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~ İspanyol gemldlerl Sirkecide ... 

\ dt~~a. dahili harbi esnasında 1 dirmek üzere daha evvel gelen 
\ 'altı gemisinin hücumun· heyet tarafından karşılanan fs
\: ~ lcen Çanakkale boğazın panyol gemicileri Macellan~..;u 
;.'1/~ bandıralı Kapa ino §i· muayene ettikten sonra Akdenize 
~ Ça.rpışan Maceııa!s adlı götüreceklerdir. Gemi, tamire 

' .. ~'Plny 
1 

b muhtaç olmakla beraber sefere 

' 

'9t" o vapurunu ura • .. . h ld d" "tec k musaıt a e ır. 
~ e mürettebat ka!i-lilbah Buradan Kadis limanına gidc-

ki konvansi~nelle cektir • 
'İh "'es telınicı.tir. "c; ~ öğrenldiğimize göre İspanyol. 
t~lth. •

1tPanyol gemicisindcn Jar, bu gemiyi hacizden kurtar -
·11ti~ s· 1cı ı. '· ırkcci garında İs mak için 7 5.000 liralık tazminat 

'1._ "<>rs 1 -,>ıtı 0 osluğu mcmurlarile vererek alakadar İtalyan kumpan 
'\>e . • •ıt davayı neticelen. yasiyle anlaşmışlardır • 

• ~rılış kitao) Dedikodusunun akisleri 
ıs ~-........................................ ---
ınau Habibin kitabına göz 

r'ı\ı uezdiren bir Öğretmen 
~ ış bulanın yanltşını buluyorl 
~~~1 ~nkü sayımızda) malidir; fakat orada, ''bu ,ek 
ı~ f~ kıtap makalelerirde bağrrmca her gün ki.hü bigah,. 

\ ·~ti(! lın baıhğı şu: mısraında "kl'\h bigah., kel imek· 
~ er \1e bir mana 'ıı.cia- rinin araıırn:ı bir atıf "ü,, ıü kon-

\ ~!l ~ mak suretiyle mısraın bütiin le!" 

..,~, ~·~gı takip eden .atırlar- ıi uçurulmuş ve di;:er üç mısnla 
~~ ~n~ . ~ ,._ I< ıı okuyunuz: olan ;ıhcngı ortadan kaldmlnı.~: 

~~ ~ ,etbalia "ithal,, ınc!a- Buraaa vakıa vezin gene kalıyor; 
""-"-~~ •. ~rihn., ve mistik 

1 

faJ.."tlt tairin çıl:ardıfrı seı k:ıt· 
lıb.. :"-' aluettinnek iti- !edilerek) 
~ilde bir .~ ke· (Dc\anıt S incide) 

FinJindiya ba.,murahhası 

Paslkhi 

Yugoslavyanın 

An kara elçisi 
Bugün Belgraddan 
şehrimize geldi 

lki hafta evYel Belgrada giden 
Yugo lavyanm Ankara büyük el· 

çisi M. Or. llya Simenkoviç, refi· 
ka1.;ile birlikte bu sabahki semp -

lon rk,pre~ile şehrimize gelmiştir . 

Büyük elçi, Sirkeci garında Yu

~oslavya başkonc;olo u !\ f. Haci 

Yorgı revıç ve knnsoiosluk crkam ~ 
tarafından karşı'anmı~ ve kendi· I 

(De\'arnı t üncüde) 

Lon·dra, 17 - Finlandiya ka. 
kabinesi, M01>kova müzakereleri 
hakkında murahhaslar tarafından 
verilen raporları tetkik etmek ü· 
zere, parlamento grup şefleri ve 
parlamento reisinin huzuru ile 

dil~ toplanmıştır. 

Sovyet mahfillerine atfedilen 
ve Finlandiyanın seferberlik mas. 
raflarına birkaç aydan fazla da-

1 Deumı 4 üncüde> 

büyük 

Londra, 17 _ Bükreşteki Al-
man sefiri "Almanyaya petrol 

teslimatında yapılan sabotajı., Ro 

manya hükumeti nezdinde protes. 

to etmiş, Almanya Rumen ihra · 

catının yüzde otuz nis1>elindE> art_ 
tır:ılmasını taleb etmiştir.. 

Asor 

dilmektc bulunduğunu ve I man· 
yaya Rumen ihracı. tının arttırı • 
lamıyaca~ını hildinniştir. 

Kt!f yüzllnden Tuun yoluyla 
SPvkiya,Lııı durmıı...'11 ve kafi mik -
Uırda \"agon mc\•cul bulunmama • 
sı. Ahnan)•aya ihracntı, bit kat 
daha geciktirmekte ,.e mUııkülle§· 

Romen hliküı;ncti, Almanyanı'l . tirme}f.tedir. 
bu protestosunu redderek Rume•. Dlın büttın petrol aksiyonları . . 
petrolundan yilr.de kırkının Ru - fiatlarıııda ml\him bir tereffU 

men orduiu ihtiyaçlarına sarfe _ kaydedılmiştir. 

Alman · donanması . . 

iki ge.miyi zaptetti 
Tallinp, 17 (A.A.) - Alman· harp gemileri Baltık ıdcniziıııde 

h:ıgiltereye sellüloz taşnnakta olan "V crna,, ve Hoüı.ndAya etYB 
taşımakta olan "Flori!.., isimlerindeki Fin vapur!arınaa arqtınna 

yaptıktan sonra bunları Svinemü!Jde'e götürmüşlerdir. 

Almanganın v~rdiği teminata rağmen 

Holanda ve Belçikada 
endişe geçmedi 

Belçika Hariciye Nazırı 
HükGmetin duyduğu 
endişeleri gizlemedi 
Pari.s, 1 7 - Almanya tara.. 

fında.n \·erilen teminata rağmen 
Hollanda ve Belçikada endişe ta
mnmiyle zail olmuş değildir. 

Belçika hariciye nazın Spaa.k 
mcbusan meclisi haricJye encüme
ni huzurunda yaptığı beyanatta, 
Almanyanın son günlerdeki hattı 
harekeli karş~ında hUkftmetin 
end.lerlni gizlememiatir. 

Resmi mahafil ve halk, buhra • 
nın atladığmı mUşahede etmrkle 
beraber her türlü tehlikenin ber
taraf edildiğine inanmamaktadır. 

Havas ajansı yan resmi bir 
tebliğinde Alman tahşldatı hak • 
kmda diyor ki: 

"Almanl&ruı Belçika ,. H• 
landa hududu boyunca aldıklan 

.(Devamı 4 üncide) 
Su altınıla bırakılan a1'Mlfde 

Holanda askerleri ... 
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Yazan : H. DALKIUÇ 1 
1 G ARlB ~ir ae~~e~·ha dcğıl mi? Nazarl ol~ak dünya ~iizlinde 1 
: hiç kıın.se duşunemez ki tramvaylar bır memleketin maa· i 
J rifi Uzerlnde tesir yapabilir. t 
i Fakat gazetelerde, mıuırifüı tecrübe ettiği erken tedrisat ~ 
! usulUne karşı zikredilen mfıniler glizden gçırilince sır! bıze ınans~ : 

i olduğuna ştiphe olmryarı bu yeru hakı~at hayretle öğreniliyor. i 
1 Talebenin mekteblcre erken yetişmesıne tramvaylar mflnı olduğu ~ 

1 
için bu ai!tem tedr18at galiba kaldınlacak. ! 

Diğer tramvaylı ~ehirlerimizl bilmey:lz.. Fa.kn t !stanbulda u- ~ 
ı mumiyetle milnakale ~l.stemimizın ,.e bilhassa tramvay şebekeleri. i 

nln kat'lyyen sıhhatte olmadığını, 1stanbu1un bugiınkü milnakale 
kadrosunu felce uğrattığını bilmiyen yoktur. 

Çok garibdir ki bugünkü tramvay şe~keleıi !!anki mukad-
desm}3 gibi kimae el dokundurmayı aklmdan geçirmiyor. Şehre ıs. 

ı tlrab veren bu hal kar§ısmda Bittin sene eli kolu bağlı mı duru· 

l lacaktır? Fakat meeelenln daha garib ciheti olduğunu sanıyoruz. O da 
1 gudur: 

: Bu vaziyet kal'll.!!mda tramvaylar mı değiştirilmek gerek, ma- f 
! arif ai.stemleri mi? İ 
: ................... -..... -................. _.__._. ......... ._.... ............... : 

~akit 
Asım Us, "lt:ıJya ile H:ıJkıı,nJıır a 

r:ısında anlaşnıa yolu nedir?" Lıı;>· 

lıklı makale.sinde, Balkan Antantı. 
ile İtalya ıırasıodaki ruüııasebcllc· 
ri nnhattıktan sonra, Avrupada ce . 
reynn eden son hiıdiselerin realis1 
bir devlet adamı olan Musollninin 
Balkanlar hakkında beslediği fikir
lerin tahakkuku imk!tnsız bir ha • 
yalden iharcı olduktan başka lıııl· 

yanın kentli mevcudiyeti ldn dr 
tehlıbli olduğunu gü terdiğini vr 
Romada bitorar bir Halk:ın bloku 
lehinde uyanan sempnti harekeli . 
nin bu teyakkuzun neticesi olduğu. 
nu kaydedi)or. 

.Muharrir, nıılk:ınlarda hakiki bi
taraf birli8ın ancak mü~taltil Bal· 
kan devletlerinden te~ekkül edebi· 
• rğini tebarnz ettirerek ltalyı hil

•ııti nln hevnr.lmilr.1 slyuclini hu 
kıkaıe ını.bak ettirdiği takdirdt' 

~:llkanlıır muanımuının halli ko • 
laylaşıcatını kaydcl !emektedir. 

.Yeni Sahah 
Hfisey1n Calılt Yılçıa, bugQnlr.ü 

makalesinde, Belçika ve Holanda • 
nın sulh tel.:lıfJerine İngiltere, Fran 
sa ve Almanya tarafından verilen 
ce\'&plnrı ,.e bunların dilnya mat • 
hutında uyandırdığı akisleri tetkik 
etmektedir. 

Muharrir, muhariplerin malik ol. 
'du.L:lan imlı:Anları ve mevcut rnzive 
U 11öı.den geçirdikten sonra şö;ıe 
demektedir: 

"Bu şerait altında me.ğlCıhI:retln 
Almanyada kalaeaAındı .rerre ka • 
dar filpbe edilemez. Çünkii mu -
kavemet koşusunda, ı,ter ,ervet ci
hetinde olsun, i~ter h1rp techitatı 
ted:ırikinde olsun, f~ter nıahrumi • 
yetlcre dııyanınıı.k sahuında ohun, 
üstünlüğün zaman (!Pçtikçe mütte
fikler lehinde b~riz bir <ıurette te • 
celli e~ceği mııhnklr.ııklır." 

.Cumhuriyet . 
Nadir Nadi, "AYruıtaya iyi ni • 

yeUor !Arım" bışlıklı makalesinde 
Fnnıın: mnharrlrlerinde harple be
raber gör1llea fikir ve r.raye birliği. 
:al tebarlh ettiriyor. Mııhıırrir, hun
lardan yalnız birinin, Yahudi filo-

wru Jullen :BeıııJa'ııın bir mecmu· 
ada cıkan yazısını ıncvzubahs c • 
dcrck bu muharririn \'C onun gibi 
tlüşünenleri.ı, Franısanın ~eni hiı 
\'ersay yaratmak azmile harbcltl . 
ği fikrini C\ \'el. Fransızlara sonr~. 
dünyaya aşılamak istediklerini 
kaydederek şöyle diyor: 

"Harp sonuncl:ı, galip kim olur
sa ol,un bir Vcrsııy Avrupasını ıec· 
riibeyc kalktıfiı takdirde, insanlı • 
ğn en büyiik fen:ılığı yapmış hulu 
nacaktır. ~lilleller arasında mu • 
\"azcııe kurmak, ancak, onların ta· 
bil inki5anarına im1:An vrrmeklc 
olur; hayat kaynaklarını tıkamak • 
Jn drğll." 

Tan 
M. Zehrlyıı ~ertel -,.,, trıılyanm 

Ralkanlarıiaki siva,t faııllyetindtn 
hahsetmekledir. fuhnrrir, 'rürkn·ı 
ile İtalya arasındn bir anlaşma mil· 
zakerelerlne zemin hazırlandıJı vr 
hnnu mtH~akip bltard Ralkan blo
ku teşkili itin bir konforan' topla· 
nacaih haberlerini k:ıydederek l . 
lal~·anın bıı lt~rhbii~ii mımıHak ol· 
duğu takdirde Balkanlarda 73 mil • 
yon nüfusu ihth·a edecek büyiik hir 
hitııraf J\alknn bloku vücude grle· 
ctlHnl yazıyor. 

Mecliı pazartesi günü 
toplanıyor 

Büyük Millet Mecli8i önümüs
deki puarte81 gtlnll toplanacak, 
Hat.ay mebualan da o gün mecli.. 
.. Dtthak ecle°*le rdir, 

--o-

o ıküdar hapiıhaneıin
den kaçanlar 

Oeoeıı ~ ~ Oeıriıdar 
hapiılhan.MW.. duva.rmı delerek 

kM)all Jıııaillden 1 T ıteneye mah -
k~m Şileli Abdullah De (IUptaıı 
7 eeneye ınahkfmı Hwa.iniıı. isle... 
ıi lefıbit ed~, yakalanmalan 
g1hı meaelem haline gimüftir. Ka 
c;~tan meıs'ul olanlarm teabiti i
çin tahkikata giri§ilmiftir, 

· · B E R . 1 N· E D E· B 1 R .Q M A N 1 . , 

Yazan: Nezihe MUHiDDi N 
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- Ka1Jc lızıcığını ... Olllı~ dola· 
§alını. Belki açılırsın .. . 

Koluna gırerek kaldırdı. Ufak 
tefeği öbur dine aldı. Zeynep hır 
sairilfilmenam gibi yüruyordu 
Başı Ihsan Nacinin omuzuna dü-;· 
müştU. 

Gazinonun kapı ından çıkınca 
genç adam orada duran bir takı::i. 
ye yava~ işaret ederek Zeyneb• 
içine soktu. Kızın ba..;ı hai!\ omu· 
zundaydı. gülerek bir şeyler mırı ı 

dMirordu ... 
... Dö.t buçuk matıne-ine or 

~akih ka'a Z~ynep ro:gunlukta:
S3llanarak sinemödan içeri girdi-

~ f;81TU!n arkadak;ını kapının ö • 
nünde buldu. Lili onu müthi~ bir 
ıel~la kar-:1ladı: 

- Meraktan çıldmıcaktrm. Ne-
~lerde kaldın böyle? 

