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8er lin, 
taarruz 

Hol anda ya Bulgaristanda 
şayialarını 2 ~ • 0 ~ 0 

. Surgun 
tekzip 

'-~an gazetelerine göre 

Taarruz 
Çarşambaya 
başlıyor ! 
Hıtlerin 

etmıyor Türk var 
-r 

Bulgar hükllmet i 
Hududumuzdaki askerin i terhis ederken 

Bu zavallıları kurta rı p 
dostluğunu isbat etmelidir 

Bulgaristandaki Türklerden ı 
altı kişilik bir muhacir kafilesi 
bugünkü Konvansiyonel trcnile 
şehrimize gelmiştir. 

garistanlı Türklerin çoğu eziyetle 
angarye islerinde ezilmekten adeta 
tanınmaz hale gelmişlerdir. h reisliğindeki 

arp meclisi Hollanc1anm meşhur l&le tulalan acaba h arb sa.liası olacak mıf ... 
Çok sefalet içinde olan bu za· 

vallI yurtda~lamnız, Bulgaristan· 
da yerli Türlclere karşı tazyik ve (e 

na muamelelerin hala devam etmek 
te olduğunu söylemişlerdir .Bunla 
rın \'erdikleri izahata göre,bilhassa 
Türk nüfusunun kesafetile tanın· 

Alakahlarm, elçiliğimize müra. 
caatlerinden henüz bir fayda elde 
edilememiştir. Bila.kis müracaatı 
yapanlar daha fena muamelelere 

maruz kalmışlardır. Bu vaziyet 
karşısında çok ıstırab çeken bu 
yurtdaşlarunız, anavatana dön
mekten başka kurtuluş çaresi gö· 
remediklerinden bir çok aileler 
seyahate çıkmak için hazırlık ya
pıyorlar. Bayramerte:.i bunlarm 

vahim kararlar vermiş 

4.lmanga ile Belçi
ka arasında tren 
ef erleri kesildi 

8elçikada iaşe hususunda bazı 
irler ahnmasına lüzum görüldü 

, ~!ı:ika 1'fajiM hat~•n•'"n hir 

'C6.-1 " .-
ft~ısec:_ec!ff 

~ 
lirkiye - ltalya 
~laşması 
~~lllkün olup olma
~~ sualinin cevabını 

" ~, ... l'rıada aramak la
r,i"'ldır. 
'ı •tı: HA SAN KUMÇA Yl 

'1} lkJ .. 
~"""a~ Sundür Türkiye \ 'C Yu-
llraı. illa İlaha arasında bir it 
,~ \ . --~:3-a anlno:ma hazırlanılığm. 
~~ti( ~edenler , ar. 'ti · liul;ar huclutlarımlakl 

iL ~tiıı 
'llt 11• terhis edildlldcrl hal>e· ... ..,. 
~ltt c olarak bu tar-ula. üç 

~•tlaıı a~ınıla yeni bir ittifak 
."'4tll dıgmcı:m bahsrclllıncsl 
~~ ~ltııda filli 'e ınüsıK't bir 
l.., "erınıyecek bir sa\'iadan '\\ aı - • 

' a bile gene Alt<lcniz 'it llıda. sulh lehine kal dolu.. 
~'lr hUdisc tcskil eder. 
~~t bu;üııkü ah\ al 'c serait 
'ıt '-il ~rı bir itilfıık nkclinc mü. 

~' dir? Fikrimizce bu sualin 
~I. ~ Ankarada \ 'e Atinada 
''\ g lnada ara.mak liizımdır. 

erett l'ürklye, gerek Yunıı
( De\"1U111 4 üncüde) 

gi.iri!nÜ':·· · ('\'n71sı 4 ünrüd~) 

Şeker Bayramı münascbe. 
tile gazetemiz mevcut teamüle 
uyarak diğer arkadaııları gibi 
yarın ve öbür gün intişar et
miycccktir. Okuyucularımızın 

bayramlarını şimdiden tebrik 
ederiz. 

, ....... ,.. ............... ...., 
Mosko"ada 
Fınlandiya 

müza kere leri 
Lon<lra, 12 - Mosko,·ada Fin. 

landiya murahhaslarilc yapılan 

müzakereler etrafında muhtelif 
mcnbalardan alınan haberler bi. 
ribirini nakze<ler mahiyottedir. 
Müzakerelerin kesilmek üzere ol
duğu söylendiği gibi anlaşma ih
timallerinin kuvvetlendiği de ha.. 

ber veriliyor. 
Tas ajansı, Stalinin Finlandiya 

tarafından yapılan son tavizleri 
reddettiği hakkında verilen habe. 
ri tekzib etmektedir. 

Moskovnda bulunan Finlandiya 
maliye nazırı Tanncr telefonla 
lsveç gazctelerbe verdiği bcya -
natta. Sovyet hUkumetile yapılan 
temaslarda yalnız yazılı tebligat 
teati edildiğini tasrih etm~r. 

mış olan Kırcaali mıntakası hal. 
kından 25.000 ki~i sürgün vaziye· 
tinde yerlerinden kaldırılmışlar· 

· dır ; bir kısmı eski Bulgaristanın 
bataklık ve ormanlıklarına, bir kıs 
mı da yol inşaatına sevkedilmiş· 
lerdır. 

Askerlik çağında olan bu Bul· 

gelmeleri bekleniyor. I\1ali vam
yetleri harekete müsait bulunmı
yamar da hükumetimizin yardı. 
mım temine uğraşıyorlar. 

Almanyada halkın 
··~· kauyo•lar.. memnuniyetsizliği artıyor 

"Yanlı§ kitap,, dedikodusunun akisleri Suikast dolayısiyle lngiltere itham 
-------

ısmail Ha JİOİn kitabına göz gezdirirken edilmekle beraber Nazi ler Kralcı-

Bi r öğretmen yanlış ıa;.~~ 12Yac~~d:.~:~~~i~n!~e~:~:r~!: 
b u 1 an 1 n d a :.:~ği~·::.~:d:nla;;,;:;~iyet . mc;;~;:~~ 

0Göring dün Almm 
Slovakyada eski Çek hüku - milletine sabır tavsiye eden bir 

meti hesabına bir suikast tertip beyanname neşretmiştir. Münib 

Ya n 11 Ş 1 n 1 b U 1 U Y O r ' etmekten suçlu birkaç kişi tev- suikastından sonra böyle bir lL 
• kif edilmiştir. Yeni tevkifat ya. tap manah görülmektedir. 

pılmıştır. Bunlar arasında biri Paris, 11 (A.A.) - National 

liderlerden olmak üzere Bratis • Tidene gazetesinin Bertin mu. 
hmail Uau:tı' in, (l\lua.,.ır T ürk . 

l~dcblyatı Tarihi) adlı eserdt• 1 
buldo~u yanlı~lara dair Jal.dı itı l 
bir sıra makale ÜZ<'rİne bir cif:. 
retml'ndr n aldığınııı uzun bir 
mektubun hir kı..,mını dün neşrrt. 
mhtik. Oku,·m·umuz bu ,·aııların 

uyandırdı~ı • detlikodmla; ' c bu 
ıkdlkodunun mat buat sa lıa!'iın· 

d:' lım.u"'i~·le ınuallimkrin bu 
~·anlı~lan me;nlana 'unnak n~ 
bu mah1.0ru ~idcmıek lı;in lsmail 
Ha bib o rtaya çıkınca~ a kadar hiç 
bir ~ey ~·apamamıs oldukla n ~·o· 
!unda bir telal, ki doğumıasındıın 
mii t~ .... irdir. J\lııstara ::\"ihaclın "ii. 
kiıtu ka~ı,.ında l.rnc'i mukabele. 
"ine sc b<' b bir hakikatin ' e bir 

meslek hakkının müdafaası hb l. 
<li r. 

( )~retm<.'nin me kt ubuna de\ am 
rdiyonr1.: 

lsmail Ilooibin kusurlarını bul
duğu kitab (·Muasır Türk Edebi
yatı tarihi) d\r. Liselerin ll'>n sı. 

nıflarında okut\ılur. İsmllil Habib 
de gene lise !erin son sınıfla
rında okutulan bir kilnb mUellüi
dir: Edebi Yeniliğimiz. 

(Edebi Y cnilif:;rimiz) milellifi 
elind<.' pcrte,·siz, üç buçuk hafta, 
< Muasır Türk Edebiyatı Tarihi) 
üzerine e~ilerek bir şey aramış : 
Mustafa Xihadın vezni veya aruz 

( Deumı 4 Uncfülc) 

SON DAKiKA 

Holandadaki lngiliz 
tebeası çekiliyor 

Amsterdam, 12 (A .A.) - Holandadaki lngilizler konsolosluklar 
dan bir tamim almışlardır. Bu tamimde llolandada kalmaları için 
hususi bir sebebi me\·cut olmıyatıların lngiltereye a\'detleri tavsi~·e 
olunmaktadı r. Nakliyat için her türlü tedbirin alındığını ilaveten 
bildiren bu tamimde 11<'1andada kalacak olan lngilizlerin de da· 
ha sonra l~iltereye gönderilmeleri mümkün olabilecekse de şimdiki 
gibi hususi bir vapurla seyahat edemiyecekleri söyleniyor. 

lavanın mühim şahsiyetleri de habiri, İngilizlere karşı olan ki. 
bulunmaktadır . nin yahudilere karşı olan kini 

Alman gizli polisi Gestaponun geçtiğini yazıyor. 
dikkati Bavyera monarşistlerile İngiltereye karşı ithamname
yahudi mahfillerine çevrilmiştir. nin birkaç gün zarfrnda hazır o
On yahudi Gestapo merkezine lacağı zannedilmektedir. 
sevkedilmiştir . ingiltereye karşı açılan bu §id 

Öğrenilmek istenen nokta, po- (De\'amı 4 üncüde) 

;a 

ı<>nguldakta Uzun Mehmet gününUn 8 11dncltesrlndc mcrashnle 

kutlulandığmı ya.zruı!fjtık. 1 ukaı-daki resim mcnu.lmdcn bir tntlbal 
göstermektedir. Törende viliyd l'arti Reisi Akın Karaoğuz ile Tur
gut h m lrH birer nutuk söylcml:ıler \'e Zongulda.kta ilk maden köı 
rttnU ke§fcden Uzun Mehmcd'ln hsyntmcl:ı.n oohsetnılşlerdir. 
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Düşündüğüm gibi: 

Bayramı karşılarken 
Yarın bayram .•• 
Bizde dini olduğu kadar milli bir an'ane halinde tes'it edilen 

bir !bayramı bu sene de dünyayı kavrayan bu fclii.ket havasına rağ
men sulh içinde karştlayabildiğimizi görerek kalbimiz büyük bir 

sevinçle doluyor. 
Çünkil senelerdenberi baştanuı ve şarkta milyonlarca insanı 

jına yakalamış olan harp, büyük insan kitlelerini garpta da av· 
adığı zaman, işin nasıl bir seyir,. istikamet ve inkişaf takip edece. 
~ıni tahmin eldemediğimiz için hepimiz büyük bir endişe duymuş· 
tuk. Bu endişemizde korkaklığın en ufak bir hissesi yoktu. Yurd, 
hürriyet ve istikllil müdafaasında Türk vatandaşı bütün bu mcf. 
humlan canından ve şahsi huzurundan çok daha yüksek tuttuğu. 
nu, onlar mevzuu bahsolunca ölümden korkmal::lığını daima 
"sbat etmiştir. Bu mazide böyle olmuştur ve istikbalde de eğer bu 
:nillet böyle bir mecburiyet karşısında kalırsa gene cesaretini 
sbat ct:meğc bazrrdır. Fakat harpte gözünü taştan esirgemeyen 
'filrk çocuğu, sulhun en büyük taraftarıdır. Çünkü onda insani 
meziyetlerin ve medeni olmanın bütün vasıfları vardır. 

!şte bunun için biz yalnız sulha ihtiyacı olan, ancak sulh içinde 
çalı~ıp inkişaf ve terakki etmekte menfaati bulunan kendi mcm· 
leketimiz için değil, dünya üzerindeki diğer bütün milletler için 
sulh istemekteyiz. Ve bugün harp içine yuvarlanmış betbaht millet. 
lere karşı ise kalbimizden kopup gelen en sıcak temenni onların 
bir an evvel sulha kavuşmasıdır. 

ÇünkU harp i~ ortaya atılan sebepler ne olurlarsa olsunlar, 
insanlığın, insan kitlelerinin mukaddes menfaati !dalına ve daima 
sulha bağlıdır. 

insanlar boğuşmak için değil, anlaşmak için yaradılmışlardır 

ve onların ihtiyacı kavgaya değil, işe ve ekmeğedir. 
!ş ve ekmek ise sulhun bir nimetidir. 
Harp, henilz bütün şiddetiyle ba§lamanııı bulunuyor. Ve 

bir istoyelim ki, bu müthiş yangın, 'bütün şiddetiyle dünyayı kasıp 
kavurmadan felaketinin hududu i!iine daha milyonları katmadan 
evvel söndürülsün .. 

Garp cephesinin bütün sabırsızları sinirlendiren hareketsiz 
"tebliğlerine rağmen o kadar sakin geçen bu harbin, başlayalı da· 
daha pek kısa bir .zaman olduğu halde, şimdiden kaç bin yuvanın 
üstünden bir kasırga gibi estiğini, kaç 'bin çocuğu babasız, kaç bin 
gelini ldul, kaç bin anayı peri§Bn bıraktığı ve kaç bin nişanlı kı· 
zm istikbal hülyasını yıkbğmr yanılmadan tahmin etmek pek 

:kolaydır . 
Evet, insanlığın en bliylik menfaati bu müthiş afetin genişle. 

memesinde, şümul ve sirayet smırlarmı büyütmemesi için bir a.-ı 

evvel bastmlmasındadır . 

Asım Us bugünkü bıışmııknlesfn· 
ae, son günlerde Dnlknn memleket 
!erinde sulh ve Jstlkrımı doğru o· 
lan tcmnyülun kuvvctlenmesındcn 
bahsetmektedir. Yunnnistıın, lto· 
manya ve Yugosluvynııın sulh için 
de > a~ıımo.ktan b:ışko emelleri ol· 
mııdığını, İngiltere ve Fransanın 
harbin Balkanlara sirayetini orzu 
etmediğini, fakat lt<ılyıı ile Alman· 
ynnın Dalko.nlarda sulhu muhnf:ızo 
etmek ıı.kclılJerine innnmakto tc· 
reddüt göı;lcdyor. Zira diyor: 

soya 'c lııgiltercyc snldırncallın· 
dan korktukları içindir ki, geçen 
ny duşünmediklerl sulh teklifini 
hugün ileri siirmfış bulunııyorlnr. 

