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~rağda Çeklerle Aln1anlar 
çarpışr-ııalar oldu arasında 
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gem isi. •. 

~ s;~~~:~;:n 
Mudaf aa Kıyasıya 
harbine · harbedecek 
~a~ırlık mı? 
1 ~ tiASAN KUMÇA Yl 

fngiltereye büyük bir 
darbe indirmeğe 

çalısacakmış 
~;:" f!r.kanıharbiycsinin 50 
~~ trı Londra, 16 - Almanya hü· 
~ tt1 ıı Ute ekkll bli~ Uk bir k_iimeti, Belçika \'e Holanda hü. 
L '

1
°1anda hudutlarına tah-

."t 11 •. - her tarafda bu rnemle- kümtlarlan taraf mdan yapılan 
~~, t sulh teklifıni reddettikten sonra ' ııttı aarruz etmek üzere 

~ "ıtı_ 7.annmı uyandlrmı:;ıtır. Bitlerin etrafıntlaki siyasi şahsi· 
•·"' beraber, llitlerin taar- yetler, rivayete nazaran Münib 
~ tıı~'~Reterek senelerce de- suika::ıtının intikamını almak \'e 
'\ ~ 'ıtı~el( bir mukanmct har· Alman millctınin mane\ i kuvveti· 
~~ d/landığına dair sözler de 
' ~ tlltlir. lliitcklın Alman 
~ :rt!lsı \ llıılla ,., son dcfakl l\IUnih 
~ 'it~ Gorlnge en n.5ağı beş 
t ~lıı k bir harbe hazırlan
~ eınır 'crcliğinl sö~ lcmiş-

ni yükseltmek üzere lngiltereye 
büyük bir darbe intlirm~ arzu· 
sundadırlar. 

Fakat Alman büyük crkanıhar 
biye~i. bu hususta mutabık olma· 

dığr gibi, Husyanın Avrupa şima· l. 'tılııı.Jtl( 
"'!\ l't aı. olan sudur: Alman- li garbbi \'e cenubu şarkic:i hak· 

•ıı!'i "-. a~ :ıkJ ay lı;incle yo- kındaki maksatları anla5ılmadık. 
~~cvamı 4 üncüde} (Dc\'amı 4 üncüde> 

i~~.~?. ... ~~~!.~.~.~.~.~~.~.~.~!.~~~ 
:nan Habibin kitabına göz 

y gezdiren bir öğretmen 
~"I 
u,

1 
ış bulanın yanlışını bulu yor! 

)'an, d .. 
~'r unkü sayımızda -

\ıla 
Ştırınıya devam ede. 

~\ot 
r ~ı.1' (~er 
~t ''tı t .1nlerle muasır Türt 
"lltq Clrıh') 
Ilı ) d' 1 in•:ie herkesin 

iyi bildiğinde şüphe etmediğim 

(bint • ül - ineb) deki • üzüm de
mek olan (ineb )"de işte (Eı:lcbi 

Yeniliğimiz) in birinci cild 85 in
ci sayfasında (an~b) suretinde 
yazılı! Kabarcık manasındaki 

(habab) ı ayni cildin, 162 inci 

Almanyada Kral 
taraftarları faaliyette 
Eski veliahdın 
şayıaları elan 

isviçreden Almanyaya qeçen 

Strasser suikastla 
alii.kadarm ış 

Paris, 16 (Fransız mahfillerine 
göre gelen haberler Almanyada 
i!:ten içe rejim aleyhinde bir ha. 
reket cl:luğunu göstermektedir. 
Münih suikastı ile bu hareket a. 
rasmda bir münasebet görmemek 
mümkün değildir • 

Alman - Yugoslav huduJlı t.ı

tesinden gelen haberlere göre. 
Münih suikastından sonra, kral. 
hk taraftarı Avusturyalı muhit • 
lerde, Gestapo tarafından haz ı 

tevkifat yapılmıştır. Son günlcr-
< De\amı 4 ünrildrı 

316 - 334 tevellütlü/erden 
Askerlik yapmamış olanlar 

Hizmete 
w 

ç ag·ı rı lıyo r 
Bu ayın 24 ünde sevkedilec'?k olan bu efratlar. 

Bu set erlik nakdi bedel 
kabul edilmiyecek 

Şimdiye kndar askerliltlerini 
~·npmnr:ıış, bir buçuk t~nc nskeri 
hizmete tabi kimselerin bu ayın 
24 Uncü eumn günü askere alın· 

maları için Milli Miidafaa Vekale
tinden alakadarlara emir gelmiş
tir. Bu emre göre, bir buçuk .sene 
hizmet yapacak piyadelerle iki 
senelik harp sanayii ve müzika 
sınıfına tabi olanlar alınacnktır. 

Fransanın 

Aynı zamanda yalnız bu celbe 
mahsus olmak fa:~re nakdi bedel 
kabul eôilmiyeceklir. 
askere alınacaklar 316 tcvellU • 
dünden 334 dahil tevellildüne ka· 
dar olanlardır. Yalnız lüzumu gö
rtilen mikdar bu tevelllitlerden 
doldurulamazsa 335 tevellütlüler 
de alınacaklardır. Celp tamamile 

(De,·amı 4 üncüde) 

Moskova 
elçisi 

şehrimizde 
Gelirken Belg

rada uğrıyan 

diplomat, M os-

kovaya gıtme 

den önce, 

burada bir 

müddet kalacak 

ida~ı olunduğu 
devanı ediyor 

Jlu ~abalı g~len sabık Ara-rnt 1'•bltl,.rf 

Arnavutlukta 
ltal1Janların ·h~lka 
muamelesi değişti 

Memurlar Arnavutlar~an ıa·vin e~ilrt i 
ve idare .Ar.navutlara. bıraK,ldı 

(Yazı S üncüde) 

SON DAKirA 

Hınd sahillerinin 
müdafaası ıçın ... 

Kalküta, 16 (A.A.) - Hind hükumeti, sahillerin muhafazası ic;itı 

.,urachi, Bombay, Madras. Kalküta vd Dclhİdc gönUllü hava mUfrczc
lcri ihdas edilmiş olduğunu bildırmcktedir. 

Bir Alman vapuru yakalandı 
Londra, 16 (A.A.) - Leondcr olduğu zannedilen 900 ton hacmin· 

deki bir Alman vapuru, bir İngiliz kruvazörü tarafından yakaluıara.k 
1ngilterenin garbindeki ~imanlardan birine sevkedilmi§tir. 

Leanderin harbin başlangıcında Vigoya iltica etmiş olduğu ve 
mürettebatının Almanyaya dönmek teşebbUsüne kıyam etmiş olduk
tan zannedilmektedir. 

Felakete uğrayan lsveç ~apurlan 
Stokholm, 16 (A.A.) - Sumatra adındaki tsveç vapurunun Calcu

ta önünde knraya oturmuş olduğu haber verilmektedir. Tamara adın· 

daki diğer bir lsvcç vapuru da Yokohamada bir yangm neticesinde ta· 
mamile harap olmuştur. 

Diğer taraftan Drottningholm ismindeki İsveç transatlantiği Nev
yorktan Gotenbourga avdet ederken İngiliz gemileri tarafından tahar
ri edilmiş ve Orkncys adnlannda kain Kirkvalla götürülmUştUr. 

İngilizlerin müsadere ettiği eşya 
Londra, 16 (A.A.) _ lktısadi harp nezareti, kaçakçılık kontrolU 

servisinin 4 ikincltcşrin ile 11 ikincitcşrln arasında 100 gemiyi ve ay 
rıea muayeneleri geçen hafta tehir edilmiş olan 86 gemiyi muayene eı 
miş olduğunu bildirmektedir. 

t'... tr ıyc biıa· ~ · b ıı d" ~· 
~t ı Şii} ıgı. e e ıgı 

l~ ka diye okuycruz ; 
liabibin he;.:kesten 

sayfasında (hubab) yazmak 1 

Muayene edilen gemilerden iltbinin hamule.si tamamile müsadere 
edilmiş, 88 geminin büliln ~iikilc yoluna devam etmesine müsaade o
lıuwuıtur. 43 ıeminin hamulcısi ~mnen müsadere edilmiştir, .(Dcramı 5 incide), M. l\ a.ggiar 



1 ,_ ----·-·-·· .. ····~-·---· 

İ lacak blr harekette bulunuyor: 
: 

l&tnnbuluıı muhtelif bcrntlcrlndc 7 bedn,·a l".nman: açıyor. Bu 
hamamlarda her senıttekl klnıscı•iz , ·e fa.kir adıımlar yıkaııncak, 

her .,eferinde çama..,ırlan 11ıı iitüdcn g~lri:erck. 
,\nea.k. görünü~c göre, bu hareket biraz hııl ır i~i mahiyetinde 

ı;ibltlir. Halbuki bu bir hayır işi değil . bir mt>rburiyct olm:ılıdır. : 
Hem yalnrz fakiı· halka tl<'ğtl, hutüıı mt>mle~<c!.< ~Lmulii olRll bir i 

i tırcnsip olarak ele almmalıdır. Zira yıkanma itiyacJınıızla metodik j 
: 
• bir ·urette &Ala mücadele ohuımamı~tır. Halbuki selli: lr. in ' e lt<iy· E 

1 Jerin umwni temizliği, umumi sıhhati ,.c urr.unıi medeniyeti oradan i 
• başlar: l011ıaomadan. i 
1 Tü.rldyede sivri.sinekle, akreplt>, kargayla mücadele olunınu~· 1 

tur. Her nedeme en korkwıcu \'e en \'ıılı f,..f olan bitle mlit'3delcye f 
kalkıı!ılmamı br ki. buna lsyan etmemek lmlmnsızdır. i 

Bütün umumi yerlerden, tramlaylardan, otcUerden, hanlar
dan. ka.h,·elerde.n ,.e hatta hamamlannuzda.n emin mlslrtlı! 

BJnaenaJeyh, her ~birde bütün bcklrlarJ ı,~Her, h:ılkla te. 
ması olan bütün bckir esnaf ,.e ~ll'aklar, her han 'e bckir 

odalarmda oturanlar 'e bilhassa bütUn fakir Ç<>Cukla 
itin hu.ftada iki defa belediye hamamlarmda )"'lka.nma mecburiyeti
ne alt kame 11.!a.IU tesis olunmsh, saydıitmız mnumi müesseseler 
muayyen :ı:amanlarda bütfın esyasmı litfülen g~lnnek mecburiye· 
tlnr'le'olmalıdırlar. Bu !!llrctle yeni nesil ytkanma ltfyadma ham

lanın" olacatı glbt bite 1ııır51 da bir imha harbi ıw,:ıbnı~ olacaktır. 
3n tmha harbi, belki blridk makaddes hnha harbi ol&t'a.ktır. . 

\ .... --.. ..... -...-... ·----------.. --·--······-····-····· .. ··· 

V akit 
.A~ım Us, ".Almanya garpta taar

ruza geçiyor mu,,. b:ışlıkh maka· 
lesinde, Holanda ve Belçikanın 
sulh tavassutu akim kaldıktan son
ra Almonyonın ne yapacağını tel· 
kJk ediyor. 

Muharrir, Almanyanın bir hafta 
tereddütten onra Jlolsnda ve Bel· 
cık:ı:ra verdiği teminatın şekline 
dikkati çekerek bu tarz teminatın, 
biraz bedbin dü~iinlllünce, bu Jki 
memlekete taarruz karan Terilmiş 
olduğu, yalnız bu karann tatbiki 
için müsait bir fırsat beklendUtine 
delil sayılabileceğini kaydediyor. 
Asım Us, Belçika ve Holandanın 

bir tnrnftıın muhariplere sulh teklif 
ederken dığer larnrtan müdafaa 
tedbirleri almaları Alm:ınlann dil· 
şündiiklerl tıı:ırruzu geciktiren si· 
ynst vt: a'.ikt'rl bir hareket olduğu· 
nu, Alın:ınyanın Holanda sohillerJ· 
ne yerleşerek İngiltere adalanna 
yaklaşman Amerikan amborgosu
mın knldırılmac;ından enel düşü· 
nülmüş bir plUn olacıığını, hu om· 
Hll{onun kaldu1lm1Sından sonra 
'deniz hlıkimlyetl olduAu ı:ıibi kntt 
han hftkimiyeti de- lnglltere ve 
Fransaya geçmiş bulundu~nu \'e 
bn itibarla Myle hir hareketin Al· 
manyn)·a fnydoh delil zararlı ola· 
bilece#lni tebarüz ettiriyor. 

iY eni Sabali 
Hl\seyin Cahit Yalçın '"!h>landa· 

nın vaziyeti,, başlıklı makalesinde, 
Holnndanın pek ~ıkışık n ror hir 
mevkide kııldılh göze çarptığını, 

birdenbire l:nntılların sedlerini a· 
çarak hudut havalislnt suya gark· 
eylediğini, Holandalılann b5yle a· 
ıamt fedakArtııa )atlanmaları için 
çok mühiın ve cICl.!11 scbebler mev· 
cut olmak iktiza ettiğini kordede
rek 'diyor ki: 

"Almanya haldbten Holandaya 
lecavüz edrcck midlr7 Harasını 1 
kimse kestl~mez. Herhalıle mu-1 

hakkak olarıık söylenecek umumi 
bir sÖ1; şudur: Almanya bunu yap· 
makta kendisi için bü:> ük bir fay· 
da tahmin ederse hiçbir mü!Alıaza 
onu kararından döndüremez. Yal· 
nız Felernenı:;i cil{ncmck manen ve 
maddeten cok kol:ıy bir iş olmudığı 
için Almanyanın bu a1'.lımı atmadan 
evvel çok tcreddiit ecleceJ!lne ve 
düşüneceğine muhalftak nazarHe 
bakılabilir.,, 

Tan 
M. Zeltertya Sertel, ftç ııün !!firen 

bayramın hiıdiselerini hUliısa ede· 
rek niçin harp olmadığını ara5tırı· 
yor. Muharrir, Almnnyanın So,·:ret 
Rusya ile nnl:ıştıkt:ın sonr3 iktiı:n •ll 
zaafını kısmen olsun gidrrmrğe 

muvaffak olduihınu, orla A \'rupa ''e 
Balknnlnrla olan iktisadi münn~~ 

betlerini tnnzim ile meşı:ml oldııı:tu· 
nu, Romanya ile tıaJy:ıyı birer kıı
pı \'e birer komisyo~u olarak kul· 
Jıındılıını ve hu şnrtlar içinde kcn· 
disini fngilterenin dü,ürmelc İ!;fe· · 
dilti m:ıhsur v:ıziretten kurtarmış 

olduljunu yazıyor ,.e bu şortlar l· 
cinde Almnnynnın 'kışa rn~men Ma· 
jino hattına hücum ederek intihar 
etmesini heklemek ınnntıkt hir hn· 
reket olamıyııco~ını tebarüz ettiri
yor. 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi, bugün memleketi· 

mlzde doğum meselelerini tetkik ct
ınekıe, Ha eki ho~taıırdnin ~ ıllar

danberi Tilrk cemiyetinin de\·amlı 
bir yarası halinrle knnayıo durdu· 
ğunu çünkü .im o~hk mücssc~esl· 

nin jhtfyaca kRtiyen ~,·np verl.'ıne· 
diğini, yerlere yapılmış :ratal.lara 
hasla kahııl edilmek mecburiyeti 
hasıl olduğunu ve düuyayn gch ünü 
ilk neon Türk yavnılıırın ın kun· 
dıık yerine gazete k(ığıtl:ırınn sarıl· 
ılıkları vaki oldııjtunu yazarak do· 
ğum işlerinin bütün memleket için 
birinci ehemmiyel clcrcce~inl tclııı· 

rüz eıtirmektedır. 

" H 7\. 'B E 'R ~ ~m Poıfan - ..... a ;z;.; RRZE 
c.:11'f6 tKiNCiTEŞRiN - 'i93~ 

i·:iiH.ııb~ 
M ek tep 

kitapla nnı fetk i~ 
Kcr~lisyon faal;y~tine 
şehrimizde devam 

edecek 
Lbe edebiyat kitaplarını tetkil 
etmek üzere Ankarada toplanar 
kom.~yon dağılmıştır. Kombyor 
azaları haftanın muayyen gü;lle 
rınde lstanbul kız lisesinde topla 
na:-ak çalışmala. rna devam ede 
::ek.c . . ir. Tetkikler bittikten son· 
ra 'ekalet yeni kitaplar basmak 
içın musabakalar aç:.ıcaktır. 

