni bağlamı,, sarmtş, evL camlln mimarisine uvgnn hlr Şl'k0 lılc mermer merdivenlerle meydana 
ne göndermiş ve annesinin iddiasına raptP.difocektJr. Me1divenler yapıldıJctan sonra, köpriiden İstonbula ge. 
l?Öre. ıstırabını dindırdiQ'i ~hi. kı-:a ~ecek nakil vacıta!arı , l\Jısm;aT!usmın önünden ve Yen:camiin arkasın
zamanda iadet·ifiyet etmesine dese.. dan la Bankasının önilne eıl\acnklardır. 
hep olmuttur. 'leledi11e Sarauı iia§aaiı 

Bundan 110nra Bettktaşta 8"lbae1 
Yakubun ayağı Jnnlmış, ha!llt&nf'd<' SultantııhmettP ""ptlnC"ak olnn he1ediyc ~arayının «fa vaz1veti, bir 
alçıya koymuşlar ve alÇT ile taburcu dereceye kadar Emlnönii nıe ·danile Sııltanahmet ar:mnda ;\'apılacak o. 
etmişlerdir. Yakup, aya!tJnın ağrısı- lan caddenin nzi:rerinP bağlı hnlunınaktadır. Em 'nönfinden ha lıyacak 
na tahammül edememiş ve arkada~- olan yeni raıide. yalnız hliyiik hir kavisle Ye bugiinkft Alemdar sinem:l. 
lannın rsrarile fsmai] ağaya gitmi$- ~ının arka tarıtfmdan \'er<·hatnn sarannı11 ycrinıfen ~·ıftaNlhmet mcv
tir. İhtiyar kırıkçı, bu hastanın da dıuıma ç1kacnktır. M11anıafih, hu caıfdeyf' aft plan bite~ bitmez, Sulta
aya~ndakl alçıyı kırm1ş ve k'!'ndi nabmet meydanının da son şekli ver~erektir. 
bildiği ~ki1de tedavi ederek, araba. Prost lıasta 

cının ifadesine ~öre, kısa zamanda Ş~hlP mnt~ha1;c,t11 Pro!lf. ha~ta olduğtı için, bir mffddPHenb~rt imar 
kınğı iyi etmiştir. pllnı üzerindeki tetkiklerine de\':ım edememektedir. Tiffi11ten tüphe e .. 

Ancıtk Yakubun. amclivat dikis- difmf<f!le de yaptlRn muayrne, miiteha!!'lt!irn ştddetli bb pipten muztarip 
lcri sökülmek üzere muavyen bir olduaunu göstermls, llDa göre tedhir alınmllhl'. 
müddet ımnra hastaneye git~esi icap 
etmiş, doktorlar, hastanrn ba~ağtnı Şişli il astanesi 
alçmz görünce; kendisini ıukıstır. Beledive. kaft m1·<farfln tah'!i~at tedarik edcmMil!i lrfn StsU hat1ta. 
mı~lar ve kınğı fsmsil "l~an1n tedavi nesinin plinında tad lat ynpm11k za7.nretini duymuştur. İlk planda has • 
ettiğini öğrenerek, diplomasız dok. tanenin yedi keth olma'lı knrn•lashrılmı~ ve ona t?Öre plan ha71rlan
toru ele vermişlerdir. rrıt!'l!ıa da. 1'"""adnn hu plan de~+ı;tirilmi~, vatak aıfod=nhı de lfHHl den 

İsmail ağanın Sultanahmet üçün- 800 e indirilmesi lüzumu hasıl olmuştur. Hastnnenin irtifaından iki kat 
cü sulh ceza mahkemesınde Jrôrülen !ndirilmektedir. 
muhakemesinde, İsmet Şenııülün an. 
nesi, kendisine sorulan suallere kar. 
şı ihtiyar ~ırıkçıya bol bol dua et. 
mek suretiJe cevap vermiş, arabacı 
Yakup ta kınjı, bu ihtiyarın tedavi 
ettiğini söylemiştir. İsrr ail a~a. bu 
islerden ,qeçinmediğint ve t.'lrar kar
şısında dayanamıyarak, nasılsa bu 
iki vakayı reddedemediğini söylemiş 
ve affını istemiştir Neticede, ihtiyar 
kırıkçı bir ay hapis 25 Iıra a~r pa. 
ra cezasına mahkOm olmuştur. 

Afrodit Davası 
Afrodit 'adlı eserin müstehcen gö. 

rülmesinden çıkan davaya, dün de 
df"'ram etiilmfstir A1Jiv~ koridnrlan 
daha muhakeme başlamadan çok ev-
vel. yüzlerce dinleyıci ile hın<"ahın~ 
dolm~. intizamı t~mın maksadlle 
zabıta kuvvetinden istifade etnıek 
za,.,ıreti haıı:ıl olmuştu. 

Saat l l ,35 te celse acıldı. Afrodit 
dava~ının ikinci celsesindenberi id. 
dia makamını biz7.at iş2al eden Bas
müddelumumf Hikrn°t Onat bu cel
seye gelm,.mhti. İddia makamını mu. 
avinlerden İhsan İS"al etmi~ti. 

Gecen ceLV'de "A frocl it,. ·p_serf nin 
bir defa da Maarif Ve~aleti Talim ve 
Terbiye dairesinde tetkikine ve bu 
eserin çocuklar tarafından okunu!. 
masında mahziır olup olmadığının so. 
nılmasma karar vertl.m1$ti. 

Fakat Talim ve Terbiye Jairesin
deıl bu husustaki milzekkereye ~t-nür; 
cevap gelmediği anlasıldı!tından hl
kim iddia makammm mütaleasını 
llO'l'du. İddia makamında bulunan th. 
san müzekkerenin telddinl stediğini 
bildirdi ve mahkeme bu talebi ka. 
bul ederek Talim. Terbtye dalrestn .. 
den gelecek cevaba fntizaren muha· 
kemeyi önümüzdeki cumartesi gün(i 
-·• nn bire bıraktı. 

Müzele r 

Çini 

Kimya hanesi · Kerburan Nahiyesinde 

Sır!ayacak Petrol Aranıyor 
Asan atika müzesi kimyahancsi 

kadrÇ>sU genişletilmiştir. Kimyahane. 
de şimdiye kadar müzelerımizde <m 
binlerce Asuri tableti fenni bir su. 
rette pişirilmiştir: Asnrıler zarruımn
da kağıt keşfedilmediği için bu mil
let bütün yazılarını. senetlerini, tn
ahhütlerini tonrak iistüvanPlcr üze. 
rine yazarlardı. Bunlar bu tuğlaların 
çamurlanna da tuz karıştırırlardı . fs. 
tanbulun havası rütu~tll olduğu i. 
çin bu tabletler durdukları yerde e
rimiye baılamıştır. 

Müzeler kimyahanesinde ~ini su
laması tecrübesi de yapılmıştır. Ca
mi, türbe ve saraylarda'ci bazulan çi
nilerin yerleri kimycihcınede yapılan 
parçalarla düzeltilecektir. 

Adana - Midyat kazasına bağlı 
Kerburan nahiyesinin Hermis kö.. 
yünde, bin metre derinliğinde bir ku
yu açılmıştır. Kuyuda mühim mik
tarda metan gazı. buna "Tl11 kabil cü. 
zi petrol bulunmuştur. Fakat arazi, 
trak petrol sahasının teşekkülatını 
arzettiğinden, burada petrol aranı]. 
masına devam edile~ktir. Ger!ne 
köyünde de petrol annılmaktadır. 

Otomobil Çarpmış 
Abdurrahman tarafından rue•e 

olunan 2365 numaralı otomob!T Bah
çekapıdan geçerken Cümhurıyet cad. 
desinde oturan İsmail Hakkıya car. 
parak muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. 

SUAL CEVAP 
1 - TOrk mlllt ıor., takımının re

•lmlerlnl ltıtln eden bir albUm var mı• 
dırf Rekl ve yeni pehlivanların r"lm• 
lerlnl nerede bulablllrlm f 

C - Türk mll11 takımı her zaman 
datifir. BahMttillnh ıtbl bir albüm 
70ktur. ı:.kl ve )'eni pehllvanlann r.
lbn14irtni de spor mecmualannda Ye hu· 
sual k:ol~n meraklılannda bulabl
Unlnb. BOttın TOrk pehllvanlannm 
resimlerini ihUva eden böyle blr albüm 
de yoktur. 

• 

tıklık kat kilometredir! 

C - Takriben 30 - 40 kilometredir. 

• 
8 - 11 yaıındayım, ortam•kt•J Me· 

:ırunuyum, devlet denlzyollarına kaJt.n 
olmak letlyorum. nereye mOracaat ede 
yim! 

C - Devlet dent.,,ollanne bptar. 
olmak tein 70kMk deniz ticaret roütt-; 
binden mezun olmak lAzundır. Aynca 
da muayene neticesinde aranılan .. rt
bn w vasınım haiz bulunmak kıy> 

'"""" 

Safi eye 
Yeniden 

Kıymet Biçildi 
Denizbanlda mahut Satie Elektrik 

şirketi arasında dedikodulu bir •bf 
mevzuu olan Satie binasına alt dava, 
halen temyiz mahkemeslnde tetkik 
edilmektedir. Binanın beledl791e l~ 
zumu olduğundan bu davanın netL 
cesi beklenmeden belediyece, Elek
trik idareai namına isttmlaldne ka
rar verilmiştir. Teşkil edilen bir ko. 
misyon binayı tetkik ederek kıyme. 
tini takdir etmiştir. Ancak bu takdiri 
kıymet keyfiyetinin l!irazı mucip o
lan bir noktası görülmüştür. 
Sabık Denizbank zamanında 250 

bin liralık bir kıymet takdir edilen 
binaya, Nafıa Vekaleti tarafından 
tefldl edilen komisyon tarafından 
159 bin liralık bir kıymet takdir e
dilmif bulunmaktadır. Bu suretle bu 
binaya, üç sene zarfında birisinde 
142 bin, birisinde 51 bin liralık bir 
farkla ile defa kıymet bicllmiııı nlu
y~. 'ı'emyia mabkemeslndelfi diva
nın neticesine göre, bu para ya MO. 
nakalat Vekaletine, yahut ta Sııtie 
şirketine verilecektir. Maamafih bi. 
na şimdiden istimlak edilecektir. 

Iluz Dolapları 
Soğuk hava depoları hakkında tat· 

bik edilmek üzere hazırlam:cak t&li
matname ile meşgul olan komisyon 
işini bitirmiştir. Komisyon. hazırladı. 
ğı yeni talimatnameyi belediye dai. 
mi encümenine vermi~tir. Talimat.. 
name, enc&mence tetkik edildikten 
sonra bir karara raptedilmek üzere 
şehir meclisine sevked:le~ktir. Ta
limatnameye, mUessesat ve qhas t&

rafından kullanılmakta olan buz do. 
lapları hakkında da, bazı hükümler 
konulmuıtur. Bu hükümlere göre 
müessesat· ve eşhas, ancak kendi ih .. 
tiyaçları veyahuf sattıkları bazı gıda 
maddelerinin muhafaıası için tıuz do. 
laplanndan istifade edebilecPklerdır. 
Ahare ait gıda madelerini buz :!olap. 
lannda muhafaza eden ve yahut bu 
dolaplardan istihsal ettikleri buzlan 
satanlar şiddetli ceza ~örecP.klerdlT. 

Pasajlardaki Dükkanlar 
G~en sene şehir meclisince, ben 

kapılarının satıcılar tarafından iogal 
edilmesine müsaade edilme..-nesi hak
kında verilmiş olan karar:'\ kayma. 
kamlıklarca yanlış tatbik edilerek 
buradaki dükkanları da kaldırmak 
istemişlerdir. Vuku bulan şikayet Ü. 
zerine meselenin bir daha şehir mec .. 
!isine sevkeclllmesine lüzum hasıl ol
muştur. 

Yedikulede Yangın 
Dün akşam Yedikulede Ahmet

efendi sokağında Şevkiye ait iplik ve 
kumaş boyahanesinin kuT"Utma dai
resinde yangın çıkmıştır. Ateş başka 
tarafa sirayet etmemiştir. Bir miktar 
iplikle kumaş yandıktan s~.nr:ı_ sön.o 
dürülmüştür. Zarar 5 • 6 yuz lıra a .. 
rasındadır. Ateşin neden çıktığı tah
kik edilmektedir. 

T A K y 1 M 

18 Şubat 1940 
P A Z A R 

2 net ay 
Arabi: 1358 

aan: 21 

~rrern: 9 
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ı ... 
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Aı-n erik a ve Avrupa 

Yazan: O:ner Rıza DOGRUL 

A llıeril,a Cfünhurrcisi Mister Ro-
anl os~velt'in Avrupa \":.tziyctini 

<lnıak ı · d d .•• 
dainıi .~•n, A\•rupnya ~ön er ıgı 
vaz.if . ~usteşar Mister Wclles, bu 
ctın· ~ nı başarmak iizerc lıarekt>t 
rup~tı:~~ Birknç gün sonrn. onun AV· 
ad uf,fıtnct merkezlerinde devlet 

~ınlarile görü tüğiinU göreceğiz. . 
f? I<h sel n!ı:ıtin maksat \'C hcdl·flerı 
d n nda birçok şeyler söylcnm'ş ise 
~' onun her şeyden e\'\'Cl sullıii te· 

nıın et ' b 
1 lllenin bir raresi bulunup, 11• 
unınad • > f t · • · 

1:" ıgını arnmavı lstihdn c t ı;ı 
rUPhe g"t" • ''" 11 bu nıak o urmcz. Mister 'e. es, 
)'ae satıa nıuhr.:r.'p d_, JetJcrı yokh. 

ak, her birinin harp heddlcriui 
nnlanı "' . ı~·a ~nhşacnk, dahn sonra n-
:erıitasn dönerek, ''a?.İyeti Mister 

ooscve}t'e bild:rccektir. 
h Aınerikamn, A vrupad:ı kopan 

arplel'e karsı gösterdi;:i bu nUıka, 
reni değildir.~ 

• 1916 senesincle de o ~oman ,Ame
tika Cüınhurreisi olan Mister Yil:c;on, 
Avrupa harbi ile uJaJcaıJnr olmuş. 
itlıtıharip devletlere bire.r notn gön. 
~ererek, harbe •On vermek için art
~atını bildirmes·ni istemi!!, o znman 
'21Uttefilcler, bu notaya cevap ver. 
llrıi~, fakat Almanya r.e,·ap \'erme· 
:'iş Ve bu suretle teşebbüs te suya 
GşınüştU. 
Acaba Mister Weiles'in teşebblisü 

ı.ıle, Mister ViJ onun teşebbiisiine ben. 
~Yecek mi, yok a Mister Welles da

• fazla nıuvnilnk olacnk nıı? 
Dugünden muhakkak savılan bir 

~okta, Mister Welles'in vazlyeti an. 
ilinek hususunda güçlliğe uğrnmı-
1•cağıdır. Her tnraf ona vazivetini 
' 1 • d~ .. ~tacak, harp ede ede varmak is c. 

cı neticenin mahivetinl hah cd ... 
tektir. Belki de, .l\listcr Wcllc 'in 
tn~ •• h U .aısı u kadarla knlncnk ve daha 
erıye gitmek imkanlarını hulınıv:-ı. 

caktır. Çiinkil müttef'klerin s~Jh 
Y~Pnıak için istedikleri teminat. na· 
tıst Alınanya tarafından, yenilmt-. 
ıJen kabul edilecek nıalıivctte değ'I. 
dir. Bu yüzden miittefiklcr, Alman. 
rn ile sulh yapmak kin, nnzi rejimi· 
rtin sukutunu bcklemcktcdirl~r. 

Vaziyet bu merkeı:de olnıakln be. 
rabcr, l\li ter Wellcs'in muvaffak 
t~nfjfüihtimnli e m.evcuthır .Fa.kat 

l malin KiymctıJ scyalıatm so. 
nunda anlaşılacaktır. 

lic:Iiste~ Wellcs'in scyolıati ne ne. 
ru verırse versin Amer'kaoın, A,·. 
r Paya karşı aldığı vadyctin bu ne 
ıceye göre ..,. . b' k. -

t h . ·' cnı ır ş ll afoca /"rı n uun cd:lcbilir. 0 

Fin Hnrbi: * -----
Sovyetler Birliği ile Finland 

Unda harp de, nm etm kl a ara. 
(<'inlerin yeniden ger') cd' e bcrnher, 
rlllyor ve gelen tel 'n~ klcrj bileli. 
h l gra arın ı 
epı de, vaziyetin idd' ıenıcn 

metini anlatıyor. c •Yet \' vaha-
1aveç, Finlanda • 

bulunmayı kah 
1
• ya askerı Yardımda 

bi u etme · t' ' gayet sa ilı 1 nuş ır. Snhe. 
keye uğratı:a~ rk Kendini de tehli. 
Yayılrnaıırna nıa:· ~e haı·bin İsveçe 
Bazı Lo d ı o mak. 

\'eç, biIAha~era i gaı:etelerine göre, t!I. 
olacak bir k p ~man ohna!lın scb'°p 
di.r. Yanı b arar verdiği kanaatfnde
landaya ya du gazeteler, İsveçin Fin. 
le r ını etse d 
endiııl h e, etmese de· 

arpten kn t ' söylemek Jstl 1 r aramıyacağını 
laşılaıa harbi yo~ ar. Fakat İsveç, an. 
reketıerile d~ hı; olmll7.sa; kendi ha. 
ti1or. UzaL olve detıniıı olmamak j5. 
ti ~ rna ,;:... .. 

cc, hangi taraf s• goze çarpan ne. 
tOndUğilnU teba ınn daha isabetle dii. 
=m: r :ı ettirecektir. 

WeDes Avrupaya 
Hareke~ Eti 

Nevyork 17 
Wellcs, bu~n R~A.A.) - Surnıner 
cek, oradan Lond:."a~a hareket ede. I 
?le gidecektir. a, Parls Ve Berli-

W Salaıtıvetli H 
clles'in İ.ahi ile Bı~yda nınhfitlcri 

:nıeı olarak Pr ru ~sele Ve ınuhte~ 
Vaya da gidecea~, _vıyana ve Varşo. 

Rooseveıt•· ğ nı bildiriyorlar 
Myron Tayı: d;ritikana gonde.rdiği 
rckct etınektcdir. ex vapuı u ile ha. 

Bükre§~ • 
anay;ci 

Muhakeme Ed·ı· .. ı ıyor 
Bukreş, 17 (A.A.) _ . 

mahkemesi tanınmış san~u~reş ceza 
Max Auschnitt aleyhine a ~ıcılllrden 
nın rüyetine başlamıştır. ç ;~ ~':a
servetinden ikı milyon leyi Ronı nıtt r an ya. 
da 80 bin ster ıngı lngi~terededir. 

a 

Norveç Sahillerinde ZELZELE FELAKETi l'azan: B. FELEK 

Ah efendim! Nasıl nnlatayım 

Bir Deniz Muharebesi 
Amerikadaki 

Elenlerin 
Yardımları 

bilmem ki? Ben çocuk,11ğunu 
ve kısmen gençliğini bol gülen hir 
devirde geçirmiş bir adam sıfatile 
bugiin ne kadar &7: glildilğilmiize ba. 
kıp nevmit oluyorum. 

Gülmek, ,·ucude B ,itamini, hor. 
mon hull\sası, karaciğer to~u gibi de. 
ğil, hunlardan daha lüzwnlu bir ruh 
gıda11dır. Atina1 17 (A.A.) - Atina ajan:o:ı 

Bir Alman Kruvazörü 
Harbe TutL!ştular. iki 

İle Bir lngiliz Destroyeri 
Taraftan da Ölenler Var 

bildiriyor: 
Nevyorktan telgrafla alınan ha. 

berlere göre, Amerikadald bütün E. 
1enlcr arasında, Nevyorkta Elence 
intişar eden Atlantis gazetesinin te. 
scbbüsile, Türkiyedeki zelzele fela • 
ketzedeleri için birkaç gündenberi 
umumi iane toplanmağa başlanmıs.-

Yıllar \"ar ki; kahkahalarla giilen, 
n~şe.si gijzJerindt"n \ e dudaklarının 

kiişclcrindcn taşan adamlara rastgcl. 
mi~oruz. 

Fenn şey! Giilnıek ihtiyacını tat. 
min iı;in e' ,·ela gülmek iti~ adını 
kaybetmemeliyiz. 

lngiliz~cr, Alman Gcmi=!ndeki 400 Esiri Kurtard lcr Ben burada giilnıenin 1'Uhi te ir. 
leri üzerinde kalem yürütecek deği. 
tim. Sadece bu ihti~ acı hisseden , .e 
nktile bunun tadını tatmı olan hir 
tiryaki sıfatile gi.ılmediğimize dil ... 
kati <'elbetmb e çalışacağım. 