Bunuıılıı bcrolıer, IJitlerin • h:ın· 
si şekilde olursa olsun • yakında 
büyfik lılr tıııırruz hareketi hıı:ı:ırlıı
mış olm:m az muhtcmrl glSrfilmcll· 
dir. Harbe girnıcmi5 diğer büyük 
devlcllerln 'azh etleri hakkındn 
sarih bir nı.ir ediıınıedcıı C\'\'el Al· 
mnn lıfikünıeı i lıö \ Jc bir i şe girişe· 

mez. lktısııcli h:ı:rnt kaynakları mli· 
s:ı:ıde ctııı:U müddetçe, müsait fır· 

sntlnr bulınnk ümidile beklemeyi 
tercih eder ... diyor, 

Yeni Sabah 
Holnndn ile Bclçikanın mulın· 

ıip devletlere > aptıkları sulh tek
i iri Huseyin Cahiıli sınirlcndlrmlş· 

tir. Bugünkü yn:wıındıı hunu tah· 
lil ederek diyor ki: 

"El{cr bitaraf delletler biraz cü· 
ret, nzim ,.c metanet sahibi olsalar· 
dı sulh olurdu. Dusün hllaran:ırın 
\'azlfcsf dllcnci gibi kapı kopı do· 
loşarnk Allah rızası için ~ulh yapı· 
nız !diye yalvarııı:ık deQiJdir.lngiltc 
re ve Fnınsanm Çek ve I..eh dava-

B A B E ~ - llsam Posfaöı 

~.Mı~ 
Milli Şefin 
teşekkürleri 
Ankara, 11 (A.A.) - Riyaseti 

cumhur umumi k~tipliğinden: 
Reisicumhur Millt Şefimiz İs· 

met lnönü büyük yasımızın yıl. 
dönümilnde necip duygu}annı bil· 
diren sayın yurtdaşlara teşekkür· 
lerinin ibl~~ına Anadolu ajansını 
memur etmişlerdir. 

-<>-

ı rakit talebeler 
dönüyorlar 

Avrupada bulunan muhtelif 
şark meriıleketlcrine mensup tale· 
belerin geri dönü~ü devam ediyor. 
Bu sabahki Semplon ekspresile al· 
tı lrakh talebe gelmiştir. 

Bunlar, Londrada okudukları 

mektebin harp dolayısile kapan· 
dığını, dönüşte ne Fransada ne de 
geçtikleri bitaraf memleketlerde 
hiçbir fevkP1ftdelik görmediklerini 
söylemişlerdir. 

Romanya bizden tütün 
alacak 

Romanya tütün inhisarı mü· 
messillerinden mürekkep dört ki. 
şilik bir heyet dün şehrimize gel· 
miştir. 

Heyet burada piyasa)'! tetkik 
edecek ve tütün taclrlerimizle te
masta bulur arak Romanyanm ih· 
tlyacl olan tütünleri satın alacak. 
tır. 

--o-
Ağaca çarpan kamyon 

Bahriye caddesinde müskirat 
bayii Rızanın 2 numaralı dükkA· 
nma mal götüren inhisarlar ida· 

resinin 182 numaralı kamyonu 
dUkkArun önündeki ağaca çarpa· 
rak devirmiş ve kendisi de hasara 
uğramıstır. 

Şoför hakkmda tahkikata baş
lanmıştır. 

Mesut bir evlenme 
'Oıküdar hukuk hlkimi Murad 

HulUsinin kızı Cahi.de Ue mer. 
hum general, İsmail Hakkı Di· 
vitçinin hafidi Vecihi Divitçi. 
nin evlenmeleri 5.11.939 günü Ka 
ldıköy Süreyya salonunda saylav· 
Selim Sırrı Tarcanın bir söyle· 
viyle açılmı§ ve tes'it edilmi!tir. 

Genç evlilere uzun bir saa~et 
dileriz . 

sından vazsectlkten sonrn Alman· 
yaya üste bir de müstcmlekekr 
Yerme~i knlıul edecekkrl akla sı · 

~ar mı? BitaraOıırın 8dil kopuyor. 
Harbden kaçıyorlar. Onlar kaçtıkça 
harp kendilerinin kapılarım çnlı· 

yor, hunun farkında dcltillcr ! lşte 
Belcika ile Felemcngin hnli. Xnsıl 
olsa çiı:1neneceklcr, bnri, ycgAn e 
mu\·affnki)et ümidi olan bir yoldo. 
mcrdce, kahrnmancn yün1melc şık· 
kını tercih etseler!,. 

Tan 
1\J. Zekeriya Sertel, son günlerde 

Avrupa ıı!ynııt mahfillerinde dola· 
şan, Türkiye • İtalya - Yunenistnn 
arnsındn bir edemi tecavilz paktı 

ııltınıla bir blok teeşkkOI erleceftl 
şaylnsından bahsederek şöyle di· 
yor: 

''Akdeniz muv:ııenesl bakımın· 

dan Myle bir paktın çok faydnlı 

olaca~ında şiiphe yoktur. Tiırkh·e· 
)'e gelecek her dostluk teklifi s:ımi· 
mlrellc karşılanır ve katı ol:ıra'k 

söyliyebilirjz ki, böyle bir pakt ta· 
h:ıkkuk elti~i lakdirılc, lıakikl sul· 
hu, lınkll:t mm·:ı:r.cnc \'e mfı~alr.meti 
ıstiycıılcr :ırasında buyük memnu· 
niyetler tevlit edecektir.,, 

Aklından zoru mu vardı ? 

Bir adam tramvayın 
frenlerini bozdu 

işin vaktinde farkına varıln1ası bUyü!< i 
bir kazanın önüne qeçti 

Diln Pangaltı ile Fcrıköy arn· 
sında:..ı yokuşta bir tramvay ara· 
bası büyük bir kaza geçirmiştir. 

Edebiyat mual
limleri içtimaı 

Lise edebiyat program
ları üzerinde 
görüşülüyor 

An.kara. 12 - tstanbuldan 
gelen edebiyat muallimleri her 
gün Maarif Vc1talcti kütüpha· 
nesi salonunda toplanarak mü. 
zakerelerde 'bulunmaktadırlar . 

Müzakerelerin Jise edebiyat 
programlan Uzcrinde olduğu 

ve divan edebiyatı tedrisatının 

bugünkü ıekliyle devamındaki 

mahzurlar ve faydalar hakkında 
görUtüldüğü tahmin edilmekte • 
dir. 

Komisyon işlerini kısa bir za· 
manda bitirerek raporunu ha· 
zırlayıp vekalete verecektir. 

Komisyon azalan ıunlardrr: 

İstanbul kız lisesi edebiyat 
muallimi SUley:man Şevket, İs.. 

tanbul erkek Jiaesi edebiyat 
muallimi Hakkı Süha, Kabataş 

lisesi edebiyat muallimi Hıfzı ' 
Tevfik, Haydarpaşa lisesi ede. 
biyat muallimi Behçet Yazar, 
Kabataı lisesi edebiyat muallimi 
Faruk Nafu:, Galatasaray edebi
yat muallimi ~il ıliı1'P '111 

vekillct müfettişlerinden Nec • 

mcl:idin Halil ile Halil Vedat. 

287 numaralı vatınan Ismailı •. 
ıdare indeki Kurtuluş • Beyazıt 
tramvarınm arka sahanlığına bi· 
nen ve Feriköy Baruthane cadde· 
sinde 38 numarada oturan Ka. 
zım oğlu Refik isminde biri araba 
yokuştan inmeğe başladığı sırada 

elindeki sonmn anahtarile fren 
hava depolarını açmış ve tramvay 
birdenbire yıldmm hıziyle yokuş 
tan aşağı inmeğe ba~lamı§tır. 
Halk rnilthiş heye-cana düşerek 

feryada başlamış, bereket vatman 
1 smail derhal işin farkına vararak 
büyük bir facianın önüne geçmlş· 
tir. Tramvay durdurulduktan son 
ra suçlu yakalanmış ve hakkında 
takibata başlanılmı~ır. 

Poliste 

Tramvaydan atlarken 
düştü 

18 numaralı Topkapı • Sirkeci 
tramvayından )"ere atlayan San· 
yerde İmam tsmailin oğlu. 12 ya· 
şmda Ekrem düşerek yaralanmı~. 
Cerrahpaşa hastanesine kaldml. 
mıştır. 

Kale üzerinden düştü 
Ycdikulede imrahor mahallesin 

de Kağıtlıane sokakta 9 numara· 
da oturan Hasanm oğlu 16 yasın· 
da Ahmet dün kale dıvarlan üze· 
rine çıkmış fakat büyük bir dı. 
var parçasının ııkılmasile yere 

, dµ~el) ~htel"f •ctlF\fı<\en yara· 
lanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa hacı· 

tanesine kaldırılmıştır. 

Meşhur Romen · piyanisti 
Josef Brunner'i. ı Radyo konseri 

Bilkr~ milli musiki akademi • f dili yüksek istidadı anlam.ti ve 
slnln nadir yetiştirdiği bir sa - onu akademiye ycrl~tirxniJtir. 

natklr olan Joscf Bnınncr, diln - Joscf buradan fevkalade bir de-
yanın en nıeşhur piyanistlerin -
den iblridir. 

Onun musikişinas bir aileye 
mensup olmnsr yüksek musiki ter
biyesine erişmcsindf'lci nmlllerfn 
bn31ıcasıdır. 

Brunnerin babası dlinyarun eş • 
siz kontrbaslanndandır. Bu bü • 
yük sanatkAr, oğlunun daha kil -

çUk yaşta mu.si.kiye kareı göster • 

rece ile mezun olmuştur. 
tik konserini müteveffa Ro -

manya Kraliçesi Man-nin huzu • 
runda vermiş ve büylik bir tak • 
dir kazanmıştır. 

Hnber nldığımıza göre, bu bil
~ ilk sanatkar pek yakmda Bük -
reş radyosunda ı;cri konserler ve
recek tir. Türkiye rndyo clinlcyi -
cilcrine §İmdiden tavsiye ederiz. 

"- Avrup:ı buhranının ilk sün· 
!erinde Almanya l\omııııya üzerin· 
den zorlıyarnk Kıırndenlzc inmek, 
ltıılyıı dıı işgal ettiği Arnıırnlluk· 
tan Selllnik limanına ve Boğazlara 
doAnı Jlerlemek meyillerini göster· 
mişlerdl: faknt Lchlslıın harbinden 
sonra Almanya ile Sovyct Rusya· 
nın anlaşması ve bu anlaşma muci· 
blnce Kızılordunun J.chlstnn hudut 
lanndan geccrck Roman) nın şl· 

malini l\f:ıcıırlstanıı kadar kııpatmn· 
sı. nihayet Almanyıınııı sarp cep· 
besinde taarruz için bfiyuk zorluk· 
l:ırla karşılaşması bu vaziyette esas· 
lı bir deAişlkllk husule getirmiştir. .· .. H. BE R · ı N E D'EIB 1 .R.O M AN 11 • ı * ClJ:I§. 

Simdi lıalyanın işgal ettiği yer· 
teri muhafaza edebilmek gayretini 
s6ıterd1Alnl, Almanyanın da Bal· 
kanlarda lstlkran ırııı ettiğini gö· 
rtlyonız. 

Onun için tialkanlıJar bu muvok· 
kat fırs:ıt zamanından istifade ede· 
rek kendi nrnlannda hakiki bir 
birlik vücuda getirmelidir.,. 

Cumhuriyet 
Yunw Nadi, "Neden korku:> or· 

l:ır?,, serlevhalı ya2:1sındıı Belçika 
vo Holıındanın vaziyetlrrlnf gö%den 
~lrerek: 

"Hudutlan clnrında bir takım 

hareketlerden 1m~lrnlanan iki de~· 
let. Almanyanın kendi bltnraflıkla· 
nnn tecavüz etmek suretilc Fran 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

- 34 -
- f..pe}'CC sıcak var, susamı;:· 

smmhr. Bir buzlu bira? Kadehle.. 

ri doldurarak 7~ynebe uzattı. Kar 
şıl ıklı içtH er. 

Genç kızm yüzüne bakarak mı· 
nldanryor<lu. 

- Bilseniz ne kadar, ne kadar 1 
memnunum. 

Zeynep • ben de diyeccldi. Fa· 
kat yalnız tatlı tatlı gülmekle ik· 
tifa etti. 

İkinci kadehler içilince, Zeyne· 
bin sessiz tatlı tebessümü f ıkırda· 
mağa başladı. Üçüncü kadehle be 
rnber yemek yemeğe başladılar. 

Dördüncü ka~h yemek ara~mda 
bitti Artık ~ynebin ba~r dön· 
mele \·e kahkahalarla gülmeğe 
başladı. Genç adam birdenbire 
yerinden kalkarak genç kmn ta 
yanmdaki iskemleye yerl~ek e. 

lini tuttu. Biraz sonra boşta ka· ı 
lan koluyla km kucakladı. 7..ey
nep iyice sarh~tu: 

- Yerinize gidiniz? _ diye güle· 
rck kekeledi . 

Bu ihtar bir teşvik yerine geç· 
mişti. Genç adam iğilerek km öp· 
rnek istedi. Fakat Zeynep sarhoş
luk içinde yapacai:'t rolü falan u. 
nutmuştu. Adamı şiddetle itti. 

Bu ters muameleyi hiç be'kle..'lli· 
yen adam: 

- Niçin? • diye hayretle sor· 
du - Bakınız etrafta kimseler yok: 

- Zeynep hiddetle • ben daha 

kendimi hiçbir erkeğe öptürtme· ı 
dim. 

\.renç adam açık bir istihza ile 
güldü: 

- Ben bu ağızlara gelecek bu· 
dalalardan değilim bebeğim! 

