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Çekyadaki kanlı hadiseler 
Yugoslavyada Alman a 
aleyhinde tezahürat yapıldı 

•• • 
zerıne 

''arnızı kaybet-
~ tl'tek endisesile 

Alman elçiliği polis 
mulıa f rı.zasında l~şa 

~ , O'nzısı 3 üncüde) 

:rıcive Ve~<ilimiz 
ta. 
e ll~a.nın Moskova 

A .. lçııı'le " .. t'" 
l~ goruş u 
~~ta, 19 - İki gündenberi 
."\o., de bulunan Fransanın 

._ 0Uyuk elçisi Nagar ya

~ oı~ra büyük elçisi Mas. 
titj~ lı.gu halde dün sabah 

~ t: Vekilimiz Şükrü Sarac:

Jltırı a.r~~n kabul edilmiştir. 
4 

"q ~bir iki gün daha Anka-

H itlerle 
Generaller 
arasındaki 

ihtilaf 

(~~'d';:~ o obalarla 
. suıka er yapıldı 

' . 1tlandalı tedhişçiler ka.ranlıktan 
'8tif ade ederek altı bomba attılar 

:\iman ordusunun 
ataletı harbin en 
garip hadısesıdır 
Londra, 19 - Almanyada ıet

ler arasında ve bilhaasa §iddetll 
bir t.a&rnn ı.ara!tarı Hitlerle b1' 
taarruzun mağlnblyetle netlcele • 
neceğine kani bulunan generaller 
ara.amda ihtflA! bulunduğuna ln· 
gilterede muhakkak nazarlle ba. 
kılmaktadır. 

~ 
~ İlk lldra, 19 (A.A.) - Harbin bidayetinden· 

~~fa.olarak lr~anda tethişçileri ı~ıkların 
~ esınden jstıfade ederek bombalarla 
~ar tertip etmektedirler. 
~ londranın merkezinde birço~ infilak· 
· 11( ~bulmuşsa da kımseye bir şey olm:ımış· 
· i 

1~filfık Picadilly ve Park Lane kö]~3inje, 
n •ifil\ Picadilly'nin ortasında, üçüncü in· 

Harp hal· 
• • 

filak Uppert Regent sokağında, dördüncü infilak 
Lover Regent sokağında vukubulmuştur. Tiyatro 
ve sinema çıkışı münasebetiyle halk sokaklara 
dolmuştu. Polis kolayca intizamı temine muvaf
fak olmuştur. 

Civarda patlamamı~ iki bomba bulunmuş
tur. Park Laneda da saati kurulmamış bir bomba 
bulunmuştur. 

Londra. mahfellerinin kanaati 

ııudur: 

"Alman ordusunun ataletı ta -
bil bir hal değildir. Kaldı ki bu 
ordu daima kuvvetli ve çabuk dar 
be indirir. Bu sefer, bu gekilde 
duracaklnn yerde, Almanlar kuv. 
vetlerini rahat rahat sPferber et
mek ve toplamak hususunda 
Fransayn meydan bıraktılar. İn. 

gilizlerin de Fransaya asker gön
dermelerine ve cephedeki vazi • 
yetlerini takviy etmelerine mani 
olmadılar. Günden güne Franeız-

(De\'amı 4 ünchdt) 

Bulgaristan 
Aleyhımizde yardın ı 

vaadinde bulundu mu? 
.Uoskovadaki yabanct ınüşahi•ler bu 
yolda çıkan hdberleri as ilsız say,yorlar 

~tosko\·a, 8 (A. A.) - Havas 1 heretten alıkoyan sebebler dcğı~ 
ajansı bildiriyor: memişlir. Türk mahfilleri, ancak 

Ahvale vakıf mahfiller SovyeL Rusyarun, kendi vaziyetini değiş. 
lerle Tilrklcr arasında mütekabil tirebileceğini, fakat bunun da 

~ Avrupa milletleri ıçın 

Finlandiya meselesinin hallinden 
sonra mUmkün olacağını söylU -
yorlar. Ruayanm, Balkan metıelc.. 

Ierl bahsinde nasıl hareket et -
mek niyetinde olduğunu anlamak 
ancak o zaman kabil olacaktır. 

Yabancı mil.şo.hitler. Bulı;arista. 

ldir! 
Dll1 Rwıya):.a, TUrklye aleyhinde 
b4r yardım vaadinde bulunduğu -
n&. yahut Rueyadan 1X5yle bir valt ~ orm 1 

'IJSGlini bir nutuk söyliyerek 
~di seferberliğin ehemmiye-

bir yardım anlaşması müzakera -
tının yakında tekrar ba.şlıyacağı 

hakkındaki haberlere fazla ehem 
miyet atfetmemektedirlcr. Ayni 
mahfiller, Moskova ile Ankara a_ 

ra.sındakl tema.8larm muhafaz.a e
dildiğini, fak.at Sara.çoğlunun, 

Moskovada bulunduğu zanwı bir 
uzlapıa yapmağa muvaffak ola _ 

madığı tarihtenberl v&.Ziyetln dtı

ğişmediğini aöylem~ktedlrler. Tilr 
klyeyl, BüyUk Brltanya Ue Fran. 
saya karvı mevcut taahhtıtleırlne 
rağmen, Çanakkale boğazmı ta -
pamaktan lır.ti:u. mecbur eden 
ve Sovyet hlikdmeti:U, 13alluuılu_ 
da vukubulabilecek blr Alman t.a

aııımm.t b.rp ~~ ınQr.a.. 

aldığmll dair, te.}-i<l "'111mlyPn 
haberleı e Jnanma.nvı.ktadırlıı.r. Fa 
kat bütün mahfiller Sovyet • 
Bulga:ı mUnast'Lbntmın tnk*fmı 

dik.katle ~b ediyorlar. Bulgari!!
tı-.nm TUrlt _ Sovy~t mUwerek
rinln akinı kalf1":ıs.,1<!a"": "ntitces. MAi t~ni:İi ettırdi 

(Yamı ' lbHIMft) 

Ç~fKy©lcdl©l 
1 evkifler, idamlar 

devam ediyor 
Almanya, Prağ ve civarında örfl 

idare ilan etti 
P'd.n~. 19 - Belgrattan gelen 

haberlere göre. Prag hMiseleri 
Yugoslav talebeleri ara ında bü
yük galeyan uyandımu,tır . Tale-

beler aralarında top!ana:ak t~za· 
hürat yapmı:;.!ar ve heyecanlarım 

merdana vurmuşlardır. 
CDeumı 4 ündlde) 

Müttefiklerin tayyareleri bir 
elden idare edilecek 

Kumandanlık vasi, tam salahiyetli 
bir İngilız Generaline veriliyor 

Londra, 19 (A.A.) - 1\füttcfik hava kuvvetlerinin bir elden ida· 
re:;i kararlaştırılmıştır. Müttefik hava kuvvetlerine kumanda edecek 
olan İngiliz kumandanı kara kuvvetleri için general Gameline verilen 
salahiyeti haiz olacaktır. 

Bu iş için en liyakatli zat intihap edilir edilmez kumandanlığa 

tayin edileceği zannedilmektedir. 

Tahtelbahlrlere 1<.&rşı den.iz 1.ltmdo lnfilik eden bomba ata.o llcttn 
b~ında emir bekli) en bir f'ra.nsı:ı bahriyelisi ... 

(Yanlış kıtap) Dedıkodusunun akisleri ................................................................................ 
ismail Habibin kitabına göz 

gezdiren bir öğretmen 
Yanlaş bulanın yanlışını buluy.Qr J 

~y~ 
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Mektepliyi himaye kanunu ıa.zımdır!I 
Yazan: H. DALKILIÇ : 

O BTA mekteblerdc öğleye k:ıda.r ders usulü tecrübe ediliyor. 
G:ı.liba. bir Ermeni da.rlımu•seüclir : Tc crüi>e cdllr.1i5r tecrü.. 

ı be etmek a.bestlr. 
; 
- Öğleye kadar ders vsulü bir~ok mcmleketlcrcle teessü~ et. 
İ nılş, a.n'a.ncvi bir sl<it.emdir. Cinaenaleyh. herhalde, tecrübe edi-

l
; len bu biıstem değil, bellü bizim bu m\ikcmm,•I si~teıni b~5arql ba.. 

şaramıyacağmuz olsa gerektir. 
nu sistemde talebe öğleden sonra scrbcoıt kalır. Gezer, to7.nr, 

: 1 sporla meşgul olur. 
ı Şüplıeı.J.zdir ki bu sistem talebeyi sılanamak , .e tahsil hıfzıs. 

sıhha.aım blrinci derecede tul.mak için ideal bir sbtemdir, 

Fa.kat bizde ta.lebe;ti öğleden ı;oDl'a bütün gün ·serbest bı.ra-

mekfcbli i~in yüzde 

• 
yüz za.ra.r olacaktır. 

Wçbir ıclırimlzde talebe için enınJyetH ~ezme, sportif eğlen. 
mc hayati yoktur. 

Bu hayatı temin etmek. halk içinde mektebllyo mahsus bir 
serbesti yaratmak için, gerek bütün devlet memur1a.nn1 "·e gerek 
halkı mektebllyi bhna1•Y• kanunen ve ahlAken mecbıar tutan bir 
an;aııcnJa teessüsü prttır. 

' Bir defa lise sonuna kadar talebenin, hiç obna.zsa, mektebll i 
kasketi taşmıalan mecburi olmahdır. 

N ~red.Decck bir mektebllyl himaye kanunu He t.alebenln 
meyhane, biralıaııe, oyun ka.lıveler4 bar gibi yerlere girmeleri 
menedllmeUdJr. Mektebliye içki verenler, veya. kumar oynat.anlar 
pddetll ceza görmelldlrler. Halktan herkes bir talebenin uygun. 
&uz harekethıl W zabıtaya haber vercbllmelidlr. 

llalldaa laerw bir mektebliye herhaagl hakaret ve taamı· 
mnda, Ceza Kanununa ili.ve edilecek bir maddeyle, en büyük ce. 
myı görmelidir. 

Halktan herkesta bir mekteblinln. mtilkttl lnmda. yardan et.. 
memesi kanunen dahi blr kabahat te;jkll etmcllıllr. De\'let ve halk 
mekteb dışmda da mektcblfnia moknddeıf olduğunu tanımalıdır. 

Teti.slndo geç kaldıimuz bu an'anc}i ancak bir mektebll)i hl· 
maye kanunu yan.tabllceektlr. 
--•••Rww-..•ı---.. ••-==-•==--w--•-------.. -........... 

1 ~akit 1 
Asım Us "Şehirde kaldırım yap- ' 

m:ık kimin vazifesidir!,. başlıklı 
)'nzısında Kadıküy kaymakamtntn 
pıııımur ve U· ğdat caddesinde o
turan emlak 5:l!ıiplerinln evlerinin 
lnUne kaldırım yaptırmalarını İ5-
\edlğini mevzuubabs ederek bu va
pfenin belediyeye ait olduJuna i· 
~ri sürhyor ve yaıısını f67le blU
rh'or: 

"Bir tchrin kaJdırıml:ırından, 
~addeler Ye yollar üzerindeki em· 
lik sahipleri istifade elli~i gibi 
.kaldırımlar.la alfilto.sı olmıyao em· 
lAk sahipleri .,. asla emlaki olİnı· 
) 'an her aınıf halJt da istifade eder. 
Şu halde yolların ve caddelerin in
ja mnsraflarını münhasıran emlak 
.sahiplerine ait .bir mükellefiyet gibi 
tellkki etruek adalete uygun bir 
muamele delildir. Yapılar kanunu 
tetkik edilirse, kanunun icabatı 

;ıa nazari olarak doğru olan bu bil· 
kümdeo kntlyeo ayrılmacııAı ıöıil-

Hüseyin Cahlt Yalçın buıllnkQ 
pünya harbinin ıolha kavuşması• 
nın imkAnı olmadıQını, zira Al· 

~
anyıınuı huı almak için sulha 
e kndor lhUJacı nna, milltefik
rin do dliJmanlanna katı darbe

~i lndlrebllmelerl n Anupada 
müstııklH' bir ban 7U&tabllmelerl 
için hıırbin uıamaaını istediklerini 
ileri sürerek ,öyle diyor: 

"işte işin çıkar yolu olmadığı l
tindir ki iki taraf da sulh prUarı 
nıcııcleıinde mınn kırın etmekten 
l>aşka yapacak bir ıey ıörem11ecek 
:ve harp uza1ıp gidecektir. Uzun bir 
.bnrbln ıeUreceii zaaf, yorgunluk, 
nlkbınllk kati bir hezimet ile bir
likte yürüdüğü sün Avrupa sulhe 
ka" uşur. Fakat o zaman bu ıul· 
bün "adalete,, milstenit bir sulh 
olııhileceliu inanmak çok safdillik 
teşkil eder. Jıllhıtakbel sulh, adalete 
de.~il ancak "realite"ye istinat ede
l>ll cektlr. Bizim nesillerimizin gör 
m r;ie mahkum olJukları hakikat 
J>u .ur . ., 

Lf an .. '"' 
U Zekel'lya Sertel ltolyanın ni· 

pin bıııırafhğını ilan etmcdilUne 
paşı;>or vo bunu İlalyanıo dalma 
.ııahlı sulh halinde bulunarak. sulh 
masasın:ı oturulduJa uman emellt
l'nl ortaya atmasına "fe istediAI 
c;~ı alabilmesine atfederek diyor 

"İşte ftalya banun için bitaraf· 
Jrlını ilAll etmekten çekinmektedir 
:Ye ıene bunun içindir ki, müttefiki 
il dahil olduğu halde, kimseye ili· 
mat '"lkfn etmemektedir. tı:ıly:ının 
J>ogü'1kiı ılresett bir sulh slya,eti ı 
~lnıaktan ziyade pusuda fırsat bek· 
ltten bir avcı siyasetidir.,, 

Cumhuriyet 
Son ıamanlardıı Bul{far matbua

tında "Balkan birU~I .. Clkrino dair 
memnun edici yazıları mevzuuhahs 
eden Nadir Nadi, Balkanlı geniş 

halk kOUeloriııio ko.rkusuı, rahat, 
hakiki bir inkişnf devresine ku,· uı
malannın ancak Balkan devletleri 
ırasında 7&ı>ılacak tam bir anl:ış· 
maya baAlı oldu)unu, Bulgar g:ızc· 
telerinin de bıı !arzda neşriyatla 

boltınmalarının Balkan birliği dü· 
şfincesinln ergcç tahakkuk edeceği
ne bir müjde lt>lıtkki eç!h·or • 

Bira fabrikası için bir 
mütehassıs geldi 

Ankara bira fabrika.smm geniş
letilmeal için konulacak makine. 
lerin montajım yapmak Uzere ça
ğxrılan bir Alman mütehassısı bu 
gü.nkll konvansiyonel tren.ile fe}ı. 
rimize gelmlttir. Bundan bqka 
Bulgarlata.ndan çikanlan Fillatln
ll bir Yahudi, Yunanistan& iltica 
eden bir eski Arnavut zabiti de 
bug11nkU konvansfyonelin yedi 
kflJden ibaret yolcula.n arumda. 
dJr. 