Diğer taraltan ecnebi lisanların 
dan teı cüme edilen lise ve orta 
mektc.ı riyaziye kitaplannda da 
bazı ya.ılışhklar o.dugu söylen. 
m~.tedir. Ve!{filet bu hususta el. 
tetkikler yapacaktır. 

---O-

Ekrem Köniğ meselesi 

Ethem Ruhinin 
muhakemesi 

C.ıma::tesi t ekrar An· 
karada baslıyacak 

Ankara, 16 - Ekrem König me
selesindeki imza sahtekarlığından 
dolayı üç aya mahkum olan fa· 
kat temyiz ~~fından hakkmdakı 
bu karar bozulan sabık hariciye 
memurlarından Etem Huhinin 
muhakemes:ne cumarte i günü sa· 
at 9 da tekrar agır cezada ba}la· 
nacaktır. 

Eyüpteki abide-
lerin muhafazası 

H ususi bir komisyon 
bu i~le uğraşıyor 

Eyüpteki tarihi abide!erin ko· 
runması için hususi bir ;komisyon 
kurulmuştur. Komisyon beledire. 
evkaf, müze ve diğer bazı dairele· 
rin mümessillerinden mürekkep
tir. tık toplantbını Maarif vekfı. 
leli abideleri koruma bürosunda 
yapm~tır. Eserlerin yerlerini ve 
civarlaruu gösterir planlar hazır· 

)anmaktadır. Ileride bu Abidele· 
rin etrafları tenıiıtlenecck ve ken· 
dileri tariht kıymetlerine halel / 

gelmeden tamir edilecektir. 
---<>--

Belediyenin açacağı 
halk hamamları 

Belediye §elıirde yedi halk ha· 
mamı açmak tasavvurundadır. 

Bunlardan hazırlıkları tamamla
nan ikisi bugünlerde açılacaktır. 
Diğerleri de yavaş yava, inşa edi· 
leceklcrdir. 

--o
Balıkhaneye yer 

aranıyor 

Unkapanı ile Eminönü araı:.ın· 
daki sahanın yakında istimlaki· 
ne başlanaca~ından Balıkhane bi· 
nasının nereye kaldınlacağr hak. 
kında tetkikler yapılmaktadır. 
Balıkhaneye yer aranmaktadır. 

Fransanın Moskova 
elçisi şehrimizde 

Gelirken Belgrada uğrıyan diplomat, Moıkova

ya gitmeden önce, burada bir müddet kalacak 

Avrupada harp çıktıktan sonra ' 
Paıise giden l<'ransanm Moskova 
bliyiik elçisl M, Naggar, bu sa -
bıı.: :.ı ~;. .. u1ıı;oıı cksp. &ile ı;~;.ri • 
mize gelmiştir, 

Büyük elçi, Sirkeci garında 

Fransız sefaret ve ko.ısolo::ıluk 

erkanı tarafından karşılanmış ve 
kendilerile beş dakika kadar gö • 
~til!:ten sonra doğruca Bcyo~ • 
!undaki sefaret binasına gitmiş • 
tir. 

Siyasi mahafildc ıı. Nnggann 
seyahatine ehcmr:ılyet verilmek • 
tcdir. 

Buraya gelmeden evvel Bclg • 
rnda uğramr~ ve bırknç gtin kal • 
mıştır. 

Seyahatinden çok memnun gö· 
rlinen değerli Fransız diplomıı.tı 

kendisile gÖrli§en bir muharriri
mize şun lan söylcmi.stir: 

"- Dost Türkiycye geldiğim 

için çok bahtiyarım. Umumi va • 
ziyetl gnzcteciler, bizden dalıa iyi 
biliyorlar ve günü gününe takip 
edi;·orlar, Yalmz nikbin olduğu • 
mu kaydcdebili~iz. Balkanlar· 
da sükünet hüküm 3lirüyo:-. Vazl· 
yet, iyi bir şekilde inki~af ediyor. 

!ki aydanberl mezuniyetle mcm 
leketimde bulunuyordum. Şimdi 

~fos.kovaya dönüyorum. Belgrada 
uğray~un hususi mahiyettedir. 
Hastalandığını için orada. birkaı: 

giln kalmağa mecbur oldum. Bu • 
rada da bir müddet kalacağım. 

Ankaraya gitmekllğim ihtimali O· 

lup olmadığı, ne zaman ve hangi 
yoldan Moskovaya hareket etli! -
ceğim henüz :ınalfım ddWilir. 
TUrklyenin Moskova büyük e!çiei 
Haydar Aktay çok samimi dos • 
tumdur. 1 lo:ıkovaya dönüşte kcn
disile görüşmekle bilhassa bahti. 
yar olacağını." 

M. Naggar, burada yapacağı 

temasların mahiyı>tine dair sual
lere sadece tebe.ssilmlo mukabele 
ederek mi!sbet veya menfi bri söz 
eöylmemi.§, Franınzla.rla aramız • 
da yeni bir milza.kere mevzuu olup 
olmadığı hakkında malümatına 

müracaat etmek isteyen muhar -
ıirimize bu hususta Franeanın 

Ankara. elçi.si M. Massigliden iza. 
hat almabileceğini i~rctle iktifa 
etmiştir. 

M. Naggar, ınuh&rririmizden 

aynhrken TUrkiycye gelmekten 
ve burada ilk olarak bir Türk ga· 
zetecl.aiylo görüşmekten çok mem 
nun olduğunu tekrar etmiştir. 

Fransa siya.si mahafili, Fransız 
ve İngilizlerle yaptığnnız karşı • 

lıklI yardan anla.şmumm ııimdiki 
harbin umumilcşmf!-'ine \'e bilhıuı· 

sa Balkanlara geçmesine mani ol· 
duğunu, bu itibarla büyük bir e
hemmiyeti haiz bulunduğu kana· 
atindedir. 

!talyanın sulh taraftarı mem • 
leketlerco takdir ve memnuni -
yetle karşılanan siyasi hattı ha· 
reketinin yeni inkişaflarmda, ve 
l:;al.kauların daha sa.kin bir hale 
gelmesinde bu anlaşmanın l:ıa.~lı

ca müessir olduğu teyit ediliyor. 
Gittikçe normal tarife6i11e yak -

la§:ın scmplon ekspresi bu sabah 
7,50 de gelebgilmiştir. 

Fakat yolcu miktarı azalıyor. 

Binlerce lira masraflı bu A ı;rupa 
treni, bugUn yalnız iltl yolcu ge
tirmi.§tir. 

Ankara yah 
mektepleri 

Bayramda Başvekilin 
misafiri olarak gezdHer 

Ankara, 16 - B&.§Vekil Refik 
Saydam bayram günlerinde ya tt 
mekteplerin! ziyaret etmiştir. Bu 
arada Etime.sud yatı mektebi:ıi 

gezen Ba§vekil, küçlik talebeler -
le alakadar olmue ve kendilerine 
hediyeler vermiştir. Küçükler bay 
ram günlerinde Başvekilin mi.'!a· 
firi olarak gezmişler ve ıinemala· 

re. gitmişlerdir. 

--<>-

Deniz harp 
mekfebı 

Cumartesi günü 
kJruluı yıldönümünü 

kutlllyacak 
Deniz Harp Mektebinin kurulu· 

şunun 163 üncü dönUm yılı cu • 
mart.esi günil büyilk merasim!e 
kutlanacaktır. Merasime bütün 
deniz subayları davet edilm.İ!}tir, 

Mektep komutanının gönderdiği 

davetname şudur: 

"Emekli \'e muvazzaf deniz su· 
bı.ylarına: 

Deniz Harp okulu kuruluşunun 
163 ilncli dönlim yılını kutlulamak 
üzere okulumuulan mezun emek· 
li ve muvazzaf subayların 18. 
2. Teşrin 1939 cumartesi gUnil 
Heybelideki okula ıeref vermele
rini komutan üstün saygılarlle rl· 
ca eder . Adresleri bilinmediği için 
her subaya aynca davetiye gön -
derilemediğinden dolayı Komutan 
özUr diler ve bu yazıyı davetiye 
olarak kabul ctmel<"rinl denb; si -
18.h arkad~larmda.n diler. 

Köprüden Heybeliye vapurun 
hareketi: 8.45 dlr." 

---0--

El yazısı eserler 
Memleketimizin muhtelif yerle· 

rinde bulunan el yazısı eserler An 
karada açılacak müzeye gönderi. 
lecektir. 
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Mecauri tahsil 
111~· 

V ATANDAŞL.ARIN ~· kiln olduğu kadar şl, 
leri ile müsavi oımasına ç rl ~ 
demokrasi, tahsilin nıec~~r. P~ 
nuı.sı esasını da koyınuş. bir jll' 
da pek ta bil idi: madcınld ce? 
sanın ferden yükselmesi ,·e ~.,~ 
yete faydalı olması için uıı'~ 
fıtri kabiliyetleri küaY?}. ~ugi r 
onlan mekteplerin verdigı dJ!• 0 

le inkişaf ettirmek ı~zıın 6ırıı!' 
hft.lde tahsilin yalnız bır t1I' rl
mahsus bir imtiyaz o;ına! ir!~ 
za gösterilemez: ibniil, ırlttll" 
vereceği feyizden fak ş!:d1 
yoksulların do. hissesi 01~ d6'; 
Bunun ir,;ln bugün nıcden d• 
yanın hemen her tarafın 
tahsil mecburidir. tııJısO· ~ 

Fakat bu mecburl ırılciil 
mid edilen neticeyi vcrıne 0ı&~r 
hattlı. birtakım zararlart ıcıı~ 
muhakkaktır. BUsbiltUn ° ~ 
sı yazması olmıyanıar ~eıı:t' 
hatta bazı memlckeUerd0 !t~ 
hiç kalmamıştır. Fnkat d~ <t(I' 
yı bilmek, ilk mekteple; bit<" 
len malümıitı edinmek bıÇ ııı-1 ~ 
tandaş için kifi sayıının ~,ı 
Onu ilme, irfana yakl~ ,,,ıi QJ 
ona ancak, kendisini fc".'jr. 
yanıltacak \'ehimler -vere~• ~ 

· uıı:ıı• el' do!:uzJn::u n3ırdnnbcrı >-.:; 
hnss:ı sn.nat, o vehiIJtlc~~~u;.ı" 
yn.n in:::ı.nlardan çok }tO cYj 
görm~tür. IlüsbU~lin ı:ı~' 
kara en.bili.: ilme, uuı:ı.t~ [il ,

halesi olam:ı::; o, kendiSiJlt.l 
lam:ı.dı~ı. bütUn b~r bV 

l:endisine kapalı oldu;'lln~il r.. 
Yanm değil, ciddi bir tll~c~'; 
milş insan da. birtakıll'\ ıı' 
lerden anlamadı;-.nı, onl~ıcıı' 
krnda hUküm \'ermf'ğC kS rt· f 
hakkı olmadığrnr kabul cd- ,, , 
kat yarı tahsille kaı~ış ~~r 
kendisinde bir üstünlilk • P' 
her şeye, her işe karı~f'illl~ ~· 
kar ve anlıyamadrğı ı;eyle 
§I garaz beslemcğe baliııı.t· ı,µ 

Mecburi tahsil. şirndi~·~ f 
tatbik edilen şeklinde. ~1~6 o 
hesiz tahsilin kalitesini ~ tf 
şilrmüştUr. Tahsil kolııYl~rll' 
kolay ~eylerin bUtün ~u ııı r 
nı alm~tır. Bugiin hiçbır.1 , ııet 
lekette tam ve ciddi ıalı!~et t 
kesin edinebileceği bir :ııı ·dt1l ~ 
ğl.ldlr; hiç şüphesiz e.s1'

1
1 ..:ı1, 

d " . iJ1 CI"' 1 ugu gıbl yalnız zeng ... 1dif',, 
silzadelerin imtiyazı dcgı ııslll., 
kat ona ancak orta .. :J 
büsblitlin yoksul olı;tl) C 
yükselebilmlştlr. . ~6 , 

... ' ·B E R '· i N ·D·E B 1 R.O M AN l . . ~ , i, . i, * ._ ; .. - · , . ·~· ~ABER' I N EDE B I· ·R O·M ıJ\'N · ı iBRll 

Ben de mecburi Uı}ısili ı;UıY.',. 
lcmek mi istiyoruın? • ~ 
Mecburi tahsilin, deın°~rdi~ e 
kirlerinin dünyaya gctı ıdotJ 
bUyUk iyillklerden biri 0 JJ•ıiP (f 
bilirim. Fa.kat bugUnkU . cet 
bütün dünyada, nakıstır. cıcJ%l 
sunu istcr3cniz bugü:ıkil ~ t 
rasiler, mecburi tahsili t JtL'~, 
tiklerini söylerken kendi ş c
lerinl bir masalla avutnııl ~-!!'~ 
yorlar. Her vatıında.$~.1 fil 
ilk mektebe gitmesi değ'! ~ t6 
mu.mi kültür dedjğiıniz .şe~6ftll 
mesf, yani lise tahsilin• 

Yazan: Nezihe MUHlDDt N 
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lhsan Naci ısrar etmenin tay
öasız olacağını düşünerek kızın 
elini avucunda sıkıyor bir taraf tan 
da bir pl!n yapmak ve bu yavru 
kuşu başka ol-- ~ye tutulmadan 
kendi ağına mümkün oldu!:'U ka
dar çai.>uk düşürmek istiyordu. 
Birden cebinden be}·az bir toz çı· 
kararak kokladı. Zeynep derhal 
alakadar oldu; 

- Nedir o toz? 
- Baş ağrı mı Reçirir .. 'Ba51rr. 

p:ık ağrıyor da .• 
- Benim de çok a~nror. 

- O halde siz <le bu tozdan 
çekiniz! 

Zeynep hiç tereddüt etmeden I 
bir tutam alarak burun deliklerine 
götürüp şiddetle çekti.. 

Bir dakika sonra: 
- Oh!! - diye içini çekti • Bir· 

denbire ba~ıma bir hafiflik geldi. 
Ne tesirli ilaçmış bu! 

lhsan sinsi sinsi gülüyordu: 
- En inatçıları bile yola geti· 

rir! 
- l 'e demek istiyorsunuz? 
- Yani muannit başağrılannı 

bile geçirir. 
Kız pınl pml gözlerle kırlara 

bakarak mahm ır mahmur söyle· 
niyordu: 

- • ·e güzel kırlar.. Çiçekler 
parlıyor. Güneş parlıyor. Beyni· 
mın içine sanki nur gibi bir ışık 
süzüliıyor. Dun:ayı cennet gibi 
gönn"~e ba~ladım. Ne iyi ne te. 
sirli ilaçmış bu! lhsan, lhsan 'Na· 
ci. 

- So~ le güzelim? Emret güze· 
lim. 

- Sen mademki hem artist hem 
de muharrirıniş~in yaz ... şu bizim 
maceramm yaz. Güzel bir piyes 
olsun ama onu ikimiz beraber oy
nıyahm olur mu? 

- Elbet olur yavrum: ..,,. ~-· . -
- Ama bu güzel, parlak günu 

unutma! 
- Unutur rnuy.um hiç. 
- Ben rolümü ~imdi~n bili. 

yorum .. Ha sahi.. bak az daha u· 
nutacaktım ben zaten artistim. 
Hatta bir film bile çe .. :irdim. Kah 
kahkahkah .... 

- Film mi çevirdin?! nerede? 
- Topkapıda: 

- Topkapıda mı?! Orada stüd· 
yo var mı? 

- Yok ama .. Benim ~ibi artist 
her şeyi yaratmağa muktedirdir. 
!nanmıyor musun? 

- ! nanıyorum.. inanmamak o· 
!ur mu? Partönerin kimdi baka. 
yun? 

- Partönerim bir eofördil.. 