Ze)'llep bir ~yler söylemek iste· 
di. Zannettiği gibi bir kız olma· 
dığıru söyliyecekti. Fakat dili do· 
laşıyor, gördüğü bu ilk hakaret 
boğazına acı bir düğüm gibi tıka· 

ıuyordu. Yüzü kıp!<mnm o!mu.:;· 
tu. Gülıru.4\ istedi. Gülemedi. Bir. 
denbire masaya kapanarak hıçkır
mağa ba:.;ladı. 
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Bayram ananası 
• ençli-

1 NSAN yaşlandıkgn, g ğıl 
ğinde manasız buidll

8
, .. 

birtakım Adetlerin hilonetJni 1' e~ 
nyor; daha doğrusu alışıyor, peJı 
rnfm o hls!.<>lunmaz, fakat ıc!1l-8 
gerçek zoru ile onları, !~tııi
bile varmakstzın kendi de ıı~· 
yor ve böylece onlarda :mana• ~ 
met aramaz oluyor. Zaten bCr11' 
hakimlik, klı.milllk ceyn. ile ol· 
her iıısanlan ve tidetıerini d~eğil 
dukları gibi kabul etmekte 
midir? ·it• 

Eskiden kızdığım bi~ok e'l\ır 
ri artık müsamaha lle, hatta ıııil
nevi muhabbeti andıran b,!;~lt~ 
samnha. ile kar§ılıyoruın. ,.._.ur· 
yi, kulpsuz bir fincanla, :!'Jjıie 
delerek içenleri henüz . dCıı 
başlamadım ama onlnra Sı;i.fll ı:e 
hak verdiğim oluyor. FakS.~s 
yalan söyliyeyim? bayr~ 
tebrik mektııbu, telgrafı ~ ı:ıet' 
huyuna hfıla sinlrleniyor\llll·~ 
hangi bir yerde, hatta bir ıı:ııı
çt camekAnmda. o küçUcU1' ııı"' 
kavvalan, zarflan gönnüyor 111~ 
yum, Suna tangosunu dil) ot 
gibi, ifrit kesiliyorum. .AJtlS:rı ... 
çirkin ve ne lüzumsuz şcY1 ~ 
Siz biç vi.mdiye kadar o t~ 
knrtle.rınuı güzeline rtılge ,, O> 

• ? H d ~il i 7 13,. .. mı . ayır, eg m .... t.e'" 
lsbat eder ki şimdiye lmdıır riP0e 
sahibi hiç kimse onlar uıe 
ı;:alışmamıştır. bt?I 
Doğrusu bi7.bn baynun ıe 'f, 

göndermek adetimizde bir _ıııı;,. 
lik Yar. Ç'.ok eakilcre gitınd~ ııı. 
cet yok, benim çocukluğuııl"1\eb
I<' boylo aeste deste bayr&I11 (~ 
rikl gönderilmezdi. Bu !de~
bizde bir takliddir ve bcnU~ lf,f 
lid kokusundan kurtulanı!Jl11 tef'-

Mektupla, telgrafla bayrsJ1l ııııJ' 
rik etmek, hayra.mm ruhUI18 6Jıı' 
halif bir §eydir. Milli o1.8Ull• ıılf 
olsun, bayramlar insanıar11:1_trtııı 
araya toplnnacnklan, b~ 
heyecanlan birlikte tadBcld~ 
günlerdir. Bayramda bir 6o" 
tebrik mektubu yazıl.ma.Z, 0 uıııt· 
aranılır, kcndisile kon~~ 
Halbuki biz bayram gl1Jı ,-!' 
sadece bir istirahat za.nıanJ ~ 
mak istiyoruz... Evbnizdell __..tftl 

masak! kimse de bizi si~ 
gelmese~ •• diyoruz. Bu ill 1d't!. 
arzusu belki haklıdır ~ JılC 
edelim ki bayram mefhutıı~ııf' 
de uymaz. Bayramlarda 6 tP 
mizi tebrike gitıneği çcki!Jıl ;J.: 
zahmet saydığımız i!:in bU ~ il' 
feyi bir kUçük kağıd pat1; t~j,rl! 
ifnr a kalkıyoruz; halbuki~ 
esas değil, buluıµnak, topl ~ 
için bir vesiledir. O hulu~ tP" 
lanma olmayınca, bayrs.~~ ~, 
nasr kalkar. Çok şükür :r:rw-' ~ 
rıımlar sadece kartla, tel ;# 
geçiştirilmiyor; gerçi o ~' 
- resmi muayedeler D1~~ı~ 
dosUanmızı tebrike gi~ 
ama b8%Illlız heyecanuı, ~ 
ı:Ia teeessü.sUn ıaevki ile t~ 
lığa knrşyor, kalabalılı ~ 
ediyoruz; büsbütün Jüa)'d 
pek az oluyor. ııır .~ 

Dini ba.yraınlan da, Jll.J'"" d'-.A 
ramJar gı'b.l canıandifalllll ~ 
yorum; böyle bir ~~ J;: 
çok uzak olduğunu ~ ~i 
nu söylemek istlyoruın: e f 
tebrik ka.rtr veya telgraf! jJ 
çiştlrilen, bir istirnhSt te5S 
sayılan bayramlar ge~~ .. 
rer bayram olmaktan Çı,p>""tit· 
nasınr, lüzumunu kaybc~ 

Nurullah h-~ 

Genç adam bunu da bit ıı 
ra zannediyor bu ıstırabıtl ~· 
miyetine inanmak isterııl:;; f1 

Zeynep hfilft boğula bO ~# 
kırıyordu. Adam artık orıU 
çalışryordu: . _uel 

- Rica ederim bent a.ı• 

~ir daha size doku~~~! 
ınanımz. Kalkınız Zızı 

}'mız artık.. . b r 
Genç kmn yüzünü ısla!' ı.;cıl · 

çete ile serinletmeğe çatışır !Orô 
- Ne bileyim ben • di~r\..ş 

Lili gibi fettan bir kıtıtl ) 
~ı?! .. (0<'\·anıı \ttr 
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l!retMMiirfl@tiUS!ldlR DENiZ K.DRDl 
-21-J_ngiliz tayyareleri ... ~~~ ... 

~ A / •• • d Çarlık zamanında 

Seni ya adam ederim, ya 

öldürürüm. )etki bugün 

~~~ manyf. uzerın e Molo!ofu tevkif 
~~~~~nuomldnupdrua»ruu- keşif ı;aptılar ettiren polis 
._ r olan Milletler Ccmi)·cıi a • Al I • d F Moskovada on sene 
-:1esı rnutnl i1,:tiııınının ):ıpıl- man tayyare1erı e nece ransa hapse mahkum oldu 
• j~' .;ııuhtenıcldir. 

1 
.
1 
t .. . nd. t 

1 
Moskova, 11 {A.A.) - Mosko 

t, Rı_ ız lı:ırhl)c ncz:ırcti ordu ve ngı ere uzerı e uç u ar va mahkemesi Çarlık idaresinde 
•ıııı _lenı Jıir "kan \erme tcşkil:ıtı., 
~·-~~das cclildil'.iini bıldirıııiştir. P ·s 12 - Garb cepheeinde üssüne dönmelIÜ§tir. polis memurluğu yapmış olan Bo. 
ııı,, iden bir1,:ok ı;onullu im) dcdil· an ' • 800 I ri~c;o[ isminde birini on sene hap· 

01an teşl.:iliıt ıııcs:ıısiııe lıaşlu· geniş mikyasta harekat dün de lngıltere tayyare 8 ıyor se ve beş sene medeni hukuktan 
ııı ~ \e 1-'r.ın~ız ordusuıı.ı ıııuhiııı almamışbr. Yalnız tayyareler ve Ncvyork, 11 (A.A.) - 1ngilte· mahrum olmağa mahkum etmiştir. 

• 1İrdn knn ııöndcrmiıtir. topçu ile keşif milfrezeleri faalL re, 800 seri talim tayyare i ıçın Borissof 0 zaman Kazan ünivcr 
1111151 lalHıtln ııcncral J>rkolo h:mı yettedir. Kaliforniyadaki .Norlh Amcrican sitesinde talebe olan Skriabin - ki 
~ı tŞiirı \"azircsinc h:ışlnr hnşln· Al t l · · · 'l .. 
d... ne•r ıı · :r.· b' 'd . 1 man ayyare erı Avıahon korporasyonu ı e muza· I\1oıotofun ta kendisidir .• aley· 
."'"lltt ., ': ıı;ı ır mcsaJ u şo~. c . . 
Jı.1 kteılır: ":\imalini hnııa f.ışıst faaliyette kere halındedır. hinde ihbaratta bulunarak tevkifi· 
teıı~ kııı '"ellerinin ı:ık\ i~ c ini l'nı· Alman tayyareleri E:'vvelki gece Keza İngiltere ve Fransa çok ne sebeb olmuştu. Borissof, keza 
~· 1hı emri :ııimlc tatbik edece- Fransanın şimali garbisi üzc>rinde kuvvetli \'C istisnai tipte dört aralarında meşhur Vera Fizner 
'.lth . uçmuşlardır. rnotörlü bombardıman tayyarelc- bulunan diğer müteaddit ihtilalci· 

~tlld Oucsın, bakır islılı ulfılının, .00 üh" 'kt d · a 'ı:: i · 
~· ihtiyacından fazlasını t:ı· Alınan keşif tayyareleri, dün r~ ~n m ım mı·. ar a sıp n">' • lcrin tevkifine de yardım ctroiştı. 
ı. · tn ln8iltereyc vermek u:r.crc, çın Seattle de Boeıng Aeroplan Kolçak ordu~unda hizmet etmiş o. 
"41ıJter İngiltere sahillerinde çok faali - ·ı d .. k · · · , e ile muka\'elc nkclctınişlir. kumpanyası e e muza ereye gırış lan mumaileyh Sovyet rejiminın 
~•ıılterede 65 şuphcli lrl:ınd:ı· yet göstermişlerdir. mek üzere bulunmaktadır. teessüsünden sonra izini kaybet· 

~lllhuri:retci "l'lstcr,. sh il nın· Dornier Alman deniz tayyare- jf atta bulunan gu"vercin meğe muvaffak olmuştu. Yakalan 
~.tı tarafından tcYkif edilmiş ve b f8 · 'nd 
'n devamı müddetince hapse· si, lngiliz hava ordusuna menau Nevyork, 11 (~.A.) -:- Nev· dığı zaman Tatar curnhurıyetı e 

, Pllerdir. iki tayyare ile bir muharebeden york Times gazetesı Meksıkodan memur olarak çalışıyordu. 
~ k,•Pa, "bütün Jıukunıellcr, lınk- sonra düşürUlmUştür. bildiriyor: -<>-
~~~ kU\'\'Cl kullnnmaktnn YOZ· lngilizler hiç zayiat vermemi[;! - Yo unluk tan Meksiko civarın· Roman ya "ı I e 
~r•aı~cc ve Tanrının ku\'Ycl Ye ~ .. .. . . . .• 

tlinı, fert ''c camin ahliikında tir. da kam Te.xoco golu sahılıne du 
"'Olarak kabul etm~dikce dünya lngiıiz tayyarelerinin ~ bir posta güvercini, Meksika ticaret 
~1 '~lh:ı Jrnnışamı.> aC'ağını,, soy· faaliyeti sahilleri civarında bir Alman tah· 
~~~· Papa, kendisine itimaın:ı· lngiliz hava kuvvetleri de ev _ telbahiri bulunduğunu meydana ~üb2dele hacmi yeni 
'I \ı takdim eden llaitinin cici· velki gece Almanyamn batı ce - çıkarmıştır. mu~avale 118 Q8nlŞIB\llİyOr 
~~uı ellili sırada bu hcynnnl· Gü\'ercin. silinmez mürekkeple 
~uştur. nubu üzerinde istikşaf uçuşlan 