~lJtlLA~ 
Yuan: Naibe . MUHiDDiN 

-39-
Gene gözlerinden birkaç damla 
yq fl§kırdı. Odalarım ayırmak 

demek büsbütün yalruz kalmak 
d~ti. Oh Liliden büsbütün ay· 
nlmak kendi kendine kaimak mut 
hişti! Buna hiç tahammül e.iemı· 
y~cesini biliyordu. E.;ine kabul e. 
d~n. ona yardım ve arkada5lık e· 
d ~n bu kıza minnd de duyuyor· 
d'J. Zat ~n onu esl~denberi sever
di. Naz!anna, hırçmhklanna bıraı 
tıhammül etmek lô?:ımdı. Fa~~at 

o: ıu gem! eskisi gibi gü!er yüzlü, 
e< ndan bir arkacl:ı~ ol:ıra!; ~ö;-rrıek 
iç:n ne yapmalıydı?! Zeynep acı 

acı para! para! para! dedi .. diye 
iÇni çekti. 

Zeynep içini çeke çeke düşü. 
niirken bi -:ienbire kapının :ıçı1dı· 

ğı u göre:-~1< sıçra".!!. İçen ı;iren 

Liliydi. Yumu~k ve gülümsiycn 
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Hukuk 
Fakültesinde 

Yeni doktora talimat
namesin~n tatbikatına 

başlandı 
Hukuk fakültcslndc yeni dok~ 

toıa talimatnamoeinin tatbikma 
başlanmıl}tır. Fa.kUltede hukuld 
me,·zular üzerinde ihtisas kurlan 
tertib edilmiştir. Kurların bu se. 
neki §Ubeleri birinci sömestr için 
(Ammp hukuku) ile (Hukuk u-

' eulü muhakemeleri), ikinci fJÖ • 

mcstr için (Ticaret hukuku) ile 
(Mukayeseli medeni hukuk) tur. 

Birinci sömestrde birinci ders 
ilkkAnunun 15 inde verilecektir. 
Her hafta cuma günleri saat 
17,30 da derslere devam edilecek
tir. Kurlara hariçten hlkim ve a_ 
vukatlar da gelebileceklerdir. 

---0--

Xeni Estonya 
konsolosu 

Estonyanın yenl İstanbul kon • 

solosu Richard Joffert dtin şeh
rimize gelmiştir. 

---<>--
Mekteplerde pasif ko

runma teşkilatı 
BUtun mekteblerde pa.sil korun 

ma teşkilatı tamamlanmış ve e • 
kipler ayrılmışlIT. Onilmlizdeki 
ha!tada.n itibaren tecrübelere baş 
)anacaktır. 

---0--

Pavli adası önünde 
boğuldular 

Y~ mevslıniode Pavli adası ön. 
lerinde bir sandal kazası olmUf, 
ilç kişi boğulmuttu. 

Bu k:azanm muhakemeaine dün 
a.ğm:esada devam edilmiştir. Suç
lu ~ Abbu oflu Huan ld. 
dialan reddetm.ie ve ltenc:Ua4ıin 

yelken açmadığını., kazaya aan • 
dalda bulunaıılann kmıılda.nmala. 
n ile eebeb <Mdukla.rmı aöylemit
tir. Bazı oa.hiUer dinlenıniş ve 
başka p.hltler için muhakeme bq 

ka güne bırakılmıştır. 
---0-

y e§] s:ı.!1ala.rı.-ı pl:..nı 
Nalla vek!leti bahçeler müte • 

lıa.ssısı Lov yPşil sahalarm plA.n
larmı hazırlamış imar mlidUrlUğtL 

ne vermiştir. Yann Ankaraya gi
decektir. 

--0-

İngilterenin 1zmirden 
mübayaab 

İzmir, 18 (A.A.) - Gazeteler 
İngiltere iaşe nezareti için piya· 
sadan üzüm ve lncir mübayaasma 

başladığını haber vermektedirler. 
Kuru meyve ihracatçıları birli

ğine dahil bazı firmaların lngil· 
tere ile geniş muamelelere giri~tik· 
leri. bildiriliyor. 

bir bakışla ona doğru gelerek 
elindeki küçük bir paketi uzattı: 

- Sana birkaç sand-Oviç getir
dim _ diyerek müşfLI<: bir yakınlık 
la yanına oturdu. 

Zeynebin kalkık yüreği coş· 

muştu. Derin bir hıçkınk salıver· 
di. Lili onu sarsarak: 

- Yok bak gene ağlarsan ~imdi 
kaçamn - dedi • 

- Zizi sana söyliyeceği.m var .. 
Beni dinle. Hani daima sinemaya 
ge!en bir genç var ya? .. 

Zeynep omuzlannı silkti: 
- Camın hani şu esmer ~ık de· 

likanlı. t~te ~mdi ona rastladım .. 
Seni sordu._ . 

•'lfıtlr 1 ·..aıır. .... -!. .. 
- Anlayıver art&:.. Seninle 

çok alakalr görünüyor. ŞrTi:, güzel 
çocuk .. Mademki !h>an Naci sen· 
den yüz ~viriyor. Sen de ~kata 
bu genci kaçırmazsın. Bugün si· 
nemaya gelecek. 

\ ' . 
- Daha diln gelmişti. 
- Ayol sinema !çin değil. Se-

nin için gelecek. Biraz yüzüne gü. 
lersin olur biter .. 

Zeynep itiraz etmek istedi. 

Ekrem Köniğ meselesi 

Ruhinin muhake-
mesine tekrar 

başlandı 
Ankara, 19 - Ekrem König 

i~inden llç a.ya mahkOm ola.ra.k 

hakkındaki karar temyizce nakze
dilen Ruhinin muhakcmC9ine dün 
tekrar ağırcezada baş4uımıştır. 

Cel.scye Ruhi gelmemiş, vekili Hi 
rnld Şevketi göndermişti. Mlidde. 
iumumi mevkiinde bulunan Zihni 
ile suçlunun avukatı arasm.da mü
nakaşalar olmuş, neticede muba.. 
keme, Ruhinin gelme&! için celb 
çıkarılma.sına ve muhakemenin ö
nUmüzdeki ayın dokuzuna bırakıl. 
maarna karar vermiştir, 

-o--

Avrupaya gidecek 
talebeler j 

Ankara, 18 (A.A.) - Maarif 
vekaletinden: 

Maarif vekaleti bütçesinden 
tahsisat alan talebeden olup ken. 
di arzu ve ihtiyarlarile tahsilleri· 
ni ikmal etmek ilıere Almanya, 
Fransa, Belçika, ltalya ve tsviç
reye avdet edeceklerin İstanbul 
maarif teftiş heyetinde talebe mü· 
fetti~i Nihat Adil Erkmana müra
caat ederek gidecekleri memleket· 
lere seyahat için direktif almala. 
rr icabetmektedir. 

lstanbuldan uzak yerlerde bu
lunanlarm. da en kısa bir zaman· 
da müracaatta bulunmaları Ia.zmı· 
drr. 

-0-

Harp Akademisi 
' profesörlerinden 

Bir Alman generali 
Dün gece Berline gitti 
Harb Akademisi profeaöril ola.. 

rak bir milddettenberi _şehrimizde 
bulunan Alınan kumandanlann • 
dan General Ştiua dU.n ak19mki 
Semplon ekspresile Berline ha.re. 

ket etmiştir. Alman generali Sir
keci garınd& Harb Akadem.iai ku.. 
mandam general Ali Fuatla aka.
demi profeeörleri ve Alman kon_ 
solo.slu.lc erkAııı tarafmdan uğur • 
lanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, Harb A
kademisinde profeeörlüğü 110D& 

ermiş olan general Şikfua Alman 
orduaunda mllblın bir vazifeye ta 
yini dolayısile müstacelen git. 
mektedir. 

--0-

ş-L!_ •1•1 • 
~cı &.t 

mütchassıamın 
tetkikleri 

Şeb.lrcilik mlitehaıısıar Prost 
diin Karaköy yolu tızeıinde tet. 
kik:Ier yapmıştır. Salt günü Bur -
saya gidecektir. 

- Fakat. .• 
- Fakatı falan yok .. Sonra sa-

na danlının! 
- Sakın bana darılma Lili çok 

bedbaht oluyorum. 
- Danlmam .. Hem ben senin 

için çalrşıyor.um. Bak nefes nefe
se koştum geldim .. Seni sevmesem 
bö:·le yapar mıyım? 

- Sahi beni seviyor musun 
Lili? Eskisi gibi seviyor musun? 

Lili g~nç kıza sarılıp öperek: 
- Seni çocuk seni! Elbet sevi. 

)'orum. Eskisinden de çok sevi· 
yorum. Biribiricize ah~tık artık. 

Zeynep ıslak gözlerile gülüyor
du. 

- Peki Lili::iğim bir d:ıha ba· 
na odalarımızı ayıralun demezsen 
her istediğini yapaaaimı. 

- Hah ~ylel Benim tonton 
btbttim .. Nedir bu misk.in halin. 
S:ına yakışıyor mu bu? Hani sen 
artist ruhlu bir kızdın? Macerala. 
ra bayılıyordun. Sinema yıldız
larına tapryordun. Marlen D~trihi 
gözünün önüne getir. Bir filmde 
~itisine kmnca kendi heykeli· 
ni ne afili ne efk~h kmp dök-

ihtikar komisyo
dağıhyor nu 

Piyasada mallar bollaş
tı ve fiyatlar normalleşti 

Hariçten her nevi mal bol bol 
gelmeğe ba.şla.m:ış, böylece harb
le beraber bazı maddeler Uzerfn. 
de görü.lan fiat yUkaeklikleri 
normal haddine inmiştir. Bu se • 
beble, ihtikar komisyonunun ı;a. 

lllD\alarmı tatil etmeai ka.rarlq

ın13t?r. 

-0-

Florya gazinosu 
tamamlandı 

Floeya. gazinoeunun hıtaa.tı ta -
mamlaıunıştır. Belediye ya.kmda 
tesellüm muanıeleeini ya.paca.k, ra 
zino ilkbaharda açılacaktır. 

--o-

Belediyeye verilen İs• 
timlik müaaadeleri 
Ayupqa, Dobnabahçe, Harbi

ye tramvay caddeaf. Alurkapr, 
Yenikapr, ve Kab&tae vapur tske.. 
leal clvarmda yapılacak lltimllk
ler için verilen n:ı.enafü u.mumlye 

karan da.hlliye veklletinden be • 
ledlyeye blldlrilmittir. 

--0-

lzmirde bir eve yıldınm 
düttü 

tzmir, 18 (A.A.)1 
- Evvelki 

gecedenberi devam eden yalmur 
dün aece ve bu sabah şiddetini art 
t1nm1tır. Dün gece Foçada Çay· 
hane mahallesinde bir eve yıldı. 
nm düşmQf ve 1mmen duvarmı 
~tır. · 

---0--

Defterdarlıiın koridor 
tavanı çöktü 

Dün Karadenizde fı:rtma. başla-
DUi, birçok vapurlar boğaz.da ka.. 
Jarak Karad.enize çıkamamJ§lar • 
dır. 

Yağıri\trlarda.n C!efteidarltğm ta 
mir edilmekte olan koridor tava. 
nı çökmilş ve ukıya alınmıştır. 

Ekspres gene gecikti 
Bir mUddettenberi intisama gL 

ren Avrupa NJDplon ekepreıd bu 
gün a.ncak saat dokuz buçukta 
gelebilmiştir. 

Buna. Çekyadaki aon hidiseler 
dolayısile Belgradıı vaktinde ge -
Jemiyen Alman va.gonlarmm bek. 
lenmeıd sebeb olmuştur. 

-<>-
Ekmek fiyatlanna zam 
yapılması ihtimali var 

DUn belediye iktlS&t ıntldUrlU • 
ğ\inde blr toplantı yapılınış ve 
maya fa.brikaaı mamulA.tmın ek -

meklere konulması işi göıil§Wmtit 
tur. tıd bllyU.t fırında bu maya. 

lar tecrübe edilecektir. Bu ma • 
yaların· ekmeklerde kull•nılmuı 

halinde fl&tlara on Pa!'.IL kadar 
bir sam yapılacaktır. 

müştü. Eğer oturup miskin mis. 
kin ağlasaydı. Herif kanyI 8*ası· 
na bir tekme yapıştmp kapı dışa· 
n ederdi. Erkekler zorba kadınlar 
dan ho§lanırlar •• Sen de famfatal 
ol.. Yerine göre de koket .. 