üyncp yorguıı bir !t:~le: 

- Sorma! dedi. 
- Ba~ına bir kl~ket geldi dı-

re ödum koptu. Ne de sararmı,. 
:ım! Hasta mısm? 

7.eyn~p gryınıp ~yundukları 

arka taraftaki arah~a doğru yQ • 
rtidü. Biraz 5onra Lili geldi. 

- Söyle baka ını -:ımdi ne yar 1 

tın. nert"<ierı gclryorsun? j 
- Ihsan Nacinin e\•indtn I 
- Oh' l\Hikernmel... Pek çı · 

huk kapana gınnişsin! 1 

- en böyle ıc:tt'miyor mıydın? il 
t ~te i tedi'!in oldu. 

- SJn"i sen i-.temİ\'Ordun cle· ı 
~! mi? C:· kimr:l!ş bu lhsan ~acı 
anlayabildin mi? l 

' H X BER- ntam Posful 
•. 'i93l 

'f7 fKfNCtT.EŞRI~ -~ 

lf ·lu;;~ 
~-~---------------

Yakalanan eroın 
kaçakcıları 

Zehir mübtelası bir 
ge~ kız yakalandı 

DUn Kadıköyünde blr eroln ıc· 
belteai meydana çıkarılmııtır. Şe
beke ubıkalılardan Çolak lıımai • 
lin idares:ndo çal~ıyor, Pala.bıyık 
Yorgi va.sıtn.."liyle de perakende 
satıo yapıyordu. 

Yorgi cünnUmeııhut halinde ya
kalanmı~. Çolak lsmailin evinde 
yapılan aramada da Süreyya ve 
:Mustafa adlı iki eroin milptelası 

bulunmuştur. 

Bundan ba11ka Tahtakalede A. 
il asmanın evinde de eroin bu · 
lunmuş, beyaz zehir kullanan 
Leman isminde genç ve güzel bir 
kızla Kenan adında bir erkek ve 
bunlara zehir veren topal Hasan 
yıı.kalanmıştır. Eroincilerle ero -
inler emniyet müdilrlüğüne geti • 
rilmiı,tir. 

-0-

" Etrüsk" 11 mil 
yapabildi 

Son tamirden sonra evvelki 
gtin havuzdan çıkanlan ''Etrüak,, 
\'apurunun dün surat tecrübeleri 
yapılmış, vapur 11 mil eürat elde 

edebilmiştir. 

Geminin yakında sefer yapma • 
~ıına müeaade olunacak, ancak 
kazan borularının temizlenmesi 
için üç ayda bir havuza çekile • 
cektir, 

-0--

"Yavuz" limanımızda 
Ya.vuz zırhltmrıla. donanmamıza 

,meıuub bazt torpit.ola.nmu: lima -
nmııza gelerek H&ydarp&4a önt>.n 
de demlrlmı.iflerdlr. Doıwunaım • 
ıma burada blıhf ıtlD kalacağı 
8Ulıbnaktadrr. 

--<>--

Gümrük memurluğuna 
talip yok 

GUmrük memurluğu 1çtn yUk.. 

ilet tahllil geın~ert uumda ter
tib edilen müsabaka tmtlhanma 
bugüne kadar hiçbir talfb ıruhttr 

et:memi4tir. 1m tihanın par.arUııi 
günü yapılacağı tlln edllmlttir. 

--<>-

RMlyo nepiyab ıılalı 
edHecek 

Ankara. 17 - Radyo Proıram 
kom.leyonu lltwcftlerek bqveü. -
Jete bağlı olmak öaere dört ko -
misyon. tetirli ec:lllıWf, bqveillet 
matbuat btlroeu heyeti ua.a bu 
komilJyonJarm reialiklerine get1 • 

rilıntttlr. 
XomJayonlar bu gtı:ılerde topla

narak radyo netrlya.tmd& fikAyet.. 
Jeri muc.ib olan noktalan tetMk 
edecek, itleri yoluna koyacakttr. 

-0--

Londra aakeri atqemiz 
Londra atqemUiterli~ne tayin 

edilen e.alıi Tokyo atqemiliteri • 
miz. kurmay albay Muatafa RGıt· 

dil; dün a.kfamki ek&preele Lon
draya hareket etm•ir. 

Şehir meclisinde Tramvay idaresinin 
tki azanın yerine yeni bütçesi 
ba§kaları getirildi 

Şehir mecliel diln toplanarak Varidat 9,5 milyon lira 
eehir tiyatrosu, kon"lervatuvnr, 
K&raağaç mUessesatı ile Darüll • 
cezenln 937 yılı hes:ıblan hakkın· 
daki daimi cncUmcn kararını tet.. 
kilti heaıııb encümenine, tramYay, 
elektrik, ve tUncl idaresinin 910 
biltçeı;ini biltçe l"ncümenine hava

le c..tmıştir. 

Tram\·ay idaresi başhekimliği -
ne tayin olunan Etem Akiften a. 
çılan §elıir meclisi azalığına Be· 
şiktaş yedek nzıu.ından fazla rC'y 
nlan Ferid Bayb:.ırdun davet edıl. 
diğine dnir olan tezkere) e ıttıla 

hasıl olmuş, elektrik ıdaresı mu-
rakıplığından istifa eden Ekn•ın 

Turun yerine Haşim Altan'ın in
tihabı uygun görülmüı-ıtiir. 

Riyaset makamının tcz!tcresi o. 
kunmuştur. Şehir meclisi pazarle · 
si günil toplanacaktır. 

- - o-

Kafil 
Kendisini müda faa 
halinde kaldığını 

söylüyor 
Bayramın birinci günü Tahta... 

kalede kayıkçı Muharremi öldü -
ren balıkçı Şükrünün dün ikinci 
ağırcezada muhakemesine başla -
nrlmış, iş cürmilmcşhud mUddetL 
ni geçtiği için ahkamı umumiyeye 
tabi kılınarak §&.bitlerin celbi mak 
sa.diyle muhakeme ba~ka güne 
b:ırakılmıttır. 

Suçlu mahkemede kendisini 
müdafaa için şunları söylemi,tir: 

"- Muharrem herkesi haraca 
bağlanllf, benden de plU"& kopar· 
mağa çalışıyordu. Birçok ktıMe • 
leri ıözümün önünde yaralamış, 

olduğunda.n ha.na aaldınnca ne 
yaptığımı bilmedim. Bıçağımı goğ 
sUne dayadım.,, 

--0-

y eni ticaret müdürü 
ite başladı 

latanbul mınta.kası tıcaret mü· 
dt1r1Uğüne tayhı edilen lzmJr ti
caret mQdttril Avni Sakman diln 
vazifesine bqlamıştır. İzmir mm 
tak& tie&ret mUdilrlliğüne tayin e. , 
dilen Mehmet Ali de yakmda İz. 
mire gidecektir. 

' .~ -- Bira ütihaalatı 
arthnlacak 

Bira ı.tih.ııalltmr mUhim mDr • 
darda artıtınnağ& karar veren An 
kara bira fabrilı:ur, l :SO bin Ura 
arftyle önümUzdeld ya.za kadar 
ikmal edilecek t eeieat yaptıracak
tır. İnpat mUnakuay& çlkanlmJ! 
tir. 

-0--

Sömikok fiyatlan 
Sömikolrun yirmi bir li~ bet 

k un11& atılmur h&kkmdaki be -
1ediye iktmat müdUrlüğünUn kL • 
rarmr dainıt encümen kabul et -
miftir . 

tahmin ediliyor 
Tramvay, tUnel ve elektrik ida· 

resinin yeni !!!ene için hazırlan:ııı 

• kadro'u tasdik edilmek üzere ~e

hir meclisine göndcrilmi!iıtir. 
İdarenin tahmin edilen varida· 

tı 9,660,000 lira olduğundan ma.a. 
rnfı da buna göre tanzim olun -
mu~. iki idarenin birleştirilmesi 

ile ·12,540 lira tasarruf edilmi.:? ve 
işlerin" nihayet verilen memurla
ra blrt:r aylık ikramiye verilmesi 
düşuniılmüştür. Tekaüt Mndıgma 
~ermnye olmak üzere idare 75800 
fıra koyacak, mağaza mevcudu 
2.439,000 liralık malzeme, müte_ 
davil sermaye addolunacaktır. 

Biitc;;eye elektrik tenviratmın 

hasılatı 3,041,000 lira. tramvay • 
lann ceryan masrafı 480.000 lira, 
tramvay ve otobUa hutlatl 2 
milyon 650.000 lira ve tO.nel ha.. 
edatı için de 85,000 lira konul -
muştur. 

-0-

Ankaraya dönen 
Vekiller 

Bayram tatillerini geçirmek Ü· 

zere §ehrimize gelen Bilyilk Mil
let Meclisi Reisi Abdillhalik Ren. 
da, Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu ve Sıhhiye •;ekili Hu)(lsi A._ 

lata.ş An.karaya dörunil§lcrdir. 
--0--

Serıeri mayn 
lğneada ac;ıklarmda serseri bir 

mayn görüldUğünden vapurlara 

ihtıyatlı hareket etmt:lt:rl bildi -
rilmi§tir. 

-o--

"Do;u" Almanyadan 
getir ilebilecek 

Almanyada inşa edilerek harb 
vaziyeti üzerine memleketimize 
getirllcmiyen '~J:?oğu" vapurunun 
a.lmması hususunda yapılan te -
mul&r mUapot netice verdiğinden 
Azis kaptanı nidaresindeki mUret
tebe.t yakmda Almanyaya gide • 
cektlr. Doğudan aonra diğer ge • 
miler de yavat yavq getirilebl.. 
leceklerdir. 

---0--

0niveniteye alınacak 
doçentler 

üniversite fakUltelerine alma • 
cak doçentlerin imtihanına dün 
bqlanm11, trb fakUlteai doçentli • 
ği imtllı&nma 12, hukuk fakUlte
sine lS, edebiyat fakWteeine 4, 
iktuıat fak.Uıteaine 3 'kiti olmak 
üzere 24 kişi girmiştir. Alınacak 

doçentlerin sa),sı 12 dir. 
-o-

Arkadaş kavgası 
Şehremininde oturan . Kamil, 

arkadaşlarından Hasan ve Kazım 
ile bir meseleden dolayı rnünaka· 
şaya tutuşmuş ve sonunda hm.mı 
yenemiyerck bıçağını çekip Kan· 
mı yaralamıştır. 

K~mil kaçarken yakalanmış, 

adlireyc teslim edilmiştir. 

AKŞAM p_os'Ti~.,.. 
Sahihi o• Neınqal M l)I 4 
· H asan ~asin" ~ 

İDARE EVİ: ıstanbul Arık~ii" 
..... - .._ 21& ,..,,.. ..... 238'' 

Y uı 41erl telefonu , I' 24310 ı 
idare • • · ...... ~ 
ilin • • • ,., ...-1 
Tı....._ ~ ""'' ICI'" ,,,a ,_- _. 
-·· ,_ WfiiiM ,.,..,.. ·ı ,Cı.ıt kll' Hnt IJ~e e.!:,e 

• • • • • • • • • • • •A• •,:ir&..~,.. I 
: ABONE Ş ı_., ·~ · 
• llrllfl , ,.-"" t 
ı Sndll ·~ Kr. 9.ıt • f 
1 • •>lıll ... ı . ._,, • 
1 • •)lık ~1141 • 1.2ı ;-ti a 1 ayllk 9S • __ ,,,,,, ·---------
:J!a11ata ~: 

Bir Kel i rııe 
eli~ 

T ANZtMA'l"m ytiZ~e~ 
dönUmil münaSebC -pe>"'° 

dığı makalelerden birind~i ~ 
Safa, Tanzımat hareket ut ~ .. 
lekete lnsanhetçJlik, yalı ğll ı 
mopolitik r~hunu soktu ~f1l 
hücum edenlere cc\•ab ~n~: 
Tanzimat'ı, tu bakıında.n zııı~tıl 
etmekte haklı; fakat k0 ıutJll" ..... 
Jikle !nsaniyetçiliği b1: 

1 
~ 

o kadar haklı olmadığtt!J<C)jlllıtf 
rum. Diyor ki: "Bu .. ) l~..,. 
(kozmopolit kelimesınill rV ıı-. 
manası dün.rayı vauı~ 01~ııı ~ 
nimsiyeıı adamdır: Mı_uc eJllill· 4f 
beşerdir, vatanım ruyı ı Ut' Jb 

Gerçi bizde "kotilloP0 (~p· 
nince hatıra vatan. miJICl ~t~ 
rine bağlı olmıyan, hatta 1' .Y, 
lerini milletlerinden aZ ço ııı'~ 
saymaktan haz duy:ın, i)'tP JI 
kctlerini, dillerini bege~1ı11t 
sanlar hatıra gelir. O. e'i • ~ 
bizde "kozm9polil" keliJJ'I oJ01 
ta hakaret lafızlarından 0tıl 
tur. Beyoğlu tarafınd1\e! ed~ 
Frenk gibi yaşaruağa ııc re " 
Frenk mukallidi kiınsclC ıce~ 
mopolit" denir; hatta b~1cır 
yavaş yav~ \atı&nsız ın 
olmuRtur. d!I• ti 

Fakat kozmopolit. a.sıırı cıı 
le bir şey değildir. Frı1:ııı.ı:.ı 
?'ancısı Paul Bourgct 111ı;~, ıdı, mılll, dınl an 'aııcl crı 11~i' 
cdcrc!.1; buna rağmen 1<;\.J ~ 
<'Osmopolite olduğu:ıu 5 ~~ 
O halde kozmopolitliği· ıns~ 
çilığin akın diye kuilııtl.0ıxt"f 
de doğru olmaz. Bence 1' 

0 
~' 

lit, Tcrentiu~'un: "IioJ.11. 1oıııı 
Ben bir ınsaııını, insan ~g >"~ 
Hikadar eden hiç bir ~cyO eııı' 
cı kalamam" mumu ifade d~" 
istediği hissi duyan 

8 ıııuı~ 
Kozmopolitlik olsa otsa s.t' 
milliyetçiliğin, Peyami ·fi ı~:.tl 
''milliyet züppeliği" decli•eıı~ 
aksidir. Bazı kimseler, Jdll~ 
falan millete mensub .~t?:ıt 
için diğer milletleri bı ndJ 
onla.n ha.kir görmeği ]ce uıı}"~.r 
§iar ediniyorlar. Biltiln ~ ıır 
alakadar olmak, bu toP.ni'l f~ 
rindeki insanların he~ı ''""1' 
yetlerini, dil§ilncelerınl. ğe et. il' 
thle göstererek öğrcnın.010,et ~ ına.k hiç de vatan ve nıil 1' dn· 
lerinden ayrılmak deJllC ~ 
dir.. . . bU 111, 

Bizde kozmopolittığin rı' t 
da anlaşılmamasının çok fe ~ ) 

tl~· 6, 
!eri olmuştur; bugtin ge11ud~ 
birçok kimselerin dar ııcıt. , 
içinde dü§ünmeğc• ~aır ,-e • 
başka memleketlerin fıl< otıı"~ 
nat cereyanlarını :meral< ·OJt·....ıı 
lcri hep bunun neticesı ıccv., 
yaıni Safa: "Tanziınat~'\aıı ~lıll 
polit ruhu, en bi!yill< 'aııB ı;ıll' 
Namık Kemalin zuhuru 18dı' 

* .. ... HAB R ' IN 

olmadr, bilakis onu ha~~itill' ' 
yor; o halde koznıop0lı . -0ıfl d 
tan. milliyet hiMinin ak5~1)-o~ 
ğmı kendi de tesli.rn c 111,ı o}' 
mektir. çUnkü Namık J{c 51ıı• ( 
zimat harekPtinln kar§~1şıııt~ 1hsan Naci hem muharrir, 

hem de artistmiş. 