yapmışlardır. yazılmış ~ifreli bir mesajı taşı. 
~~~tareke Tayyareler bilhassa Stutgard, maktaydı. Mesajda 17 Hkteşrinde 
1 .. ru . tahtelbahı'rı"n bulunduğu vazivct •: _ Manhaym, Nurenburg şehirleri il- J ;1'n yıldönÜmÜ zerinde uçmuşlardır. Bir tayyare bildirilmekteydi. 

·~ı.o.::=.her Diyarbakır Vali liğ i 
ı:ı. yapdmadı 

~tts;·ı2 - Diln .. 1914·1918 u· h . 1 e t e h ·ı ç ~-ıha!l>.>mütarekesi11in yıldô. m u a c 1 r r 
~idi~akat bu sene harp do· 

~=m~:d=~ alakadar olmaz mı? 
~ ·konuım~tur. Bu münase· 

~=~~:-:~a;;:~ iskan edildikleri m111takadan gerı 
S~~!:;rr~ya raci oldu· dönen muhacirler şiKAvet ediyorlar 
~~da 20 senedenberi ilk Bir müddet evvel Bul&aristan·ı vabı verdi. Valiye \erdiğimiz iıı· 
~ Olarat. mütarekenin yıldönü· dan getirilerek Diyarbakı~ köyle- tidaya da cevap alamadık. Bizim· 
~~asimi yapılmamıştır. Bu· rine isk~ edilen rnuhacırlerden le birlikte yola çıkan altı hanelik 
~beraber meçhCıl askerin me· 22 ki~ilik bir kafile bu mmtaka· muhacirler Bursa ve Balıkesir ta. 
-'~ Çel~ konm~ .. ve mare· dan geri dönerek şehrimhe gelmiş· raflarına gittiler. Parası olmıyan • 
~~·.un heykeli• önünde teza· tir. muhacirler iskan mıntakalarından 
~ı_r.______ Bu sabahki trenle Trakyaya ayrılamadılar.,. 
'l"İf binaları ikamet- hareket eden bu kafileden Musa HABER - Muhacirlerin bize 
•:.L l .-.1 Rahi Kı Sal"h söyledikıerini aynen yazdık. Bu ~ yapılmıyacak oğ u n urat m, r ı ' 

IL~f Buguncu oğullarından Hasan zavallıların yalan söylemeleri için 
~ Ve'kileti yaptığı tet- Mustafa, kendilerile görüşen bir hiçbir sebeb gö. ülemiyeceğine gö· 
~ bazı mektep idare a- muharririmizc isk~n mıntakalarm re sözlerini maalesef hakikat ola· 
~ ın mekteplerde oturduk- da rok güçlük çektiklerini, niha. rak kabul etmek lbımdır. 
ic. lıllaınıttır. Vekalet, bun- :r • b k ı·ı · ~· · · k~ L:"' '°n yet tahammül edemiyerek Trak· Dıyar a ır Ya ı ıgının ıs ,ın 
~ ~ ra maarife ait binaların yadaki akrabaları yanına ~itmeğe mıntakasmda böyle şikayetlerr 
~' •uretle olursa· olaun ika. ......ı ek - "b" C' ı.ı.- · mecbur kaldıklarını s<>ylemişler ve meyuan \'ermem uzere ne gt t 
~1_ ..... ·s edilmemesini alaka - tedbirler aldığını öğrenmek ihti· •a bi•~..:....:-tir • şu izahatı vennişlerdir: 
~ ........ .., _ Diyarbakır köylerine bizim· yacındayız. Diyarbakır vali ·inden 

liik kimyagerliijine le beraber 93 muhacir ailesi sev· cevap bekleriz. 

")..,_ talip az kedilmişti. Gönderildiğimiz yer-
~ 23 ünde gümrillderde lerdc birkaç aileye bir eY verildi· 
~ .. .ıltimY.acer imtihanına ğinden erkekler damlar üstünde 
~-~ kiıii. talip olması az yatmağa mecbur olmuılar ve bu 
t~~:·: . ·Bu miktar artmaz- yüzden bir kıı;mı hastalanmışlar. 
~ ceri bırakılacaktır. dır. Bir ay içinde dö,t muhacir 

~ Ölüm 
o!rnüştür. Bunların biri 27 yaşın· 
da bir gençtir. Dört yaşında bir 
çocuk da ölenler arasındadır. 

Fransız vapurları 
limanımız.... uğramağa 

başladı 
Eylül · başında faaliyetlerini 

tatil eden Fransız yolcu vapur. 
ları tekrar işlemeğe başlamış ve 
dün ilk olarak Teofil Gotye va_ 
puru limanımıza gelmiştir. Bun 
dan sonra İstanbul, izmirle Ak-

Yeni Türk • Rumen tica. 
ret anlaşmasında şanj olarak 
bir Türk lirası 92 - 93 ley olarak 
kabul edilmiştir. Böylelikle Ro· 
manyadan aldığımız petrol, ke. 
reste ve sellüloz daha ucuza it
hal edilebilecektir. Yeni anla§· 
ma ile eskiden 3 milyon lira o_ 
lan mübadele 7 milyona çrkarıL 
mıştu, iki taraf ta yü~e altmıı 
niabetinde daha fazla mal alacak-
lar demektir • 

Sömikok buhranı 
önleniyor 

Karabükten 1500 ton 
kömür getirilecek 

İktısat Vekaleti istanbulda 
sömikok buhranına nihayet ver 
mek üzere tedbirler almı§ ve ıö· 
mikok fabrikasınm bütün istih· 
salatını İstanbula göndermesi· 
ni bildirmiştir . 

Bundan başka Karabük fabri. 
kası istihsalatından ı 500 ton 
kömürün istanbula nakli de bir 
müteahhide verilmiştir. Azami 
4500 ton olan sömi kok istihaa. 
!atının 2200 tonu İstanbula gön 
de·. ilmiştir. 

-<>--
Tasarruf ve iktisat 

haftası 
12 kanunucvvelde 

nutkuyla açılacaktır. 

başvekilin 

Tasarruf 
ve iktısat haftası bu sene daha 
geniş bir şekilde kutlulanacak -
tır. Taksim meydsnında iki açık 
tasarruf sergisi kurulacaktır. 

-0-

Lise fen şubelerinde 
rıatem~tik dersleri 
Maarif Vekaleti yeni müfre. 

dat programına göre, Jiselerin 
son sınıf fen şubelerinde hafta· 
ela ye~i saat matematik okutul· Hastalarımızı tedavi için müte· 

addit müracaatlarımıza rağmen 
doktor getiremedik. Hükumet dok 
toru her defasında başka yerde 
işi okluğundan bahisle bize reci ce· 

deniz limanları arasında Fransız masma ve bu yedi raatten bir 
vapurları tarafından her hafta 

1 

saatinin astromoniyc, altı saati· 1 

muntazam yolcu seferleri yapıla· nin de geometri ve cebire ay_ 
caktır . rılmasına karar vermiştir . 

yahut ya rın ölürsün ... 
Çeviren 

ltPDAL. 

NO• A N 

Lakin evvelce sen benden da. 1 
ha fazla yemiştin. Yumupk ya· 1 
taklarda uyumuş, güzel elbiseler 
giymif,. mükemmel ve nadide 
şeylerle beslcnmiştin.. O yatak
ları, o elbiseleri, o yemekleri 
kim hazırlamıştı. 

Sen mi? Hayır!.. Hayatında 

hiç bir ıeyi alın teriyle yapmış 

değilsin .. Babanın kazandığı aer. 
vetle geçiniyorsun. Karabatak· 
tarın tepesine çullanarak yaka· 
ladıkları balıkları ağızlarından 
kapan büyük bir denizkutu gibi· 
sin .. Sizler bcıeriyetin içinde ay. 
rr bir grup teşkil ediyoraunuı .. 

Diğer adamlara hükmediyor, 
onların kendilerinin yemek is. 
tediği, fakat yeyemeyip size ge
tirdiği yemekleri yiyorsunuz. Si
.ıi sıcak tutan elbiselere bürilrrl.i. 
yorsunuz. O elbiseleri yapanlar 
ise yamalı partallar içinde titrefi. 
yorlar. Pek ba§lan sıkıttığı va
kit size veya vekilinize gelip iş 

dileniyorlar. 

- Mevzuun dıpna çıktınız, 

l:iiye haykmiım .. 
- Hiç te çıkmadım, dedi. 
Artık ~buk çabuk komııuyor. 

du; gözleri parıl parıl yanıyor. 

du: 
- Mevzudan dı14ln çıkmadım, 

onu sana bütün ıüfliyeti ile hüli· 
sa ettim. Bu süniyeti ebedileş -
tirmekte ne fayıda var? Sonu ne 
olacak? Sen yeyeceğini temin et. 
medin, lakin o yeyeceği, kendi. 
leri yeyemedikleri halde sana 
yediren bir sürü zavallı var ki, 
yeselerdi belki de hayatlan kur· 
tutmuş olacaılı:tı. Sen veya onlar 
ne gibi bir ebediyete hadim oldu-
nuz?. 

Yugoslavyada 
ihtiyat tedbirleri 

Bütün tehirlerde 
sığınaklar yapılıyor 
Belgrad, 11 (A.A.) - Yugos· 

lavya bugünkü harbin dışında 
kalmaya kati olarak karar vermiş 
olmakla beraber bütün memleket· 
te geniş mikyasta emniyet tedbir. 
!eri alınmaktadır. 

Belgrad ve c'~ğer büyük şehir· 

ler belediyeleri kuvvetli sığınaklar 
inşa ettinnişlerdir. 

Yugoslavya hava klübü bu sen<: 
sonuna kadar bin kadar yeni pilot 
yetiştirilme ini teklif etmiştir. 58 
pılottan müteşekkil ikinci ekip 
dün imtihan \'enniştir. 

Hava tayyare talimleri çok mü 
sait geçmektedir. 

Ekonomik sahada da, Yugos· 
la\·ya, ''emniyet stokları,, teşkil 

etm~ktedir. Bugünden itibaren 
benzin sarfiyatı hük\lrnct kara 
riyle tahdit edilmiştir. 
~ 

Mısır kralına şite atan 
deli 

Kahire, 12 - Mısır kralı Fa· 
ruk'a içinde yakıcı bir mayi do· 
lu bir şişe atan adamın maliye 
nezareti memurlarından Farig is· 
minde biri olduğıı anlatılmı~tır. 

nu adamın d~li olduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Kendinle beni düşün bir kere •. 
Senin hayatın, benim hayatıma 
zıt giıder:oe, senin o övün-düğün 
ebediyetin neye yarar? Karaya 
çıkmağa can atıyorsun. Çünkü 
senin hiçten ibaret ol~n icraatın 
orada inki~f edebiliyor. Ben iıe 
seni bu gemide, yani benim hiç. 
ten ibaret olan icraatrmın gelişip 
inkişaf ettiği bu ufak alemde 
alıkoymak istiyorum. Buna ister. 
sen kapris de ... 

Hem de seni burada alıkoya
cağım .. Seni ya adam cd«im, ya
hut ta öldürüriim .. Belki bugün. 
bu hafta yahut ta gelecek ay ö.. 
lürsün .. O kadar cılız ve çelimsiz 
sin ki, senin bir yumrukta caıiuu 
alabilirim. Lakin layemut isen 
bütün bunlara sebep ne? Sen ve 
benim bütün hayatımızca yapa -
bil:liğimiz neticesiz icraat, süt-.ı 
düğümüz domuz hayatı layemut 
lukla kabili telif mi?. Bütün bu 
gördüklerimiz ne? S.:ni neden 
bu gemide alakoydQm ?. 

- Çünkü benden kuvvetlisi
niz .. 

- Neden senden daha kuvvet 
liyim?. Çünkü senden daha bü
yük bir maya parçasıyr:ı:ı da on
dan, anladın mı?. 

- Ya bütün bunların, bu id
diaların ümitsizliği! diyerek onu 
cerhe çalıştım. 

- Orada ben de seninle be· 
raberim.. O halde, hareket ya
pmaksa neden hareket etmeli' 
Hareket edilmez ve mayanın l 
cüz'ü olarak yapmazsa ümit!! 
lik te olmaz. Likin, hiç haklm 
olmadığı halde yapmak ve har 
ket etmek istiyoruz. Çünkü luıj 
yaşayıp hareket etmeği emreı:iı 

yor, yaıamak ve hareket etmek 
istiyor. Zaten böyle olmasa idi 
hayat ölmüş olurdu. Yani olma.ı
dı. İçinde kaynayan bu hayattır 
ki sana ebediyet hülyası kurdu. 
ruyor. İçindeki hayat canla, ha... 
reketle dolu. O ildebct canlı ve 
hareketli kalmak istiyor. Hiçten 
ibaret icraatın, domuz hayatının~ 
ebediliği ne kadar gülünç r. 

(Denmı var) 

Ordu ah 
müsabakası 

Süva ri binicilik mekte
binde yapılan müsa

bakalar bitti 
İstanbul garnizonundaki su. 

baylara mahıuı olmak üzere ııü 
vari •binicilik mektebi taraf mdan 
tertip edilen "Ordu Atı müsa. 
bakası,, dün bitmiştir. 
Ayın 9 uncu günü müsabaka_ 

nın ilk günü olmuştur. Bugün 
süvarinin at terbiyesi, atına ha
kimiyeti ve atın süvarisine itaat 
tetkik edilmiştir. 

ikinci gün müsabakaları arı. 

zalı arazide ve 30 kilometre i!. 
zerin-de yapılmış ve dün Aya 
ağadaki açık çalışma sa.'1asınc" 

12 mania üzerinde yapılan par 
kurlarla müsabaka nihayetlen • 
dirilmi§tir . 

~ hn Maria oTpuzoğlunun 
~~atada hırdavatçı tüccar 
~ Topuzoğlunun, Sultan· 
~ l'~ kazmirci tüccar Anas· 
~~unun Ye Galatada 
~Oncu Yani Topuzoğlunun 
~ l' tanınmış tüccarlardan 
~ ~ğlu 12 ikinciteşrin 
~~~r günü vefat etmi~tir. 
~ ~ .. rn~ra imi 13 ikincite~rin 
~artesi günü aat 15 de 
~ilnde Aya Efimiya Rum 
~ kilisesinde icra edilecek 
~ <I Kadıkoyündeki mezarlı-

x 9 u n O N MACERALAR O: 22 
Neticede 7 müsabık içincl 

süvari binicilik okulundan yüz. 
başr Cevat Gürkan (Akıncı) is:m 

li atla birinci. yürba~ı Eyü 
Öncü (Rüzgar) isimli atla ikin 
ci, asteğmen Kudret Fasar 
(Bayburt) isimli atla üçün.::u 
olmuşlardır. 

~. e~~ilecektir. 
~ ~ · l(OJ>riiden saat l ,50 ve 2, 

' ~rtket eden vapurlar mcra
lıne tesadüf etmektedir. 
~aae levazımatı 

M. Pbtof 'ı't:l. 44236 

Jl • • 
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Dün yapılan son müsabakalar -
da vali ve beled:ye re!si ile di. 
ğer bir çok zevat hanr buiun -
mutlardır. MWt1fat tevziin<lrn 
sonra davetliler hazırlanar: [.ü:~
dc izaz edilmişlerdir. 



anlış kitap dedikodu
sunun 

(Ba~ t.araf ı. ~. i.ncidc) .· ı 
•ezninl iyi bılınedigını ve eskı I 
ctınlPrl aııl.,m<>rl.ıCTııı \'C anlıya. 

ak ;.zah ctm dıgır.i ıspala yan. 
·acak dcl:l!er ... 
t··~'lf ederim ki İsmail Habibin 
azılarma aldığı misaller, o ku. 
urlaı;le gcrc:.,kten vezinleri bo
ulmuş mısralardan bu kitabı o
umryan ve> okutmıyanları dn ha. 
rdar elmıı; bı.:lunuyor. Dediği 

ibi. 
ı - Atlruımı.'i kelimeler var: 

vücudunuzla vücudum değil mi. 
ir §ahıd?) m ısr::undan ( dir) , 
ümidimiz bu: ölürsek de biz ya. 
ar, mutlak) mrsraından (biz), 
şu rüy-ı zcrd-i sefalet) terkibin. 
en (zerd), 
ne kadar nazlI nazlı gitmededir) 
ısraından (nazlı) nm biri. 

bu düşenler birer nahif eldir) 
ısramdan (nahü) diliµnü~. 

_ bilmem! _ fırtına. yıktı meşeyi!) 
ısra.ındaki (bilemem), ( e) siz 

bilmem) olmuştur. Ve bunların 

ukutu gerçekten vezni, ama 
\'alnız \'Czni bozmaktadır. Vezin
e ülfeti olmıvan, veznin ahengi-
i zapta kadir. bulunmıyan bir ku. 
ak, cümlelerin manasını bozma. 
ığr için bu eksikliği fqrketmcz. 
ihayet )ine atlama nevinden 
larak bir de (reftar'a) nın (a) 
r konamamıştır ve bu hem vez
i bozmakta, hem manayı sa.kat-
aına.ktadır. 

2 - Buna mukabil araya SO

uşturulmW? fazla kelimeler de 
örü;·oru11 ki filvaki yine vezni 
ozuyorlar: 

(. babam nasıl? - eyidir. - çok 
§üicip-? nasıl Eminem ?) mısram_ 
da birinci (nasıl). (nasıldır) ya
ılarak; 

(yer olur: bağçe-i ezhar.i be_ 
§er!) mısramda, (olqr) dan son
ra bir de (bir) ilave edilerek; 
(yalan dolanla çıkarmaktadır su. 
dan bezini!) mısraındaki (yalan 
dolanla) hali (yalanla dolanla) 
f;"kline konarak; 
("ltil;mel" reva mıdır ola rneh
cur-i lal'atin ?) rnısrarnda (reva 
mıdır) la (ola) arasına bir de 
(ki) getirilerek \'ezinlcr bozul
muştur; 

(ey felek, cylikle namın bir dahi 
~ad etmeyim?) mısramdaki (na_ 
mm), (naJ!lına) suretinde bir mü
temmim olarak; hem vezin bozuL 
mu.~. hem mana çıkarmak güçleş. 
mistir. 

J - Mısralarda kendi yerlerini 
de<{'ştiren kelimeler vardır: (Her 
biri aradı) değil (aradı her biri) 
olacaktır: (gene kaldı) değıl 
(kaldı gene) olacaktır; (benim 
eyli:recektir) değil ( eyliyecektir 
benim olacakttr; (bir dahi na
mın) değil (namın lıir dalıi) ola
caktır; (artık istemem) clemiye
ce..lcti, (iste:rr.em artık) diyecekti. 

4 _ Doğrudur, bazı kelime. 
ler de sigıı. ve şekillerini de~işti. 
.rerck vezni feda ctmislcrdir. 
(atı üstünde gene) 
(götürürler evine) 
beytiı:ı.dcki (götürürler), (götür. 
diller) yapılm;;;tır; 
(sul:ır yeşil höyüğün üstünü bas
mrş aşmış) olmıyacak, (basıb a.'j
mış) olacaktır; 

(kı:nıral saçın fü::ünde götürsen 
iki üç ak?) mısramda (saçın) 
( saçı.n.ın) yapılınca vezin bozulur; 
(yelkea., vapur, ne varsa kııçı§mı:ş 
lim",1ara) mrsram<la ld (kaçış _ 
mL';), (kaçmış) yapılamaz; 

(hepsine bir diken nlg"hbandır) 
nı::sromda (hep~ine), (hepıi:ıde) 
f}eklini alınca hc"?l vezin gider. 
hem mana de&ışir. 