İhsan Naci avucunda okşadığı 
eli kıracak gibi sıkarak: 

- Hani sen benden başka er
kek yüzü görmediğini söylemie· 
tin? 

- Ay dur elimi kıracaksın! Bı· 
rak elimi .• 

- Ah siz kadınlar! Biı ıavalh 
erkekleri ne çabuk aldatımnu:! 
En toyu bile yalancı, hilek!r .. 

Zeynep Aşıkının aimu eliylt 
kapıyarak: 

- Sus! Sus şimdi gene ağlarım 
ha! 

- Kabahatini bastırmak için 
mi? 

- Hangi kabahatimi? 
- lşte şu şoför! 
- Dur sabret daha bitirmedim 

ki.. Hem o şoförden !:ana ne? 
- Şimdi de e·ki aşıkım müda. 

faaya mı kalktın? 
- Benim senden başka aşıkım 

yok.. Ben, hayalimde bir film çe· 
virdim canım .. Senaryosunu ken· 

dim tertip ettim. Oyun bu ya .• 
Şair ve artist diye kendisini sev
mek istediğim bir genç adam bir 
denbire karşıma bir ~!ör olarak 
çıktt. 

- Sonra? 
- Sonra tekmeyi vurunca kaç-

tmı. 

- Nereye? Lilinin evine mi? 
- Ne münasebet canım .. Bu o-

yun bu, film senaryosumı anlatı· 
yorum ~na .. 

- Sen kendinden bahsediyor· 
sun sandım ben. 

- Allah Allah hi.lA anla~·ama
dm mı? Bir de muharririm. diyor· 
sun. Ben o fil min bqyıldıırydım. 

Kahkahkahkah ... Of geone başım 

ağnmab ba~adı... Üşüyorum ... 
Midem bulanıyor •• 

üynep gözlerini kapayarak te~' 
rar masanın üzerine kapanırken 

İhsan Naci onu yavaşça kaldırdı: 
(De,·amı var) 

mecburi olmalıdır. :ıv 

Fakat o zaman da ıaıı; ~ 
lığa. işçiliğe gidecek in:n!.<U .ı; 
lunmıyacaktır. Niçin? Ç~ ğf· ı:, 
gUnUn tahsili zanaatkP.r 

1 
9ı.ıı< ... 

!iği hakir gösterecek blt .11 t~ 
kurulmuştur; o mesirklC~ıı1'· 1 
larını kendi içine aJrna.1tl':tıııı 
san faaliyetlerini iki !1&~l' ~ıı
yırmış, bir kısmını Ali ur· 
mi§, öteki kınmmı atın1ş 1'ıııtıl 
günkü dünya da. bu ,b"' oıW~ 
demirci ilah HefaistoS u ıı c 
oturmağa. layık görtni~'.c r. ı;~ 
ilemin zihniyeti ile yıı.şı)~reJ!ı: ~ 
dan vazgcçmedikr,;c. deıı:1 i 

(?\'l "' ma.rıı.ngozluğun, her n . uıtilf ~ 
ğin esa.slannı umuıni ~ çc Jı 1 

nilen şeye idhal ctnıe~ik edcııı 
ki mecburi tahsili tesıs · CY' . eri 
ve hakiki demo?:rasıYc 1 ,.~ 

tı lı. 
:Nurullıı 

·;i 
M·ııA M '.d f ve"',(. •~ 1 . 1.! R aa . geıı 

:\ filli müdafaa ,·ekih o:.el'l~~ 
Naci Tınaz An!<aradan :.. 

gelmiştir. 
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T ayfa ka ... Hen güvertede··' ·) 
mevsimin iJk a•ıcıhğı için 
sandallar.rn l1azırhyorlar ı 

ve havada harp 
1 

~lııtıliı 
~~d p ZcııgınJcrin<lcn Lord 
~:'lllıı ;tt ransadaki Jngıliı asker· 
~ ahına Yardım olmak ilıe· 

ast~ nezaretine elli bin lngi· 
' ~ tbcrru etmiştir. 

l'Q(&eld 
t e oıur:ın, Almnn tchca• 
eoıı l t • • d l ... 

Jı • IJnaıı J ıııın c ıırısı 

ttJ 811tu ile J,iycJılc te~kır 
~a ~· Jacol Yandcns adında, 

1 ltdeehea~ıııdrırı diller birisi 
•ra(' 8 Ynl suçdan dolıı~ a fa· 

' 1 Lı1 cıdc haı.ısedilınişlir. 
rıııl 
a, 

11 
Jlosıa idaresi, Fransa, 

l 1- Olanda, ltal) n, Lüksem· 
Q ;•ıçı e ile lele ton muhaH· 

d r. ~krar ha,Jadıflını ilin el 
la 11 ınuhavcrcler, san&üre 

ile caı.ıar Ye nncnk acil 'a· 
tır. ~apı~masın:ı ıııüs:ıa<le c· 't .ukalemeler, )a frnnsız-

1 t.r ıngillıce yapılacaktır. 

r,:~ İsiınli bir Yunan gcmjsi 
1~r.1; Şiınıli ~:rkt sahilinde 

1 2 kişiden mürekkep o 
~ aıt !renıinln talıli~ly~ ,:ındal· 

as· 
~ b 1'lc kurtarılnıışhr. Co· 
11.ı ~lnıasın.ı sebcb ) arı > n
~lı tında bulunan diler bir 
~~na ıece bnmlılındı 

' ''il' t . 
• k 
, adar Alman iş adamı 
a~nl·n Relmişltrrlir. Rnn· 

ı rrıu, T.uırıtıansa mümessi· 
L°'' ~\ iCo~ a • Yarf(>\'O. - Berlin 

,._
1 hakkında mftukertdc 

~'~ İltere gelmiştir. lfuaoııaı Roma • c..ıl>t 
... 1 

~tııı ''"- 'hattı tetklk'ahnl 
t ti e-:. llzrre hpanyıdan 

'~ e Seı:ıı; adasına uçmuştur. 

~t~laYnin sıhhati düıcl· 
~....... 8f\'ekU, kabine içtimaı 
' ··r ti 

>'lıtt ehalştlr. 
)·~ . . 
tıt\.3a bin tonluk yenı blı 

1•sı dün dcnh:e indiril· 

t: otomobil Tc otobü 
t; lı •rantıkıa iş ~rdllkle

t 
11 >'Ütdcn büyük müP'ft· 

ıı1 l<alılıkl:ırınd:ın dolayJ 
11 arttırılmasını istemiş· 

Garp cephesinde 
harekat gene durdu 

Korkunç 
bir yangın 

Avcılara gelince, tayfaya göre 
onlar pek mükemmel atıcılar ol
malarına rağmen öyle sui §Ohret 
sahibi ve kavgacı kimseler ki baş
ka bir gemide zaten diki§ tuttu
ramazlardı. Alman tayyareleri iskoçya üzerine Petrol Tayfa arasında birisiyle daha 
ahbaplık tesis eltim. Bu, Luiz a
dında, ııi~manca, şen yüzlü bir 

Nova SkotyaJı. Hoş meşrep bir 
adam. Kendisine bir dinleyici bul 

bir akın daha yaphlar madenlerinde 
Paris, 16 - Havas ajan ının 

\erdiği malumata nazaran garp 
cephesinde havanın fena olması 

yüzünden, tayyare faaliyeti ol
mamış sadece pek az keşif hare· 
katı yapılmıştır. Karada, ci.izi 
kuvvetlerle birkaç keşif harekA.L 
olmuştur. KüçUk müfrezeler tara· 
tından yapılan en bariz keşıf faa. 
liyetine, Sarın garp ve şark saha
ları ile Orentlıal tepesinin şark 

cephesindeki Biteclıe şimal şarkisı 
sahne olmakta devam ediyor. 

Tayyarelerin keııf faaliyeti 
Gene Havas ajansı tan·are fa

aliyetine dair §U malrtmatı veri 
yor: 

Son haftalar zarfında, lneiliz 
hava orc! ısu tayyareleri, Almarıra 
üzerinde devamlı keşif uçu~ları 
yapmışlardır. 

Alman avcr tayyarelerınin mu 
halefetine raimen, b..ı. tayyareler 
maksatlarına eriift\İtıer<Ur. Şehir 

ler. limanlar ve askeri hedefler, 
hayati ehemmiyeti haiz teferruatlı 
yüzlerce fotoğraf halinde tc·bit e
dilmi~ir. Alm:ın tayyare istasyon. 
lanndan 16 sı ile Emden ve l lam· 
burg ~birlerinin fotoirafla~ da a 
lırunıştır. :Tayyareciler, gayrimü
sait hava ,eraitine göğüs gererek. 
bazen oksijen ku1lanmaya mecbuı ,.. 
kalacak dettaıde yübelrten uça 
rak, her türlil sitayişin fnkinde 
cesaret~ aıtm göstermişl«'dir. 
Bu .uçuŞardan her birinde katedil
miş olan m&f e en at bin üçyü: 
kilometredir. • 

Alman tayyarelerinin akını 
Altı bombaraıman tayyaresin

den mürekkep bir Alman hav: 
filosu dün akp.m l skoçya sahille. 
rinde görünmüştür. Fakat lngilh. 
tayyareleri havalanmadan evvel 
Alman tayyareleri ıimale doğru 
gitmislerdir. 

Tehlike işareti verilmiş, fakat 
bunu birkaç dakika sonra "tehlike, 
~i,, ipreti takip etnıiftir. 

l 

Deniderde harp 
LoMra, 16 - Bir Alman deniz 

altı gemisi dün batmlmıştır. 
.Norveç bandıralı Jeumy Kar 

gosu Porto limanına va:nısk üze 
re iken bir Alman denizaltısı ta 
rafından durdurulmu~tur. Deniz 
altt, Kargodan yiyecclc ı temı; 

venned.ği takdirde batıraca~ını 
bildirmi!;tir. Bunun üre.ine ~ar 

:> 

go mühim miktarda );re~ ,.er 
miştir. Tam bu sırada iki lngili. 
harp gemisi gözükmüş. denizalh 
hemen dallnıştır. lngiliz gemiler 
ateş açmı~lar, müteakiben deniz 
sathında Alman gemisinin tahrip 
edildiğini gfüteren büyük yağ le 
k~eri ıı:örülmliştür. 

KE"re<>te yüklü olarak Holanda 
ya doğru yol almakta olan Yag' 

isimli İs\·eç vapuru Sund boğa· 
zmm cenup kısmında bir Alma:ı 
torpidosu tarafından tevkif edil· 
rniş ve kontrol edilmek üzere bir 
Alman limanına götürülmü~tür. 

Harbiye nazın, ticaret vapurla· 
rının kafile halinde seyahat siste. 
mi hakkındaki tenkitlere cevap ve 
rerck, şimdiye kadar bu suretl '! 
seyahat C'den 3 bin 70 vapurda:ı 
yalnız yedisinin battığım bildir· 
miştir. 

1nıı:iliz kaçak kontrol sef\'151, 

11 teşrinisanide biten hafta zar· 
fında. Almanyaya gitmekte olan 
10.500 ton mal müsadere etmi~tir. 

Alman tebliği 
Bertin, 15 (A.A.)' - (Umumi 

karargah bildiriyor) 
Garp cephe·inde mevzii topçu 

faaliyetinden başka mühim hiçbir 
hadise olmamıştır. lngiliz amiral· 
lık dairesi, bir lngiliz muhribinin 
ziyaa u~ramış oldu~unu kabul et· 
mektedir. Bu muhrip, bir Alman 
mayınına çarpmıştır. Sekiz bin 
altı yüz ton hacmindeki ve Matra 
adındaki İngiliz \'apuru. bir infi · 
lak neticesinde mahvolmu~tur. 
Tahtelbahirlerimizden biri son 
günlerde 23 bin ton hacminde ge. 
mi batırmış ve bir gemiyi de zap
tctmiştir. 

Maretal ve Maliye 
vekili Ankaraya 

t!öndüler 
Bayram münasebctile ';ıehrmi:e 

gelen Genelkurmay başbnı Mare
şal Fevzi Çclkmak ve maliye ve· 
ki'i Fuat Ağralı dün Ankaray-a 
dönmüşlerdir. 

Yüzlerce zavallı 
kurtarıfo.mıyarak diri 

diri yandı 
Marakaybo, 15 (A.A.) - Ve

nezuella: Marakaybo gölü üzerin
de kain Gunilla kolonisinde bir 
yangın çıkmış ve büyüyerek bir 
afet halini almıştır. Yangın, bu 
küçilk aehirdeki bir barda, bir 
gazolin li.mbasınm patlamaaında.n 
çıkmıştır. Şehirde ikamet eden • 
!erin çoğu, civardaki petrol ma • 
denlerinde çalrean i§çilerdir. Az 
zaman llOllr& bütiln koloni alevler 
içinde kalmııtır. Yüzlerce kişi öl· 
mUıtür. Ölenlerin aayıııı 500 ve -
ya 1000 olduğu söyleniyor. Yan· 
mı çı1'tığı emıada. kolonide Uç 
binden fula erkek, kadın ve ço
cuk vardı. Buradan kırk fersah 
uzakta bulunan vaka mahalline, 
derhal aallarla itfaiye ve tahlisi
ye ıönderilmiftir. Sathı' kaim bir 
petrol tabakuile ört.Ulll olan Ma· 
rakayo cölü bir alev deryaaı ha • 
lindedir. Gölün kenarında bulu • 
nan takriben 300 kulübede derhal 
yanmıştır. Ateş, korkunç bir sü
ratle büyümektedir. Ada ile ara. • 
anıda mevcut bir k<SprU kezt. &te
ein tehdidi altındadır. Bu .köprü 
yandığı takdirde, son kurtarma 
ümitleri de mahvolacaktır. Henüz 
yanmaya.n talntben i1d bin kiei 
ancak bu köprü aayMinde kur

tanlabikıcektir. Bir çok kiti ateş
ten kaçmak için, kendilerini alev· 
ltr içindeki göle atmışlardır. 

Gölün benüs ateş sirayet etmi
yen bir noktasuıdan, iki yUz lti§i 
kUçtik bir vapurla kurta.rılmııtır. 
Yan;:mı söndürmek için !'apıla • 
cak her tefebbüı ~eyhuded.ir. 

Arnavutlukta 
ltalganların halka 
muamelesi değişti 

Memurlar Arnavutlardan tayin e~ildi 
ve idare Arnavutlara bırakıldı 

Arnavutluğun işgali üzerine 
Yunımistana iltica etmiş olan Ar
navut kumandanlarından kıdemli 
yüzbaı;ı P..ecep Radomirn Ye Dü -
foman Çeba bugünkil konvnn~i -

... yoncl trenile şehrimize gclmi~lcr
dir. 

Bu iki Arnavut zabitine ailcle· 
ri reafkat etmektedir. 

Recep Radomira bir muharri • 
rimize şunları söylemiştir: 

kadaşımız da yakında buraya ge
leceklerdir. 

Kr&l Zogo P.aristedir. Oradan 
ne zaman ha,rcket edeceği henüz 
mallım değn..:;r. 

'if'ürkiyeye geldiğim için se\inÇ 
ıiçinde.}im. Esasen ~ocııkluğum bu
rada geçmiştir. Askeri tahRilimin 
bir kısmını Kuleli liaeainde yap
tım. Sonra Avrupada tamamla • 
dmı. 

duğu müddetçe konuşuyor. Öğ· 

leden sonra, ben bitmek tüken
mek bilmiyen patatesleri soyar. 
ken çene çalmak için yanıma gel
di. A§çı uykuda olduğu için yal
nızdık. Orada.ki mevcudiyetine ma 
zeret olarak tayfa yazıldığı za. 
man sarhoş olduğunu söyllyor. 
:Ayık bir zamanda bu çılgınlığı ak 
lından bile geçlrmeycceğini bana 

tekrar tekrar söyledi. Anlaşılan 

on iki senedir fok avcılığı yapıyor 
muş ve bütün fok avcıları arasın
daki en iyi iki ilç filika dümen
e.isinden biri imi§. Misafirim, ga. 
rip fJivesiyle anlatıyordu: 

_ Ah, çocuğum öyle bir gemi
ye düştü ki Allah acısın! Sen be
nim gibi sarhoş da değildin. Fok 
avcılığı gemiciler için en büyük 
eğlencedir ama bu gemide değil. 