Lili bu uzun nutku bitirdiği za· 
man Zeynep kendini büsbütün 
başka hissetmişti. Şimdi ağla. 

maktan §İ§ell gözlerini süze süze 
gülüyordu. Liliye sarılarak öpüş· 
tüler. Sonra yerinden fırlıyarak 

aynanm karşısına geçti. Demin 
hıçkıran göğsünde §İmdi kahkaha
lar dalgalanıyordu. Uzunca bir i· 
tina ile tuvaletini bitirdikten eon. 
ra şuh ve fettan bakışlarla: 

- Hani geçen gün seninle an
tikacı dükkanın<la sedefle mercan 
saplı bir hançer görmüttük ya Li· 
1i? .. 

Lili şajkın şaşkın: • 
- Hançeri nereden düşündün 

şimdi? 

Zizi bir kahkaha kopardı: 

- U.zım olat:ak o bana - bana 
borç ver Lilt oau alacalJm.. 

- Mademki ·ıstt,onun alalını .. 
Ben senden ne esirgerim ki?l 

V ı\.HYA Kemal beııi ne 
bir iltifatı il.e .~ 

etti: "öz şiir" telakkiS }. 
tan gazeline: ''Nurull.a.~ ~ 
hasbıhal" ismlııi vernıl§· •'il 
sinden o ga.zelln adını: oı• 
tiu.s'la hasbıhal" koyn:ıaıı ae 
etmiısti.m : üstadnnın bans. 
Roma'nın mükemınel ~ 
söylemiş şairine hitab ctJtl ~ 
ha münasib olacaktı. ouıu 
biribirleri ile ebecliyet ~; 
konu§m.ağa. 15.yık insanl lıi 
nim gibiler için onla~ ritl" 
nail olmalc d~ğil, biribırl~yeb 
Jediklcrini uzaktan diJl 1 

de bir mazhariyettir. ,. 
Foto-1\fagıızln 'in son 

süsliyen o gazeli okurkeg0 
dUm: eski şairler, ~ 
Boileau, Pope. şiir te 
manzum eaerlerle an!edd 
geltinmenüoler. Öyle öeo~-
viden yazıların §lir o , 
iddia edenler var. Niçlıl,;_. 
ce bilmem. Horstius·~ .. t 
na ti" ni ancak t.ercuı»""; 
okudum; fakat Boil~n& 
ulmdan da okudum:-~ ı 
kalAde zevk veren ~~. 
ludur. Bazı parçalarını, 
his Ue mali" birçok r ~ 

deği.§mem. Şiirin ö'rte~ 
yacağmı iddia edenler, 
dileri de pek farkma. .., t 
mevzua fazla ehemınlY' rJJf 
lerini itiraf etmiş olnı~~ bıJll 
Şiir şundan b~scdeb!~~~ 
bahsedemez diyenler l 'JIJ 
keınmcliyeti" nden ziYa!~ ol 
ya., birtakıın hislere baıt 11e 
larını göstermekten baŞk' ff>e 
pıyorlar? Doğrusu şiirde 
un hiç •bir ehemmiyeti el 
güzel, ahenkda.r, mü.k~ 
ra herhangi bir m~ ~ 
116ylenebilir. Hatta ~ #, 
gatçelerdo, bir bilgiyt ııı~tll' 
larak öğretmeğe kalkan ..,ı.r 
d& da.hl harikulade D1JI ~ 
mak kabildir. !tlraf ~e 
Muallim Naci'nin: "Elfil 
ye bir ayine-i şandır ;_, 
bakılmaz nu diyorlar? 
dır" beyti hoıuma gider· 

Kendl mealeğinden, b 
balıletmek aaire hız ~ıı 
nazariyelerlnin doğrul el 
bat etmek heveslle en -U: 
ralannı yazma.sma ııe~..ı\1' 
Naat! ki Boileau'nun btl;y...-_ 
liği hicviyelerinde, nıek dS 
da. değil, Art poetıaue'Jıl 

Yahya Kemal bu yeni~•• 
ya.buz gUzel bir eser ve~ 
yor, bugün pek bel~ 
hor görlllen blr tarzD1 
dlrlleceğini abat edJYOt· .. ,_,.o 

Narallab ~· 

Zizi sevgili arkada~ 
na sarıldı bir defa daha 
tüler. Lili bir saniye 
gözlerinin içine o tatlı "e 
gül~ile bakarak: 

- lstersen? - dedi • O 
gelsin? 

-- Nasıl olur? 
- Sen zaten Y~eri 

tisin bugün sinemadaki ış 
tı buçuğa kadar ~ ~a llll'· 
buraya gelirse daha ıyı 0 

11
u! 

- Nerede bulacaksın ~ı 
- Sü~ü dükkanIJlda tc' ıs 

O kadar müthiş 'V'Jrgll~·~iıı 
çocuk senden söz al111ak ır 
tam bir saat yalvardJ... ııil' 

- lyi ama madam rJafl 
rürse ne der? . di 

- Madam Mannik §iJJ1 

la çıkacak .• Uzakta birkadal' 
na gidecekmiş akşama yıııııı' 
miyecek. Gelse bile da ·tet .. 
dur deyiverirsin olur bı j 

Zeynebin rengi soııııu~;ttı 
vap vermeden hoynıınu ktll· 1 
tiraz etmeğe cesareti yo (.Jl': 
onu öpi,ip göğ;ı~ne lJastır'l) 

{D.,...nl fa1 . 



Bir • • 
gemısı Holanda 

ayna çarparak 
Yolculardan 140 kişi· 

kurtanJamıyarak boQli:~u 

battı 
ç...,-tre" 
&•DAL 
NOGA"ll 

tu un ua 
felt g 01 

kurtuldu ... 

Gemicının 
ipler tanbur 

get ildi, etleri 

aras 

Yani tayillsr 
~ 1tız muallim mrit~i 

Refia Buaa Bij,. 

.,... .-..~.Ay. 
Çatalca Kestanelik 

Alman tayyareleri Fransa ve 
'ngilteıe üzerinde uçuşlar yapta 
Pari~ l9 - Garp mpbesinde 

kara harekitınm duqun olmak
ta davam etmesine mukabil hava 
faaliyeti her iki taraftan da can· 
bdır. 
Mımelden Rene kadac, ~~

nin kara kısmında, daha derin 
bir sükQnet büküm sürmekte de· 
vam eııliyer. 

Topçu atll4 mutat.tan daha az 
olmupur. Yalım keşif kdlannın 
faaliyeti devam etmektedir. 

Fransız, tnıiliJ ve Alman ke,if 
tayyareleri, çok hareketli bir §ekil 
de çalışmışlardır. 

1'ayyareler. bütün muharip dev 
letlsia usisi Ulerimte uak mr 
safelere kadar uçmU§lardır. Fran
sa:ım hemen her tarafın<la Alman 
tayyarem Jük!lkM u;cı"!.ar y:ı? 
mqlar, diğ:?r b331 d3:;.."1l.l.-ı t1; ıa
rlieri d~ l~lt~a ~inle, e.:elrn 
ı.. Li~ _.,....,,. delaş· 

mı~dlr. Dığer racaıta.1 Fra.u;ız 

ve lı:aiiOiı tayyarel.-ı Almanya 
i.iıerinde ,esaslı kqjfle1.1 yapmı~lar 
dır. Bu oçu~Jarın hiç hiri-;inrJP 
bom~ kul\andmaıu~tır. Gör.unu. 
aıt:JAY!,. ~ Jc!WiW?ilJlJığı, 
~i bütün dikkatini, ~ait
ken ~rtibatı heyeti umumiyeıi· 
nm .-k cenahına te\cill t-tmiş 

buhmma\rtadtr. • 
MUthGQw'd'an Aketenıae kadar 

l'mmn• 1'üriUl şimcli prkis! 
ve cenubu prktsi imin, Almaa 
tiıyyanlsi,. yüksekten ~u~ar
dır. Oillr tanftaa, m~rkm Frm
sada, Garonne ile Lai:e üzır.init 
keza düşman tarafından uçuşlar 
yapll~ır. 

P~'d& ~ hattfı 
r~panya hududa:ıuo ptk yakının· 
da balann Bayonnede l.! ılike L 
ı;aret:cri veri~tiT. 8u istitanwt
te uçan Alm,an tayyarelerinin. ~ 
çika üzerinden ieçtikten sonra 
Fr.mm ftududundan cfuhr,tr:C:an. 
Ren vaii.ılndea ıeçe.ıieria de h· 
vipe izriaden •;tıt':..a.ı an!.ljr
llyoı. & \ayyarelerde, hir kıc:.'111. 
Belçika ava filolaıı taıa.h.'ldaa 
Aimanyaya sürülmüc;tür. Alman-
lana be;ııa _,, ~ .,. 
d~ büyük mesafıelere klldar u-;uı 
yapmlammtp mürettebatı alıştır. 
ınak hususundalti acil ıaruretlc.-in 
d~n ileri g~l:iiği a:ü_:.dftU'<t:ıJır. 

vazörü olduiunda ittifak etmi~er· 
dir. 

Niyuz Kronik! gazetesinin bil· 
dirdiğjıw gare. Alnwıya, Mur
manska ıltica etmiş olan Bremerı 
trarisatlant•ğinın mülkiyetini Ruc 
ya~·a de\ .-etmiştir. 

Gutta, lngilterenin doğru çık· 
t·ğı takdirde, bu devir karşısında 
ki hattı hareketini il&h ederken 
müttefiklerin noktli nuanııı ha-. 
tırlatmakta ve lngilterenin bu 
gibi devit' mo.ıamelele:ini ~k muh 
temel olarak tarumıyacaiını bil· 
dirmektedir. 

Belıı:addan g:den bir habere 
göı:e petrol ve btnıin yüklü iki' 
du!:>a. Almany:ır:ı gide:"l;~'t. dür. 
Tunanın kayalık civarına çarp 
mrjaıdır. Takriben 10:3 vagon 
mayi mahnık nel'ıir s-.ı!:!~ lcıtr
lıp ~mış g"tm"ıltir. 

D\i:tün deni.:lerde en mühim 
t.:j· e,i bir IIo!anda \'l;:>~nınun 
l-a~x~drr. Hola.nda bondın!ı sekia 
bTrr m'u~~ S;m..,:ı Bo!iva: vap"Jru 
h-::ıte·cr.:., Şl""k s11ı:ıJ:~·h1e bir 
/\iman m~·nina ç,:ırparak batmı~ 
l'JT. Murettebat da dalııl olma); 
üzere gemide buluna:ı 500 ktP.ıden 
140 ı \)Qğıılm~tur. Bwılaf'ar~ın· 
ela kadınlar ve Çocuklar da vardır. 
•urtanlanlar Inc.ıltcreye rukledi' 
ıniş ve hastanelere yerleştiritmi, 
tir. 

lnailiı Amiralliii tara.tından 
~ bi11 t~!ii Alm:ıolann 
b~!~ihtar ticıret ge::ıileri y"1i:m. 
na mayn diltülıderiai biktiriJor. 

Stvas - Ermrum 
istikraz& 

Altmo terillaia kayıt 
muameleı:ne - haşlanıyor 

Piyasada 
canlıfık 
başladı 

Fransa IKzden 40 
mi}yon franklık mal 

alscak 

Alm.anf3r 
Piya8&mızı kaybet

mek encliıea1e 

tetaşa 
.Ankara, 19 - Haber aldığı

mıza &öre hükU.metçe ihraç maL 
larımıza mevzu tahdidatm kaldı
rılması huauaunda aluwı tedbir. 
lerin ihraç maddelerimWn leıı.io 
bir ıurette harice 1atılmaaı im. 
Unlarını temin eylemesi neticesi 
olarak i~ puarda canlılık ve ha. 
reket.iıı bqla.dığı ve fiatlann 
yülr.!elmef;e pttiği bu ıUnJerde 
hariıı piyasalarm mUhim merkez
lerinden de taleblcr artmağa baş. 
lam11tır. 

Bu. cümleden ola.rak, ticaret ve
klletine vaki olan son milracaat.. 
la!'a &Gre, Frana ıtii&ümeti. meıa 
leldtimiaıien mühayaa edUec•• 
kuru sebzeler için 40 milyon 
rı a.nk.Jık ıthal müsaadesi vermış
tir. Bu itibarla. ihracat firmaları. 
m~. atlladar ne.ıi'au lthallt 
evlerile derhal temasa gec;meleri 
hakkında ticaret veklleti tarafın
dan allkadarlara tebligatta bulu. 
nulmuştur. 

Gene Fransa tarafından, yu
m urla, lt~i cierisi ve yafh tohum 
tarın toplu bil' ,eıntde mtıhyaası 
ıçin ticaret veJlıiletine müracaat. 
lal' yapıillll§tu'. Bu ınadtlelet' UZe
Pinde ile Pransaya derhal aatıı im 
kinları tahakkuk edeceğinden, 

ali.kadar i);racat.çllaıımwa kilen 
Jo'rusız ithaW evlerile temasa 
se!meleri lWıumv ticaret. ve•t.ıe. 
tince tasvib olunmuttur • 

l....,ıtveaia yeni ticaret 
ab,~ıi 
ın~tcreniıt An:llara büyük el. 
ç~ )"ft1i t: :ıret ata,, .ntta-vi
cl G. Carey, hu sabahki aemplon 
e!r9Prc~yle ıehrimitt gehr.ittir . 