5 (manende) nin yerine 
(mıtnl'nd). (ht.dF-ı>) yerinP (hndıı), 
(alih) yerine Oıiı.h), (alev) ye>_ 
rine (lav), (terazilerden) yerine 
(trı~ez1 nrden), (surat 1 ı) Yerine 
(b~h gıbı yavın W' ynrlf'rin~ 
göre m1Ila b:ı.kmmıdan mı.isama. 
ha mevzubnhs olabi'ir hatalar 
me··dandarl rr 

akisleri 
retinde okunncnğı için böyle ya
zrlrnaları zrı.ruri bazr kelimeler 
eski tabiriyle şeddesiz ve vezne 
aykırı bir imlada kalmıştır. 

!şte bir kitab sahibi edebiyat 
öğretmeninin başka bir e~ebi.y~t j 
öğretmeninin kitabını tenkıd ıçın 
üstünde durduğu, mum yapıştır
dığı noktaların yüzde 63 ü bun_ 
!ardır. Bu rakam tahmini, ezber 
bır rakam değil; riyazi bir hakL 
kattir. 1smail Habibin 5 makale. 
sindeki lahika:ya varmcaya kadar 
3 buçuk haftalık bir incelemeyle 
sıralandığı anlaşılan yanlışlar 79 
dur ve 50 sıni işte yukanya nak
ledilenler teşkil ediyor. Kitabın 
metodu tedris kabiliyeti, hüküm
leri. te'rtibi, misal vr.rmekte~i, 
seçmekteki isabeti veya isabetsız_ 
liği, hele §U "hacm..i kitabın s~. 
leti,, ... Bunların hicbiri şu (vezın 
bozması) kadar dikkat ve ehem_ 
mivct kazanamamıştır. Bu kita_ 
bı~ bir ders kitabı olmak değe
rini tayinde metinlerin sıhhati ve 
aslmıı. mutahakati elbette mühim 
bir esastır. Fakat 1000 sa~'Ifaya 
varan bir metin içinde 50 vezinsiz 
mısra bulmak, kitabın öte yan
dan temin etmiş olması muhtemel 
üstünlüklerin hepsini inkara vey3. 
işi gündelik gazete ı.;ütunlarına 
düsilrerck böyle bir inkar hava
.sı ·hfısıl etmeye hak verir mi? 
Hatta bu inkarı, müellifinin top_ 
yekun (vezin bilmez) olduğuna 
ve okuduğunu anlamaz ve anla. 
ma<lığını okutur bir halde bulun
duğuna hükmettirecek dereceye 
vardırmak hak olma.le şöyle dur
sun, koskoca bir haks~zlık olmaz 
mı? 
Eğer böyle düşünmesek, bizzat 

bu tenkidleri yapan üstad, Mus_ 
tafa Nihaddan bu bahiste niha.. 
yet bir kemiyet derecesile ayrıL 
dığmı iddia için hepimize hak 
vermiş olur. Zira ne İsmail Ha
bibin makaleleri, ne de benim da
ha bugün §U münakaşa dolayısL 
le elime aldığım iki cild (Edebi 
Yeniliğimiz) kitabı _ ki bu da li_ 
selcrdc okutulmak üzere yazıl

mış, bu da \'aktiylc Maarif Ve
kaleti tarafından bastırılmıştır -
tenkide vesile teşkil eden yanlL~
lardan hiç <le yakasını kurtannış 
görünmüyor. 

Bakınız Mustafa Nihadı vezni 
bozmak, 'daha ileriye giderek, 
\'czni bilmemekle muahazc eden 
1smail Ihbihin verc!iği l')U misale: 
(hur§ıd, zivcr-i üfuk oimaktadır 

henüz) 
Bu mısram aslında bu virgül ol

rnadı~ı ve manzumenin umumi 
heyetine güre olmamak ve kendi. 
si:ıden sonra gelen krlimeye ek. 
lc>nmek de lazım geldiği doğru.. 
dur; J;ikin mısram bu hcyetile 
vc;o;inr.iz lmldığını iddia etmek 
vezin hususunda sathi mallımatı 
olanların yapacağı bir iştir. 

Aruzla a~irınl·"ı olanlar bilir
ler ki (hurşid) in ikinci hecesi u. 
zun, imale edilebilir bir hece ol_ 
duğu için kendbnden sonra gc_ 
len heceye eklenir, ikinci bir hece 
eh.ha almı~ ve ndeta kelime (hur
ş7de), (hur.-:ıidi) şeklindPymi~ gi
bi sa.) ılır. Bir Mısram vezninde de 

bu kw1"1.ctile mevki alalıilir. Arada 
virgül olmasına ra~.1en vezni 
tamdır. mahfuzdur. 

Yahya ı:emelin me:ıela (~ah) 
derken dört c>lif mikd::ırt med su. 
retile !iİİrine nasrl insaddan bir 
ahenk zamınetmiş olduğunu seze. 
rek rgah, bLgf.h) a (gah-ü big:ih) 
şPkli verilince ( ahen~i bozdun!) 
diye Mustnfa Nihadı paylamak 
hi<ıGi aruz vezninin b:.ı hususiye
tinden ileri yelmivor mu? 

O halde (hurı}id, ziver.i tifuk 
olmaktadır hcnUz) mısr:ı.ına baka. 
rak ''eznin kaybolduğuna nasıl 
hüküm \'"r"hi'ir;z ve nas?! bu 
hül:r:lc bakaraı< da lcı~ail Habibe 
vc::in bilmlvor, divebiliriz? 

<~;;onu ızcle<'ek sayıda) 

Berlin Holandaya taarruz 
şayialanm tekzip etmiyor 

Londra, 12 - Hollanda.ya her 
a.n bir Alman taarruzu beklcnL 
yor. Almanyanın Hollandaya bir 
ültimatom verdiği ııayiası çıkmış_ 
sa. da sonradan buJ'!un doğru ol
madığı anlaşılmıştır. 

Brüksele gelen gazete haberle
rine göre Bcrlinde salahiyettar 
mahleller Hollanda ve Belçikaya 
karşı Alınan tehlikesine dair ya. 
hancı memleketlerde dolaşan §a-
yialar ve askeri vaziyet 
hakkında müta.lea beyan etme
nin kendilerine düşmediğini bil
dirmektedir. Bu kaçamaklı ifade 
şayanı dikkat görülüyor. 

- ' Taarruz Çarşambaya imiş' 
Roma. 11 (A. A.) - İtalyan 

gazeteleri, Hitlerin reisliğinde bir 
harb meclisinin toplandığını ve 
bu mecliste fevkalade vahim ka. 
rarlar verildiği hakkında. Alman_ 
yıMkn gelen haberleri neşrediyor

lar. 
1Wya.n ma.tbuatr, Hollanda ve 

Belçikanm Almanya. tarafından 

istilası tehlikesi üzerine hasıl o
lan beynelmilel vaziyetin inki.~a • 
fını endi.şeyle takip etmektedir. 

Gazeteler, La Hayo ve Brük_ 
selden alman haberlerin valıame
tinl katiyen ha.fületmeksizin, Al -
manya • Hollanda hududunda vu_ 
kubulan ve bir Hollandalının öl
mesine sebeb olan hadiseyi, La
haye hükiımetinin resmi tebligatı_ 
nı da neşretmek suretile, tafsila. 
tile nakletmektedirler. 

Keza !talyan gazeteleri, İngiliz 
ve Amerikan vatandaşlarının Hol 
Iandayı terke davet edildiklerini 

Hadiselerin 

tefsiri 
(Baştarafı 1 incide) 

nistan Akd<'nlz ,.o Bafüanlarda. 
ı>a.cleec bir sulh YC istikrar unsu· 
nıdıır. 

de kayd ve Hollanda ile Belçika 

arasındaki tesanüde hllha.ssa. işa.

rct ederek istila pliinmm 15 te~ 
rinsani tarihinden itibaren tatbik 
cdılecefti hakkında bitaraf askeri 
mahfillerden alman mütaleaları 

neşrediyorlar. 

Holandada hazırlıklar 

devam ediyor 
Paris, 10 - Hollanda kabine-

sinin dün akşamki içtimaından 

sonra hiçbir tebliğ neşredilme-

miştir. 
Hollandanm müdafaasını it-

mam etmek üzere yapılan hazır

lıklar normal şekilde devam edi. 
yor. Baarn ve Zeist ahalisine, ika
metgfthlanm tahliyeye hazfflan
maları ihtar edilmiştir. 

Resmi binalar, nezaretler ve 
parlamento, jandarma muhafaza
sı altındadır. 

Belçikada alınan tedbirler 
Brüksel, 11 (A.A.) - Eupen 

ile .Aix - La - Chapelle arasında 
münakalat bu sabah kc<:.ilmiştir. 

Eupen bölgesinden tramvayla 
Aix'e gitmek istiyen amele geri 
dönmeye mecbur kalmışlardır. 

Buna mukabil Lakalamaine ile 
Aix arasındaki yol açık kalmıştır. 

Re·mi gazete bugün memleket 
iaşesine müteallik bir emirname 
neşretmiştir. 

Alakadar makamlar, bunun ve. 
sika usulünün ihda«t demek .olma
dığını ve memlekette kafi derecede 
yiyecek bulunduğunu bildiriyor
lar. 

Aln1anyada 
memnuniyetsizlik 

(Baş tarafı 1 incide) 

detli hücumlar ve Alman matbu 
atının tereddüde mahal bırakım .. 
yan telmihleri, '.Almanyanın İn
giltereye karşı harbi mümkün 
olduğu kadar çabuk bitirmek için 

elinde olan bütün vasıtalara baş 

vurmak üzere olduğunu göste -

Bu de,·letler kendi milli men_ riyor. 
faatleri hudutlarm:ı. münhasır 1 Berlinde zanne<lildiğine göre, 

kalmak üzere Jıer türlü beyncL 'ı Bitler evvel ~mirde su~kas: .hak
milel sulh ,.e istikrar faaliyetleri- kındaki tahkıkatm netıcesını bek 

ne menınuniyetle istirak ederler. ~ lemek istiyor • 

Bugünkü harbdc bitaraf kalan -------------

İtaJyanm. bu siya.sete istirak et
mesi ihtimali yok dcğilclir. 

Anca.k, bu ihtimalin tahakkuk 
etmesi için bu devletin Almanya. 
ile akdettiği askeri ittifak mua... 

hedeslndekl hayat sahalarc elde 
etn1ek na7.ariycsindc ne c!ercccye 
kadar ı!'irar ettiğinin anlaşılması 

Jiizrm~eUr. 

HASAN l\.UMÇAYI 

Vali Biikreşe yarın 
gidiyor 

Vali ve belediye reisi Lt1tfi Kır
dar yarın saat on yedide kalka
cak olan Ror.ıanya vapurile Kös· 
te:raye hareket edecektir. 

~ ŞEKERCİ --

il ır. l\IUSTAFA ve MAllDtı"'ım 

I
• mii~tcrilerinin bayr:ımını kut

lular. 
~ .... 

İtalya Krallnın 
doğum yıldönümü 

Ankara radyosu bu l 
münasebetile itah~:anca 
neşriyatta bulundu 
Roma, 12 - Dün İtalya kralı

nın yetmiş yaşına girişini J...'Utla
mı~tır. Bu münasebetle Romada 
ve bütün Italyan şehirlerinde şen. 

. likler yaptırılmış, evlere bayrak
lar çektirilmiştir. 

İtalyan kralının 70 inci yıldö· 
nümü münasebetile ltalyan mat
buatı İtalyan milletinin kralına 

gösterdiği muhabbet ve merbuti
yeti bilhassa kaydeylemektedir. 

Ankara radyosunun 
neşriyatı 

Dün akşam Ankara radyosu 
ltalya kralının 70 inci doğum yıl
dönümü münasebetile İtalyan mil 
!etine hitaben italyanca neşriyat. 
ta bulunmuş, bugünü tebrik ede
rek İtalyan milletine saadetler 
temenni etmiştir. 

Valinin ziyareti 
Vali Ltıtfi Kırdar dün !talya 

konc:oloı;unu ziyaret etmiş, İtalya 
kralı \"iktor Emanuelin doğum yıl 
dönümü münasebetile tebrikte 
bulunmu~tur. 

Tam numara beş 
Mektenlerde nµmara 

usulü gene değişti 
Maarif Vekaleti orta tedrisat

ta numara sistemini değiştirme. 
ğc karar vermiştir. Bugün 10 
üzerinden verilen numaralar 
bundan sonra 5 üzerinden veri
lecektir. 5 pek iyi, 4 iyi, 3 orta, 

2 hafif, 1 fena numara addedile -
cek, 3 ten aşağı alan talebeler 
sınıf geçemiyccektir. Yeni• nu
maralar bugünlerde tatbika baş. 

!anacaktır • 

Egede fırtına var 
İzmir, 11 (A.A.) - Ege de. 

nizi ile Akdenizde fırtına devam 

etmektedir. Limanlar arasında 

işleyen küçük vapurlar seferle. 
rini müşkülatla yapabilmek
tedir. Evvelki gün Karaburuna 

hareket eden Uşak vapuru Fo~a. 
ya ilticaya mecbur kalmıştır. 

Avrupadan dönen tale· 
be bayramertesi 

yerlerine gidecek 
Harp vaziyeti dolayısiyle Av. 

rupadan memleketimize çağrı

lan ve tekrar tahsil için ge:l:lik 
leri yerlere gönderilmeleri ka.. 

Ticaret kanunlarında rarlaşan talebeler bayram erte· 

tadilat sinden itibaren sevke başlana. 
Ankara, 12 - Adliye Ve- caktır. Bunlardan buradan 

kaleti kara ve deniz ticaret ka- yüksek mekteplere girmiş olan -
nunlarmda değişiklik yapmak lar evraklarım mektep idarelerin 
üzere çalı§malara başlamıştır . 1 den derhal geri alabileceklerdir. 

s~b~~~: Saray ve ipek ve ızmi~~b:ı.mrEcıaLeın:!:nA 
itibaren 

TOSUN PAŞA 
HAKiKl BİR KAHKAHA TOF ANI 

Baı, rollerde: HAZIM - VASFİ RIZA- FER.1HA TEVFlK 
H.AL1DE - NECLA. - MAHMUT - SUA Vl - ŞEVKlYE 

ve TANASA REVÜSÜ 
Musiki n şarkılar: llUHLlS SABAHADDİN 

Programa il{tye olarak 
1.) EBEDi ŞEFlllİZİN VEFATLARTh'IX B1R1NC1 1.'11.r 

DÖNÜMÜ l\fiinasebetile 1STA1'"'BULDA 
YAPILAN MERASİM 

2.) F.HZURIDl DEI\IlR.YOLU HATTININ AÇILIŞ TÖRENİ 
Seanslar: 9.30 - 11.45 - ~ - 4.15 - 6.30 ve 9 da. Bu

giinkil Pazar ve Bayram gilnleri sabah saat 9.30 da 
TENZİLATLI İLAVE HALK MAT1NELER1 

c:::r.--· . ::::~...:: .... ~ •.. 
'. . ~ . . ' .. . . . . . ı 

·················-·· ::::~::rn:: 
:::::r--:::: :::::::::::: -·······~ :::::::::;s: ············ 

"U:::!!!!!!ll!! !::::::-:-::·!: a~ ...... -- ·---

Gayrımenkul satış ilanı 
lstannul Emn.yet Sandığı Direktörlüğünden : 



1lıı CUnuı llrreisi ı 
""'~ırası değil! 
f'Vll •• 

_sın ıade ettiği ka· 
· §ô~·le bir baktı: Bun· 
· ~ır kahkaha koyu. 