Londra, 17 {Hususi) - İngillz aml. 
ralliği bugün neşrettiği bir tebliğ ile 
bir İngiliz muhribi ile bir Alman 
muavin gemisi arasında vuku bulan 
ve 400 İngiliz esirinin kurtarılmasi
Ie neticelenen bir muharebevi haber 
vermektedir. Bu İngiliz esirİeri vak. 
tile Graf Von Spee'nin batırdtğl f n. 
giliz gemilerinden alımmş ve hapse. 
dilmişlerdi. Daha sonra bunlardan 
mühim bir kısmının Altmark namın. 
da.ki Alman muavin kruvazörüne 
nakledildikleri nnlaşıldığından İn. 
giltere amiralliği bu vapuru arama
ğa koyulmuş ve 15 şubatta bunun ı. 
zini bulmuştur. Altmark 15 fubatta 
Norveç sahillerini takip ederek ve 
karasulardan çıkrruyarak Almanyaya 
dönmek istiyordu. 

Jtulıarebe nasıl oldu? 

Altmarkı aramakta olan İngiliz 

gemileri ve tayyareleri onu dün Jo. 
sing ismindeki Norveç Fjord'unda 
bir_melce aramakta iken bulmu ar. 
dır. İntrepid iamlndeki İngiliz deS
troyeri amirallikten talimat istemiş, 
amirallik de Norveç karasularına 
girilerek Altmark'da bulunan harp 
esirlerinin kurtarılmssını emretmi~-
tir. • 

O aralık Josing Fjord'u mamınhın. 
da iki Norveç topçeker! göriilmüş.. 
tür. Cossack ismindeki İngiliz des. 
troyeritıiİı kuJT1andan1 vapura r or. 
VPC ve İne.ilhlnrden mürekkep bir 
heyetin çıkarılmasını ve Altmarkın 
Bergene kadar götürülerek orada L 
çinde araştırmalar yapılmasını ve 
hukuku dlivcl kaidelerine tevfikan 
tahkikata başlanmasını teklif etmiş. 
tir. Fakat kumandnnın bu teklifi kc:. 
bul edilmemiştir. 

İngiliz destroyerleri bunun nzerl
ne karasuları haricine çıkmışlar, fa_ 
kat amirallikten gelen yeni talimat 
üzerine Cossack tekrar Fjorda gir. 
mistir. Norveç topçe.kerleri araştır. 
malara i tirak etmemişler, fakat hiç 
bir harekette de bulunmamı~lıırdır. 

~ü yüf< Bir Felô!tet 
Olacakmmş 

Vaşington, 17 (A.A.) - Vazifesi 
başına dönecek olan Amerikanın 
Londra Sefri Kt'nnr.dy, beyanatta 
bulunarak, gelecek ilkhalıanJa A,·. 
nıpada bü~ ük hir felaket vukubu. 
lnuğmı ıJÖylemiştir. Sefi,.e göre, 
patlı~·acak olan miithiş harp esnn· 
sında Fransa \'e fngiltcrcnin )\me. 
rikada bl'lunan 3 mihnr radıtcs·n. 
deki mc\ duatları c;iiratle eriyecek 
ve Amcrikadn Paris ve Lo'ldra he. 
sabına vereceği harp mnlzemrsif1e 
mulcahil hazine bonoları kalıul et
mek vcva vc,.es· ~·e sat•~ yapmak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Altmark İngiliz destroyerini batı. 
racak şekilde bir manevra yaoarak 
muhribi toslamak istemiŞ' faknt bu 
manevra e:re11nm:l• pupoa. ~ın O
turmuştur. Bunun üzerine Cossncıc 

Alınan vapuruna yanaşmıştır. 
Altmnrk tclsiz;nin bir mesajına 

göre, İngiliz destroyerinin y:ınasma. 
sını müteakip iki taraf arasında vu. 
kua gelen muharebe esnasındn Al. 
manlardan dört kişi ölmüş, beş kişi 

ağır surette yaralanmış ·r. · Bundan 
ba!'k:ı bir İngiliz de ölmüştür. 

Biraz sonra Altmark müretteba
tından bir kıslltı Norveç sahiline 
doğru kaçmağa başlamış, bir kı .. nu 
da teslim olmuştur. Almıın gemisi. 
nin ambarında bulunan 55 Ingiliz 
zabiti ile 220 asker esiri Cossıı.ck'a 
alınmış ve bu gemi de diğer dcstro
yerlerle birlikte Ingiltercye hareket 
etmiştir. 

Bu hadiseden evvel Norveç kara. 
suları haricinden gc-çmekte olan Bal. 
dur ismindeki sarnıçlı Alman v~ 
puru 1 vıınhoe isimli İngiliz destro. 
yeri tarafından durdurulmak iste-

tır. Bu iane, şimdiye kadar büylik 
nilmiş ise de vapur Alman adeti muva!fakiyet kazanmış ve Atlantis 
vcchile kendi kendini batırmıştır. gnzetesi, şimdiden doğnıdan doğru. 

İngiliz esirleri bugfın İngiltercye va Reisicümhur İsmf't İnönü emirle. 
muvasalat etmişler ve fevkalade ha. ~ine iki bin dolar gondermiştir. lnne 
rnretle karşılanmışlardır. dcrc;ne devam olunmakta ve bütün 

Norveç hükumeti, hadisenin ken. Amerikadaki Elenler ianeye hararet. 
eli kara sularında vu:<u bulması do- le iştirak eylemektedir. 
layısile, Ingiltercyi protesto etmlş!ir. Atlantis gazetesinin Atina mümes-

Garp Cephesinde vaziyet c;fü, Türkiyenın Atina Büviik Elçisi 
Garp cephesinde vaziyet hakkır.da Enis Akaygene. Amerika Elenleri a. 

Almanlar şu malumatı veriyorlar: raınnda açılan iane hakkındaki ha. 
Garp cephesin<.:e Sarrebrückcn'ün berleri bildirmiş ve Enis Akaygen, 

cenubu garbisinde Vardııt ormanında Atlantis muhabirine, çok müheyyiç 
bir keşıf hareketi cs:ı:ısında bır kcıç bir surette aı:ağıdaki sözlerle muka. 
esir alınmıştır. belr eylemiştir: 
Yukarı Rhin cephesinde bazı nok. "Bana verdiğiniz hal,er h"nl d rin 

talarda iki taraf nra..,ında şiddetli pı· surette mütehass\~ etti. Bu haber, 
yade ateşi teati edılmi~tir. eminim ki, bütün Türk kAlblerini de 
Şimal denizinde bir Alınan tnyya. ayni derecede mütehassis edecck

resi Bristol - Blcnheim tipinde hır in. tir." 
giliz tayyaresini diişiirmüştilr Enis A kavııcn, bundan sonra 

Fransız'ar c!a şu malümnu veriyor· Tiirk • Elen iitifakım mevzuubahs 
lar: eylemiş ve şöyle demi.:tir: 

Kar fırtırası ccphen ·!l heye.ti umu. "Beş asır ha~ım \'aziyctinde k:tl-
miyesi üzerinde kara \'C hava faali~ dıktan sonra viicut bulan ve bu dere. 
_yetini tamamen durd:.ırıııustur. Bu- ce parlal{ bir kardeslik tesanüdu h11. 
nun1a beraber Fransız tayy~rclf'ri linde inkişaf eylcmi<ı olan Türk • ı-;. 
Alman hatları üzerinde bir kaç is.. len uzlarnınsı tarihin ırimdive kadaı 
tikşnfatta bulunmuşlardır. mi~R.Jini. ka~dt-tmediği bu ~lıdi!~e .. is. 

Sar'ın garbında ke:jıf mıifrczclcri. t~_rım ~ı b~~tiln dunya .!nıllc1.lerıne 
mizden biri Alman hatları içerisine ı guzel hır numune ol&un. 
çok sokuiduğundan bir mayhı tarla. 
sına çarpmıştır. 3 ölü ve 7 yaralı 
vardır. 

Batırılan müttefik vapurlan 

Romanya ile 11cari 

Münasebatımız 
Berlin, 17 (A.A:> .-: ~alahiyet.tar Bükre~. 17 (Hususi Muhablrimtz 

bir ~em~adan. bıldırılchğ1ne gore, Telefonla Bildiriyor) - Türkiye -
harbın b.day~:mden 15 şubat.'\ k.ıd<tr Romanya arasındaki ticari mübade
batırılan lngıh~ ve Frnn51z ~arnıçlı l ıenin bnıhc:alarını petrol ve ma<len 
va~~rlarımn mıktarı 212 bı.n tona kömürü, yapı kerestesi ve maden 
balı_g. olmaktadır: Bunun l~O bm tonu j direkleri teşkil etmektedir . .J:zim bi1-
Ingıhzlerc, 22 bm tonu F ransızl:u a hassa kömür havzasının randımanını 
aittir. arttırmak için maden direklerine ih-

llfr ca11us kurşuna dizUdi tiyacımız olduğu gibi Romanyanın da 
Paris, 17 (A.A.) - Oüsmanın le- kömüre vcsair iptidai :naddelere Hı. 

hinde casusluk yaptığı için Franınz tiyacı vardır. 
askeri mahkemeleri tarafındnn ida. Alakadar makamlanmız bu işlc·r 
ma mahkum edilen Lüksemburglu üzerinde mümkiln olduğu kndar sü-
Jean Kulm kurşuna dizilm:ştir. ratli kararlar alması bekleniyor. 

Ferdin manc\·I~ atını besliycn en 
büyiik gıda ıülmeklir efendim. 

Nefsimde tecrübe ettiğim ıçın 

söylilyorum. Birçoklarımızın hazım 
cihazlannı bozan, doktorların Vngo. 
toni, Sempatikotoni gibi adlar tak. 
tıklan men~ei asabi hastalıkların 
birçoğu gülmek, nc~elenmckle iyi. 
lc~iyor. Nf' eli geçen bir gün. insana 
en miies ir ilncları.Iıın daha h i tesir 
ediyor. 

Giilmilyoru7. efendim. gillmliyoru1-
Gerçi birçoklarımız bir nc,·i terbiye 
:ıarureti sanarak çehrelerine .ahta 
bir tebbibüm takıyorlar ama buna 
gülme denıe7ler, sırıtma derler. Çeh. 
renin bir kısım adalelerini germek. 
ten ibaret bir harekettir. İçeriden 
gelmez. Benim 1 tediğim şoyl~ cın 
çın öten kahkahalar ve surat adale. 
lerini ağrıfa('ak kadar adamı güldii. 
ren ne cdir. Glilıııekten donuna ka. 
çırmak tabiri bugUnkli nesil için pek 
arıla ılauk şey değildir ıuna ben onu 
pekıiliı bilirim. 

Diyeceksiniz ki! 

- Ah efendim:Diinyanın hali böy. 
le iken hiç insan güler mi? 

Ne abes itiraz! insan asıl dQnya. 
mn hali böyle iken giilınelidir. Çiin. 
ltü tabint kanun1an icabı, her ~ey 
-ııddil~ giderilir. Soğukta ateş ~·n\n. 
hr; sıcakta dondurma yrnir; endişeli 
günlerde de gülünür ni7.iın giilünllr! 
Heplmi7. suratlnrımı7.ı camilerdeki 
sc-yyah terliği gibi iki kan sarkıtıp 
ge:ı:mekle ne kn7.anırn:? Buna ciddi. 
yet denmez. idi kilnllik denir. 

Ah,·alin doğurduğu endi'e nasıl 
maddi hayatımızın idame i için ye. 
mek yememize, su iı;memize 'e uy. 
kumuza mani olamıyorsa, onlar ka
dar, hatti onlardan da mühim olan 
neselenmcmize, giilmt-mize de mini 
olmamalıdır. Neşe \'e kahkahanın en 
büyük i tiha ilacı olduğunu söyle. 

HADİSELERiN' ' 1 'yoz o 
mekle bunların, gıdadan da evvel 
geldiğini işaret etmi~ olurum knnaa. 
tindeyim. 

Jkr zaman neşeli hatırn!iile nıhn. 
mu dinlendirıHğim aziz flo5tum Ha
cı Bey ı:adc Ahmet 1\fnhtarın dediği 
gibi facia yazmağa, haile piye )eri 
luırmıya ne hacet! Sokakta geçer. 
ken çiğncnmi bir köpek yavrusu hi. 
le içimizi ınzlatmağa kUidir. llilncr, 
immnı güldürmektedir • 

G 

o 

1'/arkın kıymeti ecnebi memleketlerde aıfıra in
miştir. Almanyadan gelen trenler huduttan rı
kar çıkmaz, tren lokantaları Alman paraaım ka
tiyen kabul etmemektedirler. Geçeni.erde Al
manyadan Yugoslavyaya geren bir trenin yol
cularından birisi beş mark ı•erdiği halde bir şi
şe maden suyu içememiştir. 
Buna şaşmamak lazımdır. Çünkü Alman lıükü
meti, durmadan kağıt para lxıamakta ve bunu 
halka cebren kabul ettirmektedir. Bu yüzden 
markın içeride de kıymeti kalmamt.§tır. 
Bir rok mağazalar, yüksek fiyatla dahi mm sar
mak i8tenıemekte ve sahipleri ağzının sıkılığın
dan emin ol,dukları mü§terilerine markın ileride 
ne olacağı bilinmediğinden, ellerinde para yeri
ne mal. saklamayı tercih ettiklerini söylemekte
dirler. 

* Almanlar bir knpalı deniz olan Baltık denizinin seta. 
metinden emin olmadıkları i~ln, bu denizde serbestçe 
ı:czc.·ınc.·ınekte ve bazı inşaat tezgahlarında yapılan ye
ni gemileri llaltıkta tecrübe edememektedirler. Çilııkü 
İnl(ilizlcrin ga~·e-t kiiçilk birtakım tahtelbahirlcri Bal. 
tık deni:ı:ine sokınu~ olma5mdan filphe etmektedirler. 

* .. 
Daily Sketch gazetesi tarafından verilen malıi.· 
mata göre, Almanganın ti.caret murahhası Dok
tor Clodius ltaJ.yayİ. ziyareti sırasında bir nevi 
fısıltı propaganda8ı yap11Uf ise bu hareketi um.. 
duğundan bambCl§ka bir netice vermiştir. 
Veril.en mal.Ü.mata göre, Doktor Clodius Alman-
1/CUU.n harbi altı ayda kazanacağını ve 1 ngiltere 
imparatorluğunu yıkıp parçal.ıyacağı gibi Sov-
11etleri de tcuf ige edeceğini aöylemİ.f, fakat At. 
manganın /tal.yadan Ur, luıttd bef aene müddet 

• 

için harp malzemeai 
onun bu iddialarigle 
rarpmı§tır. 

satın almıya ralı§ması, 
tezat teşkil ettiği güze 

... 
.ıı.ıman~·an1n Cenup AmerlkadA ba~ladıiı büyük pro.. 
J>ngnnda foaliyet:, Arjantin \'C Uruguay hülui..metl.ri. 
nin Juırekf'tle.ri yüzünden boıa 1itmi9tir. Bu iki hülcQ
met Alınanlar ıarafından neşrolunllJl havadia bülten. 
)erine, ".~iman sefaretinin matbuat dairesi tarafından 
ne~rolunınuıJhıı,, cUmleı;inin yazılması için ısrar etmiş 
,.e neticede herkes Alman propagandasının farkına 

\'ararukı bunlara kulak asmamıştır. 

* Bohemya ile M oravyadaki Almanların 8'1Jll.8ını 

çoğaltmak için yeni bir çare bulıuımUftur. Bu 
rare doğurmak üzer olan Alman kadınlanm Bo
lıemya ile M oraı•gaya göndermek, çocukların 
orada doğmaaını temin etmek, daha sonra ana
larla çocukların geri dönmelerini temin etmek
tir. Buralarda doğan çocuklar Çekoslovakya 
yerlisi olarak gösterildiği için buralardaki Al
man nüfusu şişirilmekte ı·e Almanganın "Ha
yat sahası, nazariyeai de kuvvet bulmaktadır. .. 
Londra gaY.etelerinden Da'ly Sketch tarafından verilen 
nıalümata göre, Almanya tarafından Balkanlarda pro· 
paeanda i~lcrine memur edilmiş olan Doktor Wolff, 
Peşteden yeni bir propaganda taarruzuna ıeçmlştir. 
Bu yeni tnarnızun hedefi, bütnn Balkanlılan ~da mad. 
ddcri tasarrufuna davet etmek, hiç blr şeyin israf edlL 
mesinc imkin vermemek ve haftanın biz ka~ gilntinfl et 
yemeden geçirmektir. 
Hattı\ Peşte gazetelerinden biri, rıda maddeleri tnarn· 
!una hizmet edecek dil§llncelere mflkifatlar blle vııa 
detmcktedlr. 
Gıda maddelf'Y-lnl t~arnıf ettirmekten maksat, tasar· 
ruf olunan (.'lda maddeleriııl Almanyaya giSndcreblL 
mcktir. 

1 te onun içindir ki; Kavuklu Ali 
öldüğü uman bir kıvmet ka~·bettik 
diye esefleriml bu stitunlara yazdım. 
ÇUnkU efendim, biz her zaman ka. 
dlr inaılık ıösterir bir zilmre deği. 
li:ıdir. Birisi ötekini &{lldürüne ona 
ma,kara, paskal, tuhaf, halkı eğlen
dirir gibi isimler takarlar. 
Şimdi nadir olarak yudığım mizah 

yaıılanından dolayı, bazı muarızla. 

rımın bana bö\ le dediklerini hnhr-

1 
hyorum da işle.ri ve ~ürleri yalnız 
bizi güldürmek olan Ali merhum 'e 
arkada~larnın, bu kadirşlnash~a rağ. 
men ıanatlannda sebat edi~luini 
derin bir feragatinefs ve bO~ilk bir 
ze,·ki sanat nümtınesl olarak alıyo
rum. 

llnnginiı rülmek tstem~inlz? 
Hanginiz ne t'Iİ bir mecli e de\ant 
etmek özlemczsinlz? 

Vaktile İstanbul halkını kmp ge. 
çircn Abdürrezzaklar, Kel Hasanlnr 
ve Hamdiler bugün ayni km vette sağ 
olsalar gidip görmu mi iniz? 

Bu bir ihtiyaçtır ki onu vakti1e 
tatmin etmi~ olanlar, henib: bol ırfil
menin tadını tatmayan veni nesilden 
fazla hisseder. Bu · ihti;acı ve onan 
kahkaha ile tatmini v~llannı ara
mak, şimdiki miicad~le hayatında 
ferdin ve dolayısile milletin manevi. 
yatını takviye, hayat telakki~ini tas
hih ve nhhatini ıslah edecektir. 

GUlmeliylz. 
Runun için çare nediT'! 
Bir sürü ~Y hatıra geliyor: 

Auschnitt emniyeti suıistiınal, ida
rede yolsuzluk ve döviz kanununa J 
muhalif hareket suçlarile itharn edil. 

mektedir. -------------------------------------------------------------------------------------------------= 
- Mizah ve nilkte akad mi i glhi 

bir ıey. Bu arıda Tiirk mizahının ,a. 
(Dnamı 7 ncide) 
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İstanbulun Can Ciğer 2 Xomiğl 

Is mail Dümbüllü - Şev~i Şakrak'ın 
baştan başa kah kahalarlıt dolu 

CIHANŞÜM UL MASAL 

TÜRKÇE SÖZLÜ • TÜRKÇE ı:lARKILI 
GCirülnıe:ni~ büyük muvaffakiyet1erle devam ediyor. Memleketimizin en 
tanınmJş muı.iki ÜSU:dlan ve en iyi okuyucuh:ırının tertip ettikleri mu~ikl 

kı~mı seyirci !eri gWŞy ediyor. 

TA K S i M SiNEMASINDA 
Eugun saat l 1 ve 1 de tenzllltlı ma tlııeler. 