-! 
- inan mıyor mumn? Tiyat· 

ro arti!!ti .. Hem de piyes yuan 
bir muharrir. 

- Hangi tiyatro bu? 
- Tiyatrosu dağılmış. 
- EY)"}'. Şimdi ne yapıyor · 

muş? 

- Ora~mı bilmiyon.ım. Beni 
öyle çrlgınca se\·iyor kı. 

- Bu ~\'gİsıni neyle isbat et
:ı bakalım? 

7..e}'ıı('f.. çanta~ından ı;ıkardtlı 

ellı .iralık bir banknotu arkada,ı
na uzatarak: 

- Yalnız bununla değil, dedi. 
Her haliyle i bat etti. Ben dP ... 

Lil; arkada,ımr. sözünü müs · 
tehziyanE ikmal etti: 

- S •r d" r :iandın, o:-ıu s.e\·iyor· 
sun de~ı; mı? 

- l.:a.:~lamak icfn btr ~~P 
yok. Genç güzel, artist bir adam. 

- bdivaç falan teklif etti mi? 
- Hayır, öyle bir söz bile geç-

tMd.il .. 
- Her ,eyini söyledin mi o!'la! 
- Aşağı yukan... Sen halin: 

anlat demedin miydi? 

Lili güldü: 
- E~t. ama biraz ma~I ka 

n:tmnalıydm? 

- Çok sarhoş olmu~tum. Ka 
rrstırabildlğim kadar ka~tırdım 

Zeynep , düsünceli düsüncel 
5USlU. 

- Daha sonra? 
- Beni kapıya kadar getirdi 

Bundan :.onra ara sıra evine gi 
deceğim. 

- Hepsi hu kadar mı? 
- Bu kadar. 
Lili. elli lira)•I bükerek çantası 

na yerleştirdikten sonra: 
- Fena clc~il. dc>di. Akşam~ 

hec::tplaşırız o.maz mı? 
Ze~·ııPbin içine bir düğüm sızı-

SI çöktü. Ç.ekilip yürüyen arkada· mış, ona karşı bir a.klldıı,.ınl~y 
şmm arkasından: yandırmak istemiş a ~,.. 

- Ha, bir şey unuttum. Diye değildir, Tanzimatçıd 1_:· bir~ 
onu durdurdu. Ihsan ~aci yarın Ko1mopolit keJime!ıni t>rtl' ,ı 
ak~m ikimizi beraber Kamelya karet la!r.ı olmaktan k~r. J,de tı 

ona haysiyetini, asalc!1ıı~~·~,1 
barnıda bekliyecek. menin faydalı olacag~. be~e ııı 

- Kamelya bannda mı? Ha deyim. "Milletim ne\' 1 ııııSrıJ eti 
anladım .. Fena d~ğil, ~ideriz. vatanım ruyi z~in''. ·nJC~r ~-

Lili çekilip gittikten sonra Zcy· bb?lki vatanı, milliyet~~1r; ~st 
. ır ruh, bir eda va t· 1,, nep yüreğinde gittıkçe kanayan oosmopolite kclfmesind~ir \~. 

bir sızı ile soyundu. Sinema-:ia böyle bir §ey yoktur. ırıe ~f· 
giydiği siyah yünlü, beyaz yakalı nımız vardır, bir ınill~te bi.t ~ 
elbisesini giydi. Hasta gibiydi. buz: fakat kosmO!'i'un ~,ııı 

1 Programlarını alarak ya\'a~a bir resi)iı:, bunu da unu urrıe~ 
lazımdır. Kozmopolit kbC!lir. 

kenara ~uldu. Olurdu. Beyaz ze bu lUzumu hatırlata (} 

perdede aşk sahnesi görünüyordu. Nurullah ~1~ _fi 
Kızı kollannrn ara~ında bir teh - ,, 
likeden kac·-an ~cnç a~ık revgili- -------~ eıı it 
sini bir çocuk gibi himaye ediyor. Sehrimizden ge~ 
Okşuyordu. Zeynep, lhsan Naci - Generalı}.\'rııvV; 
ile kendis.ini mukayese etti. Başı lki ay kadar evvel 1,rııı ,, 
onun omuzunda geçirdiği ba5 giden Iran kuınaııdsıı r1Jtlıı4 ..ı 

du şeb 6fl' 
clündürücii ıc,•k saat'erini hatırla- general Spapur rı tltlo 
yarak urper<lı. tran.sit geçerek meııılckC 

. (Denmı \ ar ) mU§tUr. 
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oyçlandın · batırıldığı haberi 
5ılıı 

't n~esaı nnzırı Bro\'n ta. 
tftd~ '

1
tllen nınlümat:ı göre, 

~ C•r' . 
• tlJ 

1 
' ınıcn·cı ayında ii • 

il. u (! 
~r. Cı ııazarnn ) UZ.de lıeş 

1 hır da tnaddelcrinılc da -
~ tc Pahalılık gorulmfişlür. 
lıh~.i~ıaJıle nazırı, ı.ch:rhcr
~ IJ~· ~elecck sene lıülcc • 
Lı altı l uz milyon rad

r Ut 'h ıı-. lli. buiunaca~ını bil • 

1 r.~aıı rnali hc:rcli lınrb • 
""'l Jj ' a11 lı ~sna Hersek Alınan 
. ,,, akkıncın miizııkcrclcr. .,~ı: 

yalanlanıyor 
Kara cephesinde 
lıarekô.t durgun 

Almanların ileri mevzilerindeki asker
lerini geceleyin geri çektikleri anlaşıldı 

Sovyet 

bayramını tebrik 
Cumhurreisimizle 
Kalinin arasında 

leigratlar teati edııdi 
So\•yetJcrin tcşriniC\'\el ihtı.cili 

münase~tı:e Reıfilcwnhurumt.z 1-
nönü ile Yük ek Sovyct Meclis 
Uivanı Heısi ı~aıının ara~ım:ıa 'c 
keza Ba~vekil Refik Sard:un ve 
Harici)'e \'ekili Şükrü Sa::acoğlu 

ile Sovyct Komiserler Heyeti Hc
isi ,.e Hariciye Komiseri l\lolotof 
arasında tebrik telgrafları teati 
cdilmı~. her iki memleket için, re
fah ve saadeuer temenni o1un • 

ı r, Uı.crc dun licıgrnd:ı 
Paris, 17 _ Garb cephe11indc 

dün mühim bir hareket olmamı§
ır lııırr 

d 1 ız ticaret heyetinin tır. Keşif kollan mevzii faaliyet-
te ~llıuı. eti, )emiş satın te bulwıma.ktadırlar. 
%sl4.L:abUinue .lrnsclc ve Zaman ilerieG.ikçe Almanların 

ece Ulleri ao.ımıık üzere Sof Majino hattına karşı faaliyette bu 
t• .. ~ıne dair Londrada lılr 

•tan lunmaları imkanı da zorlaşmakta. 
Ctik ~tmektedir. 
~O kn. t:ıyare l..""Umpan:raln • dır. 
h ._' lnunue\"\'cliııdcJu iıııa Alman tayyarelerinin faaliyeti 

~ ""UOQ L -
tt hı e ualtğ olacaktır. Dun devam ediyor. Belçika fizerinden 
. 

11 berıir kuvvetinde o- gelen Alman ta.yyareleri Fraruıa· 
Ci İll 1 nm §imal ve §imali şarki taraf • 

1 a at ise 16 bin tayya • 
' Iarında hemen her gün keeif u -
~::: Alı:nanyayı leT'.l.':ctmiş ÇU§lan yapmalı:tad.ırlar. 

tU :~nın bfiyük çelik en • Havas ajansının verdiği malü. 
~ıt rııı. l'h~sscn ,.c ailesi mata göre: ''Cephede Almanların 

ır ~de I.ocarnodıı ikamet bazı kurna.ılıkları tebeyyün et • 
~ b~s en, AJınanyadan miştir. Almanlar ileri mevzilerde 

ı L.'ı. t hakkında be>·nnaıta geceleyin kıtaatını bırakmıyorlar. 
:,~han_ ısti~kA~ eylemiştir. 

b·}d:ıkı mıs:roncrlcr ma- Hava karannca bu kıtaatı kam • 
·Uıc ır ıtıilroıı Jmdıır Çinli yanlarla ceriye çekiyor ve sabah. 

Olacakları söylenmekte- leyin erkm<len hava d&ha ağar -

t:~ıı madan tekrar getiriyorlar. Bu su 
~"1ııı11lada Esscndeki frcde - retle ukerlerln daha iyi istiraha
~ 1 •• llıuessesesl, tutarı atöl· 
~tik ,_ tini temin etmiş oluyorlar. Bu 

• lııı a..,ınn büyütülmesine 
~ek üzere, yüzde dört kurnazlık meydana çıktığından, 

li(J. ktt~ mil) on .,ra:nmark tekerrür ederse J.'nuıaıilar gece • 
t~ aı ıhrac etmiştir. leyin Alman mevzilerini ele ıeçi-
~e tvanJclik servisi, Lit- receklerdir. 

~iıı ~ıenıhudud arazide 400 Diğer bir kurnazlık daha: 
~ •11lığn maruz bulundu-

\:~ıİ~ 'erntcl.."'lc<lir. Almanlar herhangi bir taar:zıız 
:·~ede Thelis tahtelbahlr.i hareketinde bulunmadan evvel 

ı ııı dan on dört tnyranm t> b'ir nevi kuklalar ıleri' ısevkedi • 
tras· • lo 1rni diiıı yapılmıştır. yorlar ve bunlara ara stra da a-

fılııı k1Yhcnddc, aynı kazanın tcş ettirerek ziyalar verdiriyor -
ı t . Urb:ını yanına defne - lar. F:ra.nmzlar bu ziyalara karşı 
~ada s·ı .. h 

1 
_, ateş açınca };'raruıız bataryaları _ 

"'!' t ~ ı • n tına .uman _ . 
de 

1 
~Uıncnlcrln nlellıde ,.c nm nerelerde oldugunu anlı) or -

trııı~lınıaınn ile meclisin lar ve asıl ~-uvvctleri.n.i on& göre 
, ntısında hazır buluna· kullanıyorlar.,, 

Bitaraf memleketler 
üı:erinde 

Gelen haberler, Alman t&yya.. 
relerinin bitaraf m emleketler ü -
zerinden uçmakta devam ettikle
rini gösteriyor. 

İki Alman tayyarcai, diln, Bel. 
çilca ilzerinde uçarak Liej mmta· 
kasma girmiştir. Bu tayyareler 
Belçika avcı tayyareleri tarafın • 
dan tardedilmiştir. 

lsviçre ajansı dün sabah milli
yeti meçhul bir tayyarenin Bale 
uzerinde uçtuğunu haber vermek 
tedir. 

Öğleden sonra, Bale üzerinde 
yine bir tayyare dol9.1mış ve ce
nubu garbiye doğru uzaklB.§mıg • 
tır. Bu tayyarenin, Alman tay • 
yarcsi olduğu anlaş·lmıştır. 

Denizlerde harp 

Londra, 17 - İngiltcreden 
Yeni Zelanda için yola çıkan l n_ 
giliz Matarsa vapuru 50 dakika 
kovalandıktan sonra bjr Alman 
denizaltısından kurtulmağa mu -
vaffak olmuştur. Mürettebat ve 
yolcuların dikkate değer bir so
ğukkanlılık gösterdikleri bildiriL 
mektedir. 

!n!ilak eden \'oodtovn sahil ge 
misi bir dakika içinde ve bir du
man sütunu halinde batmıstır. A. 
ralannda vapurun kaptanı da ol
duğu halde dokuz kl§i boğulmu§

tur. 
Alman Loandi?r vapuru bir 1n. 

giliz kruvazörü tarafından tevkif 
edildiği zaman Rus bayrağmı hi· 
mil bulunmaktaydı. 

Press Association Alman ceb 
kruva.zörü Doyçlnndm, 1ngiliz do. 
nroım6.Sı tarafından batırıldığına 

dair olan rivayetlerin asılsrzlığrnı 
haber \."ermektedir. 

muştur. 

Franıanın Moıkova 
elç~&i ı-\nkaraya gitti 
Dü.ı sab3hki semplon ek presi 

ile Paristen geldiğini haber ,·er • 
diğimiz Fransanın l\1o3kova bil -
yü:-: elçisi 1\1. 1 ·aggıar, hükumet 
adamlarımızı ziyaret etmek üzere 
dün akşam Ankaraya gitmi~~ir. 

lngtttere ve Fransa 
Holanda ve Belçikamn 

bilaratlığına hürmetkardır 
Sir Con Simon Avam kamara
sında Çemberlayn namına 

beyanatta bulundu 
Londm, 16 ( A. A . ) - John \ 

Simon, harb \'a.z.iyeti hakkında 

bqve-kil namına yaptığı beyanat
ta ezcümle demiftir ki: 

"- Çemberlaynm hasta.lığın -
da büyük salah vardır \'e umumi j 
\'aziyeti mlikemmel olmakta ber. 
devamdır. 

Son iki haftanın en mlihim ha· 
disesi Belçika • Hollanda ba?'I§ 
teklifidir. 