..... 
11 'kapısında hevecanlr 

Cal~obilden iİk inen 
~: oldu. Haym onu 
g ncı: 

~·ansı. dedi, merak 
tUJ ~tım. 
~ek ce\·ap verdi: 

her adım:ia tevkif 
llh·a 

et:ıı J payım! 1\Jaama· 
~Yin, vazifemi ynp-

Can·ar: 

dilş~arakolunaa om 
'.ıtıı·Untne1de isa1>et et 

ız ora 1 eıd·· sal'd ya na_ I g 1. 

r ,.ırn ~imdi o karakol 
}ıp dı'~ı O • t"kM 

"' ı:- ennı u ·ur· 
"'du! 

RÜlüştü. Köşke gir· 
nu lfaYm palto unu çı 
~( kocaman sargılarla 

'°rdu: 
ınız ını? 

tt bır _§ey değil, bir s1y 
' Sır uykudan sonra 

OUz dn~"l ·-, 'ars '"t;I mı. 

~ ıldım. Başımdan 
~.a?n anlatmama 
hrı tnız değil mi Şef? 
l 1 olsun. 

~~beş dakika benimle 
""Ilı? 

? ;-, Can sıkacak bir ha. 

&alo 
~d· nun kapısını açtı 
~1• liayrn içeri girdi 
, la?tcandan durakaldı. 
~'llPanya şişeleri ve 

~dakJarile sUslü bU· 
~ ~etraf mda altı er-

k dın toplannuştı. 
a1kıp gQIUms)•ierek 

llt:-· 
~! gizli t~i· 

............. / 
•ııı nıaçİarı 
~illerinde şchrimlı:.. 

·'turnuva tertib 
•tadında bay. 

, ~U. Galata.sarayla 
l'ogıuııporla. Ş~ll 

~ 11~· Bayramın U. 
' ~ galibler arasında 

apılacnktır. 

qt t 
~ta a~unı bugün 

Ya 9 1 dıyor 
~-~athua 
"\llıd •t l:Uıımı bugün 
cllı- (> Ankaraya haı'll· 

ı.ı; )~1~ıle öğle trmi.. 
l'fı-.ı hlr kısmı au, 

'l~ lÖrc-bilmck için 
h.. .\ıı~ar;oıa c;ıi< 'l<'a.ktır. 
.,-~,11 • xnatbuat takı. 

~ 
1 
iltincı sair günü 

\'lttı 11 Mayıs stadında 
r. 

tada ı· 
~tı~ 19 maçları 
• ttcıe. . 

lltlftı lig maçlanıa 
'\ıı'ıı I'. 19 Mayıs ıta.-
~ae::'-rbiye Maske. 
la~ 6-2 Harbiye • 

• 

R A B E R - Akşam Postul 

f Günün Mesel esı .• J 

~akleden: Fctbl KARDEŞ 

ıa.tta vazife gören zabitlerdi. Ka. 
dınlara gelince bunlardan biri 
Haymm Sen Korentendeki yar
dımcısı madam Lökördü. Diğerim 
Haym en son gördü ve gördükten 
sonra da ondan başkasına bakma· 
dı. 

H ındıstanda dünyanın en eskı ınsanları arasında 

-41- Ya:an: L. Buıch 

35 yılını \':ıhşilrr nr:ıc;ında seçlrmiş bir Alman seyyahı 

Merakla etrafa göz gezdirerek 

Almanya daha ne 
kadar dayanabilir? 

Bahuranguya benzer 
Dai!y MaHdeo: Yazan: ~m ~vs JJones 

Bu Fransuaz Villardi \'e Hay· 
mm lilzumsuz yere pek büyük sa. 
nlnuş pansımanma endişe ile ba· 
kıyordu. Onun burada ne i~i var
dı? Böyle bir sahnenin manası 
neydi? 

·Herhalde bir dostluk tezahürü 
tertip edilmiş olacaktı. Haym sür 
atle kendine hakim olamazsa gö::· 
!erinden yaş geleceğini hissetti. 

- Haber vermek yok mu? diye 
söylendi. 

Bir kahkaha tufanı kendisine 
ce\•ap verdi. Kolonel: 

- l(oltl'ğa oturunuz, size em. 
Jiyorum, dedi. 
Hayın itaat etti. Koloncle masa· 

da onun karşısına geçmişti. 1' al.at 
salonda bulunan diğerleri gibi a· 
yakta kalmıştı. A\saslı ayağa kalk· 
mağa davrandı, §efin işareti üze. 
rine vazgeçti. 

Kolonel söze başladı: 
- Haym. Yarın cephenin dü5· 

man tarafındaki mevkiinize tekrar 
geçeceksiniz. Sizi, etrafınıza bu 
sırada Pariste bulunan silfıh ar
kadaşlarınızı toplamadan bırak· 

mak istemedim. Bunun sebebi ~i. 
ze ekmek ve tuz kadar lüzumlu 
o!duğu büyük bir nefis f erag~tilr 
terkettiğiniz vatandaş muhiti ha· 
vasmı teneffüs ettirmektir. 

Kolonel kısa bir sükOttan son· 
ra devam etti: 

-Bundan ba~ka size hepimizir: 
en fevkaladesi oldu!;•tınuzu da söy· 
Jemek isterim. Bunu burada. yüz .. 
başı Gayyarın tavsiyesile teşkil[!· 
tımııa dün giren matmazel Villar· 
dan ba~a hepimiz biliyoruz amn 
t&ran lüzumlu .. 

Koloncl, Haymın gözlerinin İ· 
çine bakarak devam etti: 

- Burada hepimiz vatan uğ .. 
runda f edakflrlığı peşinen kabul 
etmi3 kimseleriz. Hepimiz. Hepi· 
miı teşkilAta giretken bir ~Y feda 
etmişizdir: Eğlence, vakit, para, 
rahat, §ahsi emniyet, ~ret üıni
di bizlerin feda ettiğimiz şeyler· 
dir. Hepimiz hiç olmazsa bir defa 
hayatunızı tehlikeye koymuşuz

dur. 
Sesini yükseltti: 
- Fakat hepimizin hiç olmazsa 

bir yorgunluk alma, kendimizi din 
leme zamanımız vardır. 

(De\'amı \V) 

ve 
kadın ağaç' ar 

ınsan 

ar adim. 
Bu esnada duydüğum heyecan 

o kadar derindi ki kendimi guç 
tutabiliyordum. 

Etrafımı çeviren b'u sonsuz kfı.. 
dar garip geliyor? 

Halbuki kainatın hakikatinı 

gördüğüme de emindim. Bu ara· 
lık, me, ... !,eleri şıddetıe işliycn ak 
lıma Buha • Rutinin h:ıhsett·~· 
ve hfıla bütün bu kaınatı doldur 
duğunu hissettiğim kokunun sahi· 
bi Bahuranga kadın ağacın bu· 
lunduğu {Sabah çanı) denilen yıl. 
dız küme.:.i ge'ivcrdi. Bu burttaki 
yılJızlan gö .nek için şiddetli bir 
arzu duydum. 

Fu!iat dalı .. ·ın· 1e bir arzu aklı 
ma gelir gelmez yepyeni bir kfıi· 
nat içine geçh·erdiğimi görmem 
bir oldu. 

Evet. işte burası Buha • Huti· 
nin lSabah !;ant) dediği ve Hint 
semasının cenup nihayetinde oidu 
ğunu gösterdiği yıldızlardı. 

Ben, ~ua denizlerinden ibaret 
boşlu!;'Wl içinde bir saniyelik bir 
bayılıp ayılma gibi hissedilmez 
bir ruh lıaletile birdenbire bu bur 
cun alemleri içine girmiş bulunu. 
yordum. 
~imdi kainat sanki tekrar deği~ 

miş gibiydi. 
Burada tek bir yıldızın yüksek 

bir tepesind.:: bulunuyordum. Te· 
pcdcn aşabrı hemen bütün yıldı· 
zm garip bir güneşten ziya alan 
yarısmı görebiliyordum. Bu yıl· 
dız gene bir gazla sanh idi. 

Denilebilirdi ki Sabah çanı yıl. 
dızmda sabah başlamış olacaktı. 
lhtili\aı ki bıt gene gaz da yıldızın 
üıeikıe ç.ökmüş bir sabah sisiydi. 

Nitekim bu penbe sis açıldıktan 
sonra gözlerimin önünde ucsuz, 
bucaksız, harikulade bahçeler pey 

da oldu. Eütün yıldız renk renl •. 
büyükliı, küçükıü, türlü türlü, fa· 
kat hemen hiçbirisi bizim dünya· 
mızda goriılmemiş ağaçlar ve çi· 
çeklerle dolu idi! 

Bu çıçek1~dn uçanları da mı 
vardı. Bu~ıu ıyi anlayamıyordum 

Zira bu yıldıza gene bir hava 
taJa'<asımn içinden doğru adeta 
kar yağar gibi lapa lapa çiçekler 
yağmakta ve uçuşmaktaydılar. 

Bu manzarayı hayretle seyre.. 
diyordum. Burada hayat olduğu, 
hatrn bütün yıldızı fı~ıran bir 
hayat kuvvetinin doldur.ıp taşır
ıığı gönilüyordu. Fakat ne l.adar 
ıtarip!i ki bumda neba1 eklinden 
başka hiçbir hayat şeklı teşekkül 
edemiyordu! Bütün bu yıldızı dol 
dur::ın bu milyarlarca nebatlar ha 
kikaten Buha • Rutinin dediği gi· 
bi hayvanlar ve insanlar da mı 
Yardı? .. 

Merakla ·•rafa göz gezdirerek 
Bahura"'1aya benzer insan ve ka. 
dın ağaçlar aradım. Gözlerimin ö
ni.!nde uzanan sahada Bahuranga· 
ya benzer ağaçlar göremiyordum. 
. Yalnız gözümün önünde o ka· 

dar garip çiçekler, o kadar garip 
ağaçlar vardı ki bunları tarif ede. 
bilmeye imkfln yoktur. 

O aralık üzerinde gayet uzun 
ve beyaz istakoz kafaları gibi kıs
kaç §eklinde birkaç yüz dişli ağ
zın sallanarak açılıp kapandığı 

gayet dikenli ve korkunç şekilli 
bir ağacın diğer çiçekleri çiğniye
rek müthiş bir süratle k~akta 
olduğunu görünce korku ve dehfe
timden ürperdim .• 

Bu ağacın altında eıilen ıaval· 
Jı nebatlardan havaya d~ kan 
renginde birtakım sular fışkır

maktaydı! (Devamı Tal') 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazamar. 

dişlerinizi fırçalayınız. 

H•leli müHısıer o.ibi. .. .. 
Umumi harpte, 1917 ihtil~linden birkaç 

ay evvel Rusya Çan endişe içindeycli. 

Düşman ordusu Ogüstovoyu muhasara 

etmişti. Şehir teslim olmak üzere idi ve 
çar bu felaketi önliyecek bir tedbir bula. 

ma~ıştı. 

Bütün rüşavirlerini toplayarnk sordu: 
- Ogi' 'lvoyu elimden alacaklar, ne 

yapayım, dersiniz?. 

UıUer nevmit ur. \'oksa bır Av· J 
rupa ablukası tehdidı ıle bızi kor· 
~utuıa . ru:ri zıhnındcn bile geç· 
meldi. Asnmıı taruıınde biltıU 

Avrup .. ya bAkim olıuuş tek adam, 
yanı ~opolyon dahi bunu dı:ncmiş, 
fakat mu\·:ıffak olamamıştı. 

Ama Hillerın fikrinde ciddl ol· 
duğu anla~ılıyor. O bıze karşı ab· 
Jukarı idare edecek ndamı bile ta· 
yin etmiştir. Bu zat nazi felsefesı 

dlye onılaıı hurafelerin yüksek ra· 
hlbı lloseııbergın tilmizi \'erner 
Daitzdır. 

Alman rlftnı, bitarafları bilh:ıssa 

So\· .> c::llcr bı rlığı, .Romanya, Yugos· 
Javya, liulHıırlsıon ve İskandinav 
nıemlckcllcrını İngiltere ılc ıicorct· 
ten ıncu ılc Alınnnya ile ticarete ic· 
bor etmektır. IMaamafih t:ıbiidir 
kl lHlar:ırıar hcrşe) ut:n evvel vara· 
n ın .} üz ünü görmek lstiyecekler· 
tli r !) 

Bundan b:ışkn .'\lmnnlar bize kor· 
~· acılaıı bu ekonoıııık harbin tam 
dört sene süreceğini söylüyorlar. 
Oııl:ır uııutuyorl:ır ki biz onlara 
karşı bu harhl bir kere daha yap· 
tık ve 1916 ya kadar bnşlam:ıdık. 

Ondan sonra Almıınlar ancak iki 
sene d:ıhn d:ıy:ın:ıbildiler. 

Şimdı Alm:ıny:ı bu harbi yopa· 
bilmek için nasıl hir v:ızlycltcdir1 
Evvelft kcndıınizi bir lı:ıt:ıd:ın kur· 
torolım. 

Almanl:ırın iddiasına göre Polon· 
yanın zaptı onların kömur istihsal!· 
ni dörtte bir nisbetınl.ıe, ı,;clik is· 
tihs:ıllni 2.000.000 ton ve tutya, 
istllıs:ıllnl ıo0.000 ton arttırmıştır. 

Hakikat neden ibarettir.? Gecen 
harbin b:ışında Alm:ınlar kendi lıu· 
dulları dahiHnde Polonyadan şlm· 
di znplettikleri nynl kısımlara m:ı· 
likdller. Bunlara harp esna~ında 

istl!A ve işgal ettikleri Belclka ve 
şimali Fransanın malzeme ve kay· 
naklnrını lliıvc ediniz. 

Sonra gene lıuna harp çıktılındo 
Almany:ının emrinde bulunan şu 
aJağıdaki memleketlerin kaynakla· 
'l'ını latınız: Yugosl:ıcyn, ccnubt 
Fln1Andlya, Roman:ra, Bulgaristan, 
zengin Ukrayna dahil olduau hal· 
de Sovyel Rusyanın bazı kısımları· 
Türkiye, Suriye, Filistin, Arabistan 
lrak, 

Şimdi bu kaynakların bugiln on· 
ların emrinde olmadığını hatırda 

tutarak Kayzerln impar:ıtorluk Al· 
manyası ile Hitlerin üçüncü Raybı 
orasındaki Inrkl:ırı sörünüı:. 