Bugün MELEK 
Sinemalarında Birden 

1 

ve .i PEK 
ANKARA RADYOSU 

Tfirkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Post 
Radyosu Ankara Rad 
Dalga Uzunluğu 

T. A. P. 31.'7 m. 1>46& Kes. 20 
1648 m: 182 Kes. 120 

Pazar, 18. 2. 1940 
• 1 

12,30 Progr:ı.rn ve memleket saat a 
12.,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
Türk müziği: Saz eserleri. Çalanlar: 
he, Ruşen Kam, Cevdet Çağla, tzıettln 
te, 13,30 Türk müziği. Çalanlar: V 
Ruşen Kam, Cevdet Çağla, izzettin Ö 

Okuyan; Melek Tokg8z 

"ı ,., .. l!lmBBmaılml ................................................. ,~ 

1 - Nevres: Muhayyer şarla (Gün 
,ıuştu), 2 - Dedr1ye: Muhayyer ş:ırkJ { 
hara bak gönOl gibi), 3 - Rahmi Bey: 
bayyer şarkı (Serapa hümil - ~nsın), 
Bedriye: Muhayyer türkü (Güneş do 

Büyük ve dehakar artist: C H A R L E S B O Y E R 
ve parlak, güzel yıldız: İ R E N E D U N N E 

Yarattıklari en güzel ve en hissi aşk romanı 

SAB A HSIZ BİR 
AŞK GECESİ . 

Şayanı hayret şaheserinde emsalsiz bir muvaffakiyet kazanıyorlar ve 

SÜME R Sinemasında 
H~tün gü~l mm merakltlarile sevenler ve sevi~eri celbed.iyorıar · 
Ilavetcn: Yeni EKLER JURNAL son dünya ve harp haberleri 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

Dudakların söyliycmcdiı{i... Gözforin göremediği.
Hayatın çözemediği ... Muammalarla dolu: 

11 1 MiL YO N'a 
I Yakın İstanbul 

DUVARLAR Arkasında 
BÜYUK FRANSIZ FİLMİ 

, " Fransanm kudret kaynağı olan 20 büyük ytldı2:1. yarattı: 
GABY MORLAY - ERİC von S1'ltOHEi:\J - LUCİEN BAROTJX -
l\TARGUERİTE MORRNO - J\ıİCHEL SiMON - ELYiRE POPESCO 

- BETTY STOCKFELD ilah ... 

Bugün L A L E Sinemas1nda 
Programa ilaveten: Renkli MİKİ WALT DİSNEY. 

Dünyanın gözü ve kulağı PARAMUNT JURNAL. 1 
Ifugün saat.11 ve l de tenzilatlı halk mntinele.ri 

' "I 
• , •• • - ,,.,.,. '• .. .. • • ~- • • 1 ~ • ' • 

ı-~----·~-----------,1 
Bugün S A K 'A R y A Sinemasında 

İki büyük ve Görülmemiş Film birden 1 

AŞKIN öLüMü POLiS HAZIR Ol 
Faris Operasında bütün 

baletlerinin iştirakile 
çevrilmiş bir filin. 

Hissi müessir büyük 
bir macera ve 
zabıta filmi. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Halkı 
Pek yakında açılacak 

Türkiye Sinema medeniyeti· 
nin en parlak muvaffak1yeti 
olan 

o 
p 
E 
R 
A 

Sinemasını 
Görmek için 

Kadı köyüne 
akın edecektir! ..• 

"--·-.. & ·-----' YENi NEŞRiYAT; , ________________________ illa __ , 

Bugün SARAY Sinemasında 

CLAUDETTE COLBERT 
ve H E R B E R T :r,ı A R C H A L L 

Muzafferane bir muvaCfakiyet kazandıktan Ye bütün güzel 
filmler meraklılarııu koşturdukları 

Z· A z A 
, FRA.'TSIZCA SÖZLtJ şaheserini görüniiL 
En müessir aşk romanlarının muhteşem bir sahifesL.. Bir kadın ha. 
yatL.. Bir artist hayatı ... Bir a§k manzumesi... 

SAGLAM ÇOCUK - Bu fsfmle yeni bir 
çocuk gazetesi çıkanl.mağa başlanılnuştır. 

İlk nüshası güzel ve zengin münderecat
lıd.ır. 

VARLIK - Bu milliyetçi fikir mecmu

asının 159 uncu sayısı dolgun bir şekilde 
çıltmıstJr. 

K ARACADAG - Diyarbalru' Batkevt 

taratından bu tmnıe çıkan.lan derginin 

23 flncO sayısı intişar etmiştir. 

SINAl VE TİCARİ MÜESSESELERiN 

AYNiYAT MUHASEBESiNDE RASYO· 

NEL KAYID USULO - Garb eserlerinden 

iktibuen, İnhlııarlaT Umuml Muhasebe 

damlara). . 
13.30 - 14.00 Milzik: Küçük ark 

(Şef: Necip Aşkm): 

1 l - Paum Holzner: SamJlJl'a ~ }:9 

1 

dans lan. 
2 - Bochmann: Bi.lnık Vals. 
3 - Stopputat: Melodo (Tango). 

l 4 - KnobcJ: Ağır \•als. 
:ı - Amadei: Le Menestrel Suit'ind 

• No. 3 Aşk Uulyala.-ı. 
No. 4 Düğün. 

6 - Paul Lincke: Sıız Çalan Aşık 
tinden: A~ Rüya..-u. 

7 - Michell: Bus~ Serenam.. 
8 - Delibeıo: Koı:;.?lya Baleslnden 

bek Dansı. 

1 
9 - Hans Schneider: Viyana 'f:!a 
18,00 Program ve memleket saa-.. " 

1 18,05 Müzik: .Radyo caz orkesttuJ. 18, 

1 Çocuk eaııti., 18,55 Serbest saat, 19, 
Memleket saat ayart, ajans ve meteora 
haberleri, 19.30 Türk müzlğl: Peşrev 

semailer. Calanla.r: Kemençe; Ruşen lta 
Keman: Reşat Erer; Kanun: Vecihe; 
Cevdet Kozan; Küddürı: Nuri Ha.ll1 Po 
raz. 

Okuyıanlar: Muzaffer lıkar, Necmi R 
Ahrakan, Sadi Ho§MS. 

20.00 Türk müziği: E:3Ik Türkfilerl. 
bolulu San Recep; 20, 15 Konu~a 
rlhten sayfalar); 20,30 Türk müz1ğl: Fa 
beyti (Kan>ık program); 21,15 MU:ıi.k: 
dip Sezen tarafından vtyoloruel solola 
21,35 Müzik: Operalı'ır (Pl.), 22,15 M 
leket saat ey~rı, ejans haberleri; 7.iraa 
esham - tahvilAt, kambiyo - nukut borsa 

SEANS SAATLERiNE DiKKAT: 
S1 (Fiyat), 22,30 Ajans spor servhd, 22,4 
Müzik: Cazband (Pl.), 23,25 - 23,30 Ya 

BUGON: IPEK'te 10 - 12, • 2, • 4,15 - tı.SO ve 9 da 
MELEK'te 11 - 2, • 4,15 • 6,30 ve 9 da 

rınki program. ve kapanı:ı. -,ıı.-

• , ........................................... ~ Ecnebi lstasyonlannda 

BO RSA 
17 • 2 • 940 

Londra • 5.U 
Nevyork 130.19 
Parla !t95~1 
MiMno 6.68 
Cenevre 29.187~ 
Amsterdanı 89.2377 
Brüksel .U.9375 
Ati na 0.9618 
Sofya 1.582!5 
Madrid 13.36 
Budapeste 23.415 
Bültr~ 0.9475 
Belgrad 3.065 
Yokohama 31.045 
Stokholm 30.92 

ESHAM VE TAHVtLAT 

Esham ve tıhv114t U:ıerlne 

muamele olmam1etır. 1 

~------~"" 
İş Arıyorum 

Askerliğimi çavuş sıfatile ikmal 
ettim ve tahsilim ortadır. Bir vazife 

1 Türkçe Neşriyat 

~ 
Londra sı ve 19 metre üzerinden DA 

YA T R O L A R 11. 8,55 de; Paris 40 metre üzerinden eaa 
20.25 de; Roma ııı metre üzerinden ve art 

1 
.... ,""11,. Rnma t~n•n ---~+ .,, ' 

Şehb- ·Tiyatro• u =--==============-ıı:::::::=-

Dt'am Kısmında • o KADIN • Bir Kö lü Feci Şekilde 
Komedi Kısmında e OGLUMUZ • !. 
KONSERVATUAR ORKESTRASI . QJdürüldÜ 

ŞeF SEYFETTİN ASAL - Solist İHSAN Develi, (TAN) - Çöten köyünde 
BALKIR - 20 Şubat akşanu 21 de 15 yaşında Cemal, Mikdat Ali ismi:n. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

••••••-•-••Ilı de birini, kafasına çekiç ile vura 1\ vura öldürmüştür. 
Dr. HORHORUNI 

Hastalarını akşama kadar Sirkecfde 
Viyana oteli yanındaki muayeneha
"~l ndı> tedavi f'rler 'l'elefon : 24131 

Lüks Kristal takımları 
Koleksiyonu 

Bay Alexandre Gilodi, son A vru
pa seyahatinde bizzat intihap ettiği 
gayet lüks kristal takımlan koleksi
yonunun geldiğini bildirir. Ayni za
manda memleketin gümüş takımla. 
rmın en son modellerile (lng~liz, Rus 
ve Hind) eski giımüş talontlannın 
küçük bir koleksiyonunu takdim eL 
mektedir. 

Cinayetin, kocası askerde bulu.nan 
İraz adlı bir kadının teşvikiyle iş
lenildiği ve bir namus meselesind 
ileri geldiği zannolunmaktadır. 

haveten: FOKS JURJ.~AL son dünya ve harp haberleri 
Bugün saat 11 ve ı de tenzilatlı mntineler. 

Şetleıinden Hasan F. Başoğuz tarabndan arıyorum. Hamiş: Mücevherat atölyesi Bay 
Edgar Azizyan tarafından idare o. 
lun.maktadır. · 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret mab.. 
.ltemesindcn: Müflis Tornanın akdet. 
tiği konkordatonun tasdiki için mah. 
kemece ittihaz edilen 21 - 11 • 939 
tarihli kararda 11 - 12 • 39 pazartesi 
saat 14.30 da celse açılmasına ve 
keyfiyetin ilaruna ve itiraz edecek 
alaeaklılann haklarım müdafaa için 
gelmeleri hakkında il.anat yapılma.sı
na ve bu muamele ikmal edilmedl
ğinden ikmali için duruşmanın 26 • 
2 • 940 tarih saat 14 e bırakrlmasma 
karar verilmiş olduğundan keyfiyet 
ilan yolile bildirilir. ~~------------ı-.----------' 

yıızılmışttr. Bu mevzuda, memleketimizde Karaköy • Neeatihey cadde.c;i (29) 
intişar eden ilk kitaptrr. No. da tefelon 41144. İsmail Zena 

Annemin gençliğine ait bu vaka beni ço';. müte. 
essir etmişti; bu muhakkak ... Genç yaşında ölen ve 
acısı hala içimde tüten zavallı anacığıml.Il hayatın
dan bir sayfa okumakla onu kaybetmekten doğan ıs
tırabım. yeniden canlanmıştı. Fakat bu teessürün 
yanında şimdi başka bir acı daha vardı: Bir kaç ay 
evvel tamdığım ve ker.disine eski bir dost gibi bağ
landığım bir adamın hayatındaki ieci romanın ge. 
tirdiği üzüntü ... 

Yengemle kolkola eve doğru yürürken onun ka. 
ranlıkları yararak yüzümde bir cevap okumak isti
yen gözlerinden garip bir telaş ve bicap;.a kaçtım Ye 
anca.k sofanın ışığında bakışlanmız bıribirini buldu. 
ğu vakit bütün hislerimi ~u iki keli!llc ile huli4sa e
debilciim: 

:- Zava!lı adam! 

* * U7a\ta deniz koytl örtü:;;ünün alfmdatı yavaş· 

yavaş sıyrılarak kml bir mavıliğe bürünmüştü. 
Ayş~ ile Belkıs, gi.izleri bu her saniye değişen 

renkler.ıı iistünde dolaşarak dal:;ın d31.gın dü~ünmi-
ye ba~l.adıi&.r. !kisinde de yorgunluğun, uykusuz!u
~un ve üzüntünün getirdiği bularuk kanŞlk bir ta
kım duygulrtr vardı. ikisi de kendilerini hazin düşün 
celcre bırakmışlardı. 

Bu aerr.n mel~nkoliden evvela Belkıs kendisini 
kurtararak sıl~indi. 

-- Nr. h:arışık roman bu kardeşim! Sonunu pek 
merak edıyorum. Anlatsana ... 

Ay~c gi:ızlerini Marmaranm kızıll.:ı.şan sularm. 
dan ayırarak ağır ağır arkadaşına çevirdi ve dudak
larında acı bir gülüş, çaresiz kalm_ış ins~ıı1ara mah .. 
,us üınitsi;;· b:r bükülüş vardı. '· 

Yazan·: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 31 
~ Sonu mu? Onu ben de bilmiyorum Betkıs ... 

nomanın son sayfası bu .. Istersen sayfanın tiCuna iri 
harfierle (Bitti) diye yazalım. 

Belkıs arkadaşını sesindeki . derin üımtsizlıkle 
titredi. 

:- Ondan ba§k:a bir haber almadın m1? 
~Hayır. 

- Adıınadan geımı~ mı? 

- Bilmiyorum. 
- Dayının da mammatı yok mu? 
- Sormadım.. Son aylarda onlardan kaçtığımr 

~ dersleıimE: daldığımı biliyorsun. 

Bu son sözleri söylerken yerinden kalkmt~ ka.. 
pıya doğru yürümüştü. Belkıs yetişerek kolundan 
tuttu ve bir ikl dakikad.anberi sormıya "'?San~t ede
mediği en mühim sualini sordu: 

- Onu hala düşünüyor musun? 
Ayşe bir aaniye durdu; kolunu ar1~adaşlt\rn e. 

tinden kurtarmak istiyormu~ gibi ~ıtpındı; ~nra, 

gözlerini onun gözlerine dikerek cevap '\lerdi: 
- Bana ba~ka bir şey sorma artık.. Hiçbir şey 

• bilmiyorum, hiçbir şey düşünmüyorum, bilmek ve 

dü~ünmek te ıstemiyorum. Haydi y:ıtm1ya gidelim, 
sabah oldu. 

İKİNCİ KISIM 
Ayş~. maı>snın üzerindeki kağıtlara eğilmiş, in

ce yazılan her saniye artan bir dikkat ve merakla. 
okuyor, bu satırlar arasında gizlenen haluk.atı bul
mıya ç:ılıştyordu. 

Uç aydanberi memleketin. en meşhur avukat1a. 
rmdan Sedı:ıt Beyin ~ında stajını yapm!ya başla
mıştı. Kendisini çok seven ve doktorasını büyük bir 
muvaffakıyetle verdiğinden dolayı çok ınemnun o
lan bir hocası, onu, zeki, çalışkan, ciddi ve bilgili 
bir genç olarak, avukat arkadaşına takdim etllllŞ \'e 
bu suretle Ayşe de en büyük emellerinden biriui 
tahakkuk etmi\: olduğunu görerek sevinmişti. Cıdden, 
memlekettt- fevkalade bir şöhret sahibi olan avukat 
S~at Beyın yanmda çalışmak büyük 'Mr mazhari
yetti ve Ayşe bu yüzden taliin kendisine gütmüş ol
duğunu biliyordu. Bir kaç senedenberi avukatlık 

yapmak!a elan bir çok gençler, böyle bir üstachn ya. 
Ethanesindc çalışabilmek için bin bir çar~ye haş vu
rurken onun, daha doktorasını verir vermez bir ha. 
mi ve hoca bulması etrafta bir çok kıskançlıkların 

yükseımesinc sebebiyet vermi~. 
A.'1CaF Ayşe başına konan bu devlet mşunun 

ktyı::letini bılerek etrafile pek meşgul olınuyoı, ze
kiısırun ıt>ütün kuvvetile, üstadın ilim ve tecrübesın. 
den istifade etmiye çalışıyordu. Bu uğurda, akşam 
geç vakitlere kadar yazıhanede kaldıgı, baazn öğle 
yameklcıini yıyecek vakit bulamadığı bile vakitli. 

Genç kız için yalnız dosyalarını elinde tuttuğu 
davalar değil, yeni atıld1ğı hayatın her safhası ve 
her veçhesi çok mühimdi. Bir' defa adliye sarayına 
girdı mi, her daireyi, her mahkemeyi folaşıyor, n.a. 
rede naler yapıldığını, nasıl çalışıldığını öğrenmek 
istiyor, biıyük bir tecessüs . ve sevgile, mesleğini ala
kadar t:dcbilecek her şeyle meşgul oluyordu 

Henüz staj müddetinde olduğund~ bizzat nıah. 
!teme huzuruna çıkıp ·her hangi bir !Diidafoayı yapa
madığı için, buna özenerek, çok defa adliye koridçr. 
farında dolaşan ve kurnaz bir dolandırıcıdan alaca
i,'lru tahsil edemediğinden dolayı çırpınıp r

1 uran ve
ya mahkemeyE' hıtaben bir arznbal yazdırmak için 
avukata verecek parası olmıyan zavalltlara bedava 
arzuhal yazıyor, yanındakilere derdini anlatıp ağla. 
yan fakir kaciınlara a.kJ.l hocalığı ediyor, .uku.ki bir 
meseleyi münakaşa eden tentn.nllŞ avukatların söz
lerıni dinlemiye çalışıyor ve bunların biç birisini 
yapmadığı zamanlarda samiinin arasına katılıp e. 
\ıenım·yetli dQvaları dınliyordu. 

AVt..kailığın her kısmı onu alakadar edıyor, ka. 
nunt v~ · hukuk\ her mevzu onu heyecanlandmyor ve 

• patror.unun yazdığı layihaları, dua kitab! okuyon 
bir milinin gibı, hürmet ve huşu ile okuyarak satır· 
tarın arasındaki incelikleri anlamıya çalış1yordu. 

(De\7atnı var) 
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'••I Hasta 
Sardan Bir PoDsimizin 
~rcliği Macera 
H s.met ....... bir polisiınb teh-

llbu uyılabllecek iereeede 
..... bir halde, Gureba hastanesine 
lladerilmit- Gareba hastanesi, bu 
•tehlikeli u,.ıJacak derecede hasta" 
•e111uan. "uabl buhran getirdiii
_..kanaat ptimılf, ve onu, Bakır
.. , -.araza asabiye (bu "emrazı a
... 17e" 1 "Asin ilmiye", •Servetifil
"•", ve79 "Hamiyeti vatnniye" ka. 
'lıllin ... terkiplerle, ttirkçeleştlrilip 
-..delewthilmit olaa benzerleri ara
•dald prip tesat da, hem kulağa, 

...

... üm.p, hayli ıarip geliyor) 
J..._~lae 70Damı1- Bu "tehlikeli 
~ak derecede hasta" memura, 
•....,.._ ... ı.ı,..- hastanesinden ve
rilea eevap da tuYJDUF 

•-Sende, qiUr sanlık n.r ..• Sen 
lifam ll:Hak Cerrahpap hastanesin
.. lnalablllnla!,. 

Ve 1na u.tüllkell uyılacak derece. 
.. Ja.ta,. memm, Balarköyiladen de 
Cerrah...- mtaneslne gitmiş. LL 
ki1I Cerralıpqada, ona, yer, ve ilaç 
,...._ 111 cevabı vermlfler: 
"- Bot 7atağunız yok!" 
Şhndl, • "tehlikeli sayılaca'k de

reeede laasta" llallade, mnm 88Y8hat. 
Jere btlammuyan poU., 8lmllf bu. 
hm117W. "Ganlaa", •'Bmruı asabi.. 7_.,, ve "Cernllpap" lı•tanelerinln, 
• ._ ....._. mBraeaat ettiii lfia • 
....... elaa ıhldorlan d11, asllye 
altıpa eesa mahkuıesinde, batalı 
hareketlerinJn hesabını vermiye ve 
•enliy.t altuıda kalmaktan kurtul. 
11117• çab111orlar. 

Netieesi ne olursa olsun, ba dlva. 
t.a, laa7ata pktaa ıöslerinl J'Ulll
..... 1-l111W1 blfU'e polis Bay Hik
~ hltltlr teY kazan-m•yaeağı mu. "ak. Biz, onan öliimile neticele. 
._ •Jahatleri dilfilnihken, polis :;-t ıiltl. hastanelerde yer bula. 