M. Cany, Tir.k • !nr.iliı il;tr 
sadt anlqma::;ından büyük bir 
me:nnuniyetle bahıedet"ek iki 
memleketin ticart münasebetleri 
yallllnda çok cenifleyeee&ini. tn. 
siJialerin bu itlere ehemmiyet 
ver4iklılrini1 bu a.kpm Anka.raya 
plecepai biT ımıharririmize ıöy· 

Bu. haf;I dikine bir t:rm:ını~tı 

Serenle di g.n üzminde~ bırç 
makarala an geçen ip.er on .. 
hem ellen hf"m ayuJarı ıı;in bire 
tutunak t~kil etmi'.)lerdi 'ıralnız: 
işin fenası riizglr yelkeulen do' 
duracak kadar kuvvetli ve ~am 
1ı esmi31ordu. 

O, tam yan ycla ıelmi~ti k. 
Gbost rüzgar istikametine ~n. 
yavaş yavaş yattı ve sonra aolru 
larak ıkı öni dalganın ortasındak 
çukura dakh. Harnson bırde.ıbin 
durarak olduğu yerde srmsık, 
tutundu. Onun sek9ell ayaıuaşağı. 
sından ben. o can havlilP iplen. 
sanldılı vakit adalelerine binen 
JOrU görüyorchım. Y etken bapld. 
ve seren geminin ortasına dolnı 
döndü. Bu sırada seren ipleri dl 
gevşemiş ve Harrisonun yültfl al 
tında sarkmıştı. Sonra. ant bir sü. 
atle seren tekrar yana doiru br
ladı. koca yelken bır top gıbi pat 
ladı; camadan ipleri yelkeni kam. 
çrladilar. Harri6011, tutundulu ip· 
le havada ba~?ndfirücll bir aeyir 
yaptı. :Bu seyir ant olarak nihayet 
lendi. TutunduiU iplar tanbw 
teli gibi ııerildi. Sarsıntı ile l!l'41· 
lmm bir eh kurtuldu. öteki eli de 
bir sanive sı1ren ilmit!iz bir mü 
cadelerlen sonra d;~erini takip et 

tı. Vücudu önce ileri. sonra aşal 
d01!nı hrl:ıdı. lakin nao;ıl..a o. ken· 
dıni bac:lklarile kurtardı. lplm 

lcni•t:r. 
Alma~, tel411 
tnıiltere ~ Fransa pi~uaI-rı

run memleketimudcD. fula mik. 
tıırda mal NUD almak ~ ,__ 
liy.te- ceçmcleti Atm. tilccarla· 
rı üzerine büyük bir tesir pıp • 
mıttır. Bucünkü Avrupa treni1le 
de i1ai Almaft fabribtöril turimi 
ae gel:niıtiı'. 

Banm. heniz. ~ ik 
l(ent anlapna yapdmamut yü
zünden piyuamıadaki nld: miit • 
tcrilerini ~ ve Framaa tit
malarımn ellertıdn abn•padın 

korkuyorlar. 
Evvelce Atman.yanın al&lı 

pit:K?at maddeleıimi=iıı miUUm 
bir kıtmı daJaa pıadicfea tn,mz 
ve Fr~nsız abcıllr taratından t1ı. 

tenmektodir. Yatında Wr llDMıt
ma ol=azsa Almanlar Türki;,e • 
dm mal bulmakta çok silçlilfc 
uf!rayacaltl2n11t U"9ıediyorlar ve 
tel~~anıyorlar. 

Pivao;amı::da büyilk bir canlıbi 
b.,~ röstcrıri' ,.e fiyatlar yUkaet
n=:tir. Di~er taraf•an buradar. sa 
tt"I ııl-hklan mamutter\mizi bu 
vui;•tt•n i-;;tifade ederek yük • 
!"•\: fi;ro;t'ar1a devretmek iıteyen 
E;ı-l~~b tacir'ert-ı ı:hrimbe a -
km'an denrn ediyor. 

:BU{Üft de iki Bulgar. bir Yıı
ıostav ve bir Arnavut tadrt ıeJ. 
ır~~r. 

talaril ~"-dıdi de 47 s ma.iır. isveçli bir vapur lnnnpanyuı 
Sermaye Ye ı-tnıfllınnı en mümetıSiti de Türkiye de it yap-

emin " en çok plir ıetil'UI sa. mak makaadiylc buıilnkü ebpre1 
hdarda ifletmek iete)'C'lllere key- le gclmfıtir . 
fiyet •z "bu 1nea -mipeiyon (?-"oa Papeniıa, fl'Ula elçiai
fiyıct an ft 'bu na suwkıipmyon 1 nüı, Ticaret Veki.:imizh ...... 
111i.htcleti nnın• baıJmJara müra lan• " ihtikar bmial'Ol"•nu 
caatlanrun kendi menfaatleri ilr. faaliyetjni tatil edece;ine dai&o 
tızuından bulunduğu ipret o· 

1

1 ha~erlcr eliler aaJf•J.,....M. 
lunur • dır.) 
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• JD ı:ta 

~J)'\)" 

Liru büyük miı ..ı!fıtla bu. ... ildi, 
orada ipl ... re sa~lı ka'::b. Acına· 

cak bir hali '<lar.iı. 

Mutfağın köc:.-.ı:ind..., K·ırt tar .. 
senin ~ir.i tiuyuyordum: 

- Herifin.~ vemd"ni yi .. 
yecck hali kalmadı. diyordu. 

Sonra Yun.m::.e .e se:lendt: 
- Hey! Yoha •• sen! ç.;;.ı-.u <fir-e

tin altından. bak he. t\ ne yapı
yor! 

Harrisonun korkudan o kadar 
şiddetle başı dönmüş olaaktı ki 
zava.lıyı auamakıllı deruz tuunuş. 
tu ve o şımdı ga:ıyan ediyordu. U• 
zun milddet orada a.,ılı kaldı; kr 
mıldamağa cesaret edemıyordu. 
Y\ıhansen bütün bunlara raıtmen 
onu vazifesini tam:ımlJ~ icbar 
edip duruyordu. Conson, mutat 
~ilde ingilizceyi ya\la'} yavaş fa· 
kat dofrtt- konu,arak homurdan .. 
ma~a başlamıc:tı: 

- Bu. artık edebsizlik. diyordu. 
~ta istek. wr, hrsat yerseler 
pek~l ~~necek. Bu 

Durarak söyliyeceğı sözil hafı
zasında araştırdı; sonra tamam· 
tadı: 

- Bu cinayettir. 

LuÜJ ona fJSrldadr: 
- Şişt! ananın babanın bap 

için çenW tut! 
Conson bu ikaıa aldmnadı: 

hammdanmakta ~ etti. 
O m:ada.Kutt. 'tarsc®l ~"Q.JN. 

ftellentm Standiş yaklaşmıştı:. 
- O direktüi benim kilrekçim. 

dedr~ kaybetmek i::te:nem. 
- Sandalm içinde olduğu mild· 

det.çe senm kürtkçi:ıdir a.-nn ıe

m!dıt de bmim tayfamdır. anlr 
"'~ rm Stan<ti,? 

Standış ona bir lakırdı seli ile 
cevap vermek istedi: 

- Söylediiin bu yapılan mua• 
meleye sebeb te~l etmı:ı ki • ~ 
ye söze ~anl'fk~n K.uı:t LarMJI 
onu sustu:-c· 

- Sana vaziyeti anlatJ:ık ıali
ba. Meeeleyi orada lmlk. Adam 
ı.enimdiı. i~ pŞıip yerim 
bile. ip o kadar. 

Avaıuo. ıöıri1Dde lmcmllk pr 
rıımı ~u.. Sa çıkarmadaa 
döadüo bqaltma inm ~ 
aiµna gelerek dwdu. yutan,. 
bakmap bqladı. 

Şimdi herkes iilverteye uşur 

miiJ, bütün gözler bir zavallının 

öhirn.e ~tıii sahne>" ha. 
vaya dikiln~i. .dqkahuınm ha
yatım ellerindı tutan bu adamlr 
rm katı yttıeklılıği inantlma:r de
Neldeydi. Ilüııyaoın gurüıtld 

nün hanemde yaşamış olan ben, 
.dünya iperinirı bu tanda tedvir 
edildilini o ana kadar tasavvur 
bile ~na. Hayat bana da
bna ımmdds bir' Y3rlUC (tbi IÖ" 
riiftlltiiştü: h3lbıülı: burada o hiçe 
sayılıyor, ic:tihkar edıliyordu. Ma 
amafih ,aım oa kaydetmeliyim ki 
aemialer H3nison: acr}'Mlanho 
c.oı-n bunların t.şmda geliyor. 
du; lAkin ıemınin ıa.>ıtanı sa)"I' 

lan avalarla. kaptan tim manr 
sılıe lakaJdi}er. :)ta l~llt ıtiıaft 
da uısam bar ma.anua ile- d~t. 
sırf küre,{çiıini by'betm end 
~ yapı Uib:. o· ektel.i batka 
biriniıı kürek · ai o~)ldı e 'da tıp' 
kı öteki arka a,ıan ı tbi bu mur 
ıarayı anide serreQ&cekd. 

Me\lnlllllU*a döaclim. Y~ 
saı en mütecavia lisaailı tamaa 
on da'·ika ba1trd!kta _,. a.. 
risonu tekrar harekete ptirebil 

~ 
(Deurnıı ftl') 



Çekya h§diseleri SON DAKiKA Fon Papen Ti 
Vekmmızle görU 

(Bq tanlı ı incide) 
Alman sefareti polis tarafından 

muhafaza altına almmı~tır. Bil· 
hassa. Pragda sakin bir surette 
hissiyatını izhar eden talebelerin 
kuf§Una dizilmesi Yu,goslavya:la 
çok fena tesirler yapmıştır. 

Vqio~ooda 
Vaşington, 19 - Pragda Çek 

talebesinin idamı üzerine burada
ki Çekoslovak sefareti bayrağını 
yarıya indrimiştir. Sefir bulundu
ğu bir beyanatta, bu keyfi idamın 
medent i.leme nazimıin ne oldu
ğunu gt;stermiş olduğunu söyle
miştir. 

Berlin hAd•eleri itiraf 
ecliyer 
Londra, 19 - ç.ekosk>vakyada

ki hldiselerin çok mühim olduğu 
Alman ajansının bunu kısmen d? 

olsa resmen 1tiraf etmesile bir ke
re daha sabit olmaktadır. 

Alman ajansı dün şu tebliği 

neşretmiştir: 

"Bir müddettenberi e3ki reisi
cumhur Beneş ile münasebette 
bulUMa münev\ler 1'ir Çek gr.upu 
u çıJk mihisn mU&vemet hare
kedllıüe Bobemya - Moravya hi· 
ma,.e idareliade aaayi§i bomıağa 
teıdıılıils etmebedir. Bu hareket· 
leri. ,idme etlenler biUıassa y\iktek 

Ç'.ek mekteplerinde bulunuyorlar. 
Bu unsurlar 28 teşrinievvelde 

\'C 15 teşrinisanide Almanlara te
cavüz ettiklerinden yükselt Çek 
mektepleri üç sene müd:fotle ka
patılmıştır. 9 Çek kurşuna dizil
miş ve bir taknn nümayi~ler de 
tevkif olunmuştur.,. 

Gene Alman ajansı bir Alına
na, ölümle neticelenen bir teca
vüzde bulunulması üzerine, üç 
Çekoslovakyalı,nın kurşuna dizil
diğini, bunkırdan ikisinin peli5 
memuru olduğunu bildiriyor. 

Alman ajan;,ının Pragdan bil· 
dirdiğine göre, Bohemya ve Mo
ravya himaye hükQmeti, Prag 
şehrinde ve civarında, Prag köy
lerinde, Kladno, Berams ve Ho· 
rohovitsde öpfi idare ilan etmiş· 
tir. Bu tedbir Alm1n tel)eası hak
kında tatbik edilmiyec"ktir. 

Belgraddan gelen bir habere 
göre Von Nöyratın talebi üzerine 
Hacha ''Lany,,de tevkif edilmiş

tir. 
Hacha Alrronlarla birlikte hiz· 

met etmek Ü"ere bir milyon Ç-ekin 
silah altı:ıa almmaı;ına dair bir 
kararnam~ im~a etmek üzere Ber
line davet ediltnişti. 

Haclıaya radyoda Ç'.eklere hita
ben sükun tavsiye eden lıir nutuk 
söyletilmiştir. 

Fransada hizmete çağır~anlar 
Pacis, .19 (A.A.) - 1919 111111fmın birinci kısmına mensup olan· 

lamı yani 30 huiran 1919 tarihine kadar doğmuş o!anların ay so· 
nunda silıMt altına davet edilecekleri biMlirHmektedir. 

Almanlar bir gemilerini bahrdt~ar 
Londra, 19 (A.A.) -Bir Alman gemitİ,Jtİn mürettet.bm ~. 

eden 57 ki§i dün bir İskoç limanına çıkanlmıştır. Bunlar, bir lngtlb 
devriyesi dur emrini \'erdiği zaman gemiyi batırJru!lardır. 

lsviçre ord~sunda izin yok 
Bem. 19 (A.A.) - Ordu kumandanlığl tarafından neşredilen 

bir tebıiğde ~yle denilmektedir: • 
"Harp vakay:ii kar§lSlnda şimdiki kararsızlık devam ettifi rnad

dctçe kıtaatta izinden bahsedilmesi lüzumsuzdur ... 

Elden ele geçen istasyon 
B11dap-.te, 19 (A. A.) - Guetelerin bildirdiğine göre Macar 

hududumaa fimali garhillinde hudad hattında yapıJan bir taehJh neti
ceeinde SovyeU.r Birliğme temedilmiş olan etıki Polonya. hudud is. 
tasyoau SW.i timdi AlmaJLyaya geçmiftir. 

isviçrede heyelAndan yıkılan evler 
Beni, 11 (A. A.) - liddeüe yağan yağmurlar btn;ok kanton. 