Geçen hafta, hlikümetin bu tek 
life verilecek cevab iç,in domin -
yonlarla ve mtittefiklerilc ist.lşa -
re halinde olduğunu bildirmiş \'C 

fakat geçmişteki te<:rUbemwn 
Führerin tatmin edici bir ceva • 
bma intizar etınekLiğimizc pek do 
mUsait olmadığrnı kayda mecbur 
olmu§tum. Xralın 12 ~şrinlııanidc 
Belçika ve Hollanda lıü~Umdar -
!arına verdiği cevab parlamento 
azuına ma.lfundur. ?.~ajcste bu 
cevabında barış tcklüi teşebbü • 
sünli takdir etmekte ve l:ıgiliz 

hilkümetinln de\•amlı ve hakkani 
yetti bir barış için muza!'fcr \'C 

emin bir csasn dayanan her tek
lüi tctkikn anlade bulunduğunu 
bildirmiştir. Alınanyanın uğrunda 

harbe giriliğimiz .hec!cflcre ulaea
bilmcği temine müsait hPr türlü 
teklifi lns~::z. ! j'.. • m"U t.ar:- fın • 
dan ehemmiyetle nnzarı dikkate 
alınacaktır. nu hedefler 1.ıaşveki
limiz ve hariciye nczır'mız tara. 
fmdan ynpılan beyanatlarda sa -
rih surette tarif ve tayin edilmiş
tir . Ayni §ekilde bir cc,·ab da 

Fransa rcis!climhuru Lebrun ta.. 
rafından \'erilmi§t.ir. 

Geçen haft.flµn ~·da değer 

diğer bir hadisesi de Almanya -
nm Belcik& ve Holla.ndaya ka.!'§ı 

taar:ru.ı ınaksatlanna dair olan 
pyi&lann kuvvet bulmaaıdır. Bel 
çfka ve Hollanda hudutlarında 

Alman krtaatmm tahaaUdU ve 
Alman matbuatı tar&fmdan teh • 
ditJıtlr bir mücadele açılması bir 
Alman ia:.'il.bına mukaddeme ola
rak telakld edilmekteydi. Buna 
binaen inanılması pek ziyade ar
zu edilen milaalemetperver beya .. 
nata inanmak temayülünün umu
mi olarak mevcut olamamasrna 
lbayret edilmemelidir. 

13 te§rinisanide resmi Alman 
ajansının bUlttnlerindc şu bcya _ 
nal intişar etmi§tir: ''Almanya 
Belçika \"e Hollandanm bltaraflı
ğına riayet etmek istiyor. Tı\ ki, 
İngiltere ve Fran5a da buna ria
yet etsinler ve biuat Belçika ve 
Hollanda bu bitaraflığı kat'i ola. 
ralt muhafazaya muktedir bulun
sunlar . ., 

Ayni gün llnllanda baş,·ekili 

radyoda bir nutuk vererek Hol _ 
landa bitaraflığının ihllılinden en
di§eyi icab edecek ani bir sebeb 
mevcut olmadığını ve alman ihti· 
y:- t l'•föi~Jr~inin }. vrur:ıcl:-ki g"r 
ginliğin arttığı şu s:rada barışın 

muhafaza."'I için elzem olduğunu 
bildirmişti r. Bu beyanatları takip 
eden salah hükümetinlzce mem _ 
nuniyetle karşılanmı§tır. Çünkü 
!ngiltcrc Bclçıka ve Hollandanm 
bitaraflığma mutlak 6urette ria -
~·et arzutıundadır. 

X 9 un SON MACERAL~RO: 
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Geminin kaptanı aşçı 
başı ya çok i.l fıf ata 

başlam ı~f ı ... 
Gemiye ilk alındığım zaman 

nasırlı <.'Berile o~arak derimi yü
zen Con~on oradakilerin ıçind C' 

belki de hayatının karanlık ta. 
rafı olmıyan yegane adnmdı. On. 
Ja müphcml;> etten katiyen eser 
yoktu. Adam, ilk bakıştn onun 
Joğruluğu ve erkekliği ile kar. 
·ıla ıyordu. 

Onunlıisi, ilk nazarda ürkeklik 
·ıınılnbilC'cck bir tcvazula yumu· 
·ıımış bir crkcklikti. Aslında kn. 
.iyen ürkek değildi. Biliı.kis ken. 
di itikatlarının cesaretini, kendi 
erkekliğinin emniyet ve kn.tiyc_ 
tini taşıyor gibiydi. 

1ştP. onun bu husıısiyeti idi ki 
tanııııklığrmızın başlangıcında ken 
disine Conson yerine Jonson di· 
ye hitap etmeme onu itiraz ot. 
tirmi§ti. Luiz de onun bu kati. 
yet ve rloğruluğunu görmüıı ola.. 
caktr ki, adamın gemideki müs· 
takbel vaziyeti haltkmda kehanet 
yürütüyordu: 

- Şu bizim baş kasaradald 
Con.son çok i)i çocuk ama, kaç 
para eder, çok ta dile kafalı. Gü.. 
nün birinde kurtla b~ belaya 
girecek. Hani ya fırtınayı nasıl 

evvelden keşfedersem bunun böy. 
le olacağını da ıldetn yaklaşan 

bir fırtınayı hissettiğim gibi his 
scdiyorum. Şimdiye kadar ona 
belki bin defa bir ağabey gibi 
nasihat ettim. Ama oralı olduğu 
yok. Hoşuna gitıniyen bir§ey o. 
lursa söyleniyor, günün birinde 
meczubun biri gidip Kurd Larse· 
ne söyliyecck ondan sonra ayık. 
la pirincin tB.§mı. 

Kurd kuvvetlidir; kuvvet kuvve 
ti .sevmez. Aksi gröi Conson da 
dQttıtttuna iku\"\•etlf. Öyle yumru· 
ğu ye)ip de eyvallah deyocekler
dcn değil. lk.i.sinin arasında ya -
kında bir lıır çı~a. yuf bana! 
Kurd Larşe.n onu Yonson di~e ça
ğırınca ne diyor biliyor musun? 
"Benim adun Yonson değil, Con· 
son efendim!" diyor ve isminin 
her kelimesini ona teker teker 
heceliyor. Sen o zaman koca Kur
dun ytizünil bir görsen korkar -
sm ! Kurd günün birinde bir pat
lak verecek bizim dik kafalmm 
hayatını zindan edecek. 

Tono.s Mıgriç gayrikabili ta • 
hammül olmağa başlad ı . Her sö· 
zümdc ona mister diye hitap ct
mcğe ve söylediklerimi "efendim" 
le bttirmc,ğc beni icbar ediyor. 
Ilunun bir sebC'bi Kurd Lnrscnin 
birdenbire ona itibar göstermeğe 
başlamış olması. Anladığıma gö
re, bir kaptnnm aşçı ile laUbali 
oluşuna ilk defa rastlnnıycr. 

Bugiln iki üç defa başını mut -
fak kapısından Eol:arn.k Nıgriçe 

latifeler yaptı. Hatta bir dcl'asm
da onunla tıı.marn bir çcyrı:>k saat 

gövcrtedc konuştu. Bu konuşmn- t 
nın sonunda Nıgriç mutfağa dön· 
düğü vakrt yağlı bcnlih1ni sevinç 
büıi.imüştü. Akşama kadar akort 1 
suz. asap bozucu, kötü sesile mü
nasebetsiz şarkılar ı-öyledi. Bir 
aralık bana mahremanc bir eda 
ile : 

- Ben daimn gemi zabitanr i
le iyi geçinmenin yolunu bulu -
rum dedi. Ne yapar yapar ağızla
rından girer, burundan çıknrım. 

Mesela bundan evvelki kaptanım. 

Ne zaman istersem yanma girer 
otunırdum. Üstelik herü içki de 
ıkram cderdı. Hep bana: "Nigriç 
!-'1.1:ı vatık olmuş" demi. "Sen 
zengin bir centiJ91:1 clnı·ak dün
yaya gelecek adannnrşsm. Çalış • 
mak snna yaraşmıyor.0 Allah 
çarpsın herif böyle aöylrrcl 
Hamp ! Görsen ben de kıı ı 

kamarasındaki koltuğa bir l 
lurdum ki. Bir yaprak clgıırns: 
rirdi. onu dn. dumnnlnrdım. • 
sıra kafayı da çekerdik. 

Onun bu menval üzere söylcn
meieri beni çıldırtıyordu. Onunki 
kadar sinirime dokunan bir ses 
isittiğimi hatırlamt)'orum. Onun 
o yağlı, müstekreh sesi, kirli sı " 
ntması \'e inamlmryacak derece • 
de kendini beğenmesi asa.bmıt o 
kadar hrrpalıyordu ki, ha.zan e • 
lim a:Yağım titrcmeğe başlıyordu~ 
Muhakkak ki, o ana kadar taru -
dığun en iğrenç. en bulantı veri· 
ci mahlüktu. 

Sanatındaki pisliğinin dc.reccsi 
anla.Waınazdr. Gemide yenen ye
meklerin de hepsi onun taba.hat 
eseri olduğuna göre, yiyecekle • 
rimi büyük bir ihtiyat ile ve pi .. 
§.irdiklerinin en az pislerl arasın .. 
dan seçmeğe mecbur kalıyordum. 

1§e hiç all§ık olmıyan ellerim 
beni çok rahatsız ediyordu. Tır -
naklnrnnm rengi deği§ıniş, arala· 
rma kara kara kitler toplanmI§· 
tı. Cildimdeki çiziklerin arasnu:. 
öyle kir taba.kalan yerl~mi.şti ki. 
onlarm belki bir tahta fırça.sile 

çıkabileceklcri met;kllktil. Avuç .. 
lan:m. kabarın{§, su toplıunıştı. Bu 
§işlerin biri batıp biri çıkıyordu. 

Geminin .sallıultmmda muvazene -
mi kaybeder~ dirtieğimi yemek 
sobasına yapLstırml§trm. Şimdi 

kolumda bir de büyllk yanık var
dı. Dizim aynı şeklini muhafaza 
ediyordu. ŞiRi inmemişU. Dizka. -
pağun da yino dizimin üstünde 
keskinlemcsino duruyordu. Her 
gün sabahtnn nk~ma kadar seke 
seke §urayıı. buraya koşmakla o 
dizin iyi 'llacağı yoktu. Şişi ancak 
tam bir istirahatle geçebilirdi. 

(De,·amı \"ar) 

Çama~ır asarken 

taraçadan düıtü 

Balatta oturan Vasi! kızı Sul • 
tana C\•inin taraçasına çamaşır a• 
sarken muvazenesini kaybederek 
düşmüş, muhtelif yerlerinden ya· 
ralanınıştır. 

-o-

Basın Kurumu kongresi 
Basın Kurumu kongresi dün 

.kongre reis vekili Doğan Nadinin 
reisliğinde top'anmış. kurumun, 
basın birliğine iltihakının fiilen 
tatcikı husu unda yaptığı teklifi 
izah ile validen gördükleri yardı • 
ma te§ekkür eden rapor okunmuş· 
tur. Raporun bastınlm:.ısı ıı,•e aza
ya dağıtılmasına karar verilerek 
perşembe günü toplnnıtmak üzere 
celse tatil edHmi~tir. 

-o-

Eski Denizba.nk müdür 
muavını Almanyadan 

geldi 
Vazifesinden ayrıldıktan sonra 

Almanyaya gıden eski Denızbank 

umum müdür muavini Hanın bu 
sabahki konvansıyonel trenile şeb 
rimize gelmiştir. Sirkecı ga
nnda, bir müddet evvel ga
zetelere bahis mevzuu olan Jm -
pc.ks şırketi erkanı tarafından kar
şılanrru~tır. Harun seyahatinin bu 
susi olduğunu söylemiş ve Al -
manyadaki profesörlüğüne avdet 
edip etmiyeceği hakkındaki 5Uale 
de vaziyete göre hareket edece~ı 
cevabını vennlştir. 



lngiliz 
celse 

parlamentosu gizli 
yapacak mı ? 

Alman generalleri büyük ı S O N D AK i K A 

(V1ebusla nn g'izli şey l eri işae 
eimeleri ·ihtimalinden korkuluyor 

taarruza geçilmesine muanz 1 Fransada terhis edilecek ask;~ 
Ilitlercilerin itimadları sarsı lacaı..· Faris, 17 (A.A.) - Milli müdafaa müsteşarı, scferb tcı{ı~ ~Or (Ba.!I tarafı 1 incide) 

beyi Fransızların yalnız olarak 
karşıladıklarını ve Alman hi.icum· 
!arını tardettiklerini hatırlatmak-

rc~hurreisimizin 
teşekkürleri 

Ankara, 16 (A.A.) - Riya
seticumhur Umumi KatJpliğin· 

den: 

Londra. 17 (A . A .) - Pnr.a. 1 tadrrlar. .. _ . 
mentoda sık sık görUşlilen mev- Bu generaller \'e yuksek rutbeh 
zular nrasındn şüyuu mUli men. za~liUcr .Majino hattına karşı ya-
faati ihlal edebilC'cek meselclC'r pılacak bir taarruzun Almanlar i· 
hakkında. hüki'ımctin vereceği i:-:a- çin daha \'ahim hir netice vercce-
hatı dinlmnek ve bu rncselı>lcr ğ•ni müdrik bulunmaktadırlar. 

hakkında lordlnrın ve avam kn _ ~aziler, memleket dahilinde 
marası aznsının mUtalenlarını nn- muhalefetin ;uttıiını anladıkları 

lnmak üzere kamaraların gizli o. ;:aman ~eneral!erin rnutalealarmı 

larak içtimaı mün:ısib olup olmı- r··. 1emek mechuriyetinde kalacak-

tır. olan 1891 tevellütlü Fransızların da bu aym nihayetinde 

Harbi son haddine dileceklerini bildirmiştir. bc'"i 
• 1 .1 . 1 .. il talc 

götüreceklermiş Fransız asken makam arı pı ot ve mıtra yozc 'eler 
Homa, 17 (.\ .A.) _ "l\1cssa- duya alınma yaşını, 18 ıdcn ı 7 ~·e indirmeğe karar v~~rnı , tJe 

gcro" gazetesinin Bertin muhabi· p . t t k •t ed · ıe komu rı ıs 
rinin bildirdiğine göre, Be1çika ve a rlS e ev 1 1 n UJ1l 

Holanda hükümdarları tarafından Faris, 17 (A.A.) - Faris polisi, dün bir çok k0:11,~ 
yapılan teşebbüsün, mm·affakıyet tevkif etmiş ve bunların evlerinde mühim miktarda bozg 
sizlikle neticelenmesi üzerine Al • paganda malzemesi bulmuştur. l:,r(' 
man matbuatı Almanyanm harbi Polis, bundan başka gizli bir matbaa da meydana ~ıaıc' 
son haddine gölürmeğe karar ver- Bu matbaada bir komünist organı olan "Humanite,, ı; 
diğini yazm3ktadı r. b~stlmasma devam edilmekteydi. 