111 
arak tedavisiz kalan, ve ölüme 

ahk6nı olan birçok vatandaşlarımı.. 
• ~eı dayarak hatırlıyoruz. 

aktlle, lstanbul Belediyesine 
lll'Ohbnee bir PU'a intikal etmişti. o =::ar, gazete sayfalan garip bir 
~Ja sahne oldu: Bazı va. 
riae • ha parayla, İstanbul şch
ı.-. 1'utane yapılmasını istiyorlar 

• .._tandatlar da: ' 
oıi; lla71r_ Hastaneden evvel. 
19 la ~~o, 'DlOdenı tiyatro!'' dL 

.._ •17qorlaTclı. 
l'alalu: lkiad iddiada daha ifrata va. .. 
,_.;;... ~ 7BPtmnu, Beletllye. 
~ 11" lf deiildirl,. diyenk 
' k İleriye cittiler. Fakat, bU.: 
lr~~- tüUr, Belediye, vuifeaiııi -B .. -..q bulunuyor 
.. __ • felırin, ~adno ~i ---ı .._., Dlodera ti ' ... _. mey. 
-.el ha yatı. ıibl şeylerden 
'-1-~ :.:• ihtiyacına tekabfjl etle. 
olduiufta .:,,aftla hastaneye muhtaç 
hatua1an • ce poUs Hikmetlerin acı 
olsa h_._ nna lntahadeti neticesinde de 

......... an b 
ieldın, Belediye ~1' ulunuyor: Ni. 
-........ lstaaı.'uia 1!._aşaracatı işler 
IUadan ~-- nastane buJıra. 

"-OU"UlrlftQ Vazif..U. 
"ermltti'I'. Ve b. b • e de yer 
la7..ande, m~' a ısahetU karar 
kaVUfaeatıma ~e ~&tanelere de 
hna da inanıyoruz. nn Yakın oldu. 

Bu htanı• ı. L 

flSlnda bJ'" 11 ~·~n. hAdMeter kar. 
11 haflflete":~~!Çlnıizi sızlatan acı. 
dir? ano bil uk teselli. 

Yaban * 
T- k cı Radyolanndaki 

ur çe: 
Ak.._ saatleri d 

hayli •Piker dti n e, bUha,sa bir 
etmektedir. BU~a, Turkçe bıtap 
harbinin denın t b~ Pl'nP&ganda 
ralarda e ıne~te ld 

.. ' TUrk~enıizt 0 •lh sı 
dunyanın dört 'b ab aııt .. 111 .. ,.4'e .. 
tabii gori\rUz. Ve~un:a .f•JıhnaSQu 
)enen mabatlan il altında c'z. 

n ınanasın. i.1-•-
de, asla tereddüt etnıeyl'Z. oucaate 

Ancak, bu Tad~o istuy j 
Türkçenin telftffuzu -i:~ •!'ibda. 

Ü t k k ""t"' d" tane&1 m s esna-, ço o u ur. 1ürli: dT 
ne. bu kadar taRrruz, ~behi 1 1

• 
ff dT ile o. )nl'!a olsun- a e ı ır b r kaltahat 

değildir. 

Haftan on Musahalbesn 

''Ne 
• 
idim? Ne Oldum? 

K ilçükl<iğünüzde nineniz, da. 
dınız, bacınız, komşu U

d.ın. boca hanım, kurşuncu Molla. 
içlerinden her halde biri size <Ku. 
ru kafa) masalını söylemiş miydi? 
Şayet iş.ittiniz, dinledinizse unut
uıaml§Sınızdır. Aradan 40 şu kadar 
sene geçtiji halde benim hala ak. 
hmdan çıkmıyor, zira hem olduk.. 
ça korkunçtur, hem de dünya ah
valinin ~dığı insafsız şekil karşı. 
s:nda manalı ve kentlısini natırla
tleıdır. 

Masalı anlatmadan evvel, onu. 
çocukluğumun üzennden yıllar aş. 
tıktan pcnra ilk defa nerede ve na. 
sı.l bir müna.,.ebctle zihnimden ge
çirdiğimi hikaye etmek isterim: , 

1924 senesinde Lübnanda bir kö. 
ye çekilmiş oturuyordum ve oda
mın bir kenarına büzü!üp pinekle. 
memek, arpacı kumrmm gibi düşü. 
nüp büsbütün gam, kasavet bağla
mamak için dağda, k;rda uzun, yo
rucu, fakat avutup canlandınCl ı:.re
zintiler yapıyordum. Günün birln
de yoluma, çoktan terkedilm:ş blr 
ücra mezar1Llt çıktı; ama :;yJe ser. 
vilerinin uğultusile 'lhretten ecda
dım kul:ıkJanma "Gel aramıza!,. 
diyormuş gibi münasebetsiz davet 
ses'k!ri fısıldayan, yüztlme ~b ne
fesi, türbe kokusu üfiiyen loş !stan 
bul mezarlıklanndan değil.. Yo.. 
aunlu gölgeleri • insanın ;çine çü. 
rük toprak ıslaklığı doldurmuyor 

-ve kavuklu başlar yeniçeri kıyam .. 
1arını hatıra getirmiyor. Hoş bir 
yer: Bir dere yatağı sırtındavım, 
üstümde beş, altı tul" .. L"lÇ ağacı: kes. 
kin bir fUbat güne§i ve çocuk göz
leri mavilijinde, yani süt mavisi 
bir masum gök ... Öyle bir gök ki, 
aklından ne yağmur, ne fırtına, 
hattA ne de bir tek kara bulut ge. 
çiriyor; bahar hava'Jl, ıştğl, heyeea
nı içindeyim. Turunçlar - Marma
ranm lodosu gurunlarmı hatır1a.. 
tan pişkin., ağdalı bir kızıllıkla -
güneşin koynunda gittikçe olgun
laşıyorlar; bal ve rayiha ile sanki, 
emzikli göğüs~er gibi dolup kaba. 
nyorlar, ağırlaşıyorlar. Etrafa kız
dıncı Te şifalı bir pur.ç kokusu, a
levli ve baharatlı bir hava yayıl
maktadır; iksir gibi iç ısıtıyor, bu 
dekor ve muhit ortasında gurbete 
rağmen bir yaşama zevki duyar. 
ken birden, g~zlertme sel yatağ?n.. 
da haddinden fazla lekesiz, bem
beyaz duran bin'"birinin eşi, iri, to
parlakça, cilalı taşlar iliştL 

Bunlardan bir tanesine. ucu de. 
mirli gurbet asamı uzattım ve hn
füçe vurdum. 

Bir dokun, bin ah d1nle klae1 falfurdan 

Mısraındaki gibi pek billuri de
ğilae de taftan beklemediğim bir 
acalp ses çıktL KavJnoz, küp gib1 

pişmiş topraktan yapılmış eşyanın 
içleri boş olunca verdikleri kuru, 
yarı akisli ve iniltili seslerclen .. O 

zaman gördüm ve anladım. Son 
fiddetli sağnaldar sel halinde top. 
rağı e~mi§ ve bu bahtiyar ülkede 
Cihan Harbi sırasında felakete uğ. 
nyarak kıtlıktan can verenlenn 
kafa tasıarını meydana çıkar:nış! 

Yine bastonumun ucunu, ağız ve 
ya göz, bir deliğine takarak baş
lardan birini yükse~e knld'..rdım. 
Sapa sağlam d~lerınin aylar<.a 
ekmeğe hasret kaldığına inanamı.. 
Y&cağım geldi. Etrafım o kadar ay. 
c:lınlık, mevsim o derece neşeli, bı
runçlar öyle rayihalı ve ~amurlar. 
la clWanıp yağmurlarla yıkanmış 
bu kemikler öyle beyaz, temiz, L 
detı& tebessümlü idi ki keder duy
madnn. Zaten bahar insanı her 
mevsimden fazla ölüye uzak, diri
ye yakın eder; gideni değil, geleni 
~attınr; uhreviliğe y~bancı yapar, 
cısmaniliğe yanaştırır. 

,. 

• 

1 Yazan: Refik Halid 1 
!şte, o gün bu kuru kafa, bana 

çocukluğumdan aklımda kalmıı o. 
lan garip masalı hatırlatmıştı; si
ze de hatula.tayım: 

;·_,.. . -
A damın biri, akşam vakti kır-

larda gezerken ayağına 
sert bir şey çarpmış, bakmış bir ka
fa tası ... İtip geçiyormuş, dikk"at 
etmiş, tam alın yerınde için ıçin 
ışıldayan fosforlu bir yazı var. E-

. ğilmiş, gözlerini merakla açmış ve 
şunu okumuş: (Ne idim? Ne oı.. 
dum? Daha ne olacağım?) 

- Allah Allah, demi§, Hne f. 
dim,, ile "ne oldum. u anladım. Fa
kat artık dnha "Ne olaesltun., ı 
var mı? Böyle kupkuru bir kemik 
parçası haline geldikten s~nra oh. 
cak bir şey kaldı ml? Ve merak ve
rici yazısını arkadaşlan•11• ~öster
mek, fikir danı.,mak için kafa ta. 
sını mendiline koymu§, evine gö
türmü~ götürmüş ama adame3~'1-
zın hırçın, titiz, ürkelt, aksi, de. 
lipnen. yani bugünkü tabirle. kısa. 
caaı sinirli bir kansı varmış; ayı. 
lıp, bayılmasından, kendisini yer
den yere atıp üstıinii başını "Oarra. 
lamasmdan, çingar koparmasından 
ahkam çıkarmasında.1 korkmuş, 
mendillndekini gizlice dolaba koy~ 
mtış, saklam!ş. kilitlemiş .. Me~rse 
bunu yaparken şüpheli hareketle
ri hanımm g6zünden kaçmazmq .• 
Acaba kocası oraya ne sakladı? 
Dostunun namelerini mi, altın des
teleri veya inci dizileri mi? 

Bir güa, Ud gün., dolabın önün. 
de fare kokusu almış bir kedi hırsı 
veya pastırma kokusu sezmiş bir 
fare telaşı ile döner dolaşır, gider 
gelir, eğilir kalkar, sürünür, yok
lar, bir türlü ayrılamazmış. Niha
yet dayanamamış, kajlıyı kınp aç. 
mış ve bittabi, kuru kafayı sırrl.ıp 
kendisine bakar görünce "Hay!,, 
demiş, duşınüş bayılmış ... 

Likin ayılınca düf(inmüş: ''Mu. 
hakkak, kocamın ıevdı4i oir kadın 
vardı, öldü; o da tutuo başını me
zardan aldı, hatıra d:veı. sakladı. 
Ben ona gösteririm!., Ocağa ~Tralı 
kütükleri y ğm1ş tutuşturmuş. o;on
ra, kıskançlığından, efsunlu yazı
yı gözü farketmiyerek kafayı b r 
demir çubu~a geçirip ate~in orta. 
sına dikmf§ ve tam ? sırAda da ko
cası kapıdan içeriye gtrmiş. 
Adamcağız bakmış ki. alnında (N~ 
idim? Ne oldum? Daha ne olaca
ğım?) diye yaz1h kuru ltala. alev. 
ler!n sıcağile döne çıtırdaya demi. 
rin ucundn yımıvor. çatrr ı:atı ... kav· 
ruluyor ... O zam"n nltktcyi a:ıla
mış, şöy'e söylenmiş: 

- Meierse "daha ne o1acaj! m1,. 
diye düşünüp sormakta hakkın var
mış. Zavallı kuru kafal 

B u masalı, şu sırada, neden 
tekrar hatırlıyorum ve yazt. 

yonım? tf sküdarda mezara soku
lurken dirildiğj sanılan adamdan 
dolayı mı? Yom oa yedi·yaşında 
ikinci cinayetini iş~n kilc;ük ka
tiU dil~erek, yahut ~rtlağından 
kanlar bopna boşana yüı·üyen ka.. 

· .. L O.KM AN ."HE I< fM İN ö· G-Ü TL E R!-ı 
~ ' .. . . ' 

YEMEK YER YEMEZ ••• 
Bazılan yemek ortumcla bTI• 

kalkDU)a mecbur olurlar. Fakat 
daha çoğu yemek yer yemez kar 
lllDlD ıevpd' iini hisseder. Ol'a)'a 
koşınıya mecbur olur. Görenler de, 
tabU, ayıplarlar. Şüpheais, çirfdn 
bir hu7. Aksine, bu hal en zi .. 
yade yemekte misafir varken. bL. 
raz fazlaca yenild'il vakit olur. 
Buna, yemek yer yemez orha 
koşmıya mecbur olanın dat canı 
sıkılır ama, ishalin emrine karii 
durmak milmkün dejildir ... 

Yemek esnasında yahut yemek 
yer yemez hıhal. hemen her vakit. 
barsaklann bozulmasmdan detfl, 
mide bozuklutandan, mide eık!flsi
n:n azlığından veya hiçll!fndcıı 
ileri gelir. 

Yemekler mideye varınca o .... 
da humedilebilmek içbı mideala 
kendine mahsus ekşisini ltinma 
kadar çıkarması lamndır. Mide 'bu 
vuif esini yayın&k için kandaki 
ekşiliği !eker, hatta kan bundan 
dolayı ~·denin hamıl esna.'Ullda 
ektilik muvazenesini biru kayber 
der. Yemekler bu ekşilik sayesin· 
de hazmcdilirler, parçalara ayrı
lırlar. Midenin aşağıya doğru olan 
kapw da bu ekşil'k sayesinde 
-bazinı müddetince- kapab ka
lır. 

Midenin ekşisi u olUDca yahut 
hiç olunca, mideve inen yem~· 
ler orada bumedilemivecefinden 
adeta b 0 r kuru kalabalık teşkil e
derler. Ekşilik Uft derecede bu· 
lundufu halde yeımeklerle blTlik· 
te mlkroplann da hemen hepsi 
midede telef olurken ekşfli\ tam 
olmayınca mikroplar da satfam 
kalırlar. Ekşffk olmaymea mide. 
nin •'8l'ıYa dofra olan kapıi1 da 
kapalı kalma:ı, açılır ve midede
ki yemekler hazmedilmeden bar
saklara inerler. 

BarsakJann ıp midede bsmea 
hazmeidllmiye ba,Jamq yemekleri 

tam bazmetmekt'r. Midede hiç 
Juamıedllmemit yemekler barsak
lar için de )'abaneı, kura kalabalık 
teYler demektir. Onlardu hemen 
kurtubnak bter- tshal de baDdu 
dolayı. 

Bu tllrltl !Maiden brtulmak 
f çln perhb etmek lir etmediii gi .. 
bi banaklan tedavi etmek tP fay· 
da vermez. Mideyi dBPltmP.k. onnn 
equlnl tamamlamı.ır llzmubr. Bu 
da, tab'I, hekim ifidir. 
Cıwlannda mide ~~i vnhmda 

bulunclulu halde, vtne vemek es
naııında Vf'Va TemPk ver v•mfl7. is 
hal gelir Ri1.,at11sa wmtat olan mik 
tardan f ula Yt'melt venileı. riva 
fetterden t11onr.a """'rn nravı ko 
'8n1a" bu kıtM1df'nd 0

r O vakit m·
dt: cokça dotm1va ah•mamı"' de. 
mektir. lcerlsine mutattan fanla 
yemek ~elince hemeo hın·,.kete 
başlar. Yemelderl IUztınıu kadar 
haunetmeden bopltmak ister ve 
zorla çıkanı. 

Banaklar i(in netice :rinfl avni 
demektir: Kı!llmen hazmedilmiş 
o1mıyan yemekler olmavmt'a b8J'
saklar bu kuru kaJabRhğı. çıkal'ır• 
lar. Fabt teıda.Ui d"ittlr Ru ttır. 
lüs~nde midey.i teskin etmek 11· 
mndır. 

Bir de :venıeklerdrn bil' kaç saat 
sonra. fakat Tıer defasında ol)'ni sa· 
atte gelen ishal vardır Bu tnrlüsll 
mide ek~lııinln fazla old11~na de. 
illet eder. M'ide' ek~l•i veıuekler 
m · deıde hazmcdilirkfln tflkenme' ip 
te fazla kalır ve vemeklerleı bi~lik
te bar9aklal'll ktdıtr ıf d~~" b81'· 
sa~Jar bundan rahat..q,. olurlar, -s. 
hal de hundan ileri ıelir. 

Herhalde. muavven raman1arda 
gelen ishalin saatine dikkat etmek 
IAnmclır: Yemek esnu1nda mı, 
yemek yer yemez mi, yemekten 
bir kaç saat ıonn mı? 

Bana dikkat edip ff' bekbnhıke 
sCiylersenlz, ra,hatsızbilıı tedavisi 
knlavlasır. 

pıcmın müthiı hayalini gözönüne 
getirerek mi? Bu Si>n manzara ol
sa olı;a yine çocukluk zamanımın 
bikAyelerinden (Kesik t:>aş) ı zih
niJnde canlandırabilir. Bizim nes
li:nizden hangi küçiık vardı ki. o. 
dın masalını, tecvit kitnp!an ~k
lindeki taş bac;ması risalede oku
duktan sonra. karanlLltta Pvin üst 
katına çıkabilsin? Kesik baş dem • 
len evliya. taze kan sızan kellesi 
koltuğunda. beni m "rıiiven sahan
lığında bekliyor san1rd1m, göz1e
rimi yummadan buradan geç~mez. 
dim Hayır. kuru kafa masalını bu 
gün o etındeHk ve olıuı;an vakalar
dan dolayı ~eğl1. Daha m;~him ve 
şümullü bir davadan naşi hat1rla
malttay~ Bana alnın·!a (Ne ~dirn 

titR 
ne oldum, daha ne olacağına?) y:ı. 
zılı mahut iskelet başı, alelade bir 

kafa şekl"nde görünmüyor, böyle bir 
alın yazısile semanın boşluğunda 
bizim dünyamızı dönüyor farzedi-
1orum; masalcfaki kuru lrafayı iten. 
di d 7.Jy3mıza benzetiyorum. 

ff3fta içinde biribiri ark:qsına ı.e· 
len haberler. vanl yeni ittifak1:ır. 

yenı sevkıyat. yeni haz:rhklar A. 
merika bahr'ye ~fin;n harbin u
mumileşeceğ ne dair bf'yanatı, as
keri şıira topJantalan, Fin ve Çin 
muharebeleri, hu:;md!e H. G 
Wells'ln, Wilson'u ve uğursuz on 
dört maddesini hatırıatan beyanna
mesi, hepsi Arzın alın yazıstrıdaki 
son sor~uya hak verdirecek ma .. 
hi.yett~dir. 

Ey masa1dald kafa ta~. aklımdan 
çık! Zira haritaya bakıp ta mese
la Polonyaya gozüm llisince üze
rindeki irili ufaklı. ijri büğrü ya. 
zılar - sinemalarda darına dağınık 
harfler halinde iken birdenbire top
lanıp meydana "Diyers Faits , 
başlığını isttnlven düny11 havad s= 
filmM!ri gibi - blrll"Sivorlar vt> bıı 
na kl.ft'U kafanın alnı!'ld~1d 9u;ıller 
Ş('kline girmiş görünüyorlar· Ne i
dim, ne oldum daha ne 0

1acal'hm? 
Yarın belki de Finlanda kin böyJe 
olacak başka komşulan '~'n de ... 
AvuıttuT"V'ada okud••""'"' buıiur Ce 
koslovakyada keza! Kürel müces
seme dedikirojz tek ayaJıch arz ma. 
keti - korkunç 9Ö-zlere inAnınea -
kuru kafadan ve vazılan da o ka. 
fadaki yaZ'lardan ha<rlca biT' ~v de. 
ğlldlr· We idim, ne oldum, daha ne 
olacağım? 