!arda aUWm haM.rat. U.- ptıİllllJ§tir. Bilhaua Fully civarında. hıı
sule pim. heye"-Mn ,ıttwi bıııJar ev ha.rab olm~tur. 

Batırılan Holanda vapuru 

F ransaya ihracatımızın artması 
de Ankarada temaslar y 
Anlııua. 19 - Almanyanm An· 

kan Wiyük eiçMi Fon P_apen dün 
öğleftn soma Tiearet Vekili 

Sthhat müsteşarı 
Şehrimizdeki tetkiltle
n.de.ı aonra Aakaraya 

denii7or 

Bir hafta kadar evvel tefırimiııe 
gelen Sıhhat vekaleti müstepn 
Asım Arar bu akşam Ankaraya 
dOOecektir. 

Müsteşar, ba}'Falll tatililMiett 
istifade ederek, bqrada tetkikat. :-:-::=====:::::i:::;;.,,. 
ta bulunmuş ve bilhassa §ehrin 
vaziyetile yakından aliıkadar ol
m\l§tur. 

Musolininin nutku 

Londra, 19 (A. A.) - Şimal denizinde bat&n Siman .Bolivar va.
puru hukuku düvel kaidelerine mugayir olarak Almanlar tarafmdan 
haber verilmeden konulmuş olan bir mayine ça.rpmlflır. Vapurda 400 
kiti bulunma.ktaydı. Bunlardan HO kifinln boğulmuş ol.malından 

korkulmaktadır. 260 kişi dün alqam Ha.rviçde karaya çıkanım,.tır. 
Bunların büyük bir kı.smı yaralıdır. 50 ağır yaralı vardır. 

Amira.llik makamı bu hidisenin İngiliz tiearet vapurlarile bita.. 
raf vapurların mutad yollarına bunlan batrrma.k mM8&dYe haber 
vermeden mayinler döken Alman hükümetinin hukuku düvel kaide. 
lerine ve insanlık vazifelerine riayet etmediği.ne yeni bir miııal tetkil 
e~ beyan etme1"dir. 

Asım Arar, sağlık bakımından 
btanbulun normal bir halde ol· 
duğu kanaatindedir. Şi,Iide yapı· 
lacak olan büyük hastanenin ~im· 
dilik 600 yataklık kısmı inşa edi· 
lecektir. lleride yatak mevcudu 

Roma. 19 (A.A.) - Stefani a
jansı bildiriyor : 

Korporationlar nezaretinde dün 
öğleden ıoma toplanan yüksek 
otarfi aomiı>-0nunda Musolini ta
rafından M>ylenen nutkun metni 
ıudur: 
"- Yükrek otarıi komisyonu • 

bu Kne İ\alya aleyhinde tattik 
edile:ı .. imi zecri tedbirlerin dör
düncü yıldönümünde toplanıyor. 
Şun:ı da ilin edelim ki bta t..ı.. 

birler ,bunları bi.e tahmU eden
lerin arzusu hilifma olarak mcm · 
leketimiz için hayırlı neticeler 
vermiıtir. Bugün milb;.ligaya 
düımeden tarlıt olarak tanif e
dilebileeek ah.al ve ~ait içinde 
toplnıyoruz. 

İtalyanın tarzı lıueketi saye • 
sinde _..pi bakımdan henüz 
A~ lrıtauıa Sİl'ayet·etmelllİf 
olan ı.,, iktısadi b ' dan bir 
dünya-.. fll!Jiai almtftır. 
Çu.wi u.b WMIM:iına dünya
daki bütin memtmtlerin Wn.a
di ve içtlmlıl faaliyetlerini eekte. 
ye upabllf w altiillt etmiftir. A
rada ,..._ yirmi seae «eçtücten 
eonra ıarlp bir fll'at nett11illılıde 
pbit ~ vakayi tMbik 
etmelae bulunduğumuz iktıudt 
otarıi ai8teminin doğruluğunu 

kat'i, niha1 ve mukavemet edil -
me.r bir ıekilde hattl dramatik 
bir ıurette i8bat etmiıtir. 

ŞimG herke. iktisadi siste. 
mi""* ~ tu veya bu ıis· 
temin "mwaflk,, olup olmadığı
na cWr y&fllan t.uı mlnaıkapla
nn ne kadar cGJUnç olduğunu gö 
rebllir. 

BF -· tu zamanda herkes , 
JIJttl alı::hı kıt olanlaı bile 
.......... diyatı,. ile "ıuHı iktı.. 
~anamda bir fark old;ı · 
lana idclla etmenin saçmalığını 
anlemıftır. 

IMlf flıL'la-,.tı ve aulh iktı
..-,.w.yoirtur. Yalrus harp ilt
tllliı4ilttıwarmr. Çünkü tarih ba.. 
......._ hop 11a ilerinin adedi 
!larp halinin mllletlesin daha 
4'dıt t u AvrÜpa kıtumda ya,ar=. miJetlelia DCll'mal hali oldu-

W.t etmektedir 

8 r .... ceçtikleri .CSylenen 
..-.. • lliJe .. mileaJlah harl>t., 
ı...1aru bafb tipte "harpler., 
~ Binaenaleyh iktı
...,. tstJdm olması 1hmı ge. 
llD n WWm .. &tane cesilme· 

.'n ... ·- ........... ,.. % C&t IRITD,. ft OftUn 

• 111 ı m. 3 
~-' 77 1 11ımn itı"bera-al-

mak istemiyen felakete doğru yü. 
rür ve hwıu müdrik olmaElığı için 
de bu feliketten şikayet etmeğe 
veya hayret izhar etmeğe hakkı o
lamaz. ltaıyan milleti şimdi otar-

(Da hldl.Mlfe dair clliar t&ftıjlM S iiMil ..... +t-) 

şi uğrunda açılan harbin yall\IZ a • 

~:;::ğ!::nun•d•hi•- Bulgarıstan ve Rusya 
İtalyan milleti dediğim zamaıı 

muhterileri, profesörleri, iKileri <Bat tarafı l laeldc) ı §Öyle ~tir: 
ve müstehlikleri kasdediyerum. sif ?lduğu tebarilz ctt,irlllyor. "İtalya komünizmin Balkanlara 
Bu ordunun bütün kısımlan ol- Ttlrkiyenlıı, Atman - So'J et me - sokulmaaı ltaJWııdaki her türlü 
dukça uzun merhaleler katetmiş- nafü ile İtalyan :menalünin teaa_ te§ebbllse, İspanyada yaptığı gibi 
lerdir. Fakat bugün adnruannın dilin. ettiği ~lkanlarda, istikı:8r mukavemete hazrrdır. Eğer böyle 
temposunu imkAn hadlerini aşan i.mlli olan niifuzunu idameye azım bir ihtimal vücut bulursa, bu, 

' bir şekilde tacil etmeleri l~ımdır. ll bulunduğu kanaati herkeste derha.l, İtalyanın ispanya harbin-
. · · d .., mevcuttur. deki kadar az:imklr mukabeleeile Hiçbir enerjiıun boşa gıtmesı ogt 

nı değildir. Bütün iradeler bira.; Al•anyanın temmab 
raya getirilmeli, bütün fedakarlık- Berlin, 18 (A. A.) - Yan res-
lara katlanmalı, şüphe içinde bu- mi Korrespondenz gazetesi. Al _ 

lunanlar ve geri kalanlar u~aklaş· manyanm Balkanlara karşı aske
tınlmahdır. Hiçbir oyuna benze- rt bir taarruzda bulunacağı iddia.. 
miyen bu ~ vetteeği netice larmı kat'iyyen reddetmektedir. 

pek b\ivüktür. · Mevzuubahs olan ltalya ve Sovyetler 
şey askeri kudret ve binaenaleyh Roma, 18 (A. A.) - Roma 
vatanın istikbalidir.,. radyoeu, diin geceki neşriyatında 

Alman tayyareleri · HiUaıte itıtltaf 
Holanda tayyarelerile 

uh ebe ttil <a.. tıuafı l IMldo) 
Par~ 1 'Ja~ Dü: Hf~da: l larla :lnciJi&Jer Jrumtleniyorlar. 

tapcakları iizıerinde Holanda ve• , Aı..lar, oalan ba ltM Nlıııat bt 

ka!'lılqacaktır ... 

Arap masab!MWn f9) lm 
gibi! 
Londra, 18 (A. A.) - Daily 

Mail gazete.inde Vard Price Al-
manyanm vaziyeti hakkında yaz.. 

• dığı bir makalede ezctımle diyor 
ki: 

.. • - i : - : 
4 - • ·~ .... 

A .ı....: d b' ralr.......,. .lJma ol"iwaaa bu iman tayyarg~n s::-uın a ır · 
a.taleU. Aı... gu.uallerile Nazi 

muharebe olınuıtur. fl ri md ö_,, · ihlilA~ . . te e arM a g n.ıl ıuıan 
.H?la~a tayyarelen Vlıeland4 • bulunduğu kanaatini bi.zzanıre u. 

adalan cıvarında Hol.anda kara.. yandmnaJrtadır. ZUnecliJdjğinc 

"Hitler, belki de tehlikeli ham
lesini yapmak ceaaret.lni bulacak.. 
tır. Fakat bu hamle, muvatfakı
yetsi:zliğe mahktmı bir tlmHıııizlik 
hareketi olacaktır. Almanyayı 

ıarkta ııerbeet bırakmak hallın. 

daki Alman p1'.nı, Alman - Rua 
J>8.]tt:ı ile &Öll. hhqtır. Arab 
hikA.~ 8ni geçen 'H llf•-

deki 3eytaaı .. ,.t 1ıılraJaıp -- 11m••••••••••••••••••ı·~~ 
radan şifeye %b is -va!fat ••••-•••••••llİ••••••··~ olamJ)"an lıeldlçl gi1ıi.. "flDll Ril9belı. 9t 

sulan üzerinde uçan iki Alman 
tayyarelline lriicunı etmitlerdir • 
Bu çarpı~da mitralyöz ateti 
teati edllmittir. Alman tayyarele· 
ri kaçmı§lardır. Holanda bMcQ
meti kendi bltarafhtınm bu su -
retle ihlilinden dolayı Berlin 
hükQmeti ner:clinde ıtddetJi pro.. 
teıtoda bulunmuıtur . 

Belçikada Gand mıntakaaı ü
zer:nde, 6.000 metre ~ 
uçan bir Ahmn ta1yac• _....., 
düğü haber ....... tir. plıİilf mil· 
dafaa bataıyM.n ateı lıfml!lar • 
dır. Tayyare WS.W.fmltW. 

BulgariMntM 
Askerin tallmi i?in 
ayrılan '4!' · ır~t 

Sofya, 18 (A.t - :r>. 
ajansı bildtri.yw: 

Nazırlar meclisi, on sınıfın as. 
keri talimi için 700 milyon leva 
tahsisat vermiştir. 

Lord Loyd Sof yada 
Sofya, 18 (A.A.) - D.N.B. 

ajanc:;ı Lo'"i L'>y1·rı p~~1r s1'>1hı 
buraya geleceği,ıi haber nrm~te
dir. 

göre, PoJonyanm ietllAamdan ev
•vel, Hitler ordu şeflerine, p.rb 
~~e harb yapmağa mecbur 
kalınıyacaklarmı, Franaa ile tn _ 
giltere dalla. lı:ara.r venneğe va -
kit bulamMan Polonyayı ortadan 
kaldıraeeğmı temin eı:n.. Bitler 
bu aureUe, erki.nıha.rbiyeyi auku. 
tu hayale uğratı1111,tu-. MOttefik
ler, onun meydan okuyuşlllla lnJ 
surette mukabele edince, Alman 
kumanclanhfı hiç bekiemnedik bir 
meaelealn llaHi aısnaretlnde kal • 
D111tJr.,, 

Star guetc.:;;ün siyul muhlııbl
ri ba humta diyor ki: 

"Almeıı g~ııeraDerinin ~ 

heye--.ver bir taarruza Mıleb -
bUs lnWNllda btduan H1t11n 
muhalehıt .wkı.rt ..ıtmdur. 1'A 
za bb.,t ayaal tenlr' ile, büyik 

bir taanaa mbl oı..k iılt.Js •
lardı. Taarruzun ıenenJ&ere ve • 
recetı nüfuz yüzünden kendi pb
si nlfuslannm tehlikeye girMe.. 
ğinden korkuyorlardı. Bunu, Al
manyanm yUkaek makamlannı 

1§,t edenlerden h'""f .. f"{ntn, tcom 
ıuauna itimadı olmadığına ham • 
!it .. # dır.,, 

GUltlnUz ..• Çocuklarınızı da gUldUrUnUz ... Kahkatıa • trop, nnlımıe yan.m- lıçin Sov-

yetler birliiiai çaimmf, fakat E D D ı E c A N 11 o R'mı ..,.. fiJtlll 
ha.len bua llmtroldan Ws bu - A.~I 

=·-==~~,.~~ ALI BAB·ANl;N Mi·ltP 
gine Rulıpma puif surette mala-

vemet edeceğini hiçbir w Tür~e aödii ve ıarkdı bü,ifılt komeJinit' 
aklına getlrmemilüJ'. DJıier t.af. 

tan. Tll*i}'9hı mfktHllJ .. .u- SAKARYA 
zaheretl ve 'Be••ı+n doğna ya.. 
yılma k&r.-nda İtalyana :meafi 
vaziyeti de, Alman lipaetiııin 

hesaba katmadığı hıklpflan tef-
kil eyl,.,.letir .•• 

Gittin letanltul baMn=•n ~--Wr aimmı 
Memleketimizde baSiiDe kaciaT yapilan 

TO! +I. J. ·r= A ... 
Y:Alt:.Z 1 P .E I 



-aı -
~ g~ dönüşündenbe· 

O IStedj~· • 
t ~ını yapabiliyordu. 
nuıteşkılltı reisinin hare· 

uıunu büsbütün arttır. 