Reisicumhur Milli Şefimiz 

l smet lnönü, şeker bayramını 
kutlayan sayın yurttaşlara te· 
şekkür ve mukabil tebrikleri -
nin iblağına Anadolu Ajansını 

yacağı meselesi bulunmaktadır. i J;ırdır. 1 Londra, 17 (.\.ı\.) - Daily 
Geçen harb csnnsıncla bu kabil 1 Aynı zat harbe de\•am ettikçe Sketch gazetesi, Alm:ınların Por· 

Bugünkü harp tebliği . 
etf ,or· 

Paris, 17 (A.A.) - Büyük umumi karargfıh tebliğ . 
1~if· 

içtimalar aktedilmiştir. Bu siste _ orduya olan itimadın sarsılac:ı - tckizc ait J\çores adalarında yap-
min yeniden tatbikına taraftar o- ::ma inanmanın bir hata olacağın ı tıklan faaliyeti tebarüz ettirerek, 
!anlar, bu misali ileri sürmekte. 1 j tıYe etmiştir. Ancak Alman or • ; J\lman amirali Rcatlerin İngiliz 
dirler. 1 clusunun u~rayabilcceği muvarra · l seyrüsefainine hiicum1ar için bu 

B. Çcmberlayn bu talebleri mü- kıyctsizlikler, Tanrının HiUeri f limanlarda gözü bulunduğunu 

tavsit buyurmu5lardır. 
-ı... .... --"V~ 

Finlandiya 
(Bn§ tarafı 1 incide ) 

tcmadiyen red .ile karı.ıılam13 vı> korumadığını gö~t::!rdiği takdirde kaydetmektedir. 
bu kabil bir tedbirin halihazırda mu 

yananuyacağını bildiren beyanat. 
ların hilafına olara k salahiyettar 
Finlandiya şahsiyetleri ve ezcüm 
le maliye nazın Tanner ve !dev
let bankası direktörü Finlandiya_ 
run §imdiki m Udafa masraflarını 

n~ kadar u zun sürerse sürsün ö· 
Öcyebilecek vaziyette olduğu_ 

nu bildirmişlerdir. 
Memleketin iktısadi vaziyeti 

tamamen düzgündür ve iht iyat 
kredilere henüz el sürülmemiştir. 

Sovyetlerin ittihamları 
Sovyet matbuatı, Finlantlir a 

muhalef~t mahafilini.ı: Finlandiya 
hududumı Urala: kadar uzatmak 
istemekle, şiddetli bir Sovyet a · 
leyhtarlrğr takip etmekle, Sovyet 
ler ittihadiylc Çarlık Rusyasİ, 
Finlandiyarun, istiklalini, teşrini 
evvel ihtilalin-e md:iyun olduğu -
nu inldr etmekle i~am eylemek· 
tedir. 

Şovyetı matbuatının iddiasına 

göre, Finlandiya ordusunda Fin_ 
landiya matbuatında.. h er tarafta 
Moskovalılara kar§ı kin: tdkin e· 
dilmekte ve k üçük zabitler tara
fından efrada, "Moskovalıları öl
a ürme lders i,, verilmekt edir. 
Nihayet , Finlandiya, g arba doğ. 

r u bilhassa Sovyetler ittihadına 

~rşt muhasım vaziyet almış olan 
'devletlere doğru t emayül etmek. 
le itham olunmaktadtr. 

Askerlik müddeti 
Ankara, 16 (A.A.) - Son Pos-

ta gazetesinin bugünkü nüshas~n-
' I öa muvazzaf askerlik müddetinin 
. iki seneye iblağma \'C nakdi bede· 
lin ilgasına dair- neşredilmiş olan 
h aberin külliyen asrlsrz olduğunu 
beyana Anadolu Ajansı mezun -
clur. 

hik gösterilemiyeccğini ve kama -
rnnın müzakcratı tamnmilc gizli 
tutabilmesi için icab eden terli _ 
bata malik olmadığını soylemi§· 
tir. 

Son harbde yapılmış olan tcc. 
rübe, mebuslatdan bazılarının ha 
riçte görüşürken gizli müzakere -
ler osnasındn konu§ulmuş olan ve 
zararsız görünen bazı §Cylerden 
bahsetmiş ve bu hallerin çok 
vahim akisler tevlid etmesine ra. 
mak kalmış olduğunu göstermiş· 
tir. 

Holanda ve 
Belçikada 

endişe geçmedi 
(Baştarafı 1 incide) ı 

askeri tedbirler ehemmiyetini kcıy 
betmemiştir. iKuvveUer daima ha
rekete gcçmeğe müheyya bulun _ 
maktadır. V c şeflerin sadece e -
mir bekledikleri anlaşılıyor. Fa. 
ltal mevsim münasebctile zam .... n 
bitaraflarm lehine geçmektedir.,, 

Ankara ittifakı 
Tasdikli nüshalar 

hükumetimize verile: 

Ankara, 16 (A.A.)' - Türk · 
Fransız - İngiliz karşılıklı yar -
dım muah~esinin tasdiknameleri 
hariciye ar:ivinc konulmak üzere 
bugün saat 11 de F'rnnsa \ e l ngilte 
re büyük elçileri tarnf ından hari
ciye Vekili ..,. ükrü Saracoğluna tev
dı edilmiştir. 

p En ,.~i Salon -*:ı':";:k~ 1~4~.:~:re:ı:;:;;~ıl~i ·~:ı:ı 
İstirnhntl Cfüni Son S ist em J>roJcks iyon ,·c Ses J\lal;:inc· 

lerll c :\liicehhez Şnrkm Ye Tiirkiycn l ıı l~ ıı l\lııht<'şcnı 

ÇENBERLiTAŞ 
snınemaso 

Memleketin bUyUklerı, mümtaz aileleri huıurnndn 

f l)arüŞŞaf~·ka· m~ntaatine \ 
-. ..... ..-~--------~----~~-------· ~ 
BU GECE TAM 8 DE AÇl'JYOR 

ırn~nt progrnmında ~ Hiiyiik film hlrll<'n 

Hudutlar tehlikede 
MİRElLLE BALİN -

ERlC VON STROHEİM 

Gasparone 
MARİKA ROKK 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş bını.fı 1 in::ldc) 
nrdır. Bu arada eski ı\lma.n n•. 
JlahcJinin tcYklf Ye idnmı :ıyfa la· 

n bile meydan alr.rn;t ır. 

JiakU.ntcn Almanyaıla. rejim n
lcyhln<lc bir lhtil il.I ile llltlerl!.m 
r t:jlmln!n yıkılması miimkiin mü_ 
diir~ 

Almanyayı yal., ndan tanıyanlar 
~u CC\ abı ' erirler: "Bu memle· 
k <'tte Jlifler idaresini t~şld l ı'i th 

hir ihtilitl hareketilo yıkmak 

mümkiin değildir.,, 

ı·aınız bu menfi <'<'\'nbdan Al. 
manyada llitleıiımln ta.c;\ ib celil· 
c!lğine hiikmctml'mck lazımdır; 

lli tlerl1.m aleyhinde tc:;kllii.tıı bir 
ihtilal olrnamaM Alma.n milletinin 
bugünl..i i harb !';iyaF.etini ~o;, ib 
d me.,indf'n değil. ihtila l ihtimali-
ne kar~ı fcvknliidc f<'şl;i l atlı bir 
: ·itler parti 1 hulunm:ısından !lır. 

P i~ lcriım bugiin (i~· lc hir rr jir:ııllr 
l;i, Alınan orduc;undan aJrı ola. 

rnk sa.dC<'c kendi mcycudlyetlni 
mlidafıı.a \ e nıuh:ıfaza. 'a:r.ifesilo 
miikcllef ııyrı bir ordu<ıu, ve bu 
ordunun kendine mahsu~ toplan, 
tüfekleri, tankları, tayyareleri 
':mlır. Bütun Alman mill<'tinin 
J;u, n •t kııynal\lnrındıın istifade 
edilerf'k 'ücuıl;ı. seti. ilmi . olan 
bu mil<;cllfılı parti kar .. ısında ~izli 

\'nsıtalarln. hımrlnnnc:ık bir llıti-

l iı l hııreketlnin muvaffak olacağı.. 

nr bcldcmrk lıata o!ur . 

11.\S,\::'\. KUI\IÇ'AYI 

Yugoslavyanln 

Ankara elçisi 
(Ua"' t :lnı.fı l iııritlt') 

sile görüşen bir muharririmizc kı· 

saca demiştir ki : 
- Seyahatim ~iya i bir tc..rnas 

ve müzakere ile ala!.adar değil -
dir. Sadece ,·efat <':len ,·aldemin 
cenaze mera:;iminde hazır bulu,ı -
mak üzere rncm1t!k~tim~ gitmi5 -
tim. Bu akşam Ankarara dömiyo· 
rum." 

Dr. Sirnenkoviç, beyanatta bu -
lunmak istememis ve Bulgari~ta -
nm i5tirakile bita ıf bir Balkan 
bloku kurulm:u içın yakında mti· 
zakerelere başlanacağ'ına dair rad $iyast ,·akalar arasrnda. 

gllzeral) eden nşk ve 
ih tiras fllmi 

Lüks \'e ihtişam 5<ihnelerlc 
sü;:ılenmiş şen ve şuh 
b üyük renılti operet 

Tclcfvıı: 22;; 13 

• yo haberleri hakkında!ü s..ıale de 
ı siiylıyecek hiç bir ş~y· olma:iığmı 

işaretle mukabele etm .tir. 
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"Tun us 
sik ayı 

ve Kor· 
. t . ' ıs erız.,. 

Romada gençler gene 
bC\ylc bağu:;.~tıla.r 

Roma, 16 (A.A.), - Havas a -
jansı bildiriyor: 

lyi haber alan Roma mahafili, 
Venedik sarayında Musolini tara· 
fından söylenea oozlcrin, Avrupa 
harbi karşısında ltalya tarafından 
ittihaz e.:li!eıı intizar vaziyetinin 
yeni bir delili gibi olduğunu söy
lemektedirler. 

l\ lusolini, talebeye, ''rahat ra -
hat \'e tam disiplin içinde çalış -
maya hazırlanmınz. Fakat tüf ek· 
lerinizi daima kitaplarınızın ya -
nıhaşında bulundurunuz. İtalya 
sulhü korkak bir sulh d1cğlı, sıüih
h bir sulhdur;'' 

l yi haber alan mahfiller, ltal -
yanın sulh mesaisine devam fakat 
hadisatı dikkatle takip ettiğini ve 
askeri \'e iktıS3cli merkezlerin her 
türlü ihtimale karşı hazırland rk -
larım söylüyorlar. 

Bazı müşahidlcr, dünkü teza -
hürat esnasında talebenin "Korsi-
ka, T unus" d iye bağırıştığını, ma
amafih, hall~ın bu haykmŞ.'l13lara 
iştirak etmediğini, fakat, bu hal, 
İtalyanın şimdiki \'aziyetinde, 
Akdeniz \'C Afrikadaki emellerin · 
den vazgeçmediğini gösterdiğini 

tebarüz ettirme!\tedi:-. 

Numara sistemi 
d ..... ·ı . 1 
CTŞ -L!'l mı.yece.c 

J\nkara, 16 (.\.A.) - Maarif 
\ ·ekili iğ inden: 
Bazı 1 tanh:ıl gazetelerinde or· 

ta ôğrctim müc3s::!~elerinde bugün 
t~tbik e:lilm~kte o!an num:ıra sis-
teminin değiştirilmesine \'C on e -
sasınm beşe kalted;l:nesine karar 
v:?:-i!diği yazılm::ıktad ı r. Bu h:ı • 
ber ac ılsızdır. 

Romanya - fvfısır ticaret 
.. l l . muza :ere .. erı 

Kahire. 17 (.\ .A.) - Mıc;ıra 

gelr.ıi~ olan Hom::!a ticaret heyeti 
reisı. matbuat ınüm:!5ı;illcrinc be -
yanatta bulunarak H.omanyamn 
Mrsır ile ticari mübade!eleri art -
t ı rmak arzus:.ında oldu!!unu \ 'C: 

I\l ısırd:ın yapmakta oldu~u müba 
yaatı tezyide am:ıde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Elbcla:ı gazetesi. H!lmcn heye · 
tinın yapara_ğı müzakerelerden 
bahsede:-~:~ i\ Iısır ile Homany:ı a· 
rasmd:ıki ticaret mu\•azenesının 

Hornaııyanm lehinde oldu~runu ve 
Almanya. Polonya, Danzig \'e Çc 
kosıo,·akp ile olan m übadeleleri
ni ke;:.mi5 olmac;ma biıı:ıen :\l r r -
rın kendi mahsullerine ihtiyacı 

olan diğer memleketlere ihracat 1 
yapmakta menfaa ti bulunduğunu ! 
yazmaktad ır • 

Cephenin her noktasında gece, sükun içinde geçrnı§ ci< 
Bir Alman tayyaresi dün öğleden . sonra Groblc 

Roman ehe vadisi üzerinde uçuşlar yapmıştır • k \af 
Filistinliler gönüllü ahnaca . 

p.rıf 
Kudüs, 17 (A.A.) - 30 yaşından 40 yaşına kadar .81:st 

rahucliler, İt"giliz ordusunda şcför. hastahakıcr ve spcS'oıılll' 
rak hizmet etmek üzere gönüllü yazılabileceltleıı:lir. 13ıı ı; ' 
Jüzu:nu takdirinde Filistin haricinde de çalışacaklardır· 8~ İtalyan gazeteleri Sovyet Rus~ 

hücuın edi yarlar ııct' 
Paris, 17 - Romadan bildirildiğine göre, İtalyan g •. ~ 

Sovyet Rusyaya karşr neşriyatlarına devam ediyorlar. ~rı 
del Popolo,, gazetesi İtalyanın, Sovyetlerin Karpatl":_r! ~§~e 
naya ve Balkanlara inmelerine muvafakat etmiyccegını 
karşı koyacağım yazıyor. İ).;.t 

Corriera Padano gazetesi de İtalyanın antibolşcvil< 5 

kat'iyetle devam edeceğini kaydetmektcl:iir • (I 

Kanadanın harp masraflaj 
• • • <;3 

Ottava, 17 (A.A.) - Ottava Evenıng gazetesının · ~ 
muharririnin yaptığı tahminlere göre, Kanadanın, rnu~a:ıı 
senesi zarfındaki muhtemel harp masrafları, altı yüz znıl> 

1 

bulacaktır. lefl 
General Veygandın tefti~ 

0 
J3Cl'llıı 

Beyrut, 17 (A.A.) - General Veygand L'tibnanda ut;' 
da bir teftiş seyahatine çıkarak Rayak Ye Baalbeki ziyarete 

Petrol merkezinde yangı~ 
Caracas, 17 (.\.A.)' - Lagunillas petrol merkezinde.~. 