İkinci kaptan verdiğimiz ilk kur 
ban. Ama arkası gelecek. Luiz 
dedi idi denin. W aramada, hu 
Kurd Laracn yok mu? Herif iblis. 
Gbosl onun kumandası altmda 
hep cehennem gemisi olmuştu, yi 
ne de öyle kalacak. Sanki ben 
bilmiyor muyum? Sanki ben onun 
iki •ene evvel bir kavgada adam• 
larmdan dördilnil birden vurdu.. 
ğunu biliniyor muyum? 

O patrrdıda ben Gboııtun ilci yüs 
yardR. açığmda. demirli duran 
Emmada tayfaydmı. Vaka Hoko
dat limanında olmu§tu. Ayni ae
ne o, bir yumrukta bir adam da.
ha öldürmemi§ miydi? Herifin bir 
yumrukta kafa:ımı dağıtmış. Son
ra ben onun Kura adası valisiyle 
polis mlidürünli kanlariyle gemi
Binb davet .ettiğini, onları yidirip 
içlrdikten sonra herifleri ıampan 
Jarma bindirdiğini, kadınlar da bi· 
neccği sırada sanki kazara oluyor 
mu§ gibi birdenbire gemiyi aç'1> 
Japon yelpazelerinin üzerindeki 
rt>..siınler kadar süslil ve gUzel iki 
minimini Japon kadmmı içeride 
alıkoyduğunu ve onları ancak bir 
hafta sonra adanm 0-hllr tarafında 
~ız bir yere çıkarttığını unut
tum mu sanki! O zavallı kadınlar 

re tamamiyie Arnavut hükiimeti
nin elindedir. Bütün memurlar, 
en büyük amirler de dahil olduğu 
halde Arnavutlardan tayin edil • 
ıniştir. 

Şikayetlerin durduğunu i§iti -
yonız. Memleket dı§mda bulunan 
.t..rnavullann yurtlarına avdetlc
rine müeaade edili.}or. Ancak 
bunun için istida Be müracaat et· 
mek lılzımdır. İtalyanlar. Arna • 
vullukla evvelce tabşid ettikleri 
askeri kuvveUeri geri çeknüiler
dir • .Memleket sakin bir haldedir. 

"-Yedi aydanberl Yunanistan 
da ibulunuyorduk. Türkiyedc yer
lnşmeğc karar \•erdik, geldik. 
Yunanistanda :kalan üç zabit ar • 

Aldığımız malumata 'göre. son lfaamafih işgal esnasmda mc.m-
zanıanlarda İtalyanların Arna\rut- lekctlen aynlan ordu mensupla -
luktaki muameleleri değişmiştir. 1 Tmdan hiç biri geri dönmü§ de • 
Hallca iyi muamele edilzyor; ıida- 1 ğildir." 
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ayaklarındaki mini mini ha::ır 

sandallarile yüzlerce fersah dnğ 

bayır aşarak bitap bir halde ko-
calarına dönmemişler mlyrli ? 
Blitün bunları ben bilmiyor mu. 
yum sanki? Bu Kurd Larsen dün
yanın en yırtıcı hayvanıdır. Yine 
ben bir§ey söylemiş olmıyayım 

ha! İhtiyar Lulz bir ~i de kalsa. 
bu yolculuğu sağ bitirmek istiyor. 

Bir dakika sonra dayanamadı, 

yine homurdandı: 
- Kurd Lanen ha! Kurd işte, 

halis kurd! ötesi var mı? Bazıları 
gibi sakın kötü kalpli aanuı&. 

Herifte kalp denilen §ey yok ki 
kötU olaun. 

- Mademki bu kadar fena bir. 
§Öhreti var, nalll oluyor da tayfa. 
buluyor? Kimaenin onun hizmeti. 
ne girmemesi llz:nn. 

Bu sualime büyilk bir ha.raretl8 
cevap verdi: 

- Nasıl oldu da ben geldlmt 
Tayfa. olarak aenet imzaladığım 

aırade. küttik gibi sarhoştum, de. 
ğil mi? Sonra avcılarr ele al On
lar da o kadar mendebur, ltötü 
ildmselcr ki bu gemiden başka 

gemi zaten onlarr almawlt. Bat 
taraftaki tayf alarm. ~ da diln .. 
yadan haberi olmıyan zavallılar, 

Herifin ne mal olduğunu yaşar. 

Jarsa bu seyahatten 80nra öğrene

cekler. 

onıara ne 'kadar acıyorum bil• 
Mil, Ama keındiuı, Z& vallı fii
man Lulııe oalardaıa fula acıyo• 
ram. Aman gGsllnU aeTeyb ben 
8m& da hiç biqey ~ylemedim 

ha! K..., i9n ağanı l:ıüe aç. 
maıdmı. 

Biraz durdu, dayanamadı. yi. 
ne başladı: 

- O &vcılar da. tam hergele 
ta.killlJdır ha! Ama. biras eonra 
kokan meydana çıkmn. o onla· 
rm hepsinin birden hakkmdan 
relecektir. Onlarm kara kalple
rine Allah korıcu.unu yine 
.. Kurd,, Bindirecek. M:esell 1U be· 
nim filikanın avcw Hornere 
bak, ona ötekiler Cok Borner di. 
yorlar. Ne terbiyeli terbiyeli, sa. 

kin, aak1n konUFIYoır cleiU mit 
KD .ıhl: neredey.e .pm& tere .. 
yağı koyun erimlyecek denin. 
Geçen Kne dHmenollılnl ~ldür

müttU. Dersem jnemnenm de. 
ğil mi? O zam.an buna mi-sif 
bir kam denm1ttL Halbuki ben 
a)'lıi sandalda ktlrelc çeken ada. 
ını Yokoha.mada gördUm ve işin 

iç yüzünü ondan af,re:ndim. Son. 
ra şu Duman dedikleri kara ku"' 
ru avcıyı ele al. Rus sularında 

avlandığı için Ruale.r tuafmdan 
yakalanıp Siberyadakf tuz ma. 
denlerlne yollanan, orada, maden. 
lerin kuytu bra.nl ik1a.rmd.a be. 
raber ziııclrll olduğu arkadqmı 

bir kavga neticesinde öldürerek 
herifin her gün bir tarafmı, bir 
gün meseli kafasnu, bir gün bir 
kolunu, bir gün bir bacağım tuz 
lamı içinde eakla.yıp yukarı yol
layan o değil midir? 

Korlwdan tüy'lerim diken di .. ' 
ken olın~u: 

- Böyle !fE!Y olamaz:, diye bay 
krrdmı. 

Derhal cevap verdi : 

- Ne olamaz! Sana bir §CY 

demedim ki. Sa.na ağzımı bile aç. 
madım. (il.Ar.seni kutederek) 
o canı cehenneme gidesi için 
ağzımdan tek bir llf bile çıkma.. 
dl. lnpllah on bin sene 
çürür de ondan sonra cebenne· 
min ta en koyu dibine atılır. A_ 
mR. bak, yine ben birşey söyle. 
miyorum hn! Şipwı Lulzin ağ. 
zı vardır ama dili yoktur. 

.. (~wr> 



Almanyada 

Ayda 2500 
ayyare yapllıyor 
Amerika da tayyare 
imalatını arttıracak 
Nevyork, 15 (A.A.) - Nc\:

york Times gazetesinin Vaşıng
tondan aldığı bir habere göre, Al
man tayyare inşaaunın artması 

üzerine, Birle~ . .!k Amerikanın da 
yeni tahsisat istı} erek tayyare 
sanayiini daha geniş mikya ta ve 
memleket müdafaasına daha uy
gun düşecek nisbette arttırması 
ihtimali vardır. 

Bu haberde Birleşik Amerika. 
run aylık istihsalatmın, tıcaret 

tayyareleri de dahil olduğu halde 
1700 tayyareden ibaret olduğu 

halbuki Almanyadan gelen haber
lere göre, bu memleketin ayda 
2500 tayyare imal ettiği, miktarı
nın dör ay sonra bir misline çık
mac;ı kuvvetle muhtemel olduihı 
zıkrcdili yor. 

Ayni habere nazaran, Birleşik 

Amerika, bu tedbiri herhangi bir 
ihtimali karşılamak üezre değil, 

diğer bir memleketin, bu sahada 
Amerikadan üstün olmasına mey· 
dan Yermemek maksadile almakta 
dır. 

Dağcılık klübü binası 
yıkılacak 

Lağvedilen Dağcılık klübünün 
Taksim bahçesi kösesindeki bi
nası yıkılacak \'e bahçenin man· 
ıarası güzelleştirilecektir. 

Şehrimize gelen 
ecnebi tüccarlar 

Bugünkü Konvansiyonel treni· 
le şehrimize biri ltalyan, diğeri 
Yunanlı iki tacir gelmiştir. 

Mühim birer fabrika grupu· 
nun müme:sili olan bu tacirler pi· 
yasamızda tetkikat yaparak ne 
gibi mallar satın almak imkanı 

oldu!:runu tesbi~ etmek niyetinde. 
<lirler. 

Etrüskün sürati 
artacak mı? 

Vapurun bugün Kara
denizde tecrübeleri 

yapılacak 

Uzun müddcttmberi kazanları 
tamir edilmekte olan Etrüsk va
puru nihayet dün havuzdan çık
mı~tır. 

Haber aldığımıza gore, vapu
run 5urati ço!< du;:nüş, 10 milden 
a~ğı, inmistir. nu ''aziyette va· 
puru kullanmak mümkün olama
mıs ve bunun için kazanlarında 

bazı tadilat yap3.r:ık sürati arttır
mak ~areleri aranmaktadır. 

Bugün \'apurun Karadenizde 
tecrübeleri yapılacaktır. Bu tec· 
rübcler muvafık neti~ vermez ve 
\apur 12 milden aşa~ı yol yapar
sa seferine müsaade edilmemek 
ihtimali vardır. Çünkü son deniz 
kanununa göre, 12 milden aşağı 

sefer eden yeni bir vapurun liman 
tarafından tescil edilemiyeceği ya_ 
zıhdır. 

EtrüSk vapuru bir zamanlar 
Almanyaya gönderiierek içine bir 
kazan ilave edilecekti. Fakat harp 
vaziyeti dolayı ile vapurun Al· 
manyaya gönderilmesine imk~ 

kalmamıştır. Kazanın burada kon 
ması da mümkün değildir. 

Bir otomobil tramvııy 
d~.rcğine çarptı 

Dun gece Şişlide bir otomobıl 
tranway direğine çarpJrak parça
lanmıştır. 

Usküdar hapishane
sinden iki kişi kaçtı 

Firariler bir duvarı delmeğe ve parmak
hk(arı sökmeğe muvaffak olmuşlar 
1Jsküdar hapishanesirJ:ie bir 

firar ha.lisesi olmuş, ihi mahküm 
duvarı delmek ve de:nir parma:,_ 
lıklan kesmek suretiyle kaçmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Firar edenler, katilden mah-
küm Ilu1Usi ile bir arkada~ıdır. 

Usl:üdar mül:ldeiumtımisıi Or'1an 
hadi~ tahkikatına el koymuştur. 
Jandarma firarileri aramlktadır. 

Bundan başlta gene tinküdar 
tevkifhanesintle eroin kaça!tçılrğı 

İsveçin yeni 

maslahatgüzarı 
Bu sn.hah Yunaniıtan
dnn şehrim:i~c geldi 

M. ı1ll:ırd 

!sveçin .Ankara sefareti reni 
maslahatgüzarı l\1. Allaro bugün
kü Konvansiyonellc Yunanistan· 
dan şehrimize gelmiştir. 

yapan bir gardiyan cürmümcş. 

hut halinde yakalanmıştır. 
Bu gardiyan İstanbul Cczac

v:ntle çalışırken s~n günlerde Üs. 
kül::lara alman Hasan isminde bi
ridir. 

Uzun rnüCl:lettenbcri içinde hiç 
bir hadise olmtyan 1Js!:üdar Ce. 
zaevi ve tevkifhanesinde son 
günlerde vukua gclmeğe başlıyan 
bu vak'alar üzerine alakadarlar 
sıkı tedbirler almağa karar ver
mişlerdir • 

ltalyan sulhu 
Musolini talebeye bir 

nutuk söyledi 
Homa. 15 (A.A.) - Ha\ as a. 

jansı bildiriyor: 
I\lusolini, üni\·ersitenin açılma

sı münasebetile, Vcnedik sarayın
da toplanan üni,·ersite taleh:!sinin 
alkı5larına şu sijzierle mukabele 
etmiştir: 

"- Faşist usulü üzere, rahat 
rahat ve disiplin içinde çalışmaya 
hazırlanın ye ihtiyaten tüfekleri
nizi kitaplarınızın yanına koyun. 
Faşist İtalyanın sulhu korkak bir 
sulh değil, silahlı bir sulhtur.,, 

Hadiselerin 
tef s~ri 

·ça----1!'1-· 

Şoför Mehmet Şükrü idaresin
deki 522 numaralı husu i otomo
bil Şişli meydanından süratle ge
çerken, Şükrlı na~ılsa direksiyonu 
jyi idare edememiş ve araba bü
yük hir süratle 32'1 numaralı tram ' 
vay dire"finc çarpm111;tır. Büyük 
bir tesadüf eseri olarak şoför J.;a_ 
zayı hafif atlatmıştır. Tram\'ay 
direği iğrilmiş \e altındaki çimen 
to kl ım parç:ılanı:ı15tır. Otomo
bil hemen tamam:n hurda hale 
gelmistir. 

M. Allard, ayni zamanda hüku
metinin ,\tina ma.;lahatgüz:mdır. 
fs,eç diplomatı, umumi \aziyet· 
ten nikbinlıkle b3.h-dc. ::'.;: bir mu· 
harririmize kısaca clemi~lir ki: 

(13avtarnfı 1 incide) 
· lu~1ınek csnı;ına miistcnitl yıldırım 
harhi projesi suya. ılli,nıüjjtiir. 

r.u-.yadan \o nalkanlarılan kift 
miktarda. ilk nıaıldc ' c 3 lyecek 
t.cdnrik etmelerine imkan varsa 
uzun bir ınüı.lafa:ı. harbine hazır
lnnmak nıccburiyC'Undıı k:ı.18.('ak., 

l:ırclır. İhtimal ld Alnı:ınl:ır için 
flu!\y:ula 'c nnlknnlıırda dört, beş 

sene rnulun t'met harbine l.i'ıfi ilk 
m:ıdcle ye Ji) ecek urıhr. raı.at 
bu mnddclcri tedarfü ct:no!< için 
Alman~·anın j.,tira knblll~·eti olup 
olmadığı belli değildir. 

' 

Bu Akşam 
SARAY 

• in emasmda 

CAROL I~O~IBARD 
\C 

JAMES STEWARD 
farafmdan ynrnhlnn 

Umumi n1üfe~~İ§lcr 
arasında değiş "klik mi 

olacak? 
Verilen haberlere göre Cmumi 

müfettişler ve 'aliler a:-ac:;ında 

bazı değişiklikler olacaktır. Bu 
arada sıhhi vaziyetleri yüzünden 
iki umu.rni müfctti5i11 yerine ba5· 
kalan tayin olunacaktır. 
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BiRBiRi i i 
VARATILMIŞ ... 

FrailSIZca sözlU, mevsimin en 

büyük aşk filmi b3.Şlıyor. His· 
rıi ve müessir filmleri sevenle· 
rirı t.!kı!ir nnıarlnıile SC.}Tcdc
ccği bu <.>ms:ıl&iz 6ahescrde 
kaiplcri l:clcl:ıı: \'e he:,-ecan 
ile tit.rnyccektir. llavettn FOX 

JURNAL ve en son dünya 

havadisleri. 

i~ ARSLAN ~f 
i~ ı:rrol Flm·Olh la ele l!ın illand ~ .. .. .. 
:: il'!\. :: .. ~ .. 