Büyük harpten ~onra. sulh mG. • 
zakerelerf baslayınca. nrzın kadid 
kafasına baktT~m zamtın '\"İne h'J 
alm yamın• sezmiyor değ"lidm.Fa. 
kat d1yordum IU: 

\1 ~ 

~~~ ) 

~ J;~ 
- Ne idin? Onu aşa~ yu'kan bi

liyorum· ne olduğunu da işte ~ör. 
dük. artık ne olacağın ~ar mı'! Bu 
ka_dar kan aktı. nufu!l tükendi, ser. 
vt!t erid , hanıman yıkıldı. kimsede 
barba darba mecal kalmadı; ıske
le.te. 4öndün. Şüphesız ki asırlarca 
olduğun yerde. oldu~un ~ibı kala
caksm; son çileni doldurdun, 'Jükıl
nete, rahata kavuşacaksın! 

Meğerse, yirmi sene geçmeden 
bu dertli kafanın uf ray :ıcağt bir 
beli daha varmış. onu alev alev ya. 
nan bir ocak ve demir blr şiş bek
liyormuş. 

Bizim ya~ta olanlar. yani ellisi. 
n1 bulanlar kendi kendilerine bir 
teselli icat ederM!r: 

- ÖY.le bir devirde dünyay:t ~i
dik ki cetlerfmızin asn·Jarca vaşa· 
m~ ols8'lar gi;remty,.CP.kleri en mü. 
him J'e en müthiş vakal!m idrak 
edebildik: tık Yu~n hı.rbi. lsp4an
ya • Amerika harbi. Rus - Jawn 
hsbf. Tl'ablus ve Balknn harpleri. 
Blrincl Cihan Harbi. Rmı fnkılibı. 
A~ado1u. Hah4'ş. Jaoon - Çin harp. 
lert, İsr>anya ihtil!ll, şimdi de t. 
kinci Cihan Harhi.. ATnlarında da-

(Devamı 7 incide) 

· G'öl>tlŞLEJ) 
Sinema ve Kültür 
Yat;,,.: Sa6llıa Ze)l;.i'/ia ~ 
D &nkU. TAN'aa beflnd sayf811111 

açuıca, prip biı tesaclüfte 
kaqılqtım. SadreUia CeW "Kültils 
hizmedıade alnema,, başlıklı dört iL 
tuııJuk., .koakocaman bir yazı yaz.mat. 
8eJı, "sinema edeb.yatı,, mevzuwıa 

dokwımllfwn, Günün Meseleleri 11-
tununua muharriri de, "Smemalar. 
da Jıa1k sıkıntı çekiyor,. bathkh I* 
yazı yumıt- Oçümuziıu de, barbut. 
miz1e konUJmadan, ayni mevzu lu. 
rinde iflemenıb, b'r ttısadüf eseri oL. 
ıııakJa beraber, ayni derdin ilçiımb 
üzerinde yaptıiı tesirlerin ifadesidir. 

Sadrettin Celil, sinema ~in 7ap. 
tıp etüdde, sinemanın balkın kültL 
rii üzerinde oynıyacaiJ harikullde 
rolü tebarüz ttirdlkten sonra, ba. 
günkü sinemanın O) ııadığı menfi 
rolü inceliyor, ve sinemayı kültüriia 
hizmetine vermek lüzumundan bala· 
sediyor. Bu mı.uıtı)d neticeyi, hiçbir 
münevverin reddedeceııru zannetmL 
J orum. Fakat sinema buıüıı, büyük 
ticaret k.orporasyonlaruım, firketlıe. 
rlnin elinde, en büyük bir kazanç .._ 
sıtası oW.uiu iç n, bunWl en bib'ük 
ve en kuvvetli muandan 1iiphesıa. 
bu ticaret tirketlerl ol:ıcaktar. .. Hat
ta Türkiyeııin bir köpainde, b'r TA!( 
pzetesinde, bir Sadrettın CeLU'ia 
yazmndan haberdar dahi olmı,a. 
eoJdardu. Bugün Amerıkanm, Avra. 
paınn ticaret bran.,,ıar•nclan ea cek 
ür bırakan ticaret vasıtası, sinema 
oldutuna ıöre, bu mÜl'S.'leselerde de 
tinret ruhu hakim olduğuna sön. 
sinemayı kültürün hizmetine ven. 
b:lmek, liberal bir lktn.ut sistemi icia 
imkbı olmıyan bir ittir. 
Busfbı Amerkada, A vrupada, ... 

ti Asyada, sırf kütlelerin merak ft 
tecessüsünü, his ve beyeca;.ıarım bit
re.kete ıetlrerek sarf bir eğlenee n. 
~atası olarak kullanalao s'nemaıua, 
a:ençler. bilhassa kaftınlar üeri .. de 
yaptığı menfi teairları Saclrdtin C'.e. 
lil yazısında teharüz ettiriyor. Sine
m:mın, bugünkü neslin kültürü U-. 
r'nde 07nadıfı menfi rolii, dünyanm 
her tarafında bir Greta Garba ol. 
nıak için, maymun gibi onu taklit • 
den phsiyetıiz kadını, bir Şarl Bo
yer olmak iç" n maskara gibi maky.aj 
yapan favor'll ıenci misal ıöatere.. 
biliriz. Bu, ıinemanm. beynelmilel 
\nt'ıanbğm mü~\erck dU\ u\du~unu 
söyliyenleriır iddiasına kal'ŞI bir ..
ıikad.ır. VA b .. tipi.,, yalnız bi .. ..._ 
lekette detfl. dünyanın her tarafm. 
da milfterek tlplu halınde tebariis 
ediyorJar. 

Sinema, f 7atro ve edC"'hiyatı sil
Jıede bıraluwştır. Düny aııın her ta
rafında tiyitroya edebıyatiı gösteri
len raibet azalnuştu. Hareket aarm. 
da olduğu.muz için. siuemanın ban. 
ketten ibaret olan nnat fonks yoııu, 
kütlelerin bu ihti) acana kuvvet. 
le cevap vermiştı-. fakat si.nemanın 
bu h.arıkulide kudretini sanat " 
kültürün el· ne verena mek inıkanııs. 
lığıdır ki, bu en mühım kültiir vua
wını bir sürü ttıfeyli yetiştireD, 
halkın zeki kabiby~tteriui sanat ka
bil yetlerlni körleten bır vasıta ..._ 
line cetinnittlr. o kaide ne )'8\>IDAo 
lı? Sadrettln Celil bil etiid yaptıil 
için, bunun ~artsinı göstermiyor. 

Ben, sinem• t~tafında teessüs • 
den edebiyattan, sinema m«muala. 
nnın ıençler ve kadınlar üzerin•• 
yaptıtı menfi te&irlerden ltahseder. 
ken, buna karşı maarU ın ktepleı, 
gazrteler ve mlh cy.verle tara(ındd 
bir k:amı an\ a tlmaMn• tekl'f et. 
an ~ irn H a n mevsu 
tnaJ ı ı ı k g•nt-
1 ri kı t r n ı t 1 ~ k ted. 
birle Jen bir ı Ce il. 
sinemanın ıh r h me. 
sine taraf tar ve a.) r zam Ja peda• 
ıog olduğu için. buy•~ bir kampanfi 
pek ,tizel idare edebilir. • Ve kendi. 
s:ne ~ok ta yardıma bulat ağına ta. 
niim. Fakat sinemayı külttH biıı.nıe
tine verebilmek içı• Holivuttaki ıi. 
nema krallarınJn tacını. tahtanı ..._ 
ıına ıeçirmek lizım ki, bu Ubenl 
lktısada dayanan memlt'ket!er"n yaPo 
mıyacaklan bir iştir Sinemayı clev. 
letleştlrmPk. ritektebl oldugn gibi, 
sinema kültürünü dr nıaar fe bRtla. 
ınak.... Nesilleri ve kiitlderi kurta
racak yecane çar• nlmıık!a beraber. 
buJtilnkU tartlar içinde bir utople 
nıahiVP.dn • (4!Çemİyt'CCiine göre f'U. 
mizd ki tek 9HAtn 1T1ilnevvP.rİn nna
nlze kampa.oy sifa•un kullanıamd 
m1vız? 

Vazife Başında Ölen 
Bir Jandarma S ha., 

Srvas, 17 iTAN) - Vahnin refa.. 
katinde zelzele mmtakasındaki var. 
dım işlerini tetkike giden jandamı& 
komutanı Asım Vardar. Ezblder ve 
Ağvanıs nahiyeleri arasıtıdaki yold& 
blr araba içerhılnde kalp sektesinden 
öhnüştur. Cenazesi Sıvasa getirllmit 
ve merasimle kaldırılmıştır. 
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Böyle dağda hükmedenlerin birço. 
ğu için şarkılar yapılmıştır. O sade 
ifadelerle insanın gözünün önfuıe bir 
tablo çizerler: 

Arslanım vurulı;ıuı anam yerde 
• yatıyor 

Siyah da perçemler! anam kana 
· batıyor. 

Yine bir Anadolu şehrinde bir şar. 
kı dinledim. "Aşıkın yaylası engin. 
dir,, diye baslıyarak bir düğün ala. 
yını tasvir eden bir türkünün nakara.. 
tı: 

Bu_lgaristan 
Harici 

Siyaseti 
Değişmiyecektir 

(Ba11 1 incide) 
vekili Belgradı ziyaret ~decekti ve 
Bulgaristanın harici borçlan me3ele
sini hal için bir Bulgar mali heyeti 
de Londrada bulunuyordu. 

Kısaca söyliyelim: 
Bay Köseivanof hükCımeti bir 

çok siyasi. iktısadi ve mali meseleler. 

Dün akşam bir saz mahfilinde 
Revü namı altında bir fan.. 

tezi seyrettim. Rövü kelimesinin bü.. 
yük bir ibıar ve israf ile kullanıl. 

masına taraftar değilim. Zira eserin 
müelllfinin Rövü'nün ne demek ol
duğ"unu pek güzel bildiğine kaniim. 
Rövü demek dekor, ziya ve elbise de. 
ınektir. Halbuki dün akşam memr.u
niyette seyrettiğim değil, memnuni
yetle dinfediğim fantezide ne ziya, 
ne dekor var. Küçücük bir sahnede 
b ir sanatkAr ruhu demir kafesler ar. 
kasında . hapsedilmiş bir arslan sı. 
lontın ile kükreyor. Eserin güfte ve 
bestesi, Muhlis Sabahattinindir. l\fü. 
ellif Asli ile Kerem efsanes•nin ufak 
bir parçasını ele almış, ona göre. da
ha doğrusu; müessesenin intifaına 
balet getirmemesi lazım geldiğinden, 
zaman meselesini de ehemmiyetle 
düşünerek, o ufacık. o zavallı sahne. 
ye kocaman bir eser sığdırmıya ça. 
bşmı~ ... 

Al. yesll pervı-nelıor glrmle ota~a le bağlanmış bir vaziyette idi. Kabi. 
Şeklinde id.i. Güfteyi yapan g~rü- ' nenin işte böyle bir zamanda istifa 

lüyo7 .ki hislerini doğrudan doğruya etmesi elbette hayret' ve biraz endişe 
muhıtınden ve tabiattan alıyor. uyandıracaktır. 

İstanbul b_u tarzı koşma. c;emai söy. Fakat hakikat şudur ki •. Samajeste 
lenen muhıte hasretmişti. Çalgıb Kral Borisin dirayetinden aldığı di
kahve denen ve eski aşıkların birbir-\ rektifle hareket eden Bulgaristan, 
lerini imtihan için toplandıkları harici siyaset bakımından hiçbir de
rrı.ahfellerl andıran bu mahallr>rde ğisiklik göstermiyecektir. 

Bu ufak fanteziyi iyi anlamak, iyi 
hissedebilmek için, seyircilerin göz
lerini kapamalan birinci şarttır. ·o 
zaman Muhlisin besteleri size AnB
dolunun yanık ovalanm, yeşil or. 
manlannı, altmda ırmaklıınn ho
murdandı.klan yalçın kayalık lan gös.. 
teriyor; adeta ruhunuz, Çamhbe1den 
trrmanan bir kervanın can seslerini 
bekliyor... (Kerem) in: (Köroğlu) 
ı:ıun terennüm ettiği Anadoluyu. kl. 
sa bir an için yaşıyorsunuz. Fakat 
yazık! Samianızdan ruhunuza giden 
bu gıdayı gözlerinizle de içmek iS
terseniz; o zaman görüyorsunuz ki; 
piyanist, musikiyi sağ yumruğunu 

pek tehditkar bir surette sallıyarak, 
idare ediycır. Orkestra heyeti, saloo. 
da yer bulamayıp, sahnede oturan 
ve o akşam için bir cemile olmak Ü
zere saz çalan, pek eski devirlerin 
kalem efendilerini andınyor. Asli'
yi cidden güzel terennüm eden M:u. 
all!yı beğendim. 

destanlar da okunur. kabadayılıkta Bay Köseivano!un kabine reisli
nam verenlerin hayatı anlatılırdı. ğinden muvakkat cekilişi tamamen 
Yorgancı Sadığın destanı meşhurdur. dahili bir istir; hatta mesele bifo sa-*** yılamaz. Th:,stumuz ve komşumuzun 

Bu güzel sesli muganniyenin, sa. 
rıatin yüksekliklerine doğru yürü· 
mesi için sahanın daha geniş olması 
elı:em. Muall! sanatint• seviyor; (As. 
ll} yi bütün heveslle yaşatmlya çalış. 
tı ve yaşattı. Operetler, piyes adap. 
te etmeğe benzemez. Teı:cüml:l edilip. 
oynatması muhal denecek k~dar güç
tür_. O halde bperet1ertn dmlene.· 
bilmesi, söylenebilmesi için, t:ıma. 
men mmt olması lazım gelir. Tlırk 
musikisi, sahne musikisi olabilmeli. 
Bunun için (ayandır) a, (hayrc.ndır), 
(hayrandır) a, (inandLr) ı kafiye ya. 
pıp, bir başlangıç, bir nakarat, bir de 
meyandan ibaret dört rnı1'ra1rk E'ı::Pl'
lerl tamamen ayırrrtak icap eder. Bi
liyoruz k1, o şarkılar daima yaşıya. 
eaklardır11 Çünkü milli seslmizdir. 
Fakat esaslı bir musiki, bir vakaya 
dayanarak, ancak sahne ile yaşıyabi. 
lir. Musiki tahsili için Avrupaya gi
denlerden birkaçı ile, hatta "Pariste 
temasta bulundum. Ne zaman biı 
toplantı yapıldıysa; orada bile Dede 
efendinin bestelerini okudular. Belli 
tdl ki; ettikleri tahsil ~ramofon pla. 
ğma nakşedilen çizgilere benziyor 
pllk kalkınca, bütün bu artistlerin 
nıhlanndan karlar, nakışlar semai. . , 
ler tac;ıyordu. • 

Bizim sahne musikimiz olursa bu 
mflll eereyaru, bu milll hlssı berta. 
raf edemeyiz. Çünkü o zaman bizim 
musikimiz olmaz. Arap musikisi sah
neye konmamıftır, fı>kat bestelerin_ 
de bir vaka vardır. (Romans) tarzın. 
da bir sey yasar. Blr delikanlı, bir 
kızı görür Aşık olur kızın güzclilğL 
ni anlatır. Kız da delikanlıyı sever, 
kavuşamazlar, kız ölür. Biçare aşık 
mezarına gelir orana da feryat e<ler. 
Bu bir vakadır. İçinde ümit arzu, 
hicran. aşk velhasıl her şey mevcut. 
tur. Pek güzel tahattur ederim bir 
Rıza Bey vardı. Kendisine berınutad 
bir kıta vermişler. 

Bizde bir de ·operet kumpanyaSl 
var. İlanlara ba16lırsa Audran'ın 
Maskot'unu oyn".lyorlar. Oynamasalar 
iyi olacak. takat oynuyorlar. Ben 
ikinci perdeden kaçtım. Bestekar A
udran eserini göı-S~ydi mutlaka za.. 
vallıya nüzül isabet ederdL 

ULUNAY 

Ronıangada 
. (Başı 1 incide) 

le muhalıf olması dolayısile profesör 
Çankofun böyle bir vazife kabul et
mesi şüpheli görülüyor. • • 

Londra, 17 (A.A.) - Times gaze. 
tesi Bulgar kabinesindekı değişiklik 
hakkında şu satırları yazıyor: 

"Köseivanof, memleket vaziyetini 
Başvekalete geldiği zaman bulduğun 
dan daha iyi bır~kmıştır. Popof'un 
Hariciyeye getirilmesi, Bulgarista
nın komşulanna karşı olan hattı ha. 
reketinde bir değişikl.ik olmıyacaöını 
aşikar bir surette göstermektedir~, 

Bulgarlar Sovyetlerden 
petrol alıyorlar 

Sof ya, 17 (A.A.) - Reuter Ajansr 
bildiriyor: 

Bulgaristana Sovyet petrolü nak
leden üç İtalyan petrol gemisinden 
birincisi dün Vamaya varmıştır. Di. 
ğerleri yoldadır. 

Sovyet petrol gemileri de Karade
nizden Bulgaristana geleceklerdir. 
Fakat bunlar limanlara girecek ka. 
dar küçük olmadığı için, Bulgar sa
hili açıklarında demirliyeceklerdir. 

İlk gelen petrol miktarı 7000 ton. 
dur. 

Bulgaristana gönderilecek Sovyet 
pe~rollerinin Bulgaristandan tekrar 
ihraç ediJio, edilmiyeceği malum de. 
ğildir. Bulgaristanın yıllık istihlaki 
120 bin tondur. 

Balk an !Jir/iği 
(Başı, 1 incide) 

tadır. Alman - Rus ildısadi anlaşma. 
sı, Hele Finlandada Ruslara, Alman 
yardımı, bu maha!ili tahrik ediyor. 
Mannerheim hattına yapıl.makta olan 
son şiddetli Rus taarruzu üzerine I
t~lya diplomasisinin Fransa ve İn. 
giltere ile yeni temaslar yaptığı, Fin
landaya yardım işinde Italyanın bü. 
yük arzusunu öne sürdüğü :muhak
kaktır. Bundan maksadı, Italya11ın e
hemmiyetinı müttefiklere duyurmak 
tır; bunu Balkan bfokıı yolu ile y<ı
pamamıştır. Şimdi Fhllanda yolu ile 
yapmak istiyor. 1-fuvaffak olursa bu 
hi~et ~na kolonilerinde. yaşama. 
sı. ıçın lazım olan tavizleri belld 'te
mın edecek.tir. 

lf.. 

Aman 'kurtar bu sevdadan benf 
D iye başlıyan güfteyi Rıza Bey 
bestesine sığdırarrmmış (dan beni) yi 
iki defa tekrar eylemiş Ita1yanın, Alman hududunu tah

kim etmekte olduğ'Ü yeniden şayi ol
Aman kurt.ar bu sevdadan beni, aman d F k b u. a at u yeni bir şey degw ildir. 

canımdan b,.nl 
otmuş. Rıza Beyin ad; (Dan beni Rı- Ita1ya Brennero'yu çoktanben tah. 

kim etmektedir. 1915 ten önceki ü
ıa Bey) kaldı. Pek iyi de oldu. Şe. çüzlü ittifakı hatırlarsınız. O zaman 
Delerce Türk musikisi şiirden nasibi Avusturya kendisi tahkimat yaptı~ 
olmıyarak hüznü, elemi ancak yanık halde, Italya ne zaman böy!e bir şe. 
telimeleri yany~na getirmek su.:etL ye teşebbüs etse, bir müttefike karşı 
re ifade etmek ısteyen yavan gufte- 1 b"' le bir tedbirdı:m gu·· cenir 
ı i t be t 1 . .. h a ınan oy , ,er n sana sız s e erıne mu11 asrr It 1 d · · den vazgecerdL Fakat 

ld B 1 ~ 1_ _ •• d .. k ( . ) a ya a ışın • 
ta ı. un ar ragoc:t gor u çe serı l M 1. · m nın dev'et adam . ~ . usso mı, o za a . • 
balınde beste yapanlar bu ragbetı ı 1 d k daha realist bir devfot 
sanattaki kudretlerine malettiler. Hal ı arınd adn ço 
buk. ·ıı· . . . b" . a amı ır. 

ı mı ı sesıvuze y.enı ır ~eşnı, .................... mmıı·ıııHttmttl!'111111-·-
yeni bir i~~~et verece~ bir tarz Eden Maltada 
aran.madıgı ıçın halle 

Kollarında ca" vereyim ~atka bir fllY 
dllemem 

Nakaratını işitince aşk ile, şev.k ile 
"Ah., ı bastırıyordu. 

Anadoluda uzun müddet ikame. 
timde bunun aksini gördüm. Kahra
ınanlığa dait:oa hürmetkar olan Türk, 
eaydut da olsa babayiğit sever. 

Valetta, 17 (A.A.) - Müstemle
kat Nazın Eden, dün akşam tayyare 
ile Kahireden buraya gelmiş ve Mal. 
ta halkına hıtaben neşrettiği bir be. 
yannamede kendisine gösterilen ha