o!an ya;ıgın, birçok kişinin telef olmasına sebebiyet ,·errn1~·ıe 
zrrda 40 kişinin telef olduğu tesbit edilmiştir. Şehir taf'll~r.) 
olmu5tur. Ye hasarat ·I milyon bolivara baliğ bulun.'ll:t• / ' 
işleri faaliyetle d evam etmektedir. __/ , 

Romanya ile Rusy8~1~ 
arası iyileşiyor / ~ Belgradda Rus· Romen yaklaşmasının 

lav - Mrıcar ya.klaşmasını 
mümkün kıla cağı sanılıyor .ı,~· 

S"ııP' Sofya. lG (A. A.) - Zora ga- Romen mukareneti ıJtİ tr-
zctı>dnin B.::rlin muhabiri, bazı le Macaristan arasınd l< ,. 

13alkan memleketleri tarafından betleri de sıklafltırnc~r ııÖ' 
1'üyc:.. dt'\'lctlerle im anlaşma ak mcmlckel arasında bl 'Jfı 
tcdilc.ii~indcnberi, Balknnlar::ı res 
mi Alm:m ma.1filic-rinin daııa zL 
) ade nazarı dikkatini çekmekte 
cldt~unu yazıyor ve diyor ki: 

Üç taraflı Ankar:ı paktının, 

B:ı.lkan mcml03ketleı'inin Türkiye· 

cavi!z paktı akdinl dO 
kılacaktır. / 

____ .______,, ô'~ 

B. f ı· ııJşf . 
ıtara una ·ıe<' 

Alman gef11' J. 
ye ve garb •levletlerinc kar~ı itL ) / 

1 matsızlıklarınıı sr>heb olduğu Bcr- Londra, l G (A. j. . ıiJll~ 
linde bilhns::a lrn~·ıt ve i~arct e _ ticaret odası, bitarn~O ftl~ 
<..i.mektedir. Alm:ınya ve nusya tica etmiş bulunan l pıı!I 
yabancı devletlerin Balkanlarda misinde mcn·cul oıııP ıııUf 
mUdahalcslnc müsaade etmemek nit bulunan üç illi. bCıi c}CJ 
için :,ıilzdn yl:z mulabıktıriar. giliz lirası değerin~~ 

Paris, 16 {A. A.) - Rusya, mallarının serbest bI ,.ıılı;tıf 
A\•rupanın ccnJbu şarkisinde nii· ~in mU::nkerclerc b:ışl JtO-ıı: 
fuzu.nu temin C'tmck iç:ln Balkan Almanlar emlinn~ c~~ 
mcmlckctlcriıı.:cki gnyrclledni ylizdc 10 ili 35 i nısP :J!U'" 

·rıcıı. 
faıı liy<'tlc takib etmektedir. parn istemekte, a) bİ11dt t 

Rusya ile Romanya arasındaki ye kadar navlun tnle .f)tll• 
gerginlik azalmı3tır. Rusya ile etmektedirler. Filhtı~ıııı),Jlt,tl 
ftomanya nrasında fedakarlık mu gemiler serbest bulllll ıııııl1 
kabilinde olsa da bir mukarenet den evvel yüklenen b~el' (J 
tesisine tnnıf!nr olanların Bük _ giltcrcyc kadar nııJdC lBı:V' 
reştcki ntifu1.11 nrtmnktadtr. Rus- l~ navlun kazanınıŞ 0 ğ1ll1ııı1.t 
ya ile nomnnyanın barışması Bal. Bu mnllardnn birÇO tc5'.ı~ 
kanlarcb mühim tesir icra edecek- diye.si evvelce esasen 11t:V' 

1 d'I · ti F' kat j.ltılıı ~3 I tir. Çünkii talya ve Yugoslavya.. ı mış r. n . ııJll~; ~ 

nın tesisine çalıştıkları Balkan geminin bitaraf uınn ·cı~·t ute' ~ blokuna. Rus - Romen gerginliği lı kalmasından 111 ~ 
. 'il .... 

mühim bir engel olmaktadır. rafları çıkarynnk ıçı 
Belgradın kanaatine göre, Rus. ücret istcmektcdirlC.t'ı 



olur mu Kol<mfl. 
laaırdnn. Fakat ben 
İçin harp etmiyorum 

• - Ya? dedı, 
' Sonra sordu: '- ___ ./ 

- lrwiUNrle m0na91tietlerl 
nasıl? Onlann Fransada. Mısırda 
veya Hindistanda olduiu gibi bir 
Jeemelerinden haik endite etmiyor 
mu? 

- Hayır efendım. Franm hal
kı lnaılliiteri miıfterek dupnan 
karpsında sadık ve hakild bir müt 
tetik olarak kabul ediyor. 

Uzun bir süktittan sonra Kolo
nel; 

- Mademki bunlar hakikat, 
söylenme,:,ı Jlmn\Jı. Aırk tıekız sa
at zarfında bu bahse dair kanaati
nm takvıye eden delillerle bana 
bir rapor hamlaymıı. Te~üı 
ederim. 
Hayın oaaaan çwnaga dav • 

randr. 
- Bir dakilla müllzim. ... Fran

sızlara amansız bir kininiı oldu • 
lunu i§itmiştim. Buna ralmen ha 
kikati görebilmerm ve Fransula • 
nn lehinde olan vai)letleri de far
kedebilmeniı )quma gitti. Fran
saya tekrar gider mis!niı? 

- hcşuma &itmez, ıakat icap 
~erse tabit... 

- Pekil•t Sizi belki c!e yanıma 
alırım. Bana faydalı olabileceksi • 
niı. 

lştihbarat teşkil1tı reisi merkez 
kumanc:lan'·iından sessiı sadasıı 
çekildi. Onun gittilini merkez ku -
mandanına Haym hauer verdi. 
KDlontl Fon Nidentıof miaafirini 
böyle ikramsıı elinden kaçırdığı • 
na ve onun kendisine bu kadar az 
ehemmiyet vermesine pek müte
essıc oldu. 

ihtiyar Kolonel kut aenelik 
sulh zamanında oynadıtı salon sa 
bıti rolünü bu harpte ele oynama· 
ja devam arzusunda idi. Hal
buki harpte gülünç oluyordu. 
Merkez kurundanhlmda '"'eV1'8kı 

c:fdtJalatan bir mathıederi bqka 
bir şey defileli. Haym hu sayede, 
her şeye lAkayt b1an yüıbqı Fon 
Ştrobergin bulunmasına rağmen 

yavaş vava, otorite}·i eline almı~
tı. 

Kolonele rapor verme saati idi. 
tıtihbarat tqkilltı reisi yüzün -
den geciken Haym b11na vaktin -
den sonra gelebildi. Ozür diledi. 

(Devun var) 

a ı 

316 ·• 334 
Doğumlular şu

beye çağırıhyor 
Wmlye Ttlmen .uiıerUk Dal· 

l'tıMIDdmı 

1 - Hlmıetl ~erlld be. 
nUı yapmamq olan 316 -3H (da
hil) dofumlu bir buçuk llellellk 
hizmete tlbi lsllm ve gayri la.. 

lam piyadelel'le IDlllka ve harb 

sanayii bu kete celp ve •vkedl· 
leceklerinden hemen ıubeleriııe 
müracaat etmeleri ... Bu doiumlu 
P.rler klfl ıeımesae 33S doiumhı. 
lara da mUra.caat edlleeektir. 

2 - Şubelerde toplanma sbtl 
:?4 Sonteerin 1939 cuma gttnUdUr. 
?.fezk6r gtlnde müracaat etmlyen 
Jer hakkında kanuni muıunele 

tatbik olunacaktır. 
3 - Bu celpte hiçbir IU1'9tle 

bedPJ kabul edilmiyecektir. 
4 - Bundan evvelki celplerde 

hf'del verip de aevkleri nisan 940 
celbine tehir edilen lallm ve gay
ri i.5lim bedeli naktl erleri de bu 
kere aevkedileceklerindcn 28 Son 
teırin 1939 gUnU ıubelerlne mU

racaatlan ll1n olunur. J: 
.:. ... , lLAN 1 ..... 

KaragllmrUk yoksullan koru. 
ma kurımu, fakirlere 1ağrttlmak 
tizere 3500 kilo mangal kömtlrll· 
nü mUnakua Ol •tmllaeakUr. 
Talib olanlann KaraıtımrUkte 

parti binumda Jrunım heyıU l. 
darellne müracaatları. 

' R X B B R - ~m Poltlll' 

Hindıstaoda dilnyaıun en es.ki tosanları arasında 

- 49 - Yazan: lio Buıch 

S5 yılını nhfller araıındı ıeçirmış bir Alman seyyahı 

gökten getirdiği Hintli sihirbazın 
sevgilisi kadın 

sebep 

ağacın ölümüne 
olmuştum 

Bu hali g&1lnce deh~tle ayala J 
blktmı. Zira Bahurangayı ezdiği· 
mi gömıÜ§tÜm. AJaç kadın öl. 
mil§tü!. Oh! o vakit ne kadar deh 
§et ve ıstırab duydulwnu tasav· 
vur edemezsiniz! Ağaç kadının is· 
temeksiıin katili olmak beni ade. 
ta yıldınmla vurdu. 

Acaba urf bu alaç kadının car 
aCJSJ ve hayat 10ruyla vücuduma 
geçirdili <liflerinden damarlanma 
zerkettiği usarenin tesirile birçok 
rüyalar mı görmüştüm? Yoksa ha
kikaten Hintli sihirbaz Buha • Ru 
tinin iddia ettiii ki.inat cereyan. 
lanna karışacak şualara inkılAp 
edip de hakikaten yıldulara mı 
gidip gelebilmiş, bilmeden böylt' 
muazzam bir ihtizaz haline m: 
geçmi§tim? 

Bunu kati surette tayin edebil 
meme hiçbir za.-nan imk!n olnu. 
yacağı tabiidir. Fakat gözümür 
önünde olan hakikati de inka· 
edebilmeme imkln yoktu. 

Zira işte sabah oluyordu ve Bu 
ha - Rutinin ormanmdaydım. 

Ve i~ Hintli sihirbazın oka 
dar korktu~ felakete, belki iste· 
meden sebeb olmU§ bulunuyor. 
dum. 

Bahuranganm, Hintli sihirba· 
nn gakten ıetirdiii sevgilisinin. 
kadın ağacın ölümüne sebeb ol· 
m~tum. 

tstemeden tebep otdulum bu 

cinayet beni deh§ete d~a. 
Her aeyden evvel ınilthio bir 

korku içindeydim. Bir an kendi • 
mi toparlamıya çallfUm. Büyük 
hummalı bir hastalıktan kalkmış 
aibi kendimi zayıf, bitap, peripn 
hinediyordwn. 

Artık etrafta Bahuranganın 

kokusu da kalnıamr§tr. 
RütJin vücudum, bütün mafsal 

lanm ağırmakta. sulamaktaydı. 
içime oradan derhal kaçmak 

duygusu ıelmiştL Fakat ellerimi 
ayaklarmu gayet güçlükle kurul· 
databiliyordum. Buna ratmen 
dehşetle nefsimi cebrederek ayakla 
nmı sürüye sürüye henüz tama
mile ubah olmadan oradan u • 
ıaklattım. 

Ormandan çıktıktan sonra ne • 
relere gittiğimi pek bilmiyordum. 
Onüme gelen yere saparak mü~ 
madiyen yürüdüm. 

Gözümün önünde daima Hındli 
sihirbazın madeni parıltdan ya -

Demirspor 
takımının Konya 

seyahati 
btanbul Demil'lpor klUbU fut

bnl takımı bayram tatilinden bi· 
liııiı.i!ade IConyaya yapmıe oldt.ğu 

aeyabatten avd~ etmlttll'. Demir. 
ıporlular Konyada ilk maçlannı 

4-1 kaanmıılar, lkiDd mllsabaka
lannda da 2-2 berabere kalnuı -

lardır, Deminpor idarecileri Kon 
yada ~erl u.mbnlyet ve 

mlaaflrperverll!lt.en dolayı çok 

meınııun ve muLehauıa oıdu.kları. 
nı bildirmektedirler. ... ... 
Ali Rize.ya dört ay 

ceza verildi 

nan gözleri, adeta müthi1 bir kir 
ve hiddetle beni takip etmektey • 
dıler. 

Onun hışımla bakan gözlerin • 
den kurtulmak için önüme çıkan 
yola gidiyor, o bana artık sihirli 
gelen ormandan mümkün olduğu 
kadar uzaklara gitmek istiyordum. 

Nihayet, diğer bir onnan kena· 
nnda ~·ere yuvarlanmış. hemen 
derin bir uykuya dalmış kalnu • 
şnn. 

Tekrar uyandığım zaman orta • 
lık kararmış, akşam olmuştu. 

Hindin o esrarlı, avıltılı, binbir 
füsun dolu akşamlan ... 

Bu ~i uyku bütün kuvvetimi 
ve sıhhatimi tamamile iade etmiş 
ti. Kendimi her zamanki gibi dinç 
ve neşeli hissetmAteydim. 

Fakat bir Hindli sihirbazın 
gökten insan ağaçlar getirmiş ol • 
duğu esrarengiz bir ormanın için 
de geçirdiğim garip, acaip anlar, 
gördüğüm garip ve oonsuz Alem· 
ler hafızamda silik bir halde ol -
malanna rağen hala kaynamakta 
idi. 

HattA içimde garip ve derin biı 
sevinç hissediyordum. 

Zira yeni kainatlar, yeni Alem· 
ler, yeni mahlQklar görmüştüm. 

lnsanlan, hayvanlan, nebatla · 
n ve bütün ahştığ'muz cisimleri 
hiç kim9e!lin g6nnediği tekille • 
rinde göttbilmi~tim. 

Şimdi Hindistanm sakladıtma 
t.mna getinlilim garip ve detin 
esrarın ıÇinaeıl t>eırl liıç kimseHln 
kolayca kw1aranuyacağmı görü· 
)'Ordum. Hind adeta beni büyük 
bir mide gibi hazmetmiye bqla • 
nuştı!. . 

Şımdi ıı'hnimf tek bir şey işgal 
etmekteydi: Hindin daha derin, 
daha bilinmeı esrarına doiru yü· 
rünıek •.• 

Hi:ıdli sihirbaz Ruha-Rutinin 
söylediği Guala-Çanga cehennem 
ormanlarına gitmek .•• 

Ve orada tufan insanlarını gör 
mek. 

Fakat Buha-Ruti bu ormanlara 
hiç bir canlı mahlUkun yalda -
şamadığını söylemiş ve bu orman 
lardan dehşetle bahsetmişti. 