~eı k N uınandanı · e ~'a . LJr Patırn bilmem Haym. 
~~-e:ı cephesi gerisi içı' n biz 
··~IS(" • 
ıı li 1 ı tivorlar. Nereden 

urada bir müfreze js· 

'la gij d~ kiıme ycl{. On 
O:- n eremem 

'"'1111 • • • • • • 
'\ İniz.ı }enne sıvıllcn ika· 

~ ~~urna giunıyor. Boyu_ 
tt !sy ı>larnak Fransızları 
ıtıı ın~na tahrik edebilir. 

Uki stakbel Alman vatan 
en ~nnı, kendılenne rnU· 
\'at ena muamele yapma. 
ttnıi Ut oımaa1K11U. neoen 
~rsunuz bilmem. Za 
:ıı 'lüı tan imtina ediyorlar. 
~ i.inü buruşturdu '\C a· 

la gene başladı. Gene 
~aleyhinde hareket cL 

~lıııi 1• Almanlar arasında· 
tııan' nüfuzunu hep Fran· 
t Uğı §Öhretine borçluy· 

1r huzurunda Fransız. 
tt Ve hatta vah~iyarre bile 

~ ~k~ çekinmezdi. Heı 
bu eıtdı kcndisile İnücade. 
~er lt'ıücadele yüzündekı 
1,1..ı e Sebeb olurdu. 