raretli kabulden dolayı teşekkür et
miş ve Britanya imparatorluğunun 

vahdetini tebarüz ettinniştir. 

iç işlerine karışmayı aklımızdan ge
çirmemekle beraber artık dünyaca 
bilinen bir vaziyet olduğu için söyle. 
mekte mahzur görmeyiz ki bu istifa
ya sebep bazı şahsi geçimsizliklerdir· 
Ne yarik ki. bu ~eçimsizliklere sebep 
olanlar şahsi" düşüncelerini milletle. 
rinin ve devletlerinin ali menfaatle
rine feda etmek kabiliyetini göstere. 
me<liıer. Bizjm için bundan fazla bir 
şey söylemek doğru olmaz. Yalnız 

bizim dikkatle takip edeceğimiz e
saslar şunlardır: 

1 - Bul~aristamn harici siyn. 
setinde bir değişiklik olmıyacak
tır. 

2 - Yeni Başvekil dei?'nli alim, 
Profesör Bugdan Filof kalıinc<eii }tir 
"köprü kabine" dir denilebilir. 
Sinirler yatıştıktan sonra yine Bay 
Kfüıeivanofun başa geJ,.rek ba'ila
dığı işleri hitirmeğ'e C'aho;acağı hir. 
çok mahfillerde muhakkak görü]. 
mt'ktedir. 

3 - Bu istifada hiçbir harid 
tesir yoktur. 

B u kanaatleri hac;ıl eden sebep 
· ler ve emareler şöyle hulasa 

edilebilir: Bay Köseivanofun kabi. 
nesinde bulunanların çoğu yeni ka
bineye dahildirler. Yeni Başvekil 
Bay Filof, eski kabinenin Maarif 
Nazırı idi. İstifa gününe kadar Bay 
KöseivanQ.fla ve takip ettiği siyasi 
yolda beraber yürümüştür. 

Bay Filof, beynelmilel ölçüde bir 
ilim adamı olup, keodi sahasmı an. 
cak müstesna zamanlarda açmış oJ. 
duğundan, böyle mühim siyasi 
zamanlarda u z u n müddet mes
lek dışı meşguliyetler kabul etmiye.. 
ceği aşikardır. 

Umumi intihabat henüz bitmiştir. 
Yeni baştan bir intihaba da grişme. 
nin imkan ve ihtimali yoktur. Bahu. 
sus Mecliste Bay Köseivanof m•ıaz
zam bir ekseriyet temin etmiştir. Bü
tün Bulgaristan," dağ'aak! çobanından 
en büyüğüne kadar bitaraflık ve sulh 
ister. Ve milli davı\!armın dostan~ 
yollarla halledi!eceği<ıe kanaat J!e. 
tirmiştir. Ve bizce Köseivanof. yine 
iktidan eline alacaktır. Eğer fevka. 
iade hadiseler ortaya çıkar da, gele
mezse; yeni Bulgar hükümetinin tu. 
tacağı yol, hiçbir Balkanlıyı tered. 
düt ve endişeye düşürmiyecek olan 
bugünkü dürüst yol olacaktır. Baş.. 
kalanna karışmayız. fakat biz Tı.irk
ler, bilmeliyiz ki B!ll'!aristanda ye
ni bir zihniyet doğmuştur. Ve bu 
yeni zihniyet, bilhassa bizimle sıkı 
bir "dostluğu ve sıkı bir komşuluğu 
istihdaf ediyor. 

Eski kafalann perakendeleşen tel
kinlerinden kurtulalım. Mi111 •re 
mantıki vazifemiz şu o1sun: 

"Bizi Bulgarlstandan şliphelendir
aıek istiyenlerden şüph clcnelim.,. 

Fransada Komünist 

Mücadelesi Devamda 
Paris, 17 {A.A.) ~ Seine - et. Oise 

departmanı Prefesi tarafından .. d~n 
neşredilen bir emirnamtde komurııst 
partisinin siyasetini alenen reddet. 
mek istemiyen 11 beiediye meclisi 
azasının haklarından ıskat edildiği 
bildirilmektedir. 

• 
Barem Hakkında Bir Tamim 

Ankara, 17 (TAN Muhabirindcn)
Yeni baremin neşrinpen tvvel ilga 
edilen derecelerden en yakm üst de. 
receye geçmin olan memurların lağ. 
vedilen derecelerde geçirdikleri ' hiz.. 
met müddetleri terfi etmiş bulun. 
fiuklan maaş derecesinde geçmiş sa.. 
yılacaktır. 

Maliye b u hususta hazırladığı ta.. 
mimi al8.k:adarlara bildirmiştir. 

Tayyare Kaçakçıl.ğı 

Ruhi Bozcalı, Dünkü 
Muhakemede 2 Sene 
Hapse Mahkiim Edildi 
Ankara 17 (TAN Muhabirin

den) - Resmi evrak sahtekar
lığından dolayı maznun ve mev
kuf bulunan Hariciye Vekaleti 
eski memurlarından Ruhi Boz
calı hakkındaki davaya bugün 
Ağırceza Mahkemesinde devam 
edildi. 

Söz alan iddia mak-lmı hadiseyi 
baştan aşağı izah ettikten' sonra, R~
hi Bozcalının ilk ifadel.:?rinde hadi
seyi külliyen inkar V'? sonraki ifa. 
delerinde de derece derece ikrarda 
bulunduğunu ve ikrarı tazammun e. 
den i.tadelerinde mü!:>~yenet ve tena~ 
kuzlar mevcut olduğunu, bu vadide 
sorulan suallere makbul ve m~mtıki 
cevaplar vermediğini anlatarak de. 
diki: 

"- Inkar ve ikrarı~. ifadesinde
ki mübayenet ve tenakuzlar itibarHe 
tahsil ve terbiyesi bakımından Ruhi 
Bozcalının bu mücrimane gayeyi far. 
kedeınemesine, ona vakıf olmaması. 
na aklen ve mantıkan imkan yoktur. 
Telgraf Ruhi Bozcalı t:ırafır.dan Ek
rem Köniğe onun mücnm<me gayesi 
bilinerek ve bu gayeye iştirake niyet 
ve zihniyetle verilmiştir. Hulasa iti. 
barile Ruhi Bozcalının Ekrem Könıg 
tarafından yapılan rasmi evrak sah
tekarlığına, suçun işl"mmesin~ yara. 
yacak vasıta tedarik etmek suretile 
iştirak eylediği akli ve mantıki delil. 
!erle sabit bulunmuş olduğu kanaati 
hasıl o!muştur. Türk ceza kanunu
nun hareketine uymıy::m 65 inci mad. 
desinin 3 üncü ve sonuncu fıkraları 
deliıletile 342 inci maddesine tevfi
kan tecziyesine karar verilmesini 
dilerim!,, ' 

Bundan sonra maznunun 3vukatı 
Rauf söz almış, müekkilinin bu hu. 
susta muhakemesi yapılamıyacağmı, 
bir hazırlık tahkikatının hiçbir za. 
man suçun sübutuna medar olamı
yacağını, esasen bu işte Ruhi Bozca. 
lının kati surette cürmü kastisi bu
lunmadığını, bu maksadın isbat• da. 
hi edilememiş olduğunu s,")ylemiş ve 
Ruhi tarafından işlenen suçun me. 
muriyet vazifesini :mnstımal vaziye
tinde bulunduğunu, sahtekarlığa ış.. 
tirak mahiyeti arzetmediğini söyle
miş, müekkilinin beraatini istemiştfr. 

Bunun üzerine hakim, Ruhi Bozca. 
lıya bir diyeceği olup olmadLğmı sor. 
muştur. 

Suçlu, 45 dakika süren müdafaası 
nihayetinde masum o!duğunu ıddia 
etmiş ve beraatini istemıştir. 
Hakımler heyeti bir .saat kadar sü

ren müzakereden sonra ~tı kararı 
ve!miştir: 
"- Ruhi Bozcalının tayyare mü. 

bayaası münasebetile Ekrem Künig 
tarafından işlenen sahtekarlık efali
ne son safhasmda vasıt3 olarak tel
graf teati etmek suretıle iştirak et. 
tiği sabit bulunduğundan maznun i
le müdafaa vekilinin taleplerinin red 
dine ve iddia makamınm mütaleası. 
nın kabulü suretile h:u·eketine uyan 
Türk ceza kanununun 342/1 ve 65i2 
ve sonuncu fıkralarına te~fikan ka
bili temyiz olmak üzere iki sene müd 
detle ağır hapse, mahkumiyeti ve 
mevkuf kaldığı müddetin tayin edi. 
len cezasından mahsubunun ~cras1na 
ittifak1a karar verildi.,, 

Ruhi Bozcalı, bu hükmün yat'lsı 
kadar müddeti mevkuf olarak geçir
diği için, daha bir sene hapiste kala. 
caktır. 

Fınler Gerililjorlar. 

Sovyetleı·, Fin Mukabil 
Taarruzunu Püskürttü 

(Başı ı incide) yardımda bulunmak istememektedir. 
tetmişlerdir. Bunların arasında top- Isveç Ajansı diyor ki; 
la mücehhez iki çelik kale vardır. Isveç hükumeti, şimdiye kadar 

Yedi göndenberi devam eden ta. Finlandaya yardımının vasfı olan 
arruz esnasında düşman, Sovyetler 

1 

<.içten gelme) prensipinden ayrılım. 
kıtalan tarafından işgal edilen istih. y~cakt!~· _Zi~a Isve~_ ~:ı:ı7 hareketind: 
kamlarda 420 mitralyöz terkctmiş. bır dcgışıklık kendısı ıçın olduğu gı
tir. bi Finlanda için de vahim ihtilatlara 

"D"ğer tnınt:ıkalarda ke~if miifre- sebep olabilir. Isveçin Finlandayı 
zeleri faaliyeti olmu~ ve pi~-P.rle kt. barışa davet ettiği hakkında bazı 
taları arasında ateş teati edilmiştir. gazeteler tarafından yapılan neşriyat 
Sovyet hava kuvvetleri düşman kı. tamamen asılsızdır. 
talarmı ve askeri hedefleri muvaffa. Isvcçin bu kararı hakkında radyo. 
kıyetle bombardıman etm"slcı·dir. da verilen haberler Londrada din. 
Hava m uh arebeleri esnasmd~ beş lendiği zaman dinleyiciler arasında 
düşman tayyaresi dtişürülınüştiir.,, derin bir endişe ve ayni zamanda 

• büyük bir yeis husule gelmiştir. 
Son Fin tebliği şudur: 1sveçin Finlandaya askeri yardım. 
" K areli berzahında Sovyet taarru- da bulunmaktan imtinaını mev'zuu. 

zu d~vam ediyor. Bazı ynlcrde Fin. bahs eden . İngiliz matbuatı da derin 
landahlar ikinci haltın yeni mevz:. bir hoşnutsuzluk gösteı·mektedir. 
terine çekilmişlerdir. e 

"Ladoganm Şimali Şarkicı'ndc Sov. 
yet taarruzu büyük zayiatla akim 
kalmış ve müteaddit iaşe kolları im· 
ha e~ilmiştir. l{uh mo mmtakasmda 
düşmanın üç taburu ve b"r kayak 
müfrezesile, üç günden heri devam e
den muharebe bitmiştir. Diişman im. 
ha olunmuştur. Sovyetler bu nıuha. 
rebelerde biri Albay olmak üzerP, 

Finlanda Hariciye Nazırı Tanner 
bugün Aftonbladet gazetesine yaptı
ğı beyanatta, Finlandamn garp dev. 
letlerile bir askeri yardım muahedesi 
imzalamak üzere olduğuna dair dtin 
Stokholmde çıkan haberleri kati ola-
rak tekzip etmiştir. · · 

Finlere yardım 
1800 ölü vermişlerdir. Kaynk müf- İngiliz gönilllülerine Finlandada harbet-
re:zesinln ancak bazı dökUntüleri hu
dudun ötesine kaçmıya muvaffak 
olmuştur. 

" 16 şubat gecesi Finlanda havn 

mek imkAnını veren kraliyet kararname
si, dün gece imza edilmiştir. Bu kararna
me 8 şubat tarihini taşımaktadır. 

ku vvetleri Sovyet karargahını mii. yardım Milletler Cemiyetine mensup her
teaddit defalar bombardımnr. ctmis hangi bir memleketin yaptığı yardımdan 
ve bu hareketlerine diin d e deva~ üstUndilr. Fransız ve fngj]jz hükümetle
eylemlştir. Sovyet hava kuvvetleri ri, bu yardımı kendi kablUyetlerlne naza
geçen giinlerden daha 87. fa:ıl'yct r:ın aralarında taksim etmişlerdir. 
göstermiştir. Bir düşman tayyaresi Frrmsız yardımı tayyare ıevazımına en 

Fransarun Finlandaya yaptığı maddi 

düşül"iilmüştiir .,, 

M annerheim'in beyanatı 
Mareşal Mannerheim bugün neş.. 

rettiği bir beyannamede diyor ki: 
"Milletimiz yalnız ba~tna harp e. 
diyor. Yabancı yardım, hatırı sa. 
yıbr miktarda gelmiş bulunuyor, 
h er gün de bayrağımız altına yeni 
yeni kuvvetler eelmektcdir . 

son sistem tank dlifi toplarına ve agır ba
taryalara eamildir. Bunlar 15 ldl.nunusa· 
nidenberi Finlanda cephesinde kullanıl-

maktadır. 

Finlanda ordusuna, müttefik ordular i
çin yetiştirilmesi derpiş edilenler haricin
de istediği kadar harp levazımı tedarik 
edilmesi ic:in Fransız ve İngllz tabrlkala
rında hudutsuz kredi açılmıştır. Levazı-

Yen i mevzilerde, yeni kuvvetler mın nakli hiç müşkülatsız vuku bulmak-

. ve yeni mühimmat b ulunmakta. tadır. 
dır ve Sovyet taarruzu daha faı.Ja Diğer cihetten Lordlar Kamarası ba
ilerliyecektir. Askerlerim.ize 11-"'- ~andan Lord Davies ile Avam Kamarası 

bat tavsiye ederim.,, ~zasındıın Maurice Memellan vaziyetı tet-

ihracatımızın 
Nisbeti 

Yükseliyor 
(Başı 1 incide) 

45.489.783 kilo tütün, 4.189.725 lira' 
değerinde 9.216.639 kilo pamuk, 
4.310.602 lira değerinde 5.168.243 
kilo deri, 21.919.709 lira değerinde 
103.571.48,4 kilo yaş ve kuru meyva, 
12.473.086 lira değerinde 15.350.794 
kilo yiin, tiftik, yapak ve iplikleri, 
10.728.394 lira değerinde "224.101.Ci05 
kilo zahire ve hnhııhat . 5.864 340 lira 
değerinde 46.864.590 kilo müstahsa~ 
lan nebatiye. 

1939 da memleketimize ithal olu
nan başlıca maddelerin kıymet ve 
miktarları da şudur: 

19.957 885 lira değerinde makine, 
12.571.561 lira değerinde 8.7'.!2.201 
kilo pamuklu kumas. 20.145.965 lira 
değerinde 170.445.507 kilo her nevi 
demir ve çelik, 6.192.020 lira d eğe .. 
rinde kara nııkliye vesaiti. 4 .095.604 
lira değer;nde 8.068 877 kilo bakır 
ve halitaı:n, 3.550.020 lira değerinde 
4.249.943 kilo pamuk ipliği. 3.4n4.544 
lira değerinde 2.825.599 kilo yün, kıl 
ve bwnların iplikleri. 

Almanyanın 

ile Ticareti 

Amerika 

Kesildi 
Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. ajan.. 

sx bildiriyor: 
Londrada çıkan Southamerican 

Journal'ın yazdığı gibi, Orta Amerl. 
ka ile Cenup Amerikasında Alman
yanın müşteri olarak kaybedilmesi. 
gittikçe tesirini göstermektedir. 

Meseli gazetenin verdiği tafsilata 
göre, Almanya evvelce senede 500 
bin dolarlık kahve satın almaktaydı. 
Meksika petrol sanayii, Alman piya. 
sasım kaybedince; yüzde 50 gerile
miştir. 1.239.000 balya Brezilya pa. 
muğundan 414.000 i Almanya, Po
lonya ve Çekoslovakyaya ihraç edi
liyordu 

Litvanya Harpten 

Endişe Ediyor , 
Kaunas, 17 (A.A.) - Litvanya Re. 

isicümhuru Smetona dün Litvanya 
istiklalinin 22 inci yıldönümü müna.. 
sebetile bir nutuk söyliyerek, mem. 
leketin istiklal ve hürriyetini muha· 
fazaya o lan azmini teyit eylemi' ve 
Litvanyanın muhasamat sahnesinin 
genişletilmesi tehlLltesi karş1smda 
halen zaruri olarak endişe hisset
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Reisicümhur, memleketin istiklal 
yıldönümünü ilk defa olarak Vilnada 
tesit edebilmekle bahtiyar olduğunu 
ilave eylemiştir. 

Romanyada Şiddetli 
Kar Fırhnası 

Bükreş, 17 (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Romanyanın şimal mıntaka. 
sında şiddetli kar fırtınaları başladı, 
Bukovina taraflarında trenler iıl.i. 
yeınemektedir. .· 

11- • 
Budapeşte, 17 (A.A.) =- Son gün. 

lerde çok miktarda yağan karlar yü. 
zünden münakalatın büyük müşkü. 
latla temin edilebilmesi dolayısile 
mebuslar parl~mento içtimaların~a 
hazır bulunamamaktadırlar. Bu va.. 
ziyet nazarı itibara alınarak içtima. 
lar gayri muayyen bir zamana tehir 
edilmiştir. 

Tuna Komi'.iyonu Toplandı 
Bükreş, 17 (A.A.) - Beynelmilel 

Tuna komi5yonu Galatz'da gizli bir 
toplantı ile mesaisine başlamıştır. 

--0---

0 tomatik Telefon 
Ankara, 17 (TAN Muhabirinden).....:: 

Adana, Zonguldak, Bursa, Mersin, 
Kozlar, Çekirge, Af.yon, Adapazarı, 
Kayseri, İzmit ve Balıkesir şehirle. 
rinde ot.omatik telefon yaptmlınası 
için hazırlıklara başlanmıştır. 

----0--

DemiryolJanmn Bir Tamimi 
Ankara, 17 (TAN Muhabirinden)

Tayyare bileti alıp da hava müsait 
olmadığı için tayyare ile gelemiyen. 
lerin tayyare biletlerinin trenlerde 
de muteber olması için Devlet De
miryollan idaresi alakadarlara bir 
tamim göndormiştir. 

İzmirde Zelzele Oldu 
Izmir, 17 (A.A.) - Dün gece saat 

23.40 da şehrimizde cenuptan garbe 
doğru iki saniye süren hafif bir zel
zele olmuştur. 

Zara, 17 (A.A.) - Kazamızda diin 
gece biri 10.20 de di~eri bu sabah 
4 te şiddetli zelzele olmuştur. Hasar 
yok~ur. 

l sveç'in vaziyeti kik etmek üzere Finlandaya gitmi~lerdir. man sefiri, Von Blucher, dün. vıı.zi. 

Isveç hük:Umeti vaziyetini muha
faza etmekte ve Finlanday:ı askeri 

• fesine devam etmek i.lzere Berlinden 
Helsinkiden bildirildiğine göre, Al. m ezkftr şehre avdet etmiştir. 
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GRAMOFON PLAGI 
Yazan: Muazzez Tahsin BERKAN O 

N ahide Hanım, oğlu Sedadı 
evlendirmek istiyordu. Fa.. 

kat bu, eski zaman tarzında, görü .. :u gitmek suretile yapılacak bir 
V'8Ç deilldı. Nahide Hanım ga.. 

Jet açık fikirli ve oldukça genç bir 
~ olduğu için oğlunun, müstak. 
U\tJ kansını bizzat seçmesini isti-
10rdu. Yalnız bu kadının gertk iç.. 
~ seviye bakımından gerekse 
l'UıJellik bilgi, terbiye ve ahlAk 
llOhômndan tam mAnAsile oğ. 
la.na lAyık olması şarttı. Bunun 
~~~adın, evleneceği kızı, 
iJi bır aile muhitinden seçmesi 
llzımdı. 
• Sedat annesinin arzusunu esas 