(Devamı nr) 

Balkan güreş 
müsabakaları 
Güre' federasyonu, Yunanis

tan, Romanya. Yugoalavya ve 
Bulgaristana mektub yazarak Bal 
kan gUreş mlla&ıbakalanna l•tirak 
edip edemtyeceklerini aormwıtur. 

Müspet cevab geldiği takdirde 
Balkan gllreş milMbakalan mem. 
Jeketimbde yapılacaktır. 

-o-

Balkan atletizm 
bir incılikler i 

1940-eeneeinde Ankarada yapı· 
lacall on birinci Balkan atletizm 
mllAbakalan için ıimdideıı haztr. 
lıfa ba.tlamak istiyen atletizm fe 
deraayonu yalanda eehrhnizde 
bir toplantı yaparak, ilk icraa.ta 
bqlıyacaktır. 

-0--

(Yanlış kitap) Dedikodusunun akisleri 
11111111111 1 1111 1 1 ili' il •• 1 ,. il 11111111 1111 1 111 il 1 1 

ismail Habibin kitab~na göz 
uezdiren bir öQretmen 

Yar:thş bulanın yanllşını buluyor f 
(Baş tarafı 1 inddı) 

Aman. ne cinayet, ne cin.ayeti. 
Ben gulmiyorum, siz de gülme· 

yiniı ve bir edebivat öğretme· 

ninin vezin taassubuna Yahya 
Ktmal cezbesi katthnca ortaya 
b&yle kaynar bir mayi çıkmaaını 
tabıi bulunuz. Yoksa Türk ıii 
rinde en harcıamm örn~ğini Na. 

cinin: , 
(bir nefeı tcvhidden aynlma· 

dun All::ı!1 bir) mısramda dinle· 
.diğimiz ve evvel ve aonra A)'JSIZ 

misalim bulduğumuz bu ahengin 
bu misalde bozulduğu tel~na 

kapılmak ve bir "pirin çıkardığı 
ses katlolundu !,, diye bir mücl· 
lifin ilmi hayatını katletmek için 
üzerine yürümek ... elbette affolu· 
nur bir cür'e~ olmaz. 

Hele bu sesin katli töhmeti de 
bir vehimden ibaret olunca ... 

Evet, bu tahmetin bütiln bil
tün vehim mahıulü oldulunu an· 
lamak icin misali bir kere daha 
okumak kafidir. Pertevsizini bu 
mıaram iberiııe koyan •e (evre
ka !) ldeyip çıplak, sokağa fırla· 

yan üsta:lın burada yanhı olaıak 
göstereceği bir şey vardı: O da 
(kih, bigih) değil, (gah •. bigah) 
yazılması ve okunmasındaki lU
zum ve mecburiyettir. 

Hepimiz biliriz ki (kib) saman 
demektir ve piri uıl (klhJ) diye 
bağırtmak nane yemektir. 

tsmail Habib bu hatayı clüzel· 
tecek yerde on-a ilitıniyor, onu 
muhafaza ve ona iftirak .ediyor; 
eonra .. gih., ile ''blıih., aasma 
bir "u,, veya '"ü,, aokugtunıhnuı
t'1Mt1~ M1r"l°'W' icat"!diyor. 

s.wa. ld-.,..-iimevf Musta· 
fa Niltaldm tayleyemediji ve 
aöylemediii için de bütün Tür
kiye tilrkçe ve edebiyal bocala· 
mu baı ukall mubarrirlerin aui 
nn netriJatına hedef bıraktılı 
"'hayır,. ı ben eöyliyeyim: 

Hayır, iıte burada da laınail 
Habibin kendiıi yanılıyor: (Gih, 
biglh) yazılaın, (gah • il biglh} 
yuılıın, ne vezin, ne onun mir 
tik ahengi zerre kadar bomlmu. 

Zira; 1) §Bire bu ahengi tembı 
eden (gih) !ardaki (a) Dm.İste
nildiği, ıesin alabilcllği kadar u· 
zatılabilmesidir. 

2) Veznin muhafazası zaten 
(h) sesinin belli belirsiz de olsa 
(bi) hecesine eklenmesi halinde 
ve takdirinde mümkün olur. 

3) Asıl ve kaide ( gah • ü 'Ji· 
gih) dadır. Bu ıekil, asıl ve kaide 
olunca ve vezin bu tekilde mah· 
fuz bulununca • mademki şair 

kendi eserlerini keadi iınlisiyle 
kentli toplayıp ne§retmeye, bir 
türlü yanaş:ıuyor • bir müellifin 
bunlardan en Joğrusunu ihtiyar 
etmesi kadar hocalık vazifesine 
uygun düşen ne olabilir?. 

Bu nuırada vezinde, aradıkları 
ahenk de bir suretle bozulmuş 

olurdu: Eğer (gah), (bigab) ye· 
rine bunlarrn kısaltılmış şekille· 

ri olan ve Osmanlı eidebiyatında 

çok görülen (geh) den, (bigeh)
den biri ile yazılmq olsaydı, iki 
töhretin, İsmail Habiple gaz:tc· 
sinin 1000 sıyfalık bir metinde 
böyle bir hatayı diline dolaması 

için cene hak vardır denilebilir
di. 

(Südı· i direbpn) davaun-dı 

da vaziyet yan yarıya böyledir: 
yan yarıya diyorum; çünkü bu· 
rida veznin bu imlıl ile bozuldu• 
ğu mub•kkü ve m\lhtemeJdir l..i. 
bu da hem. arap harfleriyle ( v )' 
ıeldinin ( d) ıeklinden farlçedil· 
mea bir halde olmasmda.o, hem 
(rahpıı) kelimesi yamnda ayı.i 

mlnada bir (dirahpn) kelimni 
ba.Jnnmaamdan ileri ıelmiftir ; 
kitebm ikiİıci tabutda.ld bu tekil• 
de kimbilir kimin ıdiıldaıttUlipyle 
kalmıştır. 

Maarif Vekaletinin lise tale• 
besine son aınıf imtihan ıuali n
larak yolladığı 9 beytin M uıta' a 
Nlbadın kitabında 9 tane hata ı.• 
yazılı bulduğunu ı<Syliyen tam:ı• 
il Habip, bu 9 haladan biri ol· 
mak ibere, iıte bu (Silrtr i di· 
rebfan) ı cöıterereı1r diyor ki : 
(0 den16 •iirhi 4linhpn mu1ii 

.--. ki liydıbr. >: 
"Bunda iki hata ftl': (Sim>. 

izafet değil, atıftır. "i,. ile değil 

"ü,, ile )'Ullmak lizundı. Şair, 

''kırmızı ve parlak., cli7or; lllÜ• 

elJif ıibi "parlajın kırmızısı,. de• 
miyor ve cle1emez. ikinci hat• 
"dirah....,, delil, ....... ....,, dır; 

böyle yazılmazsa m1srada ..&aı 

kalmaz." 

Böyle yuılmaymca mr1rada ve 
zin kalmaldıtmı IÖylemekte bU ~ e 
beraberiz: iu.fet olmadığını cfa 
'IÖyleyebiliriz. Fakat (ıUrh) ile 
(rahfan) arasındaki .mnnuebetin 
bir (terkip) münuebetf olmadı· 
ğını iddia etmek İı§il"bdeiit. bayb 
bir iddia ile llllHuf 4lr edel)iya.t 
tarihi müellif ve mualliminl mab· 
kfun etmek için İsmail Habib ka· 
dar aceleci olmamak icap eder. 

Dikkat ediyor muıunuz? b· 
mail Habib, teliı ve acele ile (t:ı• 
ir. "parlafm kırmız111,, demi· 
yor ve deyemez) öyor; yar.i 
(Sürh • i dirahpn) terkibinden: 
üstad edibin çıkardığı mina 
"'parlağm kırmızısı,, oluyor!. 

Halbuki bu terkip bir izafet 
terkibi değildir ki parlafm kır. 
mızısı minaıını verebilian. Diralı· 
§&11 da, rahpn da bir iaim deiiJ, 
bir ııfattır ve bu sıfatın bir imü 
tamamladığı yer!erde inlet ter 
kibi olmaz, ııfat terlmıi olur. 
İlk .mektep :deni deyip aıkılmlyr. 
nız; ıöylemek zaruretini bir ede
biyat mualliminin bir batb O'" 

debiyat muallimine yaptıfr hü
cum veriyor . 

Evet, Dirahpn, rahpn eıfat o
lunca ve ıürb &ibi kırmm de. 
mek olan bir ıtfatı tamamlayacak 
bir mevkie getirilince teıtdp 
{parlağın kmn.ı.ıw) mlnumr 
vermez, (parlak laımuı) mlnaıu 
verir. O halde, (Sihir t dlrah.. 

pn) ı (parlatın kırmızısı) ~· 
min.alandıran ötretmen mi tef" 
hire üyık bilvük kusur lflemlt o
lur, yoksa (parlak ,,. kırmızı) 
manası vereeelr bir atıf terkibi ye 
rinde, vezın kuauru blr tarafa. 
(parlak kırmızı) terkibini kullan• 
mıf .,Jan öğretmenin kuauru mu 
büyük sayılmalıdır ı 

(D.hm.w) 

Cumhuriyet bayramında yapı.. 

laıı Galatuaray, Feneıi>ahçe ma
çmda belremtn Ju.r..-ını dinlemi. oa'?!P~~l~~Uııkl~~den Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 

usa1r kaldığı ve bu ıebeble latan- Nevralji. )(' ınklık ve bü tün aP.nlarmazı derW yerek aahahn çtkm•mıt olan Fe

aerbalıoe merkeı mu&vild Ali Ri

zaya, ytlkeek hakem komitesi ta. 

rafllldla dört ~ cea ~erllm.ltUr. 

bul DatcıJrt ajanı tarafından ye.. keser. lc,...b1nda gün~e 3 kaee almablB• ' 
nl bir •ekllde kurut'mak üzere 1 Her y8f'de ptlllu bıtulan t87'0rla Uteyinil. 
kapatılmuma dair ortaya çıkan - il il ~ 
p~~~ .... 
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UiŞ DOKTORU DiYOR Ki : 
~ Kısa bir müdd~· 

"RADYO' J N ,. kul· 

lan ..:ıktan so:ıı-a d:~ı-

riniz i nci g'bi !?ar!ı:ch' 

tan bal}ka mik .. t'p!uır. 
kamilen ıra~1volduğu 

nu, zararlı sf'l":ı ve İ~· 

razatın ke ' ldiğini, di; 

etlerindeki iltihaplarııı 

durduğu·nu ve nihayet 
a.ğzıru:ı:da latif blr rayi
ha ba,ladığını duya
cakımız. 

GAYET TE.\11Z 

GAYET SIHHi 

GAEYET UCUZ 

Her gün sabah, öğle 

ve a.kşam yemeklerin
den sonra günde 3 defa 

dişlerinizi 

RADYOLiN il~ FIRCALAYINIZ ! ............... ~. ~ 

1 

H 1( B E lt'- J]isam Posfa.S'I 

KULLANINIZ 
Her türliı yanık! rı, kan çrb1nlarını, merr:e iltihaplarını ve çatlak

ları. koltu'.< alt çıbanlarım, dolama, akenler, erginlikler, çocuk

la~ ·- .. :- •. :; ,.ü; terin her türlü deri iltihaplarmı tedavi eder. 
------··- • ·:m ___________ _ 

Is. Komutanlığı Satınalnıa Komısyonu ı.an . arı 1 
Ayazağadıı süvari bi ıücilik okulun ela ke5i C crt ' ' eli ,.e fenni ~artııa · 

ınesinc göre yaptırılacak nalbanthane YC saire a~· ık ek-;illıneye konmuş

tur. Münakasasına 7-1. kanun-939 per~embe giiııü saat Hl tl:ı başlanı

lacıık ve aynı günde ihalesi yapılııcaktır. :'ıluharnıııen ke~if lıccleli :i01:i 
liradır. l!k teminatı 228 lira 38 kuruştur. Kc~if cetveli ve şnrtırnnıe~i her 
!(Ün komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin brlli gün Ye saatle Fındık . 
lıda Komutanlık salın alına komisyonuna gelmeleri. (!lt:>l\) 

KomiS)'onumuzda mevcut en::ır ve şartnnıncsiııe göre 223 ton kriph• 
kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. Pa7.arlığı 21- IT. lcşrin-!l39 s:ılı gü
nü saat 10 dan 17 ye kadar devam edecektir. İsteklilerin belli gün ve sa
atte Fındıklıda Koımıtanhk • :ıt ın:ılıııa komisyonuna (.!t•lmelcri. (!) 1·10) 

ai, 1 1 -..11 ıstanf ,ul Belediyesi ilan ları 
1 Daimi Encüm., ,;::";-11-939 tooihli ve 11151 ""'" k"""" lc•·fi. 
r kan, Söınikokuıı - 1 ürk antrnsiti şehrimizde, Zonguldaktaıı doğrudan 

iillMllıml w doğruya kömür Sl!t'rrn tüccarın deposunda ':ısıta üzerinde teslim top

1 
ROMATiZMA, LUMBAGO, SiYATiK, 

ARKA, BEL, DiZ KALÇA ağrılarını 
teskin ve izale eder 

17 - 11 - 939 Cuma 
::\ferıtlcket s:ıat ayarı, Ajans Ye )fete
nı·doii ha lıerlcri. 18. 25: Türk l\lüzi
J.':ı lI-':ı.<>ıl heyeti}. l!UO: Konuşma 
fS >or ~cı-vi'>i). 19.25: Türk J\lüzii{i. 
•:~~~nl:ır: \'ecihe, Kemal ~iyazi Sey 
hun, Refik Fersan, Cevdet Ç.ıı#fa. 

1 - Okuyan: Azize Tözem. 1 - Ar
t:ıki - Kürrlililıicazkar şarkı :'(Bağ. 

J:ındl ı;;önül). 2 - ..... - Hüzzam 
~arkı: (;)e\llası heniiz). 3 - Yesari 
,\sıı .ı - Hüzzam şarkı: (Ömrüm 
senı sevmekle). 2 - Okuyan: Mus
ı:ırıı ı ·~"'lar. 1 - Biıuen şen - Ye
ı:.ılı s;ı •• ,ı: (:\c J.ıülün rengini sev
<lıııı). '.! - Dcllal zade - Yeg;ih şar
kı: (.\ benim gözümün nunıı. :i -
Eırnı Efondi - Sultaniyegah ~;.ırkı: 
ff' ı "üt ·.ı.ın). 4 - Yesari Asım -
Sııltaniyeg:ilı şarkı: (Biz. Heyhcli
de). :-ı - Okuyan: ~lelck Tokgöz. 