ıi~ IllE H 
1 
:: •• .. .. 
~ ~ :: :. 
•• S t N I~ !J A S 1 N D A i~ 
: HcrkC'sin görC'bilmcsi i~in bir ~ 

İ.·J.: hafta daha devnm edecektir. g 
•. Ilu filme mahsus seans saatleri i~ 
:: :: S:ıat 1- 2.30 • 4.SO • G.~'l 'e 9 dafi 
Ü Suareler numaralıdır. ğ 
:: Teıeron : As.;9s ·n .. 
nn;nım·;;i;··;.·~;;:~:ı-;ı;~;ı 
:i J,.u,g ve Anknrada. l~US ii 
H sinemalarında gösterilecektir. U 
s::::cz-::- ~:aacaı: 

- Türkirere ikinci gelişimdir. 
lwcc milletinin çok sevdiği bu 
güzel memlekette bana vazife ve. 
rildiği için son derece memnunum . 
lki mcmlcl:ctin münJ::b:tle:i tc
mamile normaldir. Ticaret işleri 
me\·cut anlaşma hükümleri dahi
linde iyi ibr ~e!dlde inki~f etmek
tedir. 1 ,·eç de, Tiırkirc gibi ha
raretli sulh taraftarıdır. Balkanlar 
tamamilc sakindir. IIarhin bura
ya sirayet edeceğini hiç zannctmi. 
yorum. Bugünkü harpte ls,·eçin 
bitaraf kaldığı malumdur. Sonuncı 
kadar bitarafüğımızı muhafaza c· 
deceğiz. Filfındiya • Ru.:;ya ihtilfı 

fının harbe se1nb olup olnuyaca· 
ğrnı kati olarak ke tirm::!c im!-:an
mçhr. l\laamafih ~imdilik harbin 
geni~liyeceği tah.'l1in edilmiyor. 
Yarın akşam Ankaraya gidiyo
rum.,, 

Kızılordu Litvanyada 
yerleşiyor 

Kanuas, 15 (A . .\.) - Dün 
So\ yet kıtalarr, Litvanya:faki gar 
nizonların işgaline başlamışlar ve 
Alytesc girmişlerdir. Bugün, di
i!er mevkiler meyanında Pricnai 
ile Gaiziunaiyi işgal edeceklerdir. 
Askerin geçeceği yollarla demir 
yollarında kıtala:-ın memlekete 
girmesini kolay:a~tırmak üzere 
tertibat a'ınmı~tır. lşc:al dört gün 
İ!;indz tamamlan:ıc:ı!:tır. 

Filmimizi gÖC'enlerin her bir ağız <ian söyle!~l.icc: t~:. İ>.:- ·~·.lau:.:-

8 u güne kadar görülen Türkçe Fıimlerin en mükemmeli 

o~~ N PAŞA 
Y•lnıs iPEK sinemasrnda birkaç gün daha gösterilecektir. 

!!anten: EBED( ŞEFiMiZ vefatlarının birinci yıl dönümü münnsô:tiyb 
ANKARADA Y:l~ılan rmr.ısim 

Jlasnn KU:\IÇA\'I 

Pragda hadise~ar 
(llaş tarafı l inci1r-) 

deki tevkifler iiç senede yapı· 

lanlarrn yekünundan fazladır. 
Eski Alman vcliahdinin l:afası 

kesilmek suretiyle ida-n dil-ii~i 

yclundaki çıkan şa;(alar isr~ırla 

devam ediyor. Eski V cli::ılll~İn 
Potcd1amdaki ikametgahının ö. 
nünde kraliyet taraftarlarıntn 

yaptıkları nümayişten sonra bu 
idam hükmünün verildiği söylcni 
yor . 

Diğer taraftan Prcs~e ı\ssocin
tion Almanyada mdürüldüğü söy. 
!enen Pnı ya p::ensi F:c·liric Gu
illaum"'un ha'cn lngiltcrcde bu· 
lundu!{unu teyit etmc!<te:iir. 28 
yaşında olan Fre:füc sabık Kay· 
zerin en küçük to::tmudur. l ngilte· 
rede tamnmıı olan prensin bazı 
ticaret işlerin·!:: alfıkası Yardır. 

Çekosl:>vnkyada 
Ç.eko-:!o\•akyada da hadi~eler 

biribirini tai<ip etmektedir. Pr~ı 
da 28 teşrinic\'\'cl vukuatı e.ma· 
smda aldı:iı yaralar neticc~ill'b 

i>len talebenin cwaze alayında 

yer.i bir takım h:"ı:föe!er o:muştur. 
Tezahürat yap:ın talebe siddet· 

le dagıtıimı~ vo yara1an1.nlar ol. 
mu.;, bazı tc\ kifat yapılmıştır. 

Bütün Clcmentriırum maha!lc>i 
\'e hukuk fakültcc:i mahalle~i si
it ı.tı a kerlcr tarafından muhafa· 
::a a'tı:~a almmı.tır. 

Havas ajansına Prağd::ı"l h:ı . , 
ber veri.Jdiğin-e gö::~, eski Cck 
Ct•mlı:ırrcis:. H.-c!:3, Lany s:ıto- ı 

sunda mahpus bulunmakt~dır. 1 

SON DAKiKA 
--

lngilterede bir tren kazasırtif' 
Londrn, 16 - Livcrpoldcn gelmekte olan bir tren, southp0 

Dokuz vardır. Bunlardan dördünün 
lal'ın.-t mccbunyct Jıfüql olmuştur. 

Lortlar kamarasında gizli bir . ı;.' 
Londra, 16 (A.A.) - Birçok I..ordlnr, hnlkm bilınCll1?5~ blr 

len meselelerin tetkik edilmesi için Lordlar Kamarasınm gıtll 
11 

akdetmesini tal('p etmişlerdir. Hükümet namına bu talebe ;;~ 
ren Lord Slanhopc, böyle bir celsenin, lüzumu tnmamilc tnh 
tiği zamnn, aktcdileccğini bildinniı;tir. 

Hizmete çağrılanlar 
clC) 

(Ha§ tarafı 1 incide) 
normal bir celptir ve hiç askere 
nlmmamıRlar çağırılmnktndır. 

lulnrla bunlarla ınunJXl 51 ı:: 

1 

l ,·ıı eczalı, cezasız, tebdil ın ıı:-1~ 
L:ılnn hiç askerlik ctllle. · 

'bl 
Diğer taraftan gene aynı emir 

mucibince teı;rinievvel celbinde 
askere çağrrıldıkhı.rı halde bedel 
veren ve böylelikle nisan celbine 
bırakılan bütün bedelliler de ayın 
24 ünde asker olacaklardır. Bun
ların bedd hakları mahfuz tutu-· 
Iacak, ve önümüzdeki ynz yerine 
askerlikleri bu aydan ba§lamış o
lacaktır. Altı aylık mUddeUerini 
doldurduktan sonra bunlar terhis 
edileccl:!crdir. 

Bubi.lnkli ''Son Post:ı" gazete • 
sinin verdiği bir habere göre, pi
yade muvazzaf hizmetinin bir 
buçuk seneden iki seneye çıkarıl -
mıuıı t.a.ııavvur edilmektedir. 

Diğer taraftan kırk beş günlük 
staja ç:ı~nlanlarla muvazzaf as
kerlik hizmetlerini ikmnl edenler 
terhis olunmaktadırlar. 

Fatih şubesinin daveti 
Fatih .AskıırJik Şubctilndcn: 

1 - 316 - 334 (dahil) doğum-

buçuk sene hizmete til .. e 
'Jt' se" piyade erlerile, 1 ı "" il ,·c,,... 

metc tabi harp sana) 
erleri. 

2 - Geçen celpdo 
bırakılnn 316 - 334 

ti 
i;'Umlularla bunlarla ııı ııdJ 
tabi cezalı, cezasız ,.c tc cr:i!' 
sı hitam bulan hiç asit 
memiş gnyri islam crıcrı 

1)1~ 

3 _ Sevkleri m:ıY15 ıı)ı 
·~ 

rakılnn islflm ve ga)'ri 
1
• ,c 

del erleri hemen askere 
sevkcdilcceklerdir. , 

rdl 
4 - Bu cclbdc yuk~ ıı& 

ı:ı<.'vke t:ıbi eratın n:ıJ<dı 
nhnmı,rnc:ı.ktır. 

pl3> 
5 - Şubede toplllJI aııf· 

24-11-039 cuma satıt 9 

G - Tayin edilen ~ıı 
ltcllcflerin şubede hıı:ı;ır 
lnrı ilan olunur. 

ıyasıya 
(Un~ tarnfı 1 iııcicl<') 

ça garpte de tam rnanasıle harbe 
giri~mek taraftarı değildir. 

İngiliz Ajansına göre 
lngiliz Höytcr ajanc:ı diyor ki: 
"Berlindc hüküm süren kanna-

te nazaran. İngiliz bahriye nazırı 
Çörçilin radyocla Yerdiği nutuk 
nazilerle müttefikler arasındaki 

ıhtilafların ancak harp yolu ile 
halledileceğine Ilitleri ikna et· 
miştir. 

Bundan sonra Hitlcrin, bilhas-ı 
sa büyük Brit:ınyaya karşı. ta-
savvur edilebileceği en \•ahşiya-

ne bir t=ırzda hJro~ d:va:n ejece· 
ği şimdi tahmin edilmektedir. 

Berlinde ~u cihet de tebarüz cL 
tiriliyor ki. Alma:ıya, su'!lUn le:.i
sine do~ru müshct hir ~l'iım ata· 
maz. Zira, Fran,,n ile !ngilterenin 
Belçika - l !olanda te!difine \'~rdik 
leri menfi ce\'ap kar~ısmda Al
manya tarafından böyle bir tc~"h-

---------
Mahpusiyetinin sebebi, müttefik 
memleketlerceki Çekoslovak ha
reketlerini red ve i:lkar etmesi 
mu:.ı:abilindc, himaye idarcsiniı~ 

muhtariyete kalbel:!ilcccği yolun. 
daki son Alman tekliflerini ı ed-
detm:sidir. 

Himaye idaresi reisi Von Neu
rathın, 28 lC'§rincvvcldcki kanlı 

hfldiscler tesiri altında yaptığı 

t~kliflerin, Çek hükfımctincc de 
reddedildiği söylcıun~klcclir. 

büs, Almanyanın bOYıl~ 
de•·' mana-:ını tazammun c / 

(A•\. 
Amstcr<lam, 15 . · d:l "' 

ınaııya hesabına JI0!3Il 1'3I 
ma ı mübayaası 'c ı 
işinden dolayı yenidC>1 

• Jf 
tevkif edilhliştir. Alıt'1311 
da hududunun iki)'Cı· i ta,, 
Kokrede kasabası a 1' ı P: 
lan ikisi de l\1aestrihtde 

mibtir. ee 
Diğer taraftan ..ı\Jgcıtlf t 

cc:' delsblad gazetesi, Aıt'I 
takasında yapılınakt<l 0 

to1110 
kanılara yakla53n <> );ı 
ı:.ahsın Lun::;clıentendc ..cft' .. e•= 
isticvaptan sonra ..ı\fJ'I ;,of· 
t .. "ld"w·· .. h ber ,·er· ·1·1• uru ugumı n ·stıı-

Belçikada "Milli 1 

cemiyeb,, f 
Brüksel, 15 (A.ı\.) ":" IJ' 

Iahsız ve hicabaver ?1'eı.1' 
mefhumu ile mücadeıO .d'I" 

. tr. 
r~. bazı şah iyctlcrın ,.f11.İ~·e 
le bir milli istiklfıl Cw J1lıl 
rulmuştur. Eğer suihtl ,c ~ 
etmek mümkün oıınaı ~0.ıl 

• • Jllll _,le 
lılar, istiklallerının tiP'.-
çin harp etmek zaru<~1 c:' 
larsa bu ye•ıi te;ekkli 'ıcfl~ 

' ' c;J<Cf ., 
kın maneviyatını 3 . IJ 1 

ram:ınlığiyle muten?~pdt 
\'ede tut mal vazif ec:ı!ll 
deceklerdir. kalôde 

Danimar!ca fev ··r1110 
tedbire lüzurn ~:ı\.) / 
Kop~nhag. 15 ( . 

N.B. :ıjan ı hildiri) ~r İıırı!I 
nıı scbt'plc, Almanl::ır, şimdi DC\'Cran eden şa) ~~tcfC 

hükümelte, h:ıtta himaye id:ırefr na olarak alınan babv Jll(id 
nin hükCımet riyaseti makamında hükCımet, bitarafiıgı~~ıefC 
bir deği~iklik yapmak istemekte • nı kuwetlendirıne~·~if· ~' 
<lirler. Bunu d::ı, Alman muhibbi tertibat alacak degı llef 'i" 
ınühalcfct ıınrtfr;i olan Vln.cka is • haber verildiği üzere 

1 
ııt1ıı: 

mindeki küçük fa.5ist zümrenin 'ikb11 1 Jı 
sonbaharında \'C ı cf~v 

)cı:-·l.r~.i'c yapmaya çalış:ıcakları savi ııisbctlerde kura f•(. 
c" ... ic1 'rvr. 1 rd311 .ı n:ıc2~tır. Kışla a • ibİ v 

Suikastte metbaldarmış lan efradın tekrar c.c p:ıı 
!'ı'r .. J6 (A.A.) - Züıihtc i - dilmiror. Kıt~la_r .b~~ ç~tt<ı 

Jmı::ı t cunnkte iken Almanyaya. lük alarm t.ıtımı ıÇl 
c:ı:nrııü~ c.l:..-ı O~lıon Strnsserin tır. d 
~.~::cı•. suikasdindc medhaldar ol · (l!arp faaliycfittC ıft1 

7. .. ~ stn'fa dugu söylenmektedir. rıabcrlcr 3 1mcıt 
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~ }(o \'II ' 
~N fENE DôNUŞ 

ı..' ıo 
-. ~sonkanun 1915 -
" tende Alman i~ali· 
lfiııG~ Yüz doksan dokuzun 
~~n çizmesi altında 

lltP ı..:_. ?~en bir buçuk se· 
~bıııne benıiyen, bitip 
~ bilınez dört yüz doksan 

-~ kimse bu işgal gün 
'Yıtt ~· Bunların biribi. 

'-! tı'i~esine imk&n yok 
srım mezar ta~arı ka· 
~ attık ~e biribiıine eş .. 

tfltlj ılk guııMldeki gibı 
Yor, mazlüm bir te

~,beıtliyordu. ~:kayet et· 
t ~atardı( ~a1nız balkUı 

~bir <! kuvvetlenmiş, f cvka. 
retey • .,. e çı~mıştı. 

lie ~çitle gunden güne ar
alın ve istikbalin en 

Ve 
t~t en beter felaketi buy· 
~~her şeye ragmen zafe· 
~ uı~~a iman, bir hesaba 

bır tahlile lüzum gör. 

~ttl~n ilk günlerdeki ka· 
ın. IYdi. 