tubarile reddetmiyor, fakat kan
nu bulacağım diye de onunla be
raber çaylara, suvarelere gitmeğe 
!'azı olmuyor ve bunu bekarlığı. 
lla, serbestliğine indirilecek bir 
darbeden başka türlü gormüyor
du. • 

Bir gün, sokağa çıkmak için 
alelacele giyinirken annesi odası. 
na girdi ve hiç bir mukaddemeye 
lüzum görmeden ona şu sözleri 
söyledi: 

-:-Artık bu defa da benimle gel. 
m:ge ra~ olmazsan sana pek şaş:ı
~~~ oglum. İki üç aydanberi, 
gtttığim ahbap evlerindt rastladı. 
ğ~ genç ve güzel bir k .. ük ha 
rııl!u uç -
Dur sana gostermek istiyorum. 
ed •.acele etme de sana onu tarü 
~~ey~: Uzun boylu, ince, solgun 
., '-'2.luı yeşil zl .. k ta go u, umral sadı hir 
fU ze ... Ç~.k iyi giyiniyor, iyi konu
deyo~,. Turkçeden başka lngilizce 

bılıyor. Orta halli k'b . 
aile k ö • ı ar bır 
görül ııı. yle sokaklarda her gün 
~,. en sıntkan kadınlardan d 
40.u, ağır başlı sevimli - C"
lü b. h • • guler yüz. 

1 11' anım ... Bunlardan m ~ d • . 
P Yano çalıyo a a ıyı 
.:~ 1 r ve sesi harikıılôd 
.... ze ··· Artık bunu d - e 
lnezsen ben a gormek iste-

• sana kız 
~geçeriın Ne h l' aramaktan 

~--" . n ın varsa .. 
-=uadın bir d gor ... 

ha\'Qtuu ran e'VUsu Vardı 
karken bağla~ken, kuşağını sı.: 
Yalnız :ne~inı ~~ dinlememişti. 
Ce\"ab1 "'e~';!zler1 ışitti ve ona fU 

- Piy . I 
ntan len ~:o ve güzel ses ıni? A... 
lu ile? Gid anne bugiin ondan ço
lbofoııa k er bir plB.k alır, gra_ 
lea, al oyarım. Al sana .. l 
ııo... laııa harikuJAde bir ~; 

Naııtcı 
&e..ı- e Ranırn 0 ·1 • lfle o k g unun bu söz-
btr kellrne ~ar. hiddetlenmişti ki 
larna.dı Ve ~Ylıyecek kuvveti bu. 
Od&cfaıı eh goz yaşlannı yutarak 

Sarı çıktL 

Nahid * kik e ~aıunun Jaleyi te-t-
la ~ ... ftL edıp beğendiği ve onun-
b- ., CILAından at:.1_ d 

Utün ahba l ~a ar olduğu 
lenç kızca ~a~~f~· hatta bizzat 
ten Jale de Nah·~mdu. Bu sebep. 
Dun harektı v .. ı l e . Hanunıa, o.. 
llıuı ve hatta e :?z erıle meşgul ol
den Sedadı bll ırnseye se fnne. 
llllJı çare.ini e uzaktan tanıınn. 
talep kaPct.. bulmuştu. Bir gün btr 
l'ar - 'P"lnda kalırsa h 

verebilmek i . • t!'m4m ka· 
lenrnek isti çın, kend sı e ev 
da bir Yecek olan genç hakk -
d•. az ınalümat lın ın 
gıl ınlydf? a ası faydalı 
Nahide ıt 

gidiyordu. B~ıın Jalenin hoŞUna 
onu görrn~kte unduklaıı mecliste 
gözlerile onu n zevk duyu~ or ve 
ten onun bugu~"~rdu:. Bu ebep_ 
nirli olduğunun d rhaz ofkelı ve si-
d b . er al fark 

ı ve ır takribini b ına var 
onun bir arkadatile ~l:füc;avaşça 
duğu kanapeye yaklaştı. net otur. 
hararetli bir sohbete dalın h1anını 1 o duk. 
larmdan onu gc:irmediler· t~ı- t J 

• CU\a ·-le Nahide Hanımın, kendisini ıne 
ıul eden bu izdivaç projesind!; 
bahsettiğini işitti. Hatta onuıı son 
IÖzlerini de duydu: t 

:.._ DQşOn btr kere kardeşim, onu 
ikna için kızcağızın bütün mezi. 
yetlerini bir sergi gibi önüne yay
dığım halde bana: "Güzel ses ve 
iyi piyano dinlemek istediğim va. 
kit bir gramofon plağı alırım,, cc. 
va bile mukabele etmez mi? 

Jale fazla dinlemedl Sedadın 
numarasını vermişti. Dudakların
da istihfaflı bir tebessümle oradan 
uzakla§tı, arkadaşlarının yanına 
gitti. 

* A nnesi odadan çıktıktan son. 
ra Sedat bir iki saniye gü.. 

lümseyerek onun arkasından bak. 
tı. Fazla duracak vakti yoktu, der
hal caketini giyip randevusuna 
koştu. Fakat maalesef arkadaşı gel. 
memlşti. Birkaç dakika durup onu 
bekledi. Bu esnada içinde annesi. 
ni gücendirdiğinden dolayı hafif 
bir üzüntü belirmeğe ba~lamıştı. 
Genç adam, haricen tasasız ve la
kayıd gibi göründüğü halde biJhas. 
sa annesine cidden bağlı olduğun. 
dan arkadaşının randevuya gelme
yişini fırsat bilerek onun öfke ile 
titreyen dudaklarına bir tebessüm 
koymak arzusuna kapıldı ve bir o. 
tomobi1e atlıyarak, esasen davetli 
olduğu ahbap evinin yolunu tuttu. 

Kapıyı açan hizmetçi kıza şap. 
kasını verdikten sonra ağır adım
larla salona doğru yürürken içer. 
den billur gibi bir sesin güzıel bir 
alafranga melodi söylediğini işite. 
rek bir an kapıyı açıp açmamak 
arasında tereddüt etti, 18.kin teces
süs hissi galebe etti[:inden ayakla.. 
nnrn ucuna basarak sessizce içeriye 
girdi. Herkesin dikkati şarkı söyli. 
yen kızın üzerinde toplandığı için 
kimse onun varlığını hissetmemişti. 
Sedat ayni sessiz adımlarla bir kö
§eyc kadar yürüyüp durdu ve o da 
§arkı söyleyene baktı. İşte ancak 
o dakikada annesinin sözlerini 
hatırlıyarak gülümsedL 

Ses hakikaten harikulade dene. 
cek kadar nefis ve söyleyen genç 
kız, annesinin tasvirinden daha gü. 
zel ve tatlı idi. Sedat gülümseye
rek onu tetkike koyuldu. Annesi 
onu oğluna almak istediğine göre, 
müstakbel karısını adam akıllı 
görmek, hatta biraz sonra bir yo. 
lunu bulup onunla konuşmak Se. 
dadın hakkı değil miydi? 

• 
İ ki saat 90nraı annesinin ev-

velce vermiş olduğu izahatı 
da hatırhyarak kendi phsi görü§
lerine illve etmif olan genç· adam, 
Jale ile evlenmeje karar vermişti. 
Onunla bir saatten fazla bir mild. 
det konuşmuı ve gerek hallerini, 
ta~ı:lannı, gerekse konuşurken 
yüzunde ve gözlerinde beliren sa
~ ve temiz manayı beğenmiş, tak. 
dır etıniştL Yalnız hoşuna gitme. 
yen bir nokta şu idi: Jaleye: 

. - Sesiniz fevkalade güzel, ıizl 
d.mlerken adeta kınc ' ıden geç. 
tıın ... Dediği zaman o müstehzi bir 
gülüşle: ' 

- Aman efendim, bugün güzel 
Besten çok ne var? Cevabile muka. 
bele etmi§ ve musikiden bahsettik.. 
leri z~~an bir düzilye onu alay e
den gozlerile süzmü,tü. 
d Fakat Sedat, yaptığı her işte ot. 
uğu. gibi, şimdi bp evlenme me. 

selcsınde de derhal kat'i kararını 
vermış ve bu güzel kızı ba§ka bir 
erkeğe bırakmamağa azmetmi§ ol
duğundan bu gibi teferruata ehem.. 
DU.yet vennek iııtemlyordu. Onun. 
la Yalnız kaldıklan bir daki'ka, der 
hal cesaretini toplayarak: 

- Sizinle tekrar ne vakit görü
teceğlz Jale Hanım? Diye sordu. 
Genç kız bu sualin altında gizle.. 
ll~n ~Anayı arılamak istemiyordu; 
Çünku birkaç saat evvel Nahıde 
Haıumm aizıncian ifitUji sözlerin 

'I' AN 7 

"Ne idim? Ne Oldum SPOR Gülmek ihtiyacı 

Daha Ne Olacağım? .. 
(Bası 5 incide) 

bili yüz çe§it kargaşalıklar da baş. · 
kal Ya harplerin bol bol faydalan.. 
dığı ihtiralar? Tahtelbahlrler, t3y
yareler, telsizler, radyolar, tanklar, 
zehirli gazlar, Majino hatları, mik. 
natıslı mayinler, neler de neler, 
dinamitli köfteleri Bunların hepsi 
de yarım asnn içine sığmı§ttr ve 

• gözümüzün önünden geçmiştir. 
Tarih, zannederim, hiçbir asırda 

beş kıtayı, birden kaplamış böyle 
bir fellket serisi kaydetmiyor. Ynl
nız bir tanesi, bir teki insan öm. 
rüniin tamamına kafi ve vafi gele. 
bilirdi. Onun sillesi için~ düştüm · 
diye böbürlenmek yalnız insan de. 
nilen manasızca, mantıksızca, :rnec. 
nunca mağrur bir münasebetsiz 
mahlllkun kan olabilir. Haydi. el
lisine kadar, gençlik ve dinçlik sa. 
yesinde, dünyanın misilsiz ce'<iş.. 
mesine az, çok bir metanetle göğüs 
gerdik diyelim; lakin tam huzur ve 
intizama, sakin, endişesiz ~1ayata 
girmek tatlı bir yaşlılığa erm<?k za
manı gelince asıl büyük kıyametle 
karşılaşmak hiç te ho,~nacnk ve 
bilhassa övünülecek bir akıbet, bir 
pns sayılamaz. 

ı ıte bu düşünce!erledir ki hf'r 
«azete sayfası bana çocuk. 

luğumun o masalını hatırlatmak
tadır. Hatta hazan le-im o derece 
kararıyor ki, radyoda son havadis-
leri aldıktan sonra geceleyin pen. 
cereden dertli dertli dı~arıya bak
tığım zaman, başımın üstündeki 
gök • Lübnandaki dere içi gibi -
bana sellerin eştiği ~iic;li.ı bir me. 
zarlık ve yıldızlar da meydana çık. 
mış cilalı kafa tasları şeklinde gö
rünüyor. Bunların uasında bizim 
zavallı arz, muhakkak, masaldaki 
tılsımlı kuru kafadır VP etrafına 

saldığı ışık, seçebilen için, su fos
forlu alın yazısını yavmaktadır: 

(Ne idim? Ne oldum? Daha ne o. 
lacağım?) 

Maamaflh bu sefer de si7! benim 
bedbinliğ"me bakm.ıyınıı. Belki bir 
mide bozuklu~ geçirmekte o1du
ğum için hafifçe zehirlen~iş bir 
haldeyim. her şeyi oldu~und2n Vf' 

olacatından fena görüyorum, bir 
kara sevda krizi geçiriyorum, ya. 
rın, iştahım açılınca güzel bir ye
mek yer, sigaramı tüttiirür, köpük
lü sade kahvemi içer ve koltuğa u. 
zanırsam, önilmdekı dünya ::nan. 
zarası her halde değl~ir. O clP.ğiş. 
mese bile benim görü~üm değişir, 
tesellisini bulur, hiç olmazsa ~öyle 
derim: 

- Adam sen de .. El ile gelen dü-
ğün bayram! 

Zira her makalede bedbin !ik ve 
nikbinlik biraz da mıde veya kese 
vaziyetine baitlıdır! 

- " -"'"' """ il it 1 il 1 " " ""'"·-

Tramvaydan Düştü 
Akbıyıkta Hamam sokağında 36 

numarada oturan İsmailin oğlu 15 
yaşında Burhanettin, Sultaııahmette 
tramvaydan atlamış, ayaklan teker
lekler altında kalmış, on parmağı kop 
mu§tur. 

Otomobil Kazaları 
Şoför Ahmedin idare ettiği 1665 

numaralı otomobil Gümüssuyu cad. 
desinden geçerken Miihendis mektP. 
bi profesörlerinden İhS'ln Gönana 
çarparak bacağından yaralamıştır. * Şoför Yusufun idaresi:ldeki 
kamyon Fenerden geçerken o civar. 
da oturan Ahmedin oğlıı 6 yasında 
Yaşara çarpaTa!c muhtelif yerleriu
den yaralamıştır. 

tesiri ile Sedatt:ın ho~lanmıtmı~ ve 
onun tarafından gelebilecek t>ir ta
lebi reddetmeğe karar vermi§tL 

- Ne vakit mi? Ne zaman tesa.. 
düt ederse... , 

- Fakat ben bunu tesadüb bı
rakmak istemiyorum. 

Jale biraz sinirlenmeğe ba~la
mıştı. Hafif bir istihza ile sordu: 

- Benimle niçin görüşmek isti. 
yorsunuz Sedat Bey? 

- Daha yakından tanışmak ve .• 
Salona girdiğim zaman söylemekte 
olduğunuz o güzel parçayı tekrar 
dinlemek için ... 

Genç kız arkadaşlarının yanına 
gitmek için onun yanından uzakla
ftt'ken durdu, başını ona çevirerek 
sakin bir sesle: · 

- O parçayı dinlemek mi isti.. 
yonıunuz? Ondan kolayı ne! ..• DL 
yerek hafifçe gülümsedi. Ve başka 
bir ft!Y ilave etmeden uzaklaştı. 

* E rtsl gün ölleden sonra .$e-
dada bir paket getirdiler. 

Klğıdı açınca içinden bir gramo
fon plAiı çıktı. Bu, bir gün evvel 
J alenin ağzmdan dinledi~ melodi 
idi 

Genç adam evveli fAf]nn şaşkın 
etrafına baktı; 90nra annesine IÖY
lemif olduğu sözleri hatırlıyarak 
hafifçe kızardı ... J alenin niçin ken
dJıile alay ettiflni anlamıştı ... 

Bölge, Gazet ecilere 
Haber Sızdırmamak 

için Kapılarını Kapadı 

(Baıı, 3 tincDde' 
heaerlerl olan fıkra \'e ,·akalar var. 
OnJ,an toplamak. 

- Orta oyunu sibl Ja1nı7 gfildiL 
ren sanat eserlerini ihya etmek. 

- Tamamen Türk nüktesine dayL 
nan komedilere müklfat vermek. 

- Meddahlığı minder tuhaflığım 
Frenklerin diseur'leri şekline sokup 
ı~• eğlencelerinin numaraları ara. 
sına sıkııtırmak. 

"TAN K upası11 Maçlarında 

ile 2 - 2 Hayriye Lisesi 

Dün Galatasaray 

Berabere Kaldı 

- ''Kahkaha severler cemiyeti" 
fibl cemiyetler teşkil etmek. 

- TWıaf fıkra ve mizahi eserler 
milsabakas1 açmak. Bunları bü ·ük 
içtima 1111onlannda jüriler önünde 
siyi etmek. Beden Terbiyesi İstanbul Bölıesi 

birbirini takip eden garip kararları
na bir tane daha ilave etmiı buluaı. 
maktadır. Bölge Asba9kam, Bölgede 
olup, bitenlerin dışarıya sıxmaınası 
için, gazetecileri bölgeye aokmama
ğa ve mernurlarla temas f!ttlrmeme. 
ğe karar vererek, hu kararını spor 
şefi Kemal Har m ile gınetec:ilere 
tebJii ettirmiştir. 

Hiçbir devlet dairesi. bugıine ka
dar kapılarını g8'7.etec·lere kapama. 
mıştır. Spor işlerimizin bir sır ola. 
rak kalmasını istemek, tahfıtlle bizi 
olduğu kadar, spor efkAh umumiye. 
sini de h•yrete dftşU~ektlr. Maa
ınafih bu titizliğe rağmen. bu eırar 
perdesini yırtarak, en gizli hnberh!rl 
bile alat'Bğıınızdan emin bulunmak. 
ta~ ız. Yine Bölgeden sızan haberleri 
okuvucularımıza veriyoruz: 

Lig heyetleri toplanmıyacak 
Klii~ murahha~lanndan teşekkül 

eden lığ heyetlerı, her h~fta muntaza. 
man toplanmakta ve hakem rapor
lan üzerinde konuşmaktavdılar. Hiç
bir karar venneğe salahly~ti olmı. 
yan bu heyetlerin toplantılannı lü. 
zumsuz gören İstanbul Bölgesi, ba
dema bu toolantıları yapmamıya k3-
rar vermiştir. 

Futbolculara dera· 
Bölge, maçlarda çıkan son hadise. 

lerden sonra, hakemlerimizin kJüp. 
lere giderek futbulcülcre, nazari bil
~Uerini arttırmak gayesile ders ver. 
melerine karar vermişti. Bu karara 
göre de, evvelce hazırlanan notJan 
Bölge spor servisi şefi, klüplere gi. 
dip. okuyacaktı. 

Bölge spor servhıi. ilk defa olarak 
Galatasaray klübündcn gün istemiş
se de. Galatasaray baş kaptanı, ken. 
di futbolcülerinin derse jhtiyacı ol. 
madığını bildirmi ve bu ~özlerini 
irn1a ile de teyit etmic;t:r. 

Hakem komitesi Başkanlığı 
Abdullahın fstifasile, Bölge hakem 

komitesi başkanlığı da açık bulun. 
maktaydı. 

Hakem komitesi baskanhğrna da. 
futbol ajanlı,ltına ilaveten Hasan 10-
mil tavin edilmiş ve vazifesine ba1-
lamıştır. 

Bölge ve klüplerl teltif 
Genel Direktörlük miıhasebe mO. 

diirii Nafiz, bölge ve klilpleri teftiş 
etmek üzere fstanb111a gelmiftir. lkı 
tefti§e daha ziyade, İstanbul • Anka
ra muhtelitJeri maçında oyunculara 
para meselesinin sebep oldufu .a,. 
lenmektedir. Çünkü Bölgenin bu ha
reketi, Genel Direktörlük nezdJnde 
fena bir tesir yapmıştır. 

Muhasebe mfidilril aynca Fener-

bahçe, Galatasaray, Beşikte! klüp. 
!erinin hesaplarına da bakacaktır. 
Spor. hareketleri tesbit etlikttk 

Bölge, spor hareketlerini fotoğraf. 
la tesbite ve bir spor albümü hazrr
laıriıya karar vermiştir. Bunun için 
de, ayrı bir servis ihd&' edllm!ş. bü. 
tün malzemesi Bölgece mübayaa e
dilmiştir. Bu işe de eğitmen kursu 
mezunlarından· Ziya Atlf!t memur e. 
dilmiş ve dün yapılan mektep maçla. 
nnın re5imlerini çekmekle vazüesi
ne Ôaflamıştır. 

Dünkü Tan Kupuı marltın 
Diln Şeref ve Taksim stadlannda 

TAN kupuı mektepliler futbOJ pın. 
piyonauna devam edilmlf, Taksim 
stadında Galatasaray - Hayriye, Yü. 
ce Ülkü - Şlfli Terakki, Şeref sta. 
dında Erkek Muallim • Pertevniyftl, 
İstanbul - Vefa liseleri karşılaşmış. 
lardır. 

Taksim stadında ilk mnt;, Yike 
Ülkü - Şifli Terakki arasında olmuf, 
h!rln<"i de\'re 2 - O Şişli Terakki le
hine bitmiş. İkinci devrede Yüce th. 
kü de bir gol kaydetmiş ve bu su
retle de müsabakayı 2 - l Şişli Te-

Bu fikirlerime ba~blan da 11Ave 
edilebilir. Yalnız blitttn bunlarda 
mutlaka hükumetin yardımı. hiç nl. 
mazsa tasvibi lazımrhr. Cünkii hiç
hfr güzel sanat kendi kendine inkiı.nf 
edemez. Mutlak himrıveye muhta~tır. 

Bu dediklerim '\'apılsın. aradan bir 
11ene geesin. Bakınız, yiizit (atık. ıu. 
ratı aıık kimseler ne kader eksile.. 
<"ektir. 

Sö~·lemlye hnm-m ihti;uç var mı':" 
Bayatı pemhe ı:ören ve neşe~; iti. 

yat eden fertlerin luırduiu cer}'lh·f!t 
ne kuoetli, ne u•ar diri olar. Pek 
ileri gittim diye aurlanınız korkn
ılle 8ÖJ'lemiyonam ıma içimden so 
ı~lyor. • 

Gülmek, bir mflJetin manf!viyatına 
çevrilmiş bir Majino hattıdır. Gil1-
mesi bol, nesesi yerinde milleti nev. 
ınit edecek, mane' i:'\·atam sarsacak 
hichir kuvvet tasavvur etmem. Hal
buki en knvntli silahlara malik mlL 
letlrJ', çok defa m•n•vt ~ephede ,.._ 
kılıyorlar. 918 de Almanların mağlA. 
biyeti ribi. 

Gülelim Allahaşkına biraz, ıüle
lim! rakki kazanmıştır. • 

İkinci oyun günün en mühim ma- ---o-
çı olarak Galatasaray _ Hayriye a- EKONOMi : 
rasında olmuştur. -----

Binnci devre 2 - ı Galatasaray Virjirua Tütünü 
lehine kapanmıJttr. İkinci devrede Yetişti.dleeek 
Hayrive Usesl beraberliği temine Plyasamızaa muht•llf ımailardan 
muvaffak olmuş ve müsabaka da 
2 - 2 beraberlikle neticelenmiştir. yüz eli bin liralık ihracat yapılmış-