1 ~ H:ı kım - Uşşak ~arkı: (Bana 
hic yakışmı)or). 2 - Arif Bey -
1s: .. Jı:ııı şar!. ı: (Diiş • nc ey iişık lı:ı
) 'ale). 3 - Halk TL rküsii: mu~iin ı 
arın cın ılörılü). '...0.10 : Tt·ııısil: 

En son modalarla 
. ahenktar • 

yenı 

PllDRA .. ... 

Renkleri 

lan Ye perakenıle lo ı satış fialınm (21) lira (5) kuru5 olarak te~bit edil
diii ilan olunut . (!llS!!) 

lstanbl1I inhisarlar 
8 e~müdürlüğünden : 

Hükmii ikincıtı 5rin ı;onunda bitecek olan müskirat tezkerelerinin 
yeııib ı . · muamele .ine 22- 1.1-939 gününde başlanılarak 5-12-939 
salı siınü akşamına kadar devam edecektir. 

Tezkerelerini ı cdit ellirmek isleyen satıcı ların tayin olunan gün
lenle ellerindeki le :kerelerilc .Kabataşta kain ba,müdürlüğüıniize ınüra

c:ı:ıl eLnderi ve ;,.- l 2-!l39 tarihin elen sonra tezkerelerini yenilem iyerck 
içki salanlar hakkında kanuni takibat :rapıl:ıc::ığı mın olunur. (930;)) 

Harp Okt lu satın alma komisyonu 
reisliğindun : 

1 - Harp Okulundan subay çıkacak ok111'l:ır i~·iıı ( ii 1 l tıt.lel kaput 
pa7.:ırlıkla salın alın ıcaktır •• 

Pazarlığı 21- 2. Te~. !J39 sah günü sa:ıl 1-t de Ank:ır:ııla Haı·p Oku
lu bin::ısınrla miline ;kil komi<;yoııtla yapıl'.lt:ıklır .• 

2 - :Muhammen bedeli yirmi üc bin yü7. otuz (2~ 1 30) lira ve ilk le
nıin:ıh 1734 lira 75 ;ur .. ~ şartnamesi her kan Ankanıda ıneıkiir komis
yonda Ye htanhuld. İstanbul levaıını amirliği salın alına komisyoııund:ı 

göri.ilebilir. 
3 - Ek~illınc~" gireceklerin şartnamcsincle yazıl ı ve'\aik ve ilk te

minat mek tup veya makbuzları ile helli gün ve sıı:ılle komisyonda bu
lunmıı.J:ırı. (9 ! 51) 

... 11 • ' ' • • • 
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Harp Okulu Komutanhğından: 
1 - llıırp okulundan subay çıkacak okurlar için 771 ta ne oııı• 

karyola açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 2;>/2. Teş.1939. c 11~ 
tıünii ı;a::ıl 12 de Ankar:ıcl.- Harp Okulu binasıncla müteşekkil sa 
konıısyoırnııda yaı>ılacakıır. şa 

2 - Mulı<ımıııcıı lıedclı 4fi26 !ıra ve ilk teminatı 347 1irad1:· 11b 
ıncsi her ı,ıtı n A nkaratl:ı rnezkür kom i~yon rla ve lstanbulcla }s;t 

vazım amirliği satın~ılrııa kofı~~·oııunrta ~örülebilir. ~· 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 5nrtııamesııııle yazılı nürn~nc t ıııı 

rı i lı:ıle gününden en az;; gı..ın evvel icap etlen ve:.uikle temın3 

veya makbuzunu ihale giiniı 1..oıııis~ oııa venneıerı. ( 9310 

1 Oenız Levazım ------------------------:-:--ı.ıl 
1 - T~ılımiıı edilen bc<leli (120.768) lira olan (120.000) g~~~ 

~· aHının 28 ikincilcşrin 93!) tarihine rastlıyan salı 

2 
H,30 da kapalı znrfla eksil lmc.,,i yapılacaktır. i 
Jı :, lcmina l ı (7288) lira (40) kuruş o lup şıırtonıııe:ı el 
Kasınıpaş.•ıtla bulunan koıni\yondan (üO~) kuruş ı.ıe 
n il inclc alıırnbi l ir . 0sl 

;, - h tcklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dabılind~ 1~\'c 
\:Clderi k:ıp:ılı, lckli f mektuplarını en geç belli gun 11el 
lıir s:ıal en·e linc kadar komisyon l.ıaşk::ınlığına ,· c ~ı~2l 

Har~ Oku!u Konıu!anhğındaO: 
toııe 

1 - I l:ırp Ol;uluııdaıı ~ıılıav ~ılrnt-.ık okuı lar için 771 1 
kemer, pih!•iil, kılıç ,.e :IJ ı Okl kupalı ,.arfla eksiltmeye ı.onıı~~!r 
sillıne 2:112. Te5./!l::!I cuıııarlcsi giiııiı sa:ıl 11 Je Aııl,:ınıda 
bina,ınua miitc~ckkil komi .yondu yapılacaktır. . ıd 

2 - :'ı l uh::ımmcn lıedel l'l l3li lira ve ilk tcıııiııalı !l'.!li ıı r~ 
naıııe~ i Anlrnrada rııczkCı r ı.uıııis~·oııda ,.e hıonbıılcla l~t;.ınl>\o 
amirliği - ·• lııı ;ılnı ;ı ı-oılıi,yonııııch ,.e nüınunesi ısc :\nk.ıratloı 
da görülüı-. · ı.:~ll 

3 - Eksiltmeye girer.eklerin şarlnanıcsindc yazılı \"e'ı ~c 
teminat mektup veya ıııakbı zlarıııı had teklif ıuekluplarıııı 
ve sa:ıtten bir saat eYvel konıı~ronıla b11luı1Jurnı aları. (9312) 

1 Seıimıye Asken Satrnalma 
Selimi yc Tümen ve K:ırnden b: boğazı birliklerile Ha.Y~~r~ 

hastanesinin ihti~·:ıcı i~ in e.-saf ve şeraiti dahilincle ~/ ~1/~:JİPI 
kapalı z:ırrı:ı cksıllmesı yapıl:ın (4 l k:ıleııı y:ış ~elıze ıçın .t. ; ti 
fındaıı teklif eclilw l.ıedcl haddi li'ıyık görülmccli~ınucn .!O it 
zarlesi günü sııat 14 de paz;ırlıkla salın alın::ır:ıklır. Tahmin ııe\ 
lira (70) kuruştur. ilk teminat (450) lira (43) kunı~ıur. :;. :ıı 1 
gün komisyonumuzda r;ıöı ülebilir. hı eki ilerin l.ıelli güıı ve ~n~ıt 
min a t pura lari le birlikle Seli nıi~ c<leki Tüıııcıı ı.atı ııalı ı ıa ı.o 
gelmeleri. (!):333) 

Hare q~~!~ ~~!!~ alma komis 
reisliğinden: 

1 - Harp QJ,uhıııd:ın sııhny ç ı k:ır. :ık o1rnrl:ır için (i71' C 

çizme pazarlıkla satııı alın:.ll'aktır. 
8 Paz:ıl'l~ğı '.W- 2. Te5.- 9:{!J pa1.ar te:.i günü saat 1 i tlc .\ nb: 

('!;ulu !Jiııa ~ ınd<ı ıııiill";;c .!, il koııı i~yonda ) :ıpıl:ıcaklır. .. . ) 
2 - Mııh tıııımeıı h :! tkli ( on hin ye ılı yiiı <lo'.\s:ın doıl c 

teminatı (sckiı yüı: dokuz) lira (elli br ş) ktffll)tur. Şartıı:ı 11\ı 
Ankar:ıcl:ı ııırz1 ;fır komiwoıırl:ı ve İ'it:ııılrnlda lsıanbul le,·a:

1
\i 

satın alına koıııi~.,·oırnııd.ı Eski~chinlc; E-.ldşdıir lcv:ı1.1ın ıııı 
alma konıi·· y•ı ıunJ:ı gi.i :·ülc:J Ur. 

3 - Eksiltmeye ı.ıirecekkrin ~arlııaıncsiııclc ynzılı 

minat mektup ,·cya m:ıkhuzl:ın ile J.ıelli giin ,·e s:ıalla 
lunmaları. • 

Uzun l\lelıınet - Yazan: Ahmet Na-

1 im Kanca.) 21.10: J\lüzik (Radyo 
orkestrası - !)er: Dr. E. Pr::ıeto

rius) 1 - A. Corelli: Concerto 
Grosso VITT. 2 - F. Meıı<lelssohıı: 

TDrklyc\· CumhurJyet M~rkrız Bank•sı 11 I 11 I 1939 
PAS 1 F Ruy Blıu U ;oertiirü. 3 - P. Tschai- ı 

kovsky: CeYiz Kıran su ili. 22.00: 
Memleket s:ıat ayan. Ajans h:ıher
leri; ziraat, esham - lahvil:it, k:ıııı
biyo - nukut borsası (Fiyat). 
2:?.20: l\li.lzik (Operetler - Pi.) 
23.25/23.30; Y.ırınki progr;ıın Ye 
'kap::ınış. 

Tnyatıre>D a r" "'e 
sıınemaıa~ 

-0-
J\oıııcdi l\ısrııı: 

Rtn :.\ll ' ll.\SlP ARA:\IYOH 

1\1 1 

m:ısııııla 

- o--
IL\LK OPEHETl 
Eski Çığl .ı) .ıııd:ı 

Sa:ıı :!I ılc : 

Bu :ıJ,~;ını 

tE ki ltı.,, c:>kı lıa · 

rıı:rnıl . Y:ıt.:ııı : 

I' ıwr : ~l.ıtıııc ili d :ı 

cı---

11 .\ŞIT nrz, 
E. S \ 1) 1 Tr~ K 

1 IY 'ı ıwsı ı 
Cu ııı .ı, Cıırıı.ı rı c,ı , 

Pııı ır akş;ı · •ıJ . ırı ı 
Bııı ,:ı $.ır.ık ,ıııc -

uç leırHi 1 ,·crecrkt i r 

--0-

Alemdar sinen1esı 
E1'ediyen ben seninim 

En son 
moda ko
leksiyonları 

bu mevsimin 
robları, yeni yüz ve t~n renklerile 
imtizacı icab edeceği hi s!:ini uyan
dmnaktadır. Şimdi, meşhur bir 
güze!!ik mütehassısı tarafından i
cad edilen en son moda renkler. 
ca~ib Tokalon pudrası serisine da
hildir. Ve her yerden tedarik ede
bilirsiniz. 

''NATüRELLE.. Gayet 
beyaz cildler için saf ve şeffaf 
bir <TÜ"'"1' " · temin eder. 

"Pl7'CHE" - A• ·k tenli san. 
~ın ve esmerlerin c '<serisine ga. 
vet uygun bir güzı llik temin e. 
der 

''BRUN SOLElL" - Esmer
ler için cazip bir :-evimlilik te
nı ;n C'<ler.. Ve şi 1diye kadar 
u0rf!iil· Jer ' rı;.,r1,,'1 (ıha parlak. 
daha cani ı ve dah ı cazip diğer 
bir c:ok renkler. 

1'okalo!1 pudras havalandı. 
r.: .nış . ki ou sayec'e on defa da. 
ha in<'c kılar . olduğ'urdan ta. 
c!i !!ôrümiı. Onda ta.ze çiçek
lerin kokusunu hirsedersiniz. Bu 
pudra, "Krema köpüğü., imti. 
yazlr usulile karıştırılmış oldu. 
ğundan iki misli fazla sabit du. 
r ur. Tokalon pudrasının yeni ve 

· · · örünüz. 

AK T 1 F 
Kast. : 

Al tm : S:ıfi Klog"am 15 500 302 
Banknot ı • • 
Ufak1·!-! • • , 

TJnhf1it>kt :a'uhabi rler: 
Altm: Ssfl Kilo; ram 
l'ttrk Lirası . 

ô78 111 

Hariçteki 'f. luhcıbirler: 

Altın: Safi !{iloı? ·am ıo oıo '249 
Altına t~hvili k •bil serbest 
dövi:ler 
Di~er dövizler ve bcrçlu 
Kliring bakiye!( ri 

Hazine ta}.' illeri: 
Deruhte edilen ~vrakı nak. 
di ve karşıhğı 

Kanunun ô _ 8 naddelerine 
tevfikan Hazinr tarafından 
vaki tediyat • • 

Scncdot cü~ tanı: 
1'irar1 senetler . • 

Esham ve tal ;ilcit cii.zdam: 
, D0 ruhte edilf' · evrakı nak. 

a ' divenin karıı !ğı esham ve 
\ tahvilat itib ri kıvmetle 
Serbest esharr ve tahvilat: 

A1•anslar: 
Hazineve kI$a ·aJeli avans 
altın ve döviz i: ·.erine 
Tah\'ilat üzerin( 
His~cclarlar , 
Muhtelif • • 

~ 

• • 
• • • • 

• • • t . ' 

21.802.414.86 
15.403.557 .50 
ı .471.746.'70 

0:53.816.81 
335.140.01 

14.080.216.46 

2 5 .370.20 

4 .040.486.:iO 

158.748.563.-

17.307.666.-

207 .062.63.3.37 

47 .:>87.061.97 
7.566.5 17.68 

8 .377.000.-
7 .776.07 

7' .83 7.371.48 
-

Yekıirı 

Lira 

38.'767.718.65 

1 

1 .288.056.82 

1 

18.135.073 .25 
1 

1 

uı.4-ıo 807.- l 

1 
207.062.6$.371 

' 

ı 
i 

5 5 .154.512.65 

1 

16.222.148.45 
4.500.000.- ! 

ı 7 .827.000.02 

500.4 19.002.21 !/ 

SermaJıe 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade 

• • • 

Hususi • • • • 
• • • • t 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 . 8 maddelerin tev. 
fi kan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak_ 
diye bakivesi . . . • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle ·ıazedilen . 
Reeskont mukabili ila vten te
da. va.zed. 

T iirk Liras1 Mevdu.atı: 
Altma t ahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli -
rin~ b? 1.tiyeleri • • 
Muhtelif • i 1 1 • 1 

4.217.134.25 
6 .000.000.-

1 58 .748 .. 5~3.-

17.307.666.-

14 1.440.897.-

17.000.000.-

138.000,000.- 1 ~06· 
34· 

2.742.17 

41. ı 55.433.85 

1 emmuz 193R tar ih inden itibaren : Iskonto naddi % 4 Altın ti.zer ine o/r 3 

"' .. . . . . ·- -