'~;\lı: 
~ <>nlann hakkın:ian geli 
ıtıi~tan imtina ediyor· 

ı~a· &o~. En ina~ıla.. 
&etırmek için mükem· 
~ var: Açlık! 
~ Yapacağım. Müsa· 
n değil mi kolonel ! 
"a 'eksizin, odadaki 
~~~bitine dönüp emretti: 
·~1 öğleden sonra kı~la. 
~ a ann vesikalarını kon-
6~l'l~k davet var. lçlerin· 

.,_~~-! ~ uçyüzunü ayırırsınız. 
, ~ llıerhametli bir adam· 
~le etti' 

?1ur? Bu adamlar ora.. 
t~ın kıyafetle geliyorlar. 
~aı etılen bile oluyor. On· 
· ~Yttte ant olarak nasıl 

iz;') 
t }'a • 
~ Palım! Onları bu ak· 
~ ~!tedersiniz. Tam ve 

.. Yann sabah hep· 
~<ık~-• ..: .....ı~- • 

llıı \.cw:.I Ql,Aa ' ı 
~\.alışmaktan baka. 
~ ddet imtina edecekler 
~,~fada olacağnn. Ken· 
~ Heume söylerim. 

~~rdaki bir haritaya 
... ~' konaşulanlan 

J.: .. ~ tercih et· 
~ zabiti, Haymın 
~i,_~ bic emir almak 

~t""'lele baktı. J..'akat böy· 

b~edi. 
~ ~ SMiyc sfiren bir 
~ nihayet jandanna 

~ ~- <!fenctlın deci" ~ tı!n , ı. 

Nakleden: F~tbl KARDEŞ 

Haymı g.OruAOC nemen yan sokak 
!ardan birine saparak kayboldu. 

Şehnn eşrafından bin dOn yol 
ağzında nöbet bekliyordu. Tcle 
fon hatıarı oır gece c"vel orada 
kesildıgı ıçin Almanlar onu nöbet 
beklemeğe memur clmi~erdi. Hat 
gene kesilirse bu adam kurşuna 

dizilecekti. Fransızların böyiece 
hareketlerini tekrar etmiyecekle· 
rınaen Aımanıar emın oıuyorıar

dı. 

Altı askerden mürekkep bir dev 
riye kolu Haymı gorünce selam 
\'aZiyeti alarak se;ti. Çizme sesle
ri, işgalin sesi kaldırımlarda uzun 
müddet duynldu. 

Fransadaki kısa ikametinden 
de lia)'Jll eskisimfm çok daba faz 
la ıshrabet>.kmektew\i. Nicin? Bu· 
nu ~tı oıaraıt oıımıyor ve zaten 
bunun sebebini tahlil ctmeğe de 
teşebbüs et..'Iliyordu. Ne olursa 
olsun rolünü sonuna kadar oynı. 
yaca~ına ve zaaflarım ycnmeğe 

ça!ışacağına göre ne diye kayb~ 
accckti? 

Dar ve tenha bir yoldan gidi· 
yor, kaldmmdan yürüyordu. Yo 
lun ortasında dere gibı çamur ve 
su vardı. ): oııın kuşesinde birden. 
bire on yedi on sekiz ya~lannda 

biriyle :burun buruna ~eldi. Deli· 
kanlı Almanıara yol vermek emri
ne rağmen çamur içine ineceği }'CJ 

de dıvara dayandı. Haym kamçı 
sını kaldırdı. 

- Alman zabitlerlne yol ver. 
mek laıtmgeldıgıni bilmiyor mu 
sun sen? 

Genç Fransız meydan okumı
yan, fakat ayni zamanda kork.mı 
yan bir nazarla Hayma baktı. Bu 
bir lise talebesi olacaktı. Gözlerin. 
de bir i~yan ifadesi dolaştı, çabuk 
söndü ve yerini tevekküle bırak 
tı. Ayni -zamanda inadmı da hı· 
rakınamıştı. J(amçıyı yiyecek, la 
kin kaldmmdan inrnirecekti. 

Haym etrafına bakındı. Kim 
seler yoktu. 

-Budala! diye söylendi. Hay· 
di git buratlan. 

Almanca olarak mmldandı: 
- Cesur px.uk! 
Delikanlı almanca biliyor olma· 

lıydı k.i. ~na bak· 
tı. Tereddüt etti. Sonra acele et. 
meksizin yana Mı- adam attı ve 
yürüyüp gitti • 

H!dise Haymı ne,elendinnişti. 
Evine girer ıtimıez yVııü bfüıbü· 
tün güldü. .A" anı.da serbest 
olabile<:Ut, ~i sak1aaı«k. iki 
yüdQ olmak ~riyeMnrlen kur 
tutacaktı. ~4tni ve ~p'ltunu 
çıka.nmiğa ~~mıetb\ mah· 
zen katma iftdi. 

(Devemı var) 

HABER - Akşam POtitnsı s 

(Yanlış kıtap) Dedikodusurıun akislerı .................................................................... , 11111 

Hınuıstanda dünyonıo en cı;kı ın:.:ınıarı aruı;ıııua 

il 

~oz ismail Habi in 
-51- l a:an: 1... lJusch 

35 yılını v:ıhııler ara~ındo geçirmiş bir Alm:ın seyyahı re gezd'ren 
Suda yaşayan ilk insanlar · karaya y 1 an ış bulanın yanhşını 

s~. 
buluyor 

Çlkdıkf an SOnra bir ÇOk yeni (Ostyaru dünkü sayımızda) 
UZU VI B r kazan d t I ar D~nildiği gibi, Mu.~tafa N~ha~ 

dm kıtabında (etraf -u sevahıl -ı 

Dikkat olunursa Kuıagımız,a 

burnumuz bugün bilfi. sebep iç ta
raıtan biribırine rnerbutturlar. 
Kulağımızın iç tarafında henüz 
,·azifeleri keşfedilemiyen birtakım 
kanşık teşkilat vardır ki, bunla · 
rın vazifeleri hiç bır zaman anla · 
şılamıracaktır. 

Çünkü bunların bugün vazife · 
leri yoktur. Onlar ilk ins::mlarm 
sıcak denizler içinde yaşadrklan 
pek eski zamanlara ait ve bugü.1 
dmnura uğramış, bozulup büzü · 
lüp tereddi etmis uzuvlarıdır! 

"ıtekim ceıl'n ııaıınde ıken, ya
ni ana rahminin içinde iken ço 
cuk bu uzvu vasıta:;'le kap:ılı ve 
su icinde bulundufo halde tenef · 
füs edet>umekteaır. Unın teşck · 
kül ettikten sonra bu cihaz ve ka 
biliyet lı'ayboluyor. 

Hatt.A boğazlamnızda (badem 
cik) dediğimiz uzuvlarımız bu 
gün küçük yaşta ameliyatla çıka 
nlryor. Çünkü bugün insana hi~ 
bir lüzumlan kahnamı§tı. 

Halbuki bunlar bir zaman sı . 

cak denizler içinde ya~dığınm. 

zaman nefes alabilmemiz için fa· 
aliyette bulunan galsama cihazı 

nın artıklarıdırlar. 

Şüphesizdir ki insanlar sıcaı 
denizlerden karalara çıktıkları za 
man karalardaki hararet derecesi 
nin de denizlerden farkı olmamaı. 
lfızım geur. 

Gene §Üphe yoktur ki öyleyd 
de. Yani deniz ve karalann hara 
retleri a~ğı yukarı müsavi dere 
cedeydi. 

Tufandan evvelki kıtalara ilk 
cıkan insanlar, arzın ilzerindek 
fazla hararetten kesif, fevkaındc 
bot miktarda oksijen ve su buha 
rmdan dolayı suya yalcın bir ağır. 
lıkta olan havanın içinde en ufal\ 
bir kımıldamayla büyük mesafe 
lere sıçrayabilir bir haldeydi. 

Onun içindir ki vücutlarımız ö 
ne doğru iğri ve bacaklarımız yük 
sek olmuştur. 

Tufandan evvelki Hindistan kı
tasındaki ilk insanların kfunilcr 
siyah renkte ve bugünkü Avus· 
tralyalılar tipinde olduklarına as 

· ta şüphe yoktur. 
Vakia bugün dünya kıtalan ü 

7.erinde siyah, san, kırmızı ve be. 
yaz derili insanlar göm1ektayiz. 

Fakat insanda asıl ren~in siyal 
olduğuna katiyen şüphe olamaz. 

Bugünkü herlıangı renkte in:.ar 
olursa olsun vücutlarında ben de· 

nilen sirah noktalar hala devan. 
etmektedır. Bu siyah noktalar de 
rilerimızin mılyonlarca sene ~ 
,·elki hassalarrnın son işaretleridir. 
Yani, bu benler isbat eder ki de. 
rilerimiz siyah rengi hfila ihma 
edebilmektedir. Diğer taraftan u· 
mumiyetlc tufandan evvelki ilk 
insanları maymundan gelme say 
dığı.mız için gayet kılh tasawuı 

ederiz. Halbuki Hindistanı tetki1' 
edenler hayretle, fakat gayet ta 
bii o!arak görürler ki kıllar insar 
vücudunda sonradan güneşin ül 
tra - viyole §Ualannın gudjeleri· 
mize tesirile vücuda gelmi~lerdir 

llk in anlar, Avustralya ınsan 
lannda görüldüğü gibi. asla kıllı 

değıllerdir. Bilakis su mahlukları 
gıbi mücella, kıllar ve düz derilı 
olarak karalara çıkmışlardır. 

Kıllarımız o zaman denızler i. 
çinde işit.mel{, duymak ila.h gib 
bugün (beş hissimiz) dediğimiz 

hiJeri almamıza yarıyan po;top 
lazma uzalmalarmm güneş tesirile 
tereddi etm~lerin:len baş!rn bir 
şey değildir. 

Göı tamarnile teşekkül ettikter 
sonra bugün kaşlarımız yerinde o 
lan tüylerin hassasiyeti kaybol. 
mu:.tur. Yanı gütlerımiz ilk ka~la 
rımızdı! Deniz üzerine çıkmayr. 

ve gün~ maruz kaldıktan sonr. 
gözlerimiz te!iemmül edince gör 
me duygusu vazifesini kaşlarımız 
daha mükemmel surette teşelcltü 
eden gözlerimize terkelmişlerciir. 

Keza b1yıklarımız ve sakallan 
mız da. Dudaklarımız yiyecek f 

içeceklere karşı mükemmel hassa. 
siycti aldıktan sonra manalarını 
kaybetmişlerdir. 

Vücudumuzdaki bütün kıl nıer 
kezleri bu suretle ilk iptidai vazi· 
fclerini yarubaşlarında daha mü 
kemmel t~ehkül eden uzuvlara 
terkettikten sonra kızgın güneşin 
ziyasında yaşamaya baslayan in. 
sanlarda kıllar halinde ço~almış 
lardır. 

Dıkkat edılirse en çok kıl, ta· 
mamile güneşe amut bir surettt 
daimi maruz kalmış olan basları 
mızdadır ki saç haline gelmiş bu. 
lunmaktadır. Eski, yani tufandar 
evvelki Hındistan olması rn.zımge 
len havalide gördüğü..ın Hint insar 
la ı a rasmda bu büyük <leği ;iklik 
lerin geçiş devrelerini görebilmek 
kabil oldu. 

(DC\'tıml \"&r) 

bubayre) denilecek yerde (bu. 
hayre) nin mlicerrt!d şekliyle I 
(hahirr.) kaldığı vakidir. Bunun 
gibi farsi (bahadır -i dildar) 
terktb'nin bağlantısız kaldığı da 
d:>ğn.:C:ur. (Sine -i tar .i şeb -i 
yeldada) rnı=raında (tar .i şeb) 

terkibinin müellifçe (na - reşid) 

gibi okundul-ıı. öyle izah edilmiş 
olmasiyle ·sabittir. 

Fakat (Muasır Edebiyat Ta. 
rihi) nde ( cnrı sahhaf) terkibi
nin yazılış şeklini şiddetle mü· 
aheze eden (Edebi Yenili~imiz) 
müellifi biitün yukarıki kusurla. 
rı unutturacak ve csmayı üzerine 
sıçratacak bir hatayı da burada 
i~Jediğinin farkında olmarıştır. 

Lılfontenden Recai zndc Ekre· 
min nazm ile tercüme etti"ri (Ho
rozla inci) fıkr.ısrnı eskilerden 
okumayan, bilmiyen yoktµr. 

Hani bir inci bulan horoz, bu· 
nu kuyumcuya götürüp bir kaç 
darı tanesini bundan değerli gös. 
terir; bu manzumenin ikinci -par
çasından bir mıtraı naklederek 
üstad, diyor ki: 

(Can &ahafıı arzed~b euıri) 

Gene bir küçük mrrc-adn kaç 
hata? 

.~1ıaraın aslı ıudur: ''car anh· 
hafa .•.. ,, ( gahaf) değih ( anhhaf), 
(car) iz!Uet değil, mücerret. Ve
zin iki def gitti. 

Terlıip yapınca ınllna da gidi
yor: Kom u &!thhafa götünnü1t 
yerine &ahhafın kom§USU §eklinc 
girtliği için ... 

Bir küçük mısra tenkidinde 
kaç hata ve hatanın kaçıncı tc· 
kerrüril? Evvelft, veznin iki defa 
değil, bi rdefa gittiğini bile bu 
kadar kat'iyetle iddia etmekte 
haklı olamaz. 

Bu iki vezin bozukluğu vehmi
ne vücud veren noktalardan biri 
{sahhaf'a) nın bir (h) ile yazıl· 
ması olacak. 

Biz buglin (sah - haf ·tar) de· 
miyoruz, (sa - haf - lar) diyoruz. 
(kav - vaf • lar) demiyoruz, (ka· 
vaf- lar) dediğimiz gibi ... ve idtlia 
edebilirim ki, Recai zade de (sa· 
haf) diye konusuyordu. Bir İs· 

tanbul çocuğu olan üstad Elrre· 
min (Zor Nil:fi.h) da iistad .ı sa
ni edasiyle konuşmayac<ı.ğında 

kimin şüphesi olabilir?. 
Fal:at biz İsmail, Habibe uya· 

rak, öyle konuşsa bile öyle yaz
ıruyacağım, yani cı:ıki imllida 
(h<>) nrn ücıtll"c bir c!e (şedde) 

konduracağını kabul edelim. B..ı 

kelimeyi bu mısrada bir. (h) ile 
imla eden Mustafa Nihad Türk 
harfleriyle kendini gösteren bu· 
günkü imla kaidesine uygun ha. 
reket etmiş değil midir?. 

Biz, bugün söylediğimiz {'.ibi 
yazmıyor muyuz? Acaba börle 
yazılınca vezin bozuluyor rrıu'. 

'Ostadı bu nokta üzerinde hata 
iddiasına sevkcden de zaten bu 
zan! Halbuki yukarıda. bir ba~ka 
mümısebetle yaptığım işaretten 

de anlaşılmıştır ki bu zan. bir 
vehim veya bir zilhuldan ibaret· 
tir: Zira; eski şairler aruz vez
ninde uzun, kapalı hece ile ltar~ı
lanm~.k icap eden cüz'lere uzuıı 
olmmak suretiyle kısa hecel~ri 

de karşılık göstermeye ccvnz ver_ 
mi!'llerdir. 

Mesela (Ne ıktiza) terkibinde 
(fe) mııadili olan (ne) hece· 

sini (nece) gibi uzatarak (ffi) 

cüz'üne muadil saymışlardır. Ek· 
rem beyin eserlerinden buna bin 
misal alınabilir. 

Gene onun icin Ekrem beyin 
eserlerinde (sah - hnf) bir {h) 
ile yazılı olduğu takdirde de vez. 
nin (la - ti!n) cüz'lerine tekabUl 
edebilir. Böyle yapana hata et· 
tin denilemez. Hususile 19 un· 
cu asır muharrirlerinden birinin 
bir metnini 20 inci asırda yazıp 
okumak i![in o muharririn sı:ğh. 
ğmda bunu nasıl okuduğunu 

tesbit gibi bir imk5.nsızlık yanın· 
da çok şükUr, i:nlllda bir de ya
zanın kendi telaffuzuna riayet et. 
mek gibi bir kaide icat edilme · 
miştir. 

Yeri gc;lmi§l\~n .s.P.ylçmeliy,iA. 
ki arap harflerinin ttirkçcyc irca· 
ından sonra revaç bulan imla, 
farsi ve araıbi kaidelerle yapıl. 

rmş isim ve sıfat tcrkiblerinde 
mesela (kaide -i arabiyye) ter· 
kibinde (arabiyye) sıfatmı bir 
(y) ile yazmak gibi bir yanlışlı· 
ğa göz yummuş, kelime, lıu im. 
15.siyle, orabi ve farsi olmaktan 
çıkacaaı için, artık farsi kaidesile 
terkip yapılamazken buna • kıli· 
şe tel5.kkisıyle - mü::nade edilmiş.. 
tir. Yani Cenab Şaha!,,eddinin 

teşbihiyle, herkesin burnu akın· 
ca nezlenin tabii hal addolunlna· 
sı gibi bu hata da imlada tabii gö. 
rillmiye başlamıştır. 

Derslerde hocaların kendi iç
tihatlarını değil, (icma "1 üm· 
met) i gözetmiye mecbur oldu. 
ğunu bildiğimiz için biz (sahaf) x 
(scıhhaf) yazmayan Mustafa Ni
had değil, İsmail Habib olsa da 
avni ~eyi sövliyecektik. 

Ev kadınlarına tavsıueler ~1 cı işe duyduğu is.. 
~ 'etııehıüzum gôrmü· ~ ... _. .. ..,....,.__.,.. ...... ,... .... .--_...._ __ _.._..,......,.._.._ ....... __ ... ______ __ 

Hele vezin. bozulmadıktan son
ra söylenecek hiç bir şey bula· 
mıyacaktık. Halbuki İsmail Ha. 
bib. veznin iki defa gittiğini gö
rüyor ki işte asıl şaşılacak hü· 
kümlerden biri de budur. ~: Reçellerin şekerlenmemesı 

~ 8thı:ıiBken W<;J.iyc-
~ı' dedi. Büyük me~· 
%ı er Vermek 18.zım. Fakat 
~ll ttıusiki isterim, askeri .. 

.. * * 
titısu 

nceıi ve dalgm, evi. 
• b· ~P.r-eıi ., ... ,...,~ ... ~ ... k'". 

ınad ~._ u 
~a otunnaktaydı. Ci· 
~.t:ce uı.ı ıuuı.c~'iiM ev. 

~~. ~ ~~lcesi ~e bı· 
.~~% tıği Yerde bir deh,et 
" ıı ~· .takip ettiği kaldı. 

liQ .. Viller kaçışıyordu. 
~liik meydanı geçti. 

?-... eve d .. 
\~ raIDn o:ıme saati yakın 

, th:_ .. en Amerikan ia5{' 
b~onu ~ını nde, eıan, aç ve 
"tlt~~an mürekkep bir 
tla.nda teydi. 
~ te b~u.-ıan yegfule si 
~ .. ı~h blıglemün asılı bu· 
'lir~ ::\tıır1 ÖniİMPT'l (!er.t'T" 

\l, c 
NVnra bırucnuıre 

iCln 

Reçeller tıırn fazlaca duruma kavanoz
lar için~ ~erlenir. içindeki ıokcr kıtır 

kıtır ağza 'clir. Buna mani olmak için re· 
çelin hava ıtır.avına mi"11 olmok llzımdır. 

Bunu şöyle temin cdebilirsinie: 

Reçd ~ '\le ~in tam üs
tüne iki tarafına gliserin sürlilrr ti§ kAğıt 
koyunuz:. R\.-çcl han. almayr..ca §Ckerlen. 

mcz. 

çiçekleri tazelemek için 
Salonunuzdaki ç.içek demetlerinin öm.. 

rünli bir ınthldct uztiu.ak mü.nkündür. 
Bunun için çiçekleri fıkır fıkır kayu:amış 

suya, saplanmn bir kaç santimetrelik bir 
kısmı ıMaıımırk IW'ctiyle, koyunuz: vo ıu 
tamamiyle soğuyuncaya kadar öylec;cı brra· 

kınız. Suda.1 ~\kardığınız zaman çiçekle -
riıı a:ıplannın sıcak suya temas etmiı kı· 
snnlarınt kesin;z, Ç§~re"':J'lmi Wa ca:nt•. 
lık gelmiş-9!dugwı 

Yumurtanın muhafazası 

usulü 
Yumurtayı yazın ibol ve ucuz zamanmda 

alıp kı§ için saklamak üzere bilinen usul • 
terden iklsini kay~delim: 

Her iki usulde de yumurtaların temiz ol. 
maı;ı ilk şarttır. 

1 - ince elekten geçirilmiş c.liun k&nU. 
rü ile istenilen büyü'dükte bir kap bu i§e 

kafidir. K.ıbrn dibine ince klilden bir m~
taz konulur ve üzerine yumurtclar b:rbiı-

lerine temas etmede:ı yerleştirilir. 'O&!leri

ne de tekrar kül dökülür. Bövlece hir mik. 

tar kül bir sıra yumurta konırok surctile 
kap doldurulur. 

2 - Diğer bir usul de yumuıt.ılann üze. 
rine bir t!iy veya bir fırca ile zeytin yağı 

silrn.ektir. Buı.da d~at cii.. c.:k n-wkb 
yumurta kabuğund:tld mc:ııımclcrln }":ıf;la 

iyice knpanm:ı olup o 1 m a m a s ı <1 r r. 

~ sa~ylarca sonra bile Y.U.-ıu:rt .. e:in-
·- ::;ini rımhsfaı:a a!:cL 

Sürahi şişelerini 

temızlenmesi· 

Süratı \leraeki sudan hasıl olma, tortu 
lekelerini temizlemek için :sürahinin ıçıne 

yumurta kabuğu atıp a~ ile çalknlamak 
kafidir. 

Zeytinyağlı şişeler Sud Kustikle ko. 
layca temizlenir. Petrollu şi~eleri de kireç 
ve kumla temizlemek mümkündür. 

Pratik ölçüıer 
Yemek tarifi kimpla.rına göre yemek 

yaparken ev kadınları epey müşkülata uğ· 
rarlar: On gram un koymak i:ap et"e bu· 
nu eczahanede mi tarttırmah? İ"te size bu 
müşkülle kar~ıla~ma .anızı temin edecek 
halci~ pratik ölçüler: 

Bir çorba ka.,ıeı ise 20 gram u;;ı, Jü gram 
tuz, 7 gram toz şeker ahr. 

Eir sor' 1, :ı;·ğı: c., gra-n en, 30 gr<:m 
ince toz şeker, 40 gram tuz alır. 

!\fayiicre g ... lince bir çorb:ı kaşrğt 20 
gram-ı su. 18 gram 7eythıyağı aı.r. Bir 'kalı. 
ve k~·~ı ise 5 gıunı ı;u, 4.5 gıam zeytiı _ 
Jlıtr.adtr .• 

Acaba (car) izafet · bunun da 
doğrusu sıfat terkibi - halinde o. 
tunca mr vezin bozulmuş oluyor? 

Ön-:eleri (hurşid) gibi ke;ime· 
!er iz af et ha!i:ıden çrkarıl:iığt, 

mücerred bırakıldığı içb Mu'Jtafa 
Nihat vezin katilliği ile itham 
olunuyordu; bura.2 da aksi. 

Olabilir a, fakat niçin? Bozul· 
sa bozvl"a (cari sah haf) yerine 
(car sahbaf) denild:ği zt?.man bo· 
zulmuş olabilir, birincideki hece 
sayısı dörtten - (car) uzatıla· 

rak okun~adrltça - 3 e inmiitir. 
denilebilirdi. 

Fakat bunu yapan da Mustafa 
Nihad değ:l, böyle olacak diyen 
ke di .. i.. .. 

Bununla b"raber (böyle ola
caktır), (do3rusu budur) diye 
gösterilen şel:il bütün bütün yan. 
hş, zaten doğru bir metni bozan 
bir yanlışlıkl Bu mısram buJun· 
duğu pnrçamn hele bir tamamım 
okuyunuz: 

(Sonu Yann) 



6 'RAB ER - :&.lisam Pos{ım' 

-
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·19 lK!NClTEŞRiN -

a san 
. 

' 

' . , ... l ·- ~~~~ .~ . . . oz 
i nkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bu l antı, g~~e 
karşı faydGsı vardır. tftr yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek al ~abılır.l 

Şişe 30 iki misli 50 dört misli 80 k r. HASAN ismine ve markasına dıkk8~ 
HASAN DEPOSU Yeni Adresi: BAHÇEKAPJ ~uer~Ö~ 1 ~a:;~:~dl 

19 - 11 - 939 Pazar 
18.00: Program. 18.0.;: MC'nıl ·kt· 
saat ayarı, Ajans ve ıııelC'oruloj hu 
berleri. 18.25: Mü:ı:ik (füıdyo caı 
orkestrası). 19.00: Çocuk saati. 
19.30 : Türk müziği: (Fıısıl he)cti). 
20.30: Konuşma. 20.45: Türk nıüzi
~i: Ç:ıl:ınlıır: Cevdet Kozun, Reş:ıı 

Erer, Fahire Fersıın, Refik Fcrsan. 
1 - Okuyan: Semahat Ozdcnses. 
1 - Udi Fahri - Hicaz: şarkı: (Ba· 
h:ır losa çerucnzar olsa). 2 - Şevki 

Dey - Hicaz kür şarkı: (Demem c:ı
nn beni ~·adet). 3 - Tie!ik Fersan
Hic:ız şarkı: (Göğsümden ka~·ııı 

gitti) . 2 - Okuyan: Necmi Hiza. 
Ahıskan: 1 - Şakir Alla - Ferah· 
nak Yürük Senı:ıl : (Bir dilbere dil 
'düştü lı:i). 2 - Cemil Bey - faic: 
şıırkı: (Ilir nlgı"ıhın kalbimi elli e
sir). 3 - Arlııki - E,·ıc şıırkı: (A~ 

kınla har:ıp olduRumu). 4 - II:ılk 
l'ürküsü: ( Büllıül). 3 - Okuyan: 

G ü zelliğinin 
Yok 

S ebebD var. 

1 istanbul in ~is c: rlar baş ~ 
Müaürlüğündeu : 

lliikınii ikinciteşrin sonunda hilecck olan ıniiskir:ıt tc:zkerclerinin 
ycnileıııııe ınu:ırııclc~iııe :!:!-11-!l:J'.1 giiııünu~ hıışlanılrıruk j-1:!-!):J!) 
s:ılı giinii ak~:ıınıırn kadar dcnıın cılcccklir. 

'J'l·z kere lcrini tcc tlit ellirrııek i stc• ycıı satıcıların tayin ulıııınn giin
lcrde ellerindeki leı' crelcrile Kıılıat:ı şla kiıi n h:ı5111udürlüğüıııüıc mürn 
cıı rıt etmeleri ve 5- 12 !13!1 t:ırilıinden sonra tezkerelerini ) cnilenıiyerel\ 
içki ı;:ıl.ınlar hakkında kanuni takilınl yn:nlacn~ı ililll olunur. (930:ı) 

1 Se~imiye Askeri Satınalma Komisyonu i ~ an .arı 1 
Scliıniye Tiiıncıı ,.e K :ı r:ııl t> niz boğ:ızı hirliklerile lloydarpıışa s üel 

h:ıst:ınesiııin ihtiyacı ic:in e\·:-.:ıf ve şcrniti ıl.ı!ı i linıle (ii!>.000) kılo (;ür· 
geıı fırın oduıııı H~ nırşc odunu knp:ılız:ıd ıısulilc eksiltmeye konıııu~tur. 
Eksillnıes l 2i·l Hl39 p:ll.:ırıc~i giinü sanı 15 ıc SelimiyC'de!d tiimen sa· 
tınıılma komisyonunda y:ıpıl:ıcııklır. T:ıhıııin hcıleli (!l:>81) lira (iO) 
kuruştur. ilk teminnl (i07> lira (li3) kurıı)IUr. Sartn:ııne hcrgün komis· 
:\Onuınuzdıı görülchitir. ~liihürlii teklif mektuplarile ilk teminat \'e ka
mınıl:ı yazılı vesaiki ihtiva eılecek olan kapalı zarrlar ı n ck~iltmc saatin
den bir saat cvn.!inc k:ıtlar komisyon b:ı5kaıılığııın vermeleri lfızıındır. 

(9332) 

Ankarapalas- izrrıi!, 
. f ELE FON : (349,ııt 

! mıirın eıı mod~nı. en temı7 ve etJ muntaıB~· 
yuvasıdır. K onfor. ternızlik, ucuzluk aoktasında.IJ 

~ ' ra Palasın fevkınde otel yoktur. ,. f 
lr 

1 
Banyolu, •kaloriferli, müteaddıt 'irı::;;t.rh oıd ~ •" Türkiye _umhuriyeti bi nefis yemekler veren lokantayı. pastahaneY1

• 

raathaneyı ha vıdır. 

Melek Tokgöz. 1 - lleş:ıt Erer: Gös 
teri. 2 - Küzım Us - 1-\lirdilihic:ız:· 
kar şurkı: (Kani değil). 3 - Artaki 
kürdilihicazklir ş:ırkı: (Yetmez mi 
tükenmezmi). 4 - Bımen Sen -
Kürdilihicazkar şarkı: (Gün k:ı
vuştu). 21.30: Müzik (Caz:band -
Pi.) 22.00: Memleket saat ayarı, n 
Ajans haberleri. 22.15: Ajans spor 
sen·isi. 22.25: Müzik (Cazband·PI.) 
23.25/ 23.30: Yarınki program ve 
kapanış. 

1 

ırnyatroBar. ve 
~.~ m~ro!~. ~m~ıe~•• I 
Utih '\plartfan konı f4' ak sağlam-

11\!otıran, heM de mfnelcrlnb 

Ziraat Bankası '-
Harp Okulu satın almas koflliyl 
reisliğinden: rJ'' I 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zir at Te ticari h e r n evi banka muameleler i 

s i nema lar 
ŞF.J-IİR TiYATROSU 

'"7\1 B~~il~~.~~n1:.z i~~3e~:ı~~-
~~~ı' Dr.ım kısmı: ŞERMl:\' 1 ---Komedi Kısmı: 