'ilk gi.tnlcrinde Almanlaı 
~nılmıştı. Filhakika 

ııı rleri ilk \'e kolay za 
'"<~ıho~ltıguyla ıabitieri gi· 

tt et ' q ı!il.m.~lerdi. Fakat son. 
~~;&ışın·ş, Alınan neferi l 
t~ ıab:ti kadar fena mu· 

1 ~ ezn~? ba;lamı~tı. 1 
~;r 0 zabitleri, hele mü 
il kltı o'masa Sen Koren· 

&..ı aadaı azap çekmi) ::cek. 
~arn hiç cepheye gön· 

~I lll.t/di? 1914 eyhl· 
::>~n Korentende zulüm 

~ llleşguldü. 
'doksan dokuz gün! Bu 

ı N\Uun mü~det deva~ 
a~ .. 1~aYet bır ay ve belkı 

'C~~aret ve Sabır la· 

'~ * * ,llu~ni 1916 günü öğ. 
~t Sen Korentende f ev· 

()r ~di eye hazırlanıldığı 
~<iu. Yollar birdenbire 

'b bo~ldı. Merkez ku 
~ l'ldan çıkan jandanna· 

f i:UPlar halinde l'eluin 
~~ ikaın~tlerine da~ıldı. 
~ tn~ydanın etrafında 

~u. halkın dolaşmaJina 
~h· ~ ır halkı evlerine çekil· 

ıL ~el . 
~ ~· ~rın arl:asmdan en· 
~~~e~i takip ediyorlardı. 
~l\t{ Evlerde araştırma 
~I at lll.ı? J fazırhklı bu· 

~ ~ı. Gözcüler etrafı 
... Sladıtar 
·~,er . 
'ti de araştınna yapıla. 
Loı... llde haberdar olmak 
·'

1kty· ~\İ ı kolayca önlemek 
· ~n Korenten ahali i 

~ne kadar intizam düs· 
'itıtrına dikkat etmiş ve 

a~e Yolunu bulmuştu. 
~ta b.ı~ sokaktaki evlerde 
~ ~ırıştikleri zaman bir 
~ en bashrorlar ve ev· 
~~<ita sırasına gore ta· 
~ \ı~varn ediyorlardı. Bu. 
~i tıı u~~amak için mu. , 

\-q. ıy, usuldü. Fakat 
1ı:~İ~ tok işine yarıyordu. 

'lı~-ai SOkağın ilk evlerin· 
'1 i~ı· tamam!anınc:ı son 

' 
1 evrakı veya Aiman· 

~a~~rıdan koı ktuklan kıy· 
~iy:rka yollardan ilk ev 
·~ııı rlar<lı. Bu çok basit 

\'. ~Ul'tararı birçok defa fel~
l~fih dı ... 
~ b' 0 gunkü hazırlığın 
~ıııaır lılharriyat için ol· 
~~.~ılıyordu. Şehir eşra· 
~ ~n l:ö~;künü tahliye et· 
~hıı~11lardan emir aldı· 
~ ~ ı halka vaziyet 

"it fjl-· \. · C •11;1r edinmesine yar· 

~ l\a~t' Kay:er geliyor! .. 
'~\"\~~ de~ildı. SaJece 

· a kralı üçi.ıncü 

'~ ~l:ı Yttı_ bir ordu tarafın ;.a ~ilen bombôş !!O· 

"ıl~ liüyük meydan· 

ti 'A' 'R E R - 'A lisam Postası 

(Yanlış kitao) Dedikodusunun akıslerı 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

dan geçerken kolonel fon Nider· 
stof kumanda ;ındaki a1<t:deri se. 
l~l~mak için Meta istemiyerek 
yavaşladı. 

Hındı-.ıanda duıı,>ıınıo en eskı ıııı.anları arasınoa 

-48- Ya:an: L. IJuSC'h 

35 yılını rnhşıler arasında geçirmış bir Alman seyyahı 

Yü2lerce garip çiçeklerin uçarak 
etrafıma konduklarını gördüm! 

is mail . Habfü~n kita 1·na göz 
gezdiren b!r öğretmen 

Sukutu hayale uğramış olan ko· 
lonel askert mızıkaya kılıcıyle 
durmasını i~aret etti. Fakat mızı
kacıları idare etmeğe pek alışma~ 
mış olduğu için verdiği emrin tat· 
bikine geçilmesi ani olmadı. Mızı· 
kacıların kimi sustu, kimi ça!mağa 
devam etti. 

Yanlış bulan'n yanl ış ını buluyoı 

Merkez kumandanlığının kapı
sı önünde alayın sonundaki oto. 
mobil durunca kolonel telaşlandı. 
Mızıkaya bağırdı: 

- Çalmağa devam edin! 
Müthiş bir curcunadır koptu .. 

Mızıkacıların hepsi alet!crini çal· 
mağa baş!amış1ardı. Fakat 
kimse yanındakinin çaldığınt!an 
haberdar deği:di. 

Kolonel 1-oşarak otomobilin ya· 
nına gitti. lçerden çıka çıka bir 
koloncl çıktı. Fakat yakasında 
umumi erkanıharbiyeye mensup 
olduğuna dair işaretler taşı}•ordu. 

Fon ~iderstof, arkada5larım 
takdim etti: 

- Muavinim yüzbası fon Stro· 
bcrg, a::ili mü~avir Rat. mali mü. 

şavir Gulden ... 

Yeni gelen za!:>it, kolonelin söz
lerini tamam'.ama~ına me) dan bı· 

rakmadan: 
- Me:!1aba arkada5!ar, dedi ve 

ilave etti: 

- Ben kolonel Niko1aim. 
Zabitler top:.ı dannı vurarak 

selam aldılar. Hepsi aske:i Ltih· 
barat teşkilatı reisim isme:ı tanı. 
yordu. 

- Kral hazretlerine teftiş seya
hatlerinde refakat ediyorum. Bu· 
rada bir lahza duru5umun sebebi 
~irinci mül~ı:im Ha~m ile hususi 
surette,. gbri.ışme'k is!em#mdir."" 

- Emirlerinize muntazırım! 
Alsaslı bunu selam vaziyeti a· 

larak söylerken sesinin titrediğini 
belli etmemek için adeta bağırmış. 

tı. 
(Dennu nr) 

r ramvay yol~ularr 
Beraberlerinde ne gibi 
eıya götürebiliı·lcr? 
Elinde iki kundura paketi 

bulunan bir yolcunun tramvaya 
binmekten menclaildiğine dair 
geçenlerde gazetemize vaki olan 
tiki.yeti yazarak bir takım yan.

1 lışhklar ol:naması için izahat ve. 
rilmesini belediyeden istemi~tik. 

Belediye Tramvay İ~letmesi 
M üdUrlüğü yazımızı alaka ile 
kar§•lamı§ ve iıtec!iği niz izahatı 
bir mektupla gazetemize bil· 

dirmiıtir • 
Tramvaylara ne gibi eşya ile 

binilebileceğini anlatması itibari· 

le faydalı bulduğumu?: bu mek. 
tubu atağıya derceC:iyoru::: 

Birdenbire bulunduğum tepe
nin etrafına adeta bir güvercin 
kümesi gibi mavi, beyaz, penbe 
renkte yüzlerce garip çiç~.der şek· 
linde nebatlar konuverdiler. Bun. 
Jara derin bir hayretle bai-.ıyor

dum. 
Demek oluyordu ki bu hiç bir 

hayvana benumiye:ı, fakat uça
bilc:ı, hareket edebılen nebatlar 
benim oradaki varlığımı dahi his· 
sedebiliyorlardı! Zira uzaklar. 
tlan birdenbire &.r kar fırtınası gi· 
bi etrafıma eerpiıivermi~ler ve sa· 
ğımda, solum.1a a.d~ta büyü!t bir 
n('şe \'eya msaka bcnziyen bir he· 
lecanla ~çaş:p durmaktaydıiar. 

Bu ncbatlaı ın her s1çrayışında 

sanki bir elektı ik cereyanına tutu. 
luyormuşum gıbi bütün vücudum· 
da bir sarsıntı. garip ve şiddetli 
bir raşe hisse1iyordum. 

Bu kuş ~kıindeki nebatlardan 
da tuhaf renkte, adeta kırmızım· 
trak bir şua çıkmaktaydı. 

Daha doğru:ıu bu nebatlar kı· 
mıldadıkça bu şekilde gadp şua. 
lar neşretmekteydiler. Bu şualar, 
tıpkı e~cktrik dalgalan gibı bana 
çarpıyorlar ve garibi şu ki beni ra· 
hatsız ediyorlardı. 

Acaba bunlar elektrikten ba~ka, 
ona benziyen başka bir kuvvet mi 
ne:retmekteydiler? Veyahut, bu 
şualar vasıtasile beni de bir neba· 
ta mı kalbetmeye ve bu suretle 
anlaşmaya ~alışıyorlardı? 
Doğrusu kendimin ne şekilde 

olduğumu bilmiyordum. Acaba 
ben de 31"2 üzerindeki gibi bütün 
insan hüviyetimi muhafaza mı 
ediyordum? Yoksa garip bir şua 
yığınından mı ibarettim? Bunu 
bilmeme imkin yoktu. 

Fakat muhakkak olan bir şey 
varsa böyle yalnız milyonlarca 
acayip nebatlarla dolu bir dün· 
yanın dekoratif denilen duvar 
resimleri nevinde sonsuz bahçeler 
gibi göze hoş görünmekle beraber 
pek can sıkıcı olduğunu hissedi. 
yordum. 

Zira bu yıldızın üzerinde su. 
toprak, taş, hayvan. insan gibi 
bizim alıştığ,mız dekor yoktu. 
Bulunduğum tepeden yıldızın 

bütün sathını görebi1diğim halde 
bir suya. bir dereye, bir nehire 
veya göle benzer hiçbir şey göre· 

mi yordum. 
Yıldızın toprağı da renk renk 

~c[faf bir maden şeklindeydi. 
Anlaşılıyordu ki kainatın bu 

bölıı;esin:.ieki şua cere) anlan bura· 
dnki ha:·atı yalnız ne':>at şeklinde 
tezahür etlire~ııiyordu. Fakat bu 
n<:batların ).ayvan gibi hareket 
edenlerini gü_lerimle görüyordum. 
Herhalde ins.:mlaşınış olanları da 
bnlunmcılrvdı . Yani Buha • Ruti· 
nin hak'ı 

0

olcf'1ğu muhakkaktı. 
Fakat b~n Ba:1Uranga şexlinde, 

yani ağaç insan veya ağaç kadın 
şe 'din..ı..! '1enü~ bir mahluk göre· 
rr. yordum. 

rcket edip müdafayaa sa\'aşan (!laş tarafı ı incide) 
lokositler gibi bu yıldıza gelen 
yabancı cisimlere k~ı bizzat bu 

(Şebka) yı (Şühka) yazmakt:ın 

farklı bir ku<Jur mudur? 
dü:ıraam tabii müdafaa vasıtala- E M f N''- d kı"tn ? • vet, us~a a ı .. a ın -
rı mıydı. .:ı~ .l·· .. ) d k ı er , . f • .:ı ki b .. 1 btn1.V1 ( '.ıo .u1 eme o an g • 

Zıra etra mkla u yu:.erce . ( . • ) 'b. 1 t r. 
d

'lb ·· · · , l . . 'k dış) g.roeş gı ı yazı mış ı , 
ı ~ guverc.ın çıçe.~ erı gıttı çel 1 .1 H b'b" k"t bı d fa' a· ·rr.-ı a ı ın ı 2 n a 

cüı etlerini arttırmakta \ e ctra· ·· · ... A d k" ( • 

f md k da
. l . aX. b da (kaıl.:h) manasın a ı pıya-

ı a ·ı~a ıre er çızm"t>e a~- . 1 "bi k le) yı lpe• n •) oı "·uyoruz. 
lamış bu!ur.maktaydılar. Bu hal J • 

0 
•• 

. . b' b 
1 

h" . (C ı S. 113) (Gamgusar) ı 
ısc bana garıp ır una ma ıssı · • 

· d (Gar.ıkbar) görüyoruz. (C. 2. S. 
verıvor u. 

Ora:la cluramıyacaRımı anla. 209) · 
· · · , · Eve• Mus•afa Nibadm kitabı 

dım. esasen hakıkı ve genış kaı· •· 1 
• ' 

nalın içinde bu ani ve süratli gc- (k\!;ük den!~, göl_) de"".ek olan 
zintımde en zi~•ade hükm~tt;ğini (buhayre) yı (~ahıre). ~ıye Y.az· 
gördüğüm şeyin kimya olduğuna mış; fa.kat İsmail Habıbın kıt~
şüplıem kalmamı~tı. Tama.mile bı da (korkucu) dem? olan hı· 
kanaat getirmemiz lazımgeliyor rasan) ı (herasan) dıye okutu. 

ki kainatta es.as olan kimyadır. yor. (C. 1. S. 105). 
Fakat bu kimya bizim bildiği- Kötü demek olan (İsaet) i bu.. 

rniz kimya değildi. Bu kimya ci. rada ( es:ıet) ckuyoruz. ( C. 1, S. 
simleri esire ve esir nevilerine tah· 160) ( ıyal) kelimesi bir atıf ter· 
vil eden ebedi kimya idi. lşte et· kibi için-de (ayal) diye okutulu· 
rahmı sarmış olan güvercin çiçek· yor. (C. ı, S. 161) 
leri de bu kimye;·i şuaları ve ko. · Evet, (Muasır edebiyat tari· 
l.uları neşrederek, hiç şüphesiz, hi) nde (cennetler) demek olan 
bana kimyevi bir müdafaa tatbik (cinan) ın okunu~u (cenan) şek. 
etmekte ve beni belki de mutlaka lindddir; fakat (Edebi Yen1liği. 
kimyamı değiştirerek tesirleri altı- miz) de (hemniıin) kelimesini 
na almaya çalı~aktaydılar. (hemneşin) suretinde belletiyor. 

Bunun için derhal içime oradan (C. 1, S. 94) (Ay§) kelimesi 
uzaklasnıak, kaçmak arzusu gel· (ış) şdklindedir. (C. 1, S. 196). 
di. Evet, Mustafa Nihadın kita· 

Bu arzu da gelir gelmez bütün bında dağ demek olan (Kuh), 
bu burcun muazzam yıldızlarını n-:caset demek otan (gtıh) suretL 
biranda geçip oradan kayboluver· ne girerek bir fena intipra se· 
mem bir oldu! Herhalde arzı, alış. bep olmuı; fakat tamail Habibin 
tığımız dünyayı özlemiş olacağım kitabı da meşhur (hastegan) ı 
ki müthiş bir sarsıntı ile kendimi (hastekin), buna mukabil (yağ. 
tekrar yeryüzünde hissettim. ~ü~- mageran) (hahiJgeran) ı (yağ. 
ya yüzüne m~hs~s olan ~ü.vıyetı· magiran) (hahiıgiran) suretin-
mc tekrar mı ıntıkal etmıştım? ide ağırlatmıı görüyoruz. (C. 2, 

Herhalde. s. 98) • 
Zira kendime geldiğim zaman Evet Mustafa Nihatta (maha. 

kendimi gene Buha • Rutinin or. sin), (~uhasin) halini almıştır; 
rnamnda buldum. Bah~ran.ga ka· fakat tsmail Habibde (§erer) 

dm ağacının ~al~arı :uzerıne ka· (tirer) teklindedir. (C. 2, S. 96) 
p:mmıştım. Üstumdekı a~aç.arın (Meham), (miham) okunuyor; 
arasından ortalık ~ğarma~ta.~·dı.. (Melek • Nijad) (Melek Nejad) 

Zaval!_ı kadın agacın buyük bır olmu§tur (C. 2, s. 17) 
kısmı vucudumun ağırlığı altında Evet, Mustafa Nihadm kita· 
ezilmiş, kırılmıştı. hında (Sihr • i . halal) e (şiir) 

Bahuranganm büyük güvercin diye mi na verilmişse Edebi Ye. 
başına benziyen gaıip ve güzel niliğimizde (Mustafa) kelimec;i 