Maeın zevkle cereyanına hüem ~ ıır. İngiltere için yapılan tutün mu. 
zi Tezcanın güzel idaıesi amil ol- bayaası hakkında a1Akadar tüccarlar. 
muştur. Ja temaslar yapılmıştır. Şark aunta-

kasında ve bilhusa Ga .. t Antep ve 
Şeref stadında da 01' oyul\P Erkek "Maraş havalisinde VirJinla tütilnü f 

Muallim - Pertevniyal vapmışlardır ' . . . .. -
Pcrtevniy 1 ilk d ·, ed t • b' · yetıştırılmesi mumkun olacağı yapı-

a • e\ r e. ynp ıın ır lan tecrübelerden anlaŞLmıştır. Bu 
golle salından l - O ga\ıp aynlmış.:. mıntakada bu cins tütünler yetişti:il-
tır. • diji takdirde lngiltereye bu cinst'en 

Son mae, İstanbul • Vefa Jıselt-rl satılacak tütün miktarı da on m111(>n 
arasında olmutı birinci dev:rede V.e. kilodan fazla olacaktır. 

~:/m~. ~kl~:;i~e::!iee~:tan°~:ı-;.: Deri ithalatı İçin Endişe 
ıi iki gol kaydederek maçı, 2 - 1 Deri ithalatı tüccarlarının yaptık. 
kazanmıştır. lan bir toplantıda mevcu! köselelik 

derilerin mevcut stoku tesbit edil. 
Kopdağı Yolu Açılıyor mlştir. Bütün memlekette mevcut o. 

Bayburt, (TJ\N) _Nafıa VekAle. lan köaele miktan 2 • 2,5 milyQn kilo 
arasında bulunmaktadır. Bu miktarın 

ti, Kop datmın kardan temizlenerek ancak ilç, dört aylık ihtiyacı karşılı-
yollann nban lptidasına kadar ~ut- yablleceği anla11lmaktadır. Bu itibar. 
laka açdması için, kati emir vennft- la hariçten köselellk ağır derilerin it
tir. Bu maksatla 1800 amele çallf· halinde zaruret görülmektedir. Fa. 
maktadır. Nisan bidayetinde yolun kat tüccarlar getirilecek olan derilc
makineli ...ıt ile açılabtlecejf sanı· rin flyatlarmın takyit edileeetınden 
lı B h ber -'- "--rtnd " dolayı ltha14t yapmıya cesaret ede-yor. u a , ~.,.ua ~ e mw. 
ıait tesirler 7ap1D1f ve halkı MVin- memektedirler. 
dirmiftir. ==;;:z:======================-

IKüçiik Memleket Haberleri 1 

ı~tanb~I Belediyesi ilanları Nevşehir Kaza Kongresine 
Arzedilen Dilekler 

3702 •Ylh kanuna tevfJkan İstanbul tehrf hududu dahntndetf bDOmwn tiyatro 
ve sinemalara ait dQhullye OcreUerl Oe ın nıf olmak tızere aşağıda ıt\sterlldlti te
kilde yeniden tan7Jm ve teab1U Dalml ıı:n eümenin 10-2-940 tarihli tcplantasında 

kararlqtınlmıştır. 

Sayın hallOmwn 27·2-HO Süı l(lnOnden IUbaren bu ftatıar Qzerlnden sinema 
ücreti vermeleri ve lüzumu halinde Belec:U7emizce taad.ik edilmiş olan Qcret tarlfe-
lerlnl tetkik etmeleri ilin olunur, (1295) 

Birinci •ınıf• dahil ılnem•l•rın 

BlrJnd sınıf localar 
dOhull ye Dcretlert: 
200 Kunıı 

Nev,ehlrde kaza parti kon
gresine arzedilen bazı dileklt!ıf' fl'D. 
lardır: 4 - 6 kazanın ortasında bulu
nan Nevfehlrde bir hastahane yapıl. 
ması, civar köy ve kasabalar çocuk• 
larının da istifadesi için orta mekte
be pansiyon illvesi ve bu mektebin 
liseye kalbi, davaların süratle neti· 
celendirilmesi için Adliye teşkilatı
nın takviyesi, belediyesi olan 'köyler 
mektep projramının oehir mekteple
ri projTamına tahvili, mektebi olan 
nahiye ve köylere muallim gonderil· 
mesi, köylere taksitle pulluk ve dört 
tekerlekli araba temin olunması. 

İklnd sınıf localar 
Lüks balkon veya koltuk 
Hususi veya birine! mevki 
İklnd veya dühullye 

150 ,. 
fi) .. 

30 .. 
20 .. 

ikinci eınıfa dahli alnem•ların 
Blr:lnd sınıf localar 

dühull ye Ocretl' 
150 Kuru 

İkindi sınıf localar 
Lilb balkon veya koltuk 
Hususi veya birinci mevki 
İklncl mevkf veya dühullye 

120 .. 
35 
25 
15 

.. .. .. 
OçOncD .. nıf alnem•l•rın dDhullye Dcretlerl: 
Birlncl ıınıf localar 100 Kul'\11 
İkinci sınıf " 80 " 
Ltlkı balkon vqa koltuk 2S " 
Husus! veya blrlnd mevki ::SO • 
İkinci mevki veya dühullye 10 • 

Birinci eınıf 1 klnol .,,.,, 

tlyatroı.,. du • tly•trolar du-
tıullye dcretl tıullye Oeretl 

BlJ1nct S. loea&U' 250 200 

!kfnei s. localar 200 150 
Lüks balkon veya koltuk 50 fO 
Blrtnel veya hwıual mevki 

,,, 35 

Balkon 40 IS 
Galeri !O 25 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden: 

OtDnoD sınıf 
tlyatrol1r du· 
tıulfy• Deretl 

150 

IO 
25 
JI 
20 

UçQDcQ aır.tt Mırt birde ~. Ona ı6re ,.atıh 
hrlnf lise mMilrfQ!!lne 16ndermelerl rfea olunur. 

talebe \'elnerlnden tablt
(1193) 

tZMİTTE - Yarım kalan Halltevl· 
nln inşaatı bitirilmeğe başlanılmlf· 
tır . * Pazar yeri çok dıu· olduğundan 
pazarın başka bir yere nakli istenil
mektedir. * Belediye meclisi, yeni lçttmala
nna bqlamıştır. Azadan Kasap Ah
met Bayraktar bir takrir vemıif, b
mitte satılan etlerin hileli olduğunu 
lddJa etmlı ve koyun, keçi manda. 
oilak ve dana eti satan kaaaplann 
tefrikinl istemi§tir. * Avcılık ve atıcılık klnbü, yeni 
bir binaya tapnmıı bilardo salonu 
da vücude ıetlı'mi§tir. Balo ve sürek 
avı hazırlıktan yapmaktadır. 
* Kağıt fabrikasından şehre veri 

len elektrik ceryanı 18 saat kestlmif. 
sınat hayat durmuştur. Bilih:ıre arı· 
za tamir edilmlf ve tekrar cervan 
'ftrilmiftir. 
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~ • NEZT.E • NEVRALJi 
JJ.AŞ •DİŞ~ KIRIKLIK 

Bütün Avrupa ve Amen1can 
parfümeri mamulcitının 

Türkiyede 

HAKiKiSiNi 
~ . 
EN ucuz 
fi.aflarla satan yegine müessesedir. 

Hasan deposu yeni adresi 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay 

durağı karşısında 

SOGUK 
ve 

ALGINLIKLARI 
AGRILARI 

iMA 
EDER 

BAŞ, DİŞ , 
ROMATİZMA NEVRALJİ, 

NEZLE, GRİP 
KIRIKLIK 

günde 3 kaşe alınabilir ve bütün ağrılan derhal keser. Lüzumunda 

MUHIM iLAN 
EMLAK ALlUAK 

İstiyeııler 
Galatada, Yolcu Salonu kar .. 

şısında, altında büyük mağaza.. 
yı ve arkasında her şeye elve.. 
r:i.şli ve gayet büyük Depolan 
muhtevi 

~. 

ı TAVZiH 
Beden Terbiyesi Genel 

i LAN 1 
Oirektörlü9ü fstanhul 

Bölgesi Başkanlığmdan ! 
27-1-1940 tarihirıdenberi ilfuı edilmekte olan '755.894.03 lira keşif beden! Dol

mabahçe St.-ıdyum inşaatı ekslltmes.ine ,P, rmek isteyen talipler en az bir tıeabh!ltttı 

400.000 liralık bu işe benzer bir yapı I~ y apıruş olduklanna dair ibraz edecekleri 
vesika ile t1ksiltme tarihinden en az sek iz gQ.n e'\'Vel İstanbul VilAyetıne mün
caatla ehliyet vesikası almış olmnlan ve ayni zamanda 1940 yılına aid Ticaret O-
dası vesikasını da htlmil bulunmaları ilan olunur. (1197) 

,-. .. --!imi--------------------~ MODERN BAHÇE VE GÜL MERAKLILARI 

''FRENKY AN,, Hanı 
namile maruf emlak Beyoğlu 
dördüncü Sulh Hukuk Mahke
mesi tarafından satılığa çıkarıl
mıştır. Satış önümüzdeki Salı 
günü (20 Şubat) saat 10 da mez-
kur Mahkemede yapılacaktır. Envai g(lzel çamlar, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top akuya-
Emlak: almak isteyenlerin bu lar, şekil verilmiş ve ~aya sarkan süs fid:ınlar:ı.. yemiş ağaçlan, 200 çeşid ett-
fırsattan istilade etmeleri ilin kefil yediveren Avrupa gülleri, ~eırulye ve parasol güller vesaire vesaire- Or-

_ı taköyde Ankara Bahçes~nde bulabiltıeeksinfa. VASi L. ••••ljll" 1 .. ••••mlilll Kataloğumuz isteyenlere gönderilir. olunur. 

urmmm1111mmUD11t1m·e111111rnmrmmmıurmmnmnwuınnnn11111nrm11u11u1ın:ımuıuıııruırnnınınıuuıD11nun1um·m11mmnnnn111nrınuırn11-
F O S FA R SOL, Kanın en hayatı kımıı olan kırnnzı yuvarlaeıklan tazcliyerek çoğalhr. Tatlı iştah te- 1 
n.ıin eder. Vücode devamb ıenclik, dinclik verir. Sinirleri canlandırarak asabi bubranlan, uykusuduğu g:i.. i! 
derir. Muannid inkıba:darda. barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürriey e, Sıtma n.ekahatlerinde, Bel gev11ek- ;: 
Jiği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. ii 
FOS FARS O L'fi.n: Diğer bütün kuvvet şurublarmdan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUV. = 
~'ET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal eöstermesidir.. § 

K u y y ET '. 1 s T 1 H A s u R u B u Sıhhat Vekaletinin resmi mıisadesini haizdir. Her eczanede bulunur. e 
iilmmmmnımmmnmmnmm mimımıfmlwi1DiUlfllTDBnmtı1mırrumımınnıiiiiifinn1111Tilmmnımınmumnummunınn11uıumnnuımnımnnımıııınnmnmnn111nın1111~ 

.TURKiYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurul ut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000,000 Türi Lirası 
Şube ve Ajımt adedi: 265 

Zirai Ye ticari lier nevi Nnka muameleleri 

Para Birikf irenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilıbanız tasarruf besaplannda en 

u 5() lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ıı1pğıdaki 
- pluna göre ikramiye dağ1tılacakhr. 

'4 Adet 1.000 Lirahk 4.00ct Lira 

' ,. 500 • z.ooo .. 
4 • 250 • 1.000 • 

40 " 100 "' 4,flOO • 
100 • -1 • 5.000 • 

120 - '° • 4,800 • 
18'0 • 2ü • 3,.200 ; 

DIKKAT: Hesapıanndaki paralar bf.r sene lçinde 50 liradan aşağı 
dü~iycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verUecekt:ı.r. 

Kuralar senede 4 defa, ı E)'ltll. ı Dirindkanun, 1 Mart ve 1 Hattran 

tarih le rinde çekilecektir. 

· " .. " .. ~ 1v•.·.·,. , >:. ,<I.; "'· - : • 

İstanbul Orman Ç. Müdürlüğünden: 
I - Kartal kazıısında huduUan :artııa mede yaı;ılı Ç8k1roflu fundalığı aevlet 

ormanındıın 6720 kental !unda çalısının altı 11y içinde kesilip ormandan ~kanlması 
15 ı:ün ınudd,,tle ıeık ıırttırmaya ıtenuımu ştur. 

2 - Art~ırm.:ı 21-2-!HO tarihine nıusadi! çarşamba gi.lnQ saat 15 de icra edrle-

cektir. 
3 _ Funda çalısının behPr kentnlinln muhammen bedeli 5 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 25 lira 20 kuru~tur. 
:; - Şaı tn.ı:ıme ve mukavelename proJe !erini gönn~k isteyenler ba müddet irin-

de tst::ınbul orman nıO:Jürlüğüne müracaııt edebilir!!!!'. (915) 

En Son Modalarla 
Ahenktar Yeni 

PUDR 

En son 
moda k0-
leksiyonlan 
bu mevsimin 

n 

roplan, yeni yüz ve ten renklerile 
imtizacı ieab edeceği hiss.ü:ıi uyandır
maktadır. Şimdi, meşhur bir güzellik 
mütehassısı tarafından icad edilen 
en son moda renkler, cazip Tokalon 
pudrası serisine dahildir. Ve her yer
den tedarik edebilirsiniz. 
"NATÜRALLE" - Gayet beyaz cilt 

ler için saf ve şeffaf bir güzellik te
min eder. 

"PECHE,. - Açık tenli sarışın ve 
esmerlerin ekserisine gayet uygun 
bir güzellik temin eder. 

"BRUN SOLE!L,. - Esmerler için 

cazip bir sevimlilik temin eder .. Ve 
şimdiye kadar gördüklerinizden da
ha parlak, daha canll ve daha cazip 
diğer birçok renkler. 

Tokalon pudrası havalandrnlmış 
- ki bu sayede on defa daha ince 
kılar - olduğundan tabii goruuur. 
Onda taze ciceklerin kokusunu his
sederseniz. B~ pudra, "Krema köpü
ğü,, imtiyazlı usuJiyle kanştınlmış 
olduğundan iki misli fazla sabit du
rur. Tokalon pudrasının yeni ve ca
zip renklerini görünüz. 

Dr. SUPHI ŞENSES 

1 İdrar yollaıoı hastahkl:ın müteh.as-J 
!lst Beyoglu Yıldız si.nemast ~a1'§1Sı 

tramvay durağı Lekler apartunam 

' Tel : 43924 . 

Ağzın Hıfzıssıhhası 

Dtştert •tlita •e be1u-ıınubefue için 
lıeme.a lı:üçiilı: 1a~Jerı.nda •t:uu lulJilllııb
h~urıu itine etmek: liıtımdır. : 
OtluııuT:Uu veya lcrzınıı.ıa tuTafet •ua· 
eında daima DENTOL •iistawratıaa 
bulund\Jrml\yı aDatmayına:. ~ 
PASTEUR tetlrilderi -yesi...re l•tl'hur 
ehınH DENTOL caüat.ah:ıı.arab. ıaye\ 
• nti11eplilctir. 
~ deıenfelcte ft Utir eder. t>iş .,f
oalarının siyahlanmuıaa maııi olur. Di~·• 
lue parl&k bir be}ulık~, •.der .. 

[
•0ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ••

1 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. j 
1 - Şartnamesi mucibince 6 adet kaıLycn kapalı zarf usuliyle satın alına

caktır. 

n - Muhammen bedeli "24000,, lira muvak!{at teminatı .. 1800,. liradır. 
lll - F:biltmc 20-2-910 Satı günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 

Şuhe:>indekl Alım Komi!'yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler ber zün sözü geçen Şubeden ve İanir, Aııkara Başmüdür

lüklerinden parasız almabilir. 
V - Milnaka.sayıı girecekler mühürln teklif mektuplıırmt kanunl vesalkle 

3 7,5 güvenme parası makbuı: veya banka temlnnt mektubunu ihtiva ede
cek kapalı uırfiarm ihale l?linil eksiltme !!aathıden bir saat evveUce ka

. dar mezktlr komisyon ba~kanlığı na makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dı~ (82~) 

?Dev Je.t ··oem.iryotİafı.~ ve:: trmanları.Jslefme.:. u~.·.iqar~§tf!-~n~ii : 
·' .... . . 

Sirkeci gan meydanı ile planda gösterilen yolların Topelta sistemi as!altlanrr.ası 
~i 28819,20 lira muhammen bedelle ve ka p:üı zarf uııullle münakasaya konmuştur. 

1 

• 

Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 lira dır. Münakasa 1-3-940 cuma günü saat 1 

11 de Slrkccide 9. İşletme binasında A. E komisyonu ı.-.rafındaıı yapılacaktır. İs
teklilerin ayni giln ı:ınat 10 ıı kadar kanu nl vesaik. temin.ıt ve ehliyet vesikalarını 
ihtiva edecek olıın kapalı 1..arflarını komisyona vermeleri lfizımdır. Şartnaınel~r 
144 kuruş mukabi!Jnde Sirkeci vcznesmd en '\·erllmcktı>dir. (1084} 

Askeri Liseler l\liifetti~liği.nden : 
Son ,ıı;ilıılcrdc ıclzelc bölgelerindeo baı.ı talcbf'ler asker! nıekleplere girmek için 

muhtelif ma 1rnmlara müracaatta bulunmaktadırlar. 
Zelzde fcl!ıket.itıe uğrayan Erzincan A~ keri orta o:tulıı talebeleri dii(er asked 

okullıırsı yerle;:ıtirilmi~ bulunduğundan bu okullarda talebe kabul edilecek yer 
kalmamışttr. 

Askeri mekteplerin 940 - 941 tedris senesi için Nlı:an - 940 da başlanacak ta
lebe k;;ydiikabulilnde zelzele fe!Aketine uğrayan talebeler tercihan rlınacağından 

bunların şimdiden kayıt ve kabul kağıtla nnı hazırlıyarak vaktinde askerlık ~-
belerine müracaaUarı laı:ımdır. ( 1225 ı (947) 

otırtdt. iii'IStııu,. 
ı ı r • ecnoelanl• • 
parllınerUtrde w ı 
-dy411 r.ağaııtarda 
uutır. 

Alaturka ve alafrangQ~ 
Mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE !lıı~IM 
Her eve lazım olan bu kitap, 

bine yaktn yemek. tatlı. Pas~. 
lar pişirmesini kolay surette ta
rif eder. 
Flatı: 100. rildlisi 125 kuru~. 

Sahıt yeri: 
İstanbul İnkılap Kitabevi , _______ , 
YPSALTIM 
O Bir asra yakın zamandan 

beri en nefis ve en güzel 

t 
R 

G 

K · 

PSA1

LTI R 
o l mefru~11t mağazalarında 

satılmaktadır. Siz de iyi ve p 
A güzel mobilyalar atmak is

terseni1., Beyoğlunda Mü- U 
D ellif caddesinde Kabr!~tan 

sokıı~mda 8 numaralı eski L 
l P s A L T 1 mağazasmda:<i 

meshe:rimizl ziyaret ediniz. O 

, ...... ..-~a--•IL.•AN~-.._, 
İHTİRA 1 

"Demir süngerinin Lup'lar ha-
line tahvili için usul., Hakkın.. 
da alınmış olan 18.11 936 günlü 
ve 2198 sayılı ihtira beratı bu 

Telsiz ve Rasat Aletleri Barakası Yaptırılacak 

Y eşilköy Mıntaka Meteororop istasyonundan: 

1 defa mevkii fille konınak üze.. 
1 re ahere devrüferağ veya icar 
; ·:>dil~eğinden talip olanlarır.ı 

1 
Galatada, İk.tısat hanında, Ro. 

ı bert Ferri'ye müracaatlan ilan 
-.lnY'ltıT , 

29 - 2 - 940 tarih Perşembe günü saat (10) da Yeşilköy Mınfaka Metf'<>rolo~ is
tasyonu binasında (5113.07) lira keşif bedeli olan Yeşilköy Mıntnka Meteorolo~i 
İst.<ı.syonu için yapılacak Telsiz ve Rasat Aletl<>rl Barakası inşaatı açık: eksiltmeye 
konıılmuE1tur. Muka~ele, Eksiltme, Bayındırlık hsh~ri. genPl huı-usf ve fenni ş."lrtmı

meleri, proje 'keşif ~sııst ile buna mtitcferrl diğer evrak dairede görülecektir. 
MU\•akkat temin:ıt "384" liradrr. 
İsteldllcrin en az "5000" liralık bu işe benzer is ya'ptığına dait' idnreterlncferı al

nnş oldu'u vesikruara istinaden İstanbul Vilfiyetine müracaatla eksiltme tarihinden 
8 giln evvel alınrruş ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ile gelme-
ll!l'L (1175) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü · Bam 

LQtfl OÖRD'ÜNCO. 

Guetecilik ve Neşrl~t T. L. Ş. 
Basıldıfl yer TAN matbaam 