19.14 de Almanya 
ALTIN. II:ırpten evvel Almanyıı 

dünyada ü ·üncü büyük al:ıcnklı 

devletti. Y:ılnız İngiltere ve Frans:ı 
bu hususta ondan evvel scliyoı

l:ırdı. l\lemleket dahilindeki ııllııı 
ihtirnllıırınd:ın maada onun ecnchl 
nıenılekcıJerden mall<ıbatı 25 nıil· 
yar altın tutuyordu. Hnrp çıklıiıın· 
da Almanya 1.71 mil:,•ar nı:ırklık 

l:ıymctli m:ıdene ınıılikli ve bunun 

- Ann~, burnum aktı! • 

PARtSLt SERSERiLER ARASINDA .. 
- Harp uzun sürecek, faıkat sonunda 

biz kazanacağız. Çünkü bizde çok para 

var. 

Herkes bir fikir söyledi. Hiç biri ka· 
bili tatbik ve ya müessir değildi. MU~avir. 

lcrden biri: 

- Majeste, deli, bir kere haham Abra
moviçe danışsak. Kamil ve fazıl bir ihtiyar· 
dır, 

- Fransız karikatilrü -

Tekantlu~e hak kazanmıyanlar 
Kabı 1 res.1ıi esnasında oir Çini diplo • 

mata s..ırdular: 
- Fransız k;ı.rikatürü -

Pra~da bir muhavei3 
Prağda ıki Çek, meşhur Çek kahrama. 

n1 Jeıln Huss'un he"1•eli önilndr, 
yorlardı. Ellerini lraldrrarak ıclam 

Jer: 
- Heill.. 

geçi • 

verdi· 

1ki Gestap<" memuT'U Çekleri c;evirerC'lc 
sordu: 

- Neden bu heykele sellm verdiniz? 
Bunun Alman olan : esi var ki?. 

Çekler, Jean Huss'un a; klan dibinde 

duran Cermen imparatorluk rcınzi kartalı 

g8ıtererek cevıp verdiler: 

- Baksanu.a, kartal var 1 
~ Jngilizcıeden-

Hahllru çağırdılar. Rusya çan sordu: 
- Almı.movi~. Ogüstovoyu dim<.!en ala· 

cakbr, ne yapayım? • 

- Ogiistovoyu elinizden mi alacaklar? 
Tapusunu karınızın üstüne yaptırsamza !. 

Frar s·~ fıkraC)ı 
Tiyatro heyeti turney ~ıbrıştı. lT ğ. 

radıkları bir şehltide temsilleri hi~ rağ~t 

görmedi. Bütün salonda seyirci na .. 

mına ancal: beş on kişi bulundu 'L' bir ak. 

ıam ha,k ai:törlerin oyununu bc{::m-:nedi. 

Mırıldnnr.ıalar bağrışmaya kadar vardı. 
Artistlerden biri nihayet dayancı:r.z :h .. 

Suflör deliği önüne lcadat' gelerek seyirci· 

- Siz de de memurların tekaüdiyesi var 

mıdır . 
- IIayır .. 
- A, haksızhk doğ:-usul 
Çinli diplomat gülümsiyerek ızahat 

verdi: 

- Biz böyle dü~ünme}-iz. Memuriyet 
hayatı c~nasmd;- ze:ıgi:: :>lmıyan tir mc· 

m uru bi;- budal: ve bın:ıe 1a.e/h de~cr iı: 

sayarız: bu itib-.la tekaüdiye gibi bir mü. 
kafata hakkı oumıyacağı aşikardır. Budala 
olmıyan bir memurun ise tekaüdiyeye ihti· 

yacı yoktur! . - Fransızcadan -

lcre b."1ğırdı: 
- Akltnızı ba§ınu:a alın, biz, sizden dL 

ha kalabalığız!, 

l.37 mılyarı altındı. Buna ili'n·eten 
2 milyar altın mark tedavülde bu· 
lunu;>·ordu. 

Altının ne lüzumu \·ar dlyeceksl· 
niz? \ltın bltarafl:ırdan ıoal alma· 
)"a yarıyan bir vasıtadır. llu sebeb· 
ten mütehassıslar ''Altın harp tein 
en mühim bam madde oraenttır.,. 
diyorlar. 

BUGDAY. Harpten evvel Alman· 
yada 5.048.235 dötıüm arazi ~
day ziraaline tahı;is edilmişti ve 
hasılat 4.G55.956 tondu. Fakat har
bin ilk iki senesi zarrındn Alman 
yiyecek ihtiyaçları silolarda birik· 
miş veya ithal edilen buğdaylarla 
tatmin edllınlşllr. Du surette ekmek 
ve sUtte vesika sistemi 1916 ya ka· 
dar başlamıştı. 

YULAF. Alman:,·a ıt.278.665 d3· 
nüm ekiyor ve 9.713.965 ton mah• 
sul alıyordu. 

ÇAVDAR. Almanlar 16.245.807 
dönüm çavdar cklrordu. Mahsul ise 
12.222.334 tondu. 
Şimdi sıda mnddelerlnden harp• 

le hayali ehemmiyeti haiz olan 
maddelere geçelim: Yanı ııllabluı 

içiu lilznmlu Çf'Şll çeşit madenler 
top, t:ınk, homb:ı, tan·are imal ~ 
den fnbrikal:ırı i~lctmek için kO. 
mür Te saire. 
Şu cetvel harpten ev,·elki sene 

zarfında ı 1-nanyonın ne istihsal 
etliğini gösteriyor. 

Ton 
Kömllr 100.109.440 
H:ım ~emir 28.607.903 
H:ım tutya 641.549 
Ham kurşun 110.153 
Ham bakır 947.757 
PBTIWJ,,. Makineleşmiş harp ni· 

hayet petrol demektir. 1913 de Al· 
manya 100.000 ton petrol hllhsal 
ediyordu. Mnknlcnin nşa~ısındaki 
bir takım rnlc:ımlnr bunun ehemmi· 
yetini gösterir. 
iNSAN KUVVETi. Hal"J')t.cn evvel 
de neşredilen Alman ordusu mnnu· 
elinin son tııbı Alman ordusuna 
girebilecek muallim \'C)'n acemi 
efradın snyısını, zabıt ,.e ınc.murlar 
hariç, 9.898.000 olarak gösteriyor· 
du. 

DONANMA. Harbin ilk devrele· 
rinde Alman douanmnsı •u halde 
idi. 

Drltnot 21 
Dritnot zırhlı 19 
Zırhlı kruvazör 5 
Himayeli SO 
Muharip 150 
Torpido (eski), 47 
Denizaltı. 20 
TiCARET 1'1LOSU. harbin ba~ın· 

da Almnn)'nnın ticaret filosu 4850 
semiden mürekkepli \'e ıonoj yekü· 
nu 5.000.000 o bnli~ ulu> urdu. 

1939 da Almanya 
ALTI.\'. 13ugünkU Alınan nazi dev. 

leli nlncaklı değil, hor~·ludur. Bl· 
ııoenalcyh bit:ıraf dc,·lt;llcr c~yala· 
rını "ercsiye s:ıtınndnn evvel hayli 
duşürıcccklerdir. Hatta Almnnyanın 
ablukayı bozduğunu ve eşyayı 
meınlckcle gclirel>ildiğini fan:etsck 
l>ılc. 

Alman)Onın hakiki altın mevcn· 
dunu tam olarak bilmiroruz: Cakat 
hunun pelı; az olduğuna emla olabl· 
lıri.ı:. En nikbin tahminler bunun 
ı 914 senesi mevcudunun 10 d:ı blrl 
olduğunu gihteri)Q.r. 

Bin:ıenalc.vh, hu h:ırp icln yapı· 
lnr.:ık ın:ısrofın geçen h"lrpteklnden 
az olmıyncnğını farzcdcrsck, Al• 
man)anın harlçll! s:ırfetmek Ozere 
ancak altı ay )'ctecek altını vardır. 

UUGUA 1'. Nazi ziraat &iyasellnin 
.. Jm:ın) ayı h:ıriçten selen gıda)'a 

Jaha az t:ıbl bir hale getirdiği doğ· 
ruılur. Fakat vnkialara bakınız. En 
son rokamlor Almanyad:ı !'ı.095.922 
r.lönürn huı'.4dııy ckıltll~ini \'C bun· 
dan 4.466.684 ton mııhsul altndı· 
/.tını goııtcrmektedir. 

Dunu 1914 rakamlıırı ıle karşılaş· 

tırınız. mahsuınn azaldığını ıöre· 
ceksiniz. 

Rinarnaleyh Alman askeri mülc· 
ha~snlıırının yaıılarına ''kıtlık e· 
konomisi .. glhi tabırlerın "irdığlne 
hayret etmeyiniz ,.e oıılaı ı ekmek 
·ıcs fka ile vcrildiRi bir ıamand:ı 
harhe haşlamanın doğru olup ol· 
m9ıl1~1 rıı sor!1'1alnrıno ~aşmayınız. 

YULAF. Almanya 6.i4ô.G17 dö· 
nOm ekıyor ,.,. 5 918.i;Hi ton mıh· 
~uı elde edı;;ordu. Uu rakr.mlar ıe· 
cen harpteki rakaml:ırdan milyon· 
l:ırc:ı ton ıfal'-~ azdır. 

CA l'DAR. Almnnlar tndars 
10.GS'i.050 dönüm arazi tnhsis etti· 
lcr. M:ıho;ul 6.916.691 tondu. Bu 
mahsul 1914 mahsulünün hemen 
hemen yarısıdır. 

Şimdi gıd:ı maddelerinden tek· 
rnr esas mnddelı?re geçelim. 

"Lutfen sayfayı 9f"Ü'İ._ 
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illi 8 O. O O O Liralık en büyük ikramiyeyi ;;,; RAŞIT mu .. E. SADi TEK 

TİYATROSU 

Bu gece: Bcyoğlunda: Altıncı da 
ire Şişhane tramYny c:ıddesindc 

ikinci temo;il (Üvey Daham) nuınrı
rah yerler .ıo. Giriş 25 kuruştur. 

HALK OPERETi 

. . :::~ 

1:s1met Ablanın uğurlu eliyle ,·erdiği 26766 numaraya i ... abet eden ve i..,imlcrinin tct-hirini arzu etını- :::· 

H ntRtsct 2 O • O 'ö 2Ôrtak Li:~ j; •t "tk;•~ ;;,;Y''"~ y i !~ 
··~ •r· 

km Bayan ~URı\. Y h: I ~ 
Ximet Ablanın uğurlu eliyle ,·erdiği 18188 1'"o.lu biletle Karagümrük 27 .So.da Tütüncü Ba.y Kemaliı il~: 

İ ıKıxcı 2 O. O O O liralık ikramiqe9i i~ 

IGlne 1'"imet Ablanın uğurlu eliyle \·erdiği 18188 Xo.lu biletle Dolmabahçe Sara~·ı 0 araj bckçbi J! i 
• Bay Mehmet i~ 

1 z=·:::sm...::= !=~.:. mi 1 5 .. O O O Lira l ık i k r a m iyeyi fil= 
. A L E M D A R :::!Gine .Simet Ablanın uğurlu eliyle verdiği 14.106 Xo biletle Kara~Emrük!t' oturan müb:ı:;irllay Sii!lrli !!-

Bugün matine (1G) da. :ıA.kşanı 

(9) da: (Modern kızl:ır). Y:ızan: 

M, Yesari. 

ı: .. t. ... ~ •• , 

ı_:•NEMASO !! mı BIRINcl 1 (). o o o Liralık ikramiyeyi ~: 
Mari Antuvanet il ~mGlnc Ximct Ablanın uğurlu eli3 le verdiği 2.3698 1'"o biletle ı ... t:ınbul \C ortağı Uiiyiilulerede Bcrb<.>r r .. ~.=.: 

Dünya haa vdisleri :: ···· ı:ay J<'uat 

nmcıa111:a•n•-_.g mi tKt~ct 1 0 • 0 0 0 f İ r Q / z k Z k r a ffl İ g e 9 l fü 
1 'Şeker bayram 

1
n
1 
n ~Iİİ!f rnnc Nimet • .\bl:.uıın uğurlu eli~ le ver~:_:ı 2::G!>S Xo biletle Be";-ikta'.; Tramrny eadd~inde 4'? N o.da ~~: 

ft Sob:ıcı Cay )lelımct Ali i:·· 

r Aoo 
1 ~~~kazand~lar ve naralarını Nimet Abladan tamamen aldılar~ 
il :::: .... 1 
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m~ Muhterem müşterilerim ızıR nazarı dıkkatine: ~~~ 
mt 2 inci ke~ldcnin biletlerinizi ayın 9 uncu gününe ka.dar t<-edid !:fi 

ŞEKERi 
i!li etmeniz menfaatiniz ruunına. rica olunur. '.·i·i·: i!U ... : 

iLE 
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Askeri Fabrıkalar umum twtüdürıügü ilAnları 1 
'fnhmin edilen bedeli 30 l lira i5 kuruş olan 4385 adet eski çuval 

Salıp:ıznrınd:ı :ıskerl fnbrik:ıl:ır yollama müdürlüğü bin:ı::.ınd:ıl.:i satın 

alma komisyonunca 28·11-!139 salı günü snul H le uçık arttırm:ı ile ih:ı· 
le edilecektir. lstcklılerin yiizdc yedi buçuk muvııkkat lcmlnııtı olıın 23 
lıruyJ lıcrlıungi blı· ınnlıııiiılürlliğüne yatırarak nlac:ıkları ın:ıkl.ıuzlll bir· 
likte rnczk(ır giin \-'e s:ıaıtc konıi!iyond:ı buluıımul:ırı. :Xürııuııc lıcrgüıı 

ı,omlsyonda soriilebilir. (9432) 

Deniz Levazım satınalma komisyonu ılanları 1 
l - !'uhıııiıı edilen bedeli (1:!0.iG8) lira ol:ııı (120.000) kilo s:ııle· 

y:ıf;ının 28 ikinciteşrin !130 ıurihiııe r:ısllıyan salı günii s:ı:ıt 
14,30 da kupalı zıırrıa ek~illrııesi yııpılac:ıktır. 

2 - ilk teminatı (7288) lira (40) kuru~: oluıı şurtn:ıınesi lıcrgun 
l\asıınp:ış:ıd:ı bulunan komisyond:ın (604) kuruş bedel muku· 
bilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun t:ırif:ıtı d:ıhilindc t:ınzim ede· 
ceklerj kap:ılı, teklif mekluplnrını en geç lıelli gün Ye sn:ııten 
iıil' s:ı:ıt en-eline knd::ır komisyon bnşk:ınlığına vermeleri. 