ba~ı da vücudumun tazyikilc e. (Allahın muhtarrı) diye izah o· 
zilmiş, yamyassı olmu~. beyaz ve 
pa<çalanmış çiçeklerin üzerine ye· 
şil bir su akmıştı. 
Bahuranganın dişleri vücudum· 

dan kurtulmuş ve ağzı çarpı1mış· 
tı. lnc.ecık dilı bir ince kan dama. 
rı gibi sark1p porsumuştu. 
Bahuranganın beyaz. top top 

çi~kleri mor ve ç ~ kükürt rengin· 
de garip, kirli, soluk bir renk bağ· 

lunmuştur. 

Mustafa, (Istıfa) dan gelme 
ve sa;dece, mli-:erred, süziilmiiş, 
temizlenmiı. seçilmiş demok de. 
ğil midir? • 

İsmail Habib, kitabın iml~ ip.-
retlerindeki kusurlarına varm-cı. 

yA kadar i§arctte kusur etme· 
mf1; bu imla iht;lal!er..yle veznin 
bozulmasından §ikfıy<!tçidir. 

lamışlardı. 
(De\'amı ,·ar) (Cem'in·~t. ebe<liyyet, kerre, 

------------- cem'ivyat, mP.ıiyyet, muğberrim, 
V. e:ıı Neşrıyal Ü1'!1m:d) suretinde okunması, vez. 

- nin icap ve zarureti olan· kelime· 
Yeni Adam lerin tek (y), tek (r), tek (m) 

Yeni Ad~m gazetesinin "Kara· ile- yazılmasını caiz görmüyor. O. 
göz,, fevha!5d:? sayısı çıktı. Bu 
cidde:ı güzel fikir ve sanat gazete. beş makalenin onda biri buna ait 

miiahezelerle doldurulmuştur. 
sini bütüıı okuyucularımıza hara· 

28 • 10 - 1!'39 trihli cazete
ni~ Ernint'nünde bir yolcunun ı 
eline!. iki paket bı·lund~ju için 
414 num-ıralı kondi'ktör ~rafın. 
dan tramvava binrr-eı·ten men· 
edild:ii :ıruılıyar ve ha!ltın kü· 
çijk pakr-' lrle tr-r.mvaya binme. 
ıine mimi oltnflnın doğnı olmıya. 
caiı ilave cıdiliyord·ı. 

Fakat, bakrnız, (Ede1:ıi Yenili.. 
ıetlc ta-.·siye ed~riz. 

Esa3en etrafımı ÇP\ irmiş olar. ğim;z kitabına (C. 1. S. 152): 

güvc:-cin şekl:nde.ki garip nel..lt· Konfe~anı (ölürsem görmeden millette 
!ar da ş·,3lar.a birlikte'! bir de ga. Bcyoğltı lıal..eı;.nden: ümiJ ettiğim feyzi) mısraında bir 
rip Ye so.ı derece keskin, et~ ko· 1 - 16.11.939 perşe:nbe günü <m) le ya·:ılr-uş ol:ı.n (ümid) ; 
kusunn henziven bir koku ne,')ret· saat 18 de e\'İmizin Tepcba~ı. 1aki -le (ümmid) okurr.ak ı~-uT'nır k" 
m~kte iciılcr ki bu ko1rn suurumu merkez binasında doktor I fihatı vc-zin muhaf- za edilmiş ol un. 
gittil:çz uyu;:turmlkt:ı:;dı. Re.şat Bel:_-:er ta~afmdan "l'.tide,, Bi lnci cild 165 ve 152, 153 

Acaba bu nebat:ar. tıpkı insan Barsak ve Karacığer., mevzuJnda ü. cil sayfalar-'a (J·:irriyvet) şeı 
vücudunda yabancı cisimlere kar· mühim bir konferans verilecektir. lu+.ie yazılacak krlimekrde dr 

§1 vücudu kendi kendilerine ha. 2 - Herkes gelebilir. ayni hata var: Bahı&dilcn yol ~um:n gaz 
tenekesi büyi;kH;ğiin~e iki yük
le tramvaya bimr.9 iıte.d'ii tah · 
ki!< edilmi,tir. Eıuen ağırlTiı 
5 kiloyu ceçm::;;en ve d:i,er 
yolcuları rahatıız etır..eyrcek ıu· 
rette dizleri üstüne , •• ay•IL 
rm araıma alr.abil~ek kadar, 
bu!a!!Ir nevi:ıde dmı:"lln eıya· 

nm tramvaylcrd. taıır.maıı ya· 
sak değiMir. 

Tnmvay memurlan bu evaa. 
fın dıımdaki eıya ve yükleri a. 
rah111l"r" '"'bul etmemeJde mÜ· 
kelleftirler, 

----- (Bedeli cevher • i hürri):,.ttir' 
(edtbiyyat ile hürriyyete can \'C 

aem de mııralarmda (hürrivyet 
bayle yazddıır.ı ı::'bi C'K\'"lm:ı· 

yahut T tsmar Hab~~e ~ö~e - oku 
duğu gibi yazılmazsa ha.ta e>lmP 
yor mu?. 

B 
n. .. I ~ . R . (Alemin ahval • i icmaliyesi .. 

aş, .,. ış, nez 8, .ırtp, Oinatızma, idrtk i!fın) n:ısraında (icmaliye, 

Nevra•:;. Kınklık ve bitün e~. lannızı derha ' böyle bir (y) ile yazıtını§· diye 
vezin kaybolmU§ sayılacaksa bu 

keıer. lc-:.bında ai;- 3 ka,e a1ınab:lfr kuauru iııtyen Mustafa Nihad 

- mi ili ~ -l değiıdior, bu mraraı İsmail 
.Habibin kitabının 2 inci clld!nıde 

15 inci sayfada böyle yazılmış 

görmekteyiz. 
Cild 1, S. 224, (ümmiye) ke· 

limelerini (i) ile yazmak vezni 
bnmuyor mu?. 

İsm~il Habib, (Seng • i hara) 
terl:ibinde (hara) yı böyle iıa

retlemediği için Mustafa Nihadı 

gülü:ıç bir hale getirmeye çalış. 
mıştır: (Bu kelime böyle ya. 
zılınca beygir harası manasına 

gelir. Halbuki o burada (sert) 
manasına geldiği için hem ilti'bası 
kaldırmak, hem vezni muhafaza 
etmek için onu {hara) •diye yaz
mamız lazımdı.) diyorlar. Başka 

bir yerde de (!»bir) in (bahir) o
kunmamaaı ihtarında bulunuyor. 
lar. Bir kere (hara) (sert) m~na. 
smda bir sıfat değil, (sert ta§) m 
ismidir. Bunu geçelim; fakat ni· 
çi.n kendisi (C. 1, S. 93). (Na
sır) suretinde okunup hecelen. 
mcsi icap eklen bir kelimeyi ora. 
da (nasır) gibi 

0

bırakmıştır?. 
(Edebi Yeniliğimiz) de bir 

mısra ( C. 1, S. 1O1) şöyle yazılı· 
dır: (Ciam • i zann haa1tte pin. 
han olunca, isterim.) 

Acaba Ziya Pa~ın toprağa 

gömülmesin·:len bahsettiği ken. 
di inleyen, zaif cismi midir?. 
yoksa bir tavla zarı mıdır? 

Ustad (vay, bu öğretmen, 

(zar) kelimesinin bu manasiyle 
Farsi bir terkilıe girmiye:eğini 

bitmiyor!) diye üste çrkmak fır· 
satını bulamaz; zira (hayvan de. 
posu) manasında bir 1 kelimenin 
de taş manasındaki farsi (sen-g) 
kelimesiyle bir terkip yapmasına 
kaideler müsaade etmez. O halde 
Mustafa Nihadrn kusurlarından 

biri olan iltibasa mahal vermek, 
yalnız (sen-g = taş) kelimesi· 
nin oradaki mevcudiyetiyle zall 
olmak tabiidir; fakat (hayvan 
deposu) m5nasında bir kelime 
farsi bir kelimeyle ter.kip eaile
mcmek vaz!yeti olduğunu hatır· 
lamak, o iltibasın gideril~l 

için yetişmez mi?. 
Sizin serrtiniz (babıali) midir; 

yoksa (babi!\li) nıidir ki Edebi 
Yeniliğirn.iz (C. 1, S. 102) de: 
(bulundum hen dahi darüşşifayi 

babialide) yazılmı!ltır?. 

Madem}d İsmail Habib, veznin 
bir dikkatsizlikle velev mu\-a\.."'kat 
bir sekte gcçirmeı:inde bu kadar 
has::as davranıyorlar: 

(Yalınız fakrda değil hatta)' 
mısraında (fakr) kelimesi (faa. 
kır) yazıl:namalı idi. (C. 2, S. 15) 

(Bir şchrde bu halet oh:r ha· 
is .i cemal) mısraında (şehr) ke. 
limesini( şeehir) yazmamalı idi. 
(C. l, S. ı 13) 

(münşerih • us - sadr) terki. 
binde (sadr) kelimesini (saadır) 
yazmamalı:yl:iı. (C. 1, S. 76). 

(deştte ebrde her subh .ü me
s:ı) mısramd<:ld (ebr) kelimesini 
( cbir) şeklinde yazmamalıydı. 

Recai zadenin ( C. 1, S. 198) : 
(resm ile külfeteyim şimdi esir) 
mısraındaki (resm ile) kelimesini 
(resi ıle) şeklinde yazmamalı idi. 
(re'y • i ümmetten) terkilı:nı:ieki 

(re'y) i (reyi) suretinde yazma· 
malı idi, (ce.m'ol) kefünesini 
fcemol) yazmamalı idi. 

Ta ki Mustafa Nihadrn kita. 

1 
bınd" bizim hi:;bir lcitab::::uzın 

!rnrh lama2ığı tertip yanlışına 

1 yorm:ık bir meslektaşlrk borcu o
ta.., bu hat::ılan bir cehil vesikası 
;ibi gösterecek kadar kıyasıya 
yi!kl· :ımek hakkı olsun. 

Helbuki b:.ı yazdJdarım İsma

il H.a:!Jibde bulacağımız yanlır.. 

lann en hufü!eridir. Ben de ter
tip sırasın:ia kendi usulünü ta· 
kip ederek ehemmiyetçe blyii 
olanlarını geriye bıraktım. 

Onları da şimdi .. :;-c--;cksbi;
(Daha var) 



Ankara muhtelitleri Kullanan mes' ut güzeller Bayram kupası ;stanbul • 
Ortada. kaldı Dün Ankarada yapılan maç 

mütevazin geçti neticede Ankara
Dün de devam edilen maçlarda lıİar müsabakayı 1- O kazandılar .,.jlr:: . .,,,_._,, 

ta k 1m1 ar yen işemed İ le r Ankara, (Hususi) - Bu ı:ıabah şehrimize gelen İstanbul fJ~l;J·~~ 
Bayram turnuvası maçlarına 1 

dün de Taksim stadında olduk
ça kala.balık bir seyirci ki.itlesi 
önünde devam edildi. Günün ilk 
maçını İstnnbu lspor ile Şişli 
yaptıbr. Turnuvar.ın 3 i.incü ve 
dördüncüsünü tayin edecek bu 
müsabakaya her iki takım dn 
esas kadrolarından nok:;an bi
rer kadro ile iştirak ctırıişlerdi. 
Oyunun ilk devresi daha ziyade 
Şişlinin hakimiyeti altında iki 
tarafın mücadelesi ile geçti. 29 
uncu dakikada sağdan bir ~işli 
akınında santraf orun faloolu 
bir şütü lstanbulsoor kalecisi. 
nin hatası yüzünden Şisli lehi
ne golle neticelendi. llk devre ls
tanbulsporun bütün gayretine 
rağmen 1-0 aleyhine netice. 
lendi. • 

ikinci Devre: 

Bu devre birinciye na?.ara.n 
daha ze\•kli oldu. Genç lstan
bulsp?rlular bütün enerjilerini 
sarfederek oyun Ü7.erinde de
vamlı bir hakimiyet tesis etme. 
ye mnvaffak oldular ve bu ça
lışma1annın semererini de 15 
inci dakik:ıda yapttk1 -:ırı bera
berlik golü ile gördüler. Bu gol 
Şişlilileri cnnlanctırılı. Derhal İ8. 
tanbı lspor kalesini saran Şfoli
liler oyunun sonuna kadar sarı
siyah kalesinden ayrılmadılar. 
sa da S-ıiMin güzel oyunu kar
şısında başka gol de yapamadı
lar ve oyun da iki tarafın yap. 
tığı birer golle 1- 1 beraber
likle neticelendi. 

Bu maça takımlar sahaya ~y
le çıkmı~lardır: 

lstanbulspor: Saim _ Ali, Fa
mk - Eşref, Tarık, Aytekin - Ka
dir, Bahri, Süleyman, Kemal, Ad. 
nan. 

Şi li: Berç • Vlastardi, Ihsan -
• Agob, Bcdros, Arşcvir - Çakır. 

Nıdıar, llaçik, llraç. 

G ılatasaray -Beyogluspor 

Peralılar, tam 25 dakika Gala
tasaray kalesinden ayrılmndı
larc-.,a da muhacimlerinin fazla 
ace1elcri vilzündcn gol de yapa. 
madılar. Bu arada Etvcn ve 
Barrıbinonun ilti ~ollü'< ,;üt'indc 
Osman çok güzel planjonlarla 
bert:--raf cde:-ek uzun uzun a]_ 
kışlar.o'. 25 inci dakika:Jan son
ra Galatasaraylılar arıldılarsa. 
onlar da raldpleri r.;bl hle ö. 
niindeki fırs:ıtlnrdan istifade e
dcmedi1"r ve ifa ele\ ·e l- 1) -a
rı - kı:-:mzılılarm galilıiyeti ile 
neticelendi. 

ikinci Dcıırc: 

İkinci devre b:-i'nciye nar~. 
ran daha hcyacr::tlı c.ldu. Ilk 
da.kii<a' u-da I'ern kale:ıi.ni r,a -
r2n G:ı.Iata• .. ll"ay ru!•acimleri 
bozuk oyuııları yü:t:üııdeıı bir 
bir c~lc muhakkak goller kıı.çrr
mıslardır. 25 in' i d ki ~a · a 
Dudurinin fevknlf le l:ir şü Ü 
l-ale di~ "'.rini · yal::;a:ak avu· a 
cıktı. A '<abır1a Eudıu 'nin ı k 
nülceMmel pP.•mu Scr:-• .f''lı fc-.a 
kul!aı•ar:ı.k kaç·rdı. G-ı.a · :ı.n~· 
vın neti"es:z ~e -::n bu b:ı.s: ·sın. 
elan lmrtul!Ul P ralılar şı>yanı 
lak iiir bir enerji i!P. oyurıu G~
latn.srra y ms'f s:ırasmn iı til-3.1 
ett::-di!er. Peı :ının saı~!ı sollu a
kınları G1lat~ııray kalesini 
her 11.n tehlikeye sokuyordu. 
Bibiribi arka3ma kornerler l:a
zanan Per:ı.lılar b!raz şar.ssız. 
lıkları yüz.ünden biraz da kaleci 
Osmamn mahirane oyunu kar
şısında n<:ti.ce alamıyorlardı. 

30 uncu dakikada Pera mU
daf ilerinin ceza çiz~si dahilin
de Buduriye yaptıkları fa\'Ulü 
ha.kem penaltı ile cezalandırdı. 
Eşfağm çok fena. attığı şüt ka. 
lenin çok üstlerinden havalana.. 
rak avuta gitti. Oyunun b•:ndan 
sonraki kısmı tamsmen Pera 
lehine cereyana ba,.ladı. Ovu
nua bitmeshı\'.. 30 ~ımiyf' kala 
Eı:ıfa§ın ı'ımali G:ılrtasaray a
leyhine J?'(>lle netice'endi. Sol. 
dan Galatasaray kalesine in~n 
Todori tonu Etyenc geçirdi. Et
yenin sütü Osm.arım plonjonu
na rağmen af·Iara takıldı ve o
yun da bu vaziyette 1-1 bera. 
berlikle neticelendi. Hakem Ah-Günün en mühim maçı tur

nuvanın birincisini tayin edecek 
olan Galatasaray - Pcra mnçı 
idi. Hakem Ahmet Ademin ida. 
re ettiği bu oyuna Peralılar tam 
kadrolarile iştirak etmişlerdi. 
Buna mukabil sarı - kırmızılı
lar Anıkaraya giden Faruk, Ce. 
mil, Celal, Enverden VQ sakat 
oldukları için ovnıvamıyan Sa
labattin ile Salimden mahrum 
olarak şöyle bir takrmla oyırn-

. met Adem oyunu iyi idare etti. 

· yorlardı. 
1 Galatasarav: Osman - Ad. 
nan, Liıtfi, Ekrem. Bedii, Mu
sa - Serafim, Nino, Buduri, F.ş_ 
fak, Barbaros. 

1 Oyunun ilk da.ki!taları iki ta.. 
rafın karşılıklı akınlarile geçi
yor, Ş inci dakikada Budurinin 
ileri pasını yakalayan E:jfak i
yi kullanarak kalc<'inin boş bı. 
raktığı köşeden ilk GalataJmray 
golünü yaptı. Bu golle canlanan 

ZA Y! - İcra ve evkaf numa
rası ile mUhrlimü z.:ıyi ettim. Ye· 
nisini al:ıcağunclan ~kisinin hük -
mü yoktur. 

16 • 11 - 939 Perşembe 
12.30: Program, ve memleket 

saat al·arı, 12.35: Ajan, \'e .l\!eteoi;ll
lnji ha heri eri. 12.!'iO: Türk \lüıdği: 
Yeni e,crlcr. Çalanlar: Ce,·det Çağ
la, Şerif lı;li, Hns:ın Gür, Hemdi 
Tokay. 13.30/14.00: Miizik (Karı· 

şık Müdk - PJ.) 18.00: Program. 
18.0:ı: l\leınleket ıaat a) arı, Ajans 
ve )ieteoroloii haberleri. 18.25: l\f ii
zik (Hndyo Caz orkestrası). 19.0U: 
Konuşma. (7.ir:ıaı snatl). 19.15: 
Türk ::'ıt üz iği: Çala ıılar: Hakkı Ver· 
man, Şerif l~li. Hasan C:ür, Hamdi 
Tokar. 1 - Okuyn:ı: S=mıthnt Oı· 
<len,es. 1 - Nuri Halil Poyraz -
Jliiscyni şarkı: ('ı.rtık Yetişir). 

2 - •.... -- IIii eyni ş:ırkı: (Se\"«11-
~im cenuılin çiiııkü g'iremeın) . 3 -
Hefik Fc1·s·ın - H isrrni ~arkı,, 
<Bir kaçı birle.şcrt'k). 2 - Okııyr.n: 

muhtelit! futbol takımı, ö~lcdcn sonra 19 ~ıayıs stadyomun
da Ankara karışığı ile knrşılnştı. 

BliyUk bir kalnlınlık önl!nde yapılan maç çok heye
canlı oldu. 

111< d('Yre golsllı olarnk beraberlikle nihayete erdi. 
1kinci haftaymcle takımların müte\'azin oyunu devam 

cd('rken Ankııra ınu~telili yal·aladı~ı fırsattan istifade ede
rek müsabakanın ycgftne golUnU - devrenin ortalarında -
atma~a muv:ıffn.k oldu. Bundnrı !'Onraki ınUcldct bir tar:ıfrn 
galibiyeti kaçırmama!c, diJcr tarafın da mağlub1yctten kur
tulmak için didinmesiyle geçti ve netice değişmc<len k1Htl ku
rulan lstanlJul mulıteliti mUsabalrnyı 1 - O ına!1lüp olarak 
bitirdi . 

T ekirdağda profesyo
nel güreşler 

Tekirdağ, 15 (A.A.) - Dünl 
Tekirdağmcla greko Romen ser -

best gurc~le.i1 yap.lmış ve bu mü
sabakalarda vali ve tillngcneral 
ba~ta olmak üzere altı bine yakın 
seyirci bulunmuştur. Evvclfı. yerli 
pehlivanlar arasında gü:-eşkr ya _ 

pılr.ıış \"e bunu buyük müsa!)aka 
lar takip eylemiştir. 

Kara Ali ile güreşen Habeş 

Ka::ım Tafari yeji d1l~kada mağ' 

JQp olmuştur. Ankara ve Istan _ 
bul müsabakalarının intıkam gü
reşini bu gün Tekırdağh Hü~e • 
}'İnle yapan Alman ~am~iy0nu 

Villi l\lan 14 dakikada yenilmiş. 
tir. 

Cemal pehlh-anın idaresinde ya 
pılan bu güreşler fevkalade he • 
yecanlı olmuş ve binlerce yurtta. 
şımıza bayramı hoş geçirmek fır_ 

satını \'ermiştir. 

Resmi hakemler listssi 
Yül:sck Ilcıkem /{onıifui Başkarı_ 

lıjjındarı: 

1939 - 1940 futbol mevsimin. 

de Ankara - İstanbul • İzmir böl 

gelerinde yapılacak futbol maç_ 
lnnnı idareye salllhiyctli bulunan 
hakemlerimiz.in listesi aşağı çı_ 

karılm~trr. Bu hakemlerden gay
ri bir ha.kemin idare.sinde yapı_ 

lacak reınıt mUsab:ıkalarm fut
bol federasyonunca ~i telak_ 

ki edilmeyip neticesinin l:eenlem_ 
yckün addedileceği görülen lü
zum üzerine ilan olunur. 

lsL'\Ilbul Bölgesi reemt ha.kem~ 
lcri: 

Sami Açrköney, Şazi Tezcan, 
Tank Öı:cren, Halit Özgü, Ah
met Adem, Adnan Akın, Nuri 
Bosut, İzzet Muhittin Apak, Fe_ 
ridun fülıç, Basri Büttin, Şevki 

Çanka, Selıimi Akol, Eşref Mut_ 
lu, Galip Gülkan, Bebaettln U
luöz, Halit Özbayltal, Livaettin 
Özgüre!, Necdet ~zen, Ali Rıd
van Arscver, Srtkı Eryar, Ref'ik 
Osman Top, Samim Talu, Rıfkı 

Aksoy, Fahrettin Somer. 

Ankara Bölgesi resmi ha.kem· 

Jeri: 

Servet Öz. Yusuf Aysal, ö. 
mer Ural, !hna.n Türeme, Xec_ 
det Ozıüç, z:ya Ozan, Bedri Er-
dener. Refik Gönen, Bccii Nazlı, 
Nad!r Çile.siz. Celal Oskay. Şua.. 

y1p Kıraç, Namık Şilkan, Abdili· 
k:ıd'r Hel~gü. Ahmet Cemal, Kt'_ 
nıs.l K·ıray, Ali Ü~c~cn, M:uzaf. 

fer Ertuğ, Feyzi Çap, Ferit E
sen, Baha Veske. 

!zmir Bölgesi resmt hakemle_ 
ri: 

Mustafa Balöz, Hasan Yanık, 

Baha Konurahp, Mustafa Şenkal, 
F.sat Merter, Ferit Simsa.roğlu, 

İsmail Hakkı GUr, Mustafa Ne
cati Bnyra, Salt Vural, Osman 
Özdolan, Alaettin Ka.zanova. 

liDyaıtroDar ve 
s ı ne ıriiil a ı ar 

ŞEH IR TİYATROSU 

ii Bu gece 20.30 da. 
Tcpcba~ı Dra~ kı!tllı 

ŞEl\:'ııl.:-\ 
Komeıli kısmı 

Rlll MUHASlP AJU!'\IYOR --HALK OPERETİ 
Bu nkşam eski 
Çıtğlıyand:ı saat 21 
<le: (Git kal oteli) 
Yazan: ::'ıf. Yesari 
Pazar: Matine 16. 
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n \Ş lT RIZA 
TI. SADİ TEK 
~.l'IYATROSU 

BU GECE 
Beşik taş ( Giirel) 

Si nemasında 
(Ü\'EY BATIA\0, 
-'>-

Al~mdar sinen1esı 
Ebediyen l 1en seninim 
Den•zaltı cırkadaşları 

Akııar:ıy Kiif:Ük J,anga 9 mıına

rnd.'.ı. Hn.yril e. 

Sadi lloş.;es. 1 - Kiızını Uz - Hi·I 
caz ~arkı: (l~ıınıl:ı kıyıııetlorı önı- 1 
riinl. 2 - ...... - Hicaz şar!.ı: (}fası A 

ZA Yl _ Tıp Fakültesinden al
dığun 713 numaralı hüviyet varn
kamı zayi ctt!m. E:ikmü yoktur. 

Trp Fakültesi 713 No. lu 
mi1!li üzt'T 

ZA Yl - Ziraat Bank lstanbul 
şubesindeki hes:ıbı carimize ait 
17935 numaralı cüzdanımı kay
bettim. Yenisini alacağımdan 

hUkmtı olmadığını il~n ederim. 
17935 numnrnh ciizd:uı sahibi 

Nuın:uı {'.~'i<:ıR 

reli ruyinlc}. 3 - H~fik Fer"an -
1 

llic:ız şarkı: (Cilıırnda hiricik ~e''

ıliğiın se'lsh). 3 - Okuyan: MrC-ı 

ha ret '\aj·.ı:ık. 1 - \lusrı Sü-e)' a -
Jliizzam şarkı: (Sen snnlıi Jıalıarın 

ııiiliisfi:'ı). 2 - Yesari :\snn - Hüz
znm Şarkı: (\ :te kalııim tnşıır o~

l:ır). :-ı - 7.ek'\i Dede - Hiiı: ·•am 

şarkı: (E~~ lıü~ııii crmııl). 2..ı.00: 

Tlırk '•lıi..:~ı: 1 inik llırkilleri. 20.1 !i 
Konu•.nı:ı !l>o'.lonın s:ıoti) . :!'l.30: 
Tıırk ::'ılfızı~i (Fasıl lıe)cti). 21.15: 
'1iizik (kiiçiik orkeslnı - Ser: ~e
rip ;\<;kın). 1 lleiıırlch Strcı-kcr: 

22.20: Mıizik ( Kiı ·iik orkestra -
Yukıınlaki programın de\·:ırııı) 22. 
:ı:;: ::\Hizik ( Clı.1pin'in piyano eser
leri - Pi.) 23 '10: :.:ülik (C:ızhnncl- ' 
Pi.) 23.25/23.30: Ynrınki ıırograııı 

,.e kııpıınıJ.. 

Bir mücellit tar<ımı 

f yl muhafaza edilml~. uzun l.ıir milcel'it bt<:ağı ile 
sair mil.-;ellit takımı aranıyor. Sntı ıal• ıs•iyeı lerin Ankara 
caddesinde Vakıt m'ın bUrosurın. müracaatları. 

RADYO 
Kullnndıklnrmı siil lcdikt<>ıı 

sonr:ı, di~lcrln niçin bu kn<lur 

·ıırı:ıJI 
HADYOU~' le tıı " tı'' 

. . t c:ılt 
chcd ı hır hıı~·a n, -

• ·lll'' 
cazibeye malik oıuı b<'yaz , .e giizcl oldııihma şaşmıık 

hakikaten susılnfak sevdir , , .• ., 1 
J1f 

Sab3h, öfrle ve akşam her yemekten 50 

günde 3 defa , 

RADYOLiN diş macunile fırcala~ 
at::••·~-...&a11::a1~:.aı.:1ı~m1111 ı;J --~ 

1 Denız Levaz ım 

•J 20.000 kilo .;üt 

sahnalma 

llelwr kilosunun 
t:ıhınin hcdcli 

11.:iU 
10.uuo kilo ~ oj ıırt 1(i . .,o . " 
1 - lleybclind ... ll.ı bulunan Deniz H.ırp mektelıı \ ' C J'~tSll 

~· ilıti)acı için yulrnrd:ı l"tll'> \'l' ın.kt •• ır-ilc lıcııcr kiloc;unıı 1 ı \ 
len lıcclrli ,.c ıııuv:ıı.:.:ıı ll'ıııiıınlı y111.ılı il .• k:ılcın .> i,> ccek 111dt' 
kincıteşrin o:s9 lıırihıııc rastlı~an cum:ırlcsi günü sJ:ıl (J2) 
siJtıre ile alın:ıc:ıktır. 

3
• 

2 - Ş:ırlıınıııcsı herı.riın parasız o!Jr;1k, koınis)onıl:ın oıırı 1 ~ 
3 - lstcl.lilerin 2~30 sa.} ılı k:ıııuı ıl. ;;ızılı vcs:ıık ile Jıı~ 

gün Ye sa:ıltc Kasın- ·ıa~ıııl:ı lıuluııaıı D .: ıı.ı lc:rn1.ıııı s:ıtııı:ılııı.ı 
n.a ıuurac:ııı!Iarı. (8:i!l:!J, 

... 
Brlıer kilosunun 
ı~.ııııi ıı lırdcl i 

ır 

40.000 kilo süt rn.:.J 
:ıu.ooo kilo , oilurt 1;; rıtı 

11 - ,, • \1 ' 
1 -' \ u!,urclıı ~in~ \e mlktnrları ile lırrııhcr lıchcr k.lo c 1 

edilen lıcdcli \"e rnurnkknt lenıin:ııı nızılı ııl:ın iki kıılcnı ) 1 ~c p ıı 
citeşriıı !l:Hı l:ırilıiııc rastlıyun cuın;rlLsİ ı;uııü saat 11 de J;:I 

aluı:ıcnktır. ıı ı' 
:! - Ş:ırln:ımesi hcrııiiıı pııra'iız olarak komi'iyond:ın ııJll1 

a - lsıeklilt•riıı 2!00 savılı k:ınunıın t:ırıraıı d:.ılıilindc t:ııı c 
leri l:np:ılı lcl-lit ınektııplıır .. nı hrlli giiıı \'c sa:ııten bir s:ıııl c~.;) 
komisyon hıışlrnıılığınıı mııklıuz ınuka!ıilinılc 'ermeleri. (SS -

* • ~ 1 
1 - T:ılımin edilen lıcıleli (27.120) lir:ı ol:ın (S0.000) ı.~ 

:.ıs ikınciteşriıı 939 ıurilıiııc r:ı~tlıyan :;:ılı ı;ıinU 
kapalı z:ırrın eksiltmesi vapıl:ıcaklır. ı. 

2 - ilk teminatı (2'.13 ı) lira ~lup ş:ırtn:ımcsi 1ırrıtii•1 
dan ( 131i> kııı ıış heılel mukabilinde :ılın:ılıilir. 

1 
ı 

3 - htcklilcrin 24!>0 sayılı kanunun larif:ılı drhil' 11 cı 
deceklerı kupalı teklif mektuplarını l'n gc~· ııc:h ~ ~ 
ten bir S\l:ll c\'Vl•line knılıır T\a'iııııpaşnd:ı bııh• 1~~GI 
lıaşk:ııılı~ına makbuz ınukalıiliıı<le \'ermeleri. (9-

ıtl 
. ·metre 

Muhammen becleli 10'5 lira olan 500 metre 50 mılı ıe ~-
lık ve 500 metre de 70 milimetre murnbbalık bakır iı~:ı f'r 
23.11.939 perşembe f!linn saat (11) on birıle H:ıydarpıışll 111111~ 
dahilinclrki komi~yon t:ırafıncl:ın ucık eksiltme usulile s~tı1;1'ııl 1 

Bu işe girmek isti yenlerin 78 lirn 38 kuruşluk mıı' 11 ·ııc ~" 
''e kanunun lnyin elliği vcseiklc birlikte ck.sillmc günü s:ı:ıtı • 
misyona milracaatları lazımdır.. §ıııl111 ı 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak d:ı (9) 

Askeri Fabrikarar umum 
I·~ ilAO' 

' Kıı-Wkalede yaptmlııcak in:;;aat ,ft,ı' 
' fıır 

Keşif bedeli ( i 345~) lirn 90 kuru, ol:ın yukıırdn ynıı~~111ııı'~ 
Fabrikalar ·mum ~tndürlüğii merkez satınalma kooıi~;ir· ş•' ~; 
939 çarşamLa günü sanı 15 le kapalı zarrıa ihale ccliJecc . rıııı(' 
lirn 18 kuruş mukohillnrle koınisyond:ın \'erilir. Teliplcr•~ 1 ııı!,. 
minat olan (3259) lira (12) kuruşu lın\•İ teklif mcı...tu;>lll~ı de -
<le saııt 14 de kndnr koınisyonn vermeleri ,.e kcnd 1Jcrin 1':,.)·eıı 
m:ıralı kanunun 2 \'e 3~ ın:ıddeleriııılc yazılı vesaiklc ıntı 
saatte komisrona milrncaatlıırı. (9l1G) 

l ls. Komutanlığı Satınalma Komisyonu 
ııııl 

oıcsl ): 
Roınisyonuınıızda me,·cuı kesit cel\·cli \C şartoıı 11111 o''ı• 

nakliye ve mo!ürFi birlikler okııluııd::ı yaptırılacak 1°\11 şr::ırı115 ı 
meye konulm115tur. Eksiltme ine 30-11-939 .sa:ıt 11 clC

1 
1İ 51~, 

ayni giinde lhnlesl yapılacaktır. Mulıııınmen keş~f ı~cc ~:ırıııı11,, 
kıırnstur. ilk trminntı 311t lira 21 kuru<;tur. hleklılerın ı.;oıı 1 

rllc l;f'lli ıtiin , .e <:ı:ıtte Fındıl,Jı<la koıı;ulnıılık s:ıtınuıııın 
Jmluıımaları .• ( 9383). 