(():! 17) 

İşle en son istihsal st:ıtio;liklcri: 
Ton 

Kömür 184.512.800 
Hnm demir 9.791.800 
llııın Tutya 1G5.GOO 
Hnrn kurşun 78.900 
Ham b:ıkır 1.2G3.400 
PETROi •. Alrn:ınynnın pelrol Js-

tihsaHilı 440.000 tonu çıkıııışlır. 

Fakat bunun ehemmiyeti ncılir? 
Geçen harple donanmalar ve sivil 
halkın sarfctıi~i petrol h:ıriç, miil
tcfiklcr ayda :ıoo.ooo ton petrol sar 
fodiyorl:ırdı. Şuna da ılikkat ediniz 
ki harp kuvvetleri bugünkü kndar 
yüksek derecede rnakirırleşmemiş· 

ti. 
Yeni şcrnit ııltındn ne kadnr rıel· 

roln ihtiyaç Y:ırclır? Bu :ıncnk t:ıh· 
minlc bulunabilir. İşle bir Alma
nın hir senelik harpte lıiiyük bir 
devletin sarfclmcğc mecbur kala
ca#ı petrol miktarını gösteren bir 
trıhmlni. 

Ton 
Orıhı !i.!iOO.OOfl 
Donııııına 2.000.000 
llnva 1.i00.000 
Endüstri 3.40.0000 
O halde petrol kıllığının Alm:ın 

crk5nıharhi)·ec;i için bir kabus ol 
duihıno ~a~m:ıyınız. 

INSA.\' l\(}\Tlffl. Alınan ordusu
mın ktıHcline dair lıiçhir resmi 
rok:ını nrşrcdilıncnı i5tlı. Faka 1 hn· 
zeri ordıı mevcııtlunıın l.000.0011 
oldn~ıı sö,·lcni.rordu. Mannı:ıfıh Al 
manya l!l 1 t teki karl:ır cfrnrlı siliılı 

nltına çaılır:ıhilir. ı-~akal ec;ac;lı f:ırı. 

şııı1ur. 191-t ele her Almnn vcıı~mi• 
hir ns"kerdi: rn:rn dn ic;e öyle rlei.lıl
dir. Mcclıuri :ısketlik hiznıcli rn:ı;, 

e kadar \lııı:ın,yad:ı \'rrılılen h.ı~l:ı 

m:ımıştı. Runıın için Jıuııiin :ıo v:ışı -

111 nşmış lırr ı\lnı:rn c:islcm:ııik n"· 
keri lalim ı;:örrıırmi~lir. 

nONA,YM lı. 
Cf!p :rırhlı~ı 3 
Hüynk ıırhh 5 
Kruvazl\r 10 
MubarjP. ve torpidobot 31 

11-·~ 
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18.25: ~lüzik (Radyo eaz orkestra. 
sı) 19.UO: Çocuk s:ı:ıli. 19.30: 'l'urk 
:'\lüı:iği: (Fusıl heyeti). 20.30: l\o· 
nuşıııa. (Türk tarihinden sahifeler) 
20.45: Türk Müzifi: Ç:ıl::ııılnr: Yecl
he, Reşat, CeYdet Kozan, Ruşen 

Kam. l = Okuyan: R:ıdifc Erten. 
1 = Sadettin Kaynak: Heeııun. 

2 - Sel. Pınar - Kiir<lilihic:ızkfır 

ş:ırkı: (Ke grlen \'ar nt h:ıher) 3 -
Musa Süreyya - Kürdilihicazkar 
şarkı: (Ciün ıloğınıy:ıcııkl 4 - Halk 
liirkfü;ii: ( K:ırnııfil oylum O)luııı). 
5 - Halk Türküsü: (Şu dağları 
delmeli). 2 - Okuyan: Mustafa 
Ça~l:ır: l = Mnhıır p~rc\·I. 2 -
Abdi Erendi = Mahur şarkı: (Gül. 
şeni ezlıar :ıçtı). 3 - Halımi Bey -
~lalı ur ş:ırkı: (0 giiliiıı geı,;ti HÜıcl· 

lik çnğı). 4 - Yorgo - Mı:lıu şnr· 

kı: (ll{ıl:i k:ııı:ıy:ııı k:ıllıimi). 5 ~ 
Vecihe: K:ınıııı l:ıksirni. li - Arif 
Bey = l\lnhur şarkı: (Göslr.rip nğ. 
~arc liılfuıı) i - .... - Mahur tür· 
kü: (Giyer fisl:ınıııın). 21.30: l\llİ· 

zık (Cozb:ınd - Pi.) 

f ı 1 i115:ı eılilıııcklr.) 
IJeııirnllı 48 

(l.f İn!l:ı eclılmcktc) 

rır.~wcT FiT.US('. 
Al•ıı:ın~ n ~imdi nwcınu lonrıiı 

4.213.33:1 ıuı:ın 2.3'..!3 gemile ın:ıli!. 
tir. 

işle ı\lnwn lı.ırp ekonomi h li"ın 
ço~ııııuıı hır lıııliı~:ısı. lli\·hir r:ı· 

k.ıın lınlı.ıııı:ı hir ıhn:ı İ'ilınt idıı 

'ieçilıııiş clriWrlir. Biiıiiıı lıuıılar lıiz 

hnrlıe ııirmcflcn evnl ne~reılilcıı 

ınenıhnl:ırıl:ın :ılınııııştır. llin:ıtn:ı· 

lc\'lı prop:ıg:ııııJ:ı değılciirler. 

Şıı halde lllth·riıı Hrltanvn:\'ı ik· 
lisnılt nbluk.ısı ne <lerrccye b:nd:ır, 
mu,·affok ol:ıhilecektir. 

. . ..~ ; t :::..·· ... 1 . , .... ' - • 1 .. .. • • • • ıo- • ",. • ' ~· 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

ızmirın en modern, en temiz ve eo muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Pala.em fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli olduğu gi. 
oi nefis yemekler veren lokantayı, pasta.haneyi, ve kı. 
raathaneyi havidir. 

' , 
Harp Okulu Sahnalma 
Komisyonundar : 

1 = Harp okulııııdan sulıay çıkol"ak okurlar için 771 tnnc mulr:ı 
ııçık eksillnıc ile ek illmeyc konmu~lur. Eksillmc 28 ikiııcilcşrin 039 :sa
lı günü saal 15 de Ankar:ıda lı:ırp okulu binasında müteşekkil komisyon· 
d::ı yapıl:ıcııktır. 

2 = Muhammen hcılcli 1542 lira ve ilk tcmin:ıtı 116 liradır. Şart· 

nrınıc<;İ hergiin .\nknra<la mczkür komi~rondan \ ' C hlıınlııılıln İstanbul 
lc,·:ızıııı tıınlrliği satınalnı:ı korııisynııuııda güriilelıiliı·. 

3 = Eksilim eye ı.ıcleceklcrin şartıı:ııncsiııdc ) nzılı vesaik ve ilk le· 
nıiıınl rncklııı> veya ııınklıuzl:ırı belli ı;ün ve saatle koıniı;yonıla hulun· 
m:ıları. (0U3) .... 

1 - llnrp olmlıınılan ~uhay çıkııcak okurlar için i71 adet mnnev· 
ra sandığı k:ıp:ılı z:ırnrı !'l.-;illrııeyc konrıııışlur. 

Eksi lime 28 ikinı•ileşrin !1:19 s:ılı giinii ... :ı:ıl 11 ıle Aıık:ıracl:ı llarp o· 
kulu hiııa~ııııla ııılıtc5ekkil koıııic;,·oıııl:ı y:ıpıl:ıc:ıklır. 

2 - ;\lulıaııııııcıı lıedl'li (!"ıiS:!J lira (;ıı)) kıırıışlur. ilk l!'ıııiıı:ılı H1 
li r:ııl ı r. 

S:ırlnanırsi hergiin Ank:ırncln nır>zkiır J;omisyıınıl:ı ''l' t~tnnhıılrl:ı 
fo;tanhııl Jr, nzıııı iıınirliği snıın.ılıııa komisyo.ıııııd:ı gi.iriilelıilir. 

3 - 1:1.sillıne\c girecel,leriıı ş:ırln:ııncsintlr yazılı vesaik ve ilk tc· 
ıninol ıncklııp vem rn.ıklıuzllrıııı lırı,·i lrklir ın<'klııpl:ırını belli gün vc 

s:ı:ıllr.ıı lıir snaı e\' H·liııc knıl;ır koıni~)oncl:ı lııılııııılurııı:ıl:ırJ. (!14 l~) 

Aılııp:ız:ırı A,Jiyc 2 inci lıııkuk lı:"ıkiıııliğiııdı•ıı: 

J>.wnct- : ı\ılrıpnzrırıııııı J.\ıı~utlılıi ~!. den ,\lııııcl kızı \'esile Pek· 
ö:ı:en ıarnfınılan 1-oe:ıS'l :'.\f. aleyh - : l\iiçük peşkirci m::ıh:ıllcsiııdcn Alı 

oğlu Arif aleyhine nçlıi:!ı ıwlplik ve fr'ihi nıkiıh d:l\:ı•mıın yapılııı:ıkl:ı o· 
l:ın ılıınışıııac;ıııd:ı M. ııleylı ıwip Arir lı .ıkkınd:ı mnliııııallnrı ol:ınl:ırın 

ı.ırihi il:ıııd:ııı ililı:ıren bir sene i1:in<lc ıııoli:ııııallarıııı ın:ılıkc wıııiu lıil· 

ılirıııl'lrri kin ııııılı:ıkeıııe lfl·l2·!HO t:ırilı saat 10 na l:ılik cdnıniş olılıı· 

ğu ilfıııcn tc!Jlığ uluııur .. ( 9t2i ), 

Eüyük yardım ve faydası a~ikar ol~ 
balık sebze komprimeler.imizin ıe ·· 
nefaset ve tazeliğini muhafaza e 

.. açhid.:\PA· l\1A R gft 
st~ 

l\lercimek, hc>?.elya, nohut ve sair hububll~"' 
çorbalık koınprimclerlni kilerlnlooe l>Ulundurtıl ' 
etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilınİ' rıt 
gibic!:.r. Bilhassa dar ve sıkışık bir -r,a 
kıymeti daha çok takdir edilir. -oıl. 

Aileler ic.;ln ol<lu~u kaclar yokular , .c spO: JI 
de her zaman ' e her 1·cı·de ı,Il":I k hiı· yemek teınl fı 
Bnkkallarmız<lnn :')() gmmlık biı· konıpriJll~~. 
·~rnmlık hir konıılrimeyi t:> knnı-:-tan nlnbilirsi~ 1,ı~ 

fic';'iktn':': Çı\P,\ :.'\lı\IU\:A Tarihi tcı.fı;l 
~ ....... ,..ma .... '.JCJm:wı ...... ~~ 

ŞEKERCi 
H. Mustafa ve MahdLI 

TJoyram için ile/is şel:cr, şekerleme ve ÇfkOlotO 

Mergün taze çıkarmaktadır. 
İstanbul Bahçekapı ~o. 90.92 Tel: 2119' 

Şirketi Hayriyed~ 
b9 

ı - Kabataş, üsklidar arasında mutad ıır~çuı 1 

seferlerinden başka olarak Bayram günleri Jc ")·ıı 
vapurunun da işbu iki iskele arasında her nıtı 
sında ayrıca hareket ettirileceği, s 

ıtJll 
2 - 5fı ve 56 numaralı iki ){tiçllk vapurJtıf 1)'5J 

Bayram gliıılerinde ihtiyacı karşılnmak içiJl ıı' 
ııŞ 

Beşiktaş arasında. daimi Rurcttn (fasılasız) çil 

sayııı yolcularımıza ilftn ol unu r. 

Devlei 
Umum 

Denızyolları 
Müdürlüğü 

,~ 

Münakalfıt ,·ekiilclince yapılan ilanla 15 tcşrinic'·'~~ırilli~' 
hare idaremizce yapılan ilanla da 31 tcşrinicn·el 939 J.: ~ 
kabul edileceği bildirilmiş ol:ın, tngillereyc ısmarl~naf 111rı11 
kındaki teklirlerin k:ıbul müdıleliııin 30 teşrinisnnı 93 
temdit edildiği iliın olunur. (9262) 

c 
ıeınlnal 

:.ı.31 
~ nclııd' 

Cih:ıııı,ıir yansın yerinde 4 rıncıı • ' 
ıııııralıhnı :ırsnnın sulışı .. J:ıJll 

1,80 21,00 Cilı:ıııgir yuııgın ~erinde 1 üııCU :ı 
ııııır:ıhb::ıı :ırsanııı satı51. 

Senelik ~ ~ 
kir:ı . bıır' 

4.50 fı0,00 ı~:ıl:ıluıl:ı ~l:ıhduııı ınc~ d::ıııındnkı 
1 y:ı ,·erilmesi. d:ı )-ııJ! ~ 

Tahmin lıcılellC'ri ile ilk lenıiııal ıııiklurlorı : ·ut•ıır :ırıc~1 ıJI 
ııyrı :ı~·ık :ırllırrııuy:ı koıııılııı115l11r. llıulc 20·1 l·f!3fl pııı,·c ıııı.1', 1 

11 lı• ıl:ıiıııi rııciiıııeııdc yopılucaklır. ~.ırlııameJer z:ıbıl rııı1'1>l1~J 
<liirliiğii k:ılı·ıııinde guriilelıilir. Tcılipl<'riıı ilk ıeıııin:ıl 1 bılıı.111 911 
tupl:ırile ihnle siinii ınu:ıyycıı sa:ılle ılaiınl eııcüıncndc 1 

· ,,de~ 
Ezine Sulh Hukuk Mahkern85' ,ıır" 

1• · · ı · ı · ı · ı ·k· • " ·ıJıri 1·ıııı~cıo·9 1, ,zıııe ın ııs:ır :ır ıı :ırc~ı ı e ı 1111·1 111t•1111ır11 ..,, . k '}.ı' Jıl, 

ııı:ı:ı) islirıludı d:l\·:ısınılun dolayı ıniiılılı•inleylı oJ.ıııı ııfl ııılt 1 
giiııii ıırnlıkenıe) l' ~clıneıliği cihcllc lı:ıkkınıl:ı da''.ııcıı 11ııııe~,4 k11rnrı vcrılerek ıııiiılıleinleylı Sahrinin gelmesi içır~- rrı Jllaıııct11 
cııııın giinii s:ı'.11 1: de ı:ılik cclilmi~ oldıığunclıııı .o gun ı:ı)'ııııı"ıı' ~ 
lııılıııııııusı ve~ .ı lıir vekil göndermesi :ıksi tnkıtırd.e :ı1'ıtrt1\1 
kemeye ılr,anılil k:ır:ır \'crilcccğine ıl:ıir olnn ıclılı.~ ~1ııd•~1 

ııı:ık iilere rııiiılılrinlcylı S:ılırinin iknmctsiılıı bcllı 0 

kurnn ılaııeu tclıliğ olunur •• (0~30) 

tı 