BiR MUHASiP ARANffOH 
--o-

HALR OPERETi 
Bugün matine 1ti 
da ve hu akş:ım 
Eski Çağlıy:ındıı 

s:ıat 21 de (Eski 
hamnm eski Tas) 
i'az:ın M. lbr:ıhiın 

-0---

Alemdar sinemesı 
'Ebediyen ben seninim 
Denizaltı arkadasları 

Almanca · dersi 

bozu:nıasını \'C &:ır&rmasmı men. 

ederek daimi bir gkeHlkJc maU... 

faza eden unn en ku~l dit 

mM'unoclor. 

Her sabah, Oite \ 'C Akfllılll ye

mekler den sonra günde S defa 

RADYOLıN 

Yatak, yemek ve çalışma 
odalarile salon takımları 
''elhasıl hcır nevı mobilyalar: 

avizeler ve kristal takımları 
BAKER (ESKİ HA YDE!'\) 

:nağnzalarında teşhir edil 

ıuckte ve her yerden ucuz fi. 
at \'c mUsaid şartlarla !'!a

tılmaktadır. 

Seri ve asri HABER Metodiyle 

ıve mutedil ücretle ders almak is 1 Dr. 1 RF AN KAYRA j 
l.eyenlerin "Almar.ca öğretmeni,, 

RÖNTGEN M OTE HASSISJ ismine mektupla gazetemize mü 
racaatı. Türbe, Bozkurd Kıraatha-

·1--BIJ-----(."oı-uk Hekıııı 

Paz:ırdoo mııada tıer giln 
saat 15 cı .. n sunrıı. l't'letı • n ı• ,., 

rer sokak No. 8 · 10. Öğleden . 

sonra 3 ten 7 ye kadar. ı 

Satıahları li .30 ı kadar; ak~ro. 
ları 17 den 'onrı l.6ll'lı 1ayyan 
... p. l>oıre 2: ~o 17 ılr ha,ıatıırtnı 
kııhul eıl tr f7 tlf'/t.n · 2at~) 

----------~----~-==~~~!!!~~!!!!!!~ 

'

# Mektep Kitao'arınızı 1 
Her sene olduğu gibi. bu yd da 

Vakıt Kitabevin-
__ a_e_n_a_l_l:mırıni!ml z_ amese-..•Y 1 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Banknsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA.na göre ikramiyeler 
dağıtılacaktır: 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" ,, 
,, 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 4,000 Lira 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

2,000 ,, 
1,000 " 
4,000 ,, 
5,000 " 
4,800 " 
3,200 " 

J>t K K AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
lira-Oan aşağı dtlşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 
razlaelle verilecektir. 

Kur'alar senede ·l de fa, 1 l<Jyl ü l, 1 Blrindkı\nnn 
1 Mart ve 1 Kamran t a rihle rinde f,.'ekilecekt.ir. 

Harp Okulu sabn af ma lteMi&'8ftU 
reisli~inden: 

1 - Harp Okulundan <;ub:ıy c:ıkııcak okurlıır için (i71) adet kı.tttıt 
p:ııarlıkln sntın :ılın:ırııktır .. 

P:ı7.nrlığı 21 - 2. Teş.-,!139 ~alı giinü saal H de Anknraria Harp Oku
lıı h i nasınd:ı müteşekkil komisyonda )npılacaktır .. 

2 - ~hılınmıncn bedeli yirmi iic bin yüz oluz (23130) lira ve ilk le· 
ıııin:ılı l i3' lira i5 kuruş şartnamesi hC'r 11iin Ankar:ıda mcz:kür kom is
~onda ve lsı:ınhulrlıı l ~t:ınlıul levıızmı ilınirliği sntın alma koınl11yon11n clıı 
Riiriil<'lıi 1 i r. 

3 - l ~ks illınC'yl' "
0

r('f'" ' · l ~ ··lıı r:ırlıı;ıını>~ iııılı• \:tlllı \'('~~k \"(' ilk le· 
rn inal nıl'klu'l ''l'Ya ııı:ıklıuzları ile belli gün n sa:ııte koıııis) onda hu
lunm:ıl:ırı. (!H50 . 

1 - 1Hlltf) 01.iı1ttMlan subay c:ıkacak okurlar ic:in (77i) f 
ı;izme paıarlıkla satın alınacaktır. ı.ıırl6J 

Pazarlığı 20-2. Teş.-939 pazartesi günü saat 14 de .ı\P ıt 
Okulu binasında müteşekkil komisyonda y:ıpılacaktır. ) Ji~~I. 

2 - Muhammen bedeli ( on bin yedi yüz doks:ın dört tSi fl'ı' 
tcınin:ılı (sekit. yiiz dokuz) lira (elli beş) kurıışlur. Şartnıırll (11 • 

Ankar:ıdn nıczkCır komb;yonda ve lst:ınbulda fsıanbul le'' 11~1

1 irlil sntın ıılın:ı komb;~onıınrla Eskişchirdc; Eskişehir lc,•az:ıın rı iıJ 
ıılmıı koınisyonundu sörülcbılir. ·ı. ,-t 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ş:ırln:ımcsindc y:ızılı ,•esıııisfo~ 
ıniııat mektup ''cya makbuzları ile belli gün ve saatin koıtl 
luıımaları . 

l Is. Komutanh ğı Satrnalma ~omisyonu ı ıAnlıfı 
ııl f 

Ayazağada SÜ\'ari binicilik okulunda kc5i[ cetveli ,.e (c;e ~~ 
ıneslııe göre yaptırılacak nnllı:ınlhane ve saire :ıçık eksilim; ô• r, 
tur. Münakasnsınn 7-1. kiınun-939 perşembe günü sa:ıt 1 ııe""1vı 
lacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. :'ıfuhammen keşif 111,ıı:ı liradır. ' tık teminatı 228 lira 38 kuruştur. Keşif cetveli ve ş:ır111ıe fı 
gün koınisyonuınıızd:ı görülC'hlli r. hteklilerin belli ı;üıı ,·c 511 

lııln Komutanlık satın almn kom byonuna gelmeleri. (!1456) 
1 * «· "<· 1;:ıl'' 

Komutanlığa bağlı birlikler iı;ın 2rnooo kilo mnkarn?11111
39 ,ıı11' 

in ınün:ıkasası yapılacaktır. Znrflıır komisyona 25-ll.teşrın·!I ıtll 
günü ı;aat 10 ıhı yerilmiş oln<'nktır. Beher kilo5uııun muh:uıııı 111111 ~ 
17 kıırıı 5tıır. i lk tcrııinnlı 3060 lirnriır. ihalesi ayni giiııde j~ıı ~o 
isteklilerin lıelll giiıı \ ' C saatte Fınılıklıdu komul:ınlık satına 
nıına gelmeleri. (9157) ~~ 

* ~ * ·ıılll 
Komul::ınlığa bağlı birlikler için 9GOOO kilo arpa şcbrİ):c~'ııet'~ 

z:ırfla mün:ıkas:ıst yapılacaktır. Zarflar komisyona 2:i ik10
10 

P' 
cumartesi günü c;ııot 11 de \'erilmis olac:ıklır. Beher kilosu~'gurıtil 
ıııen fiynlı 15 kuruştur. ilk leıninrıtı 1080 liradır. lh:ılesi nY11 ~ k ~~ıı 
lucaktır. fc;teklilerin belli gün Ye saatte Fıııdıklıdn konıut:ıll 1 

J.:omi~yonun:ı l{elmeleri. (8158) 

Okulu Harp 
Komisyonundan: 

Sahnalma 

-- ı ııırıe 9,t 
1 - Harp okulundan sulıay ı;ık:ıcak okurlar ic:in 11• şrııl c 

:ı~· ı k t•k!lillnıe ile ck,illrneye konmuştur. Eks i l lııı c 28 it.iııc•~~I ı.:o"' 
lı günü s:ıat 15 de Ankııradn harp okulu lıinnsında müte~ck 1 

" 

da yapılacaktır. • 11dır·; 
2 - Muhammen bedeli 1542 liru ve ilk teminatı llÜ 1 ;~ıı 1 

nameııi hergün Aıtkarada mezkur komisyondan ve tsııınbll 11~ 
IC\'3Z111l amirlfii !tatınalrna komisyoıııınıl:ı giirüiehilir. ilo: ,e p 

3 - asiltmcye gelec~klcrin şrırtııııınesintlc yazılı ,·e)ll rıd:ıl 
nıi nıal mekhıp \'eyn makbuıları l~lli siin ,.c .saatle komisl·o 
mal ıırı. (903) .J ..... " 

1 - Harp o~n ~•av çıkacak okurlar için i71 :ıtltl ,tf 
ra sand1'*' kAIM'!ı ,..-nkı ekı:iltmeye konmuştur. ııd' fi / 

H-Uilt~ 2e ikincitetrin 9!19 salı giinii saat ı 1 de Anliıtr 1 
'kulu bina~ında müteşekkil kombyondn :rnpılacaktır. ıtJfli..-'/ 

2 - Muhammen bedeli (5782) lira (50) kuruştur. tık 
liradır. J" 

Sartname,i her8'in AıHı'.ııraıln ınezk~ kons~·onılıı "'b~ıır· ı 
1 . ·· ır. 1 ı \ l rt ıı hul leva11m Amirl iği sa t ın:ılnı:ı komlsyıınıınılıı görll · ıc ,·t f 

:ı - Ek~illıneye gireceklc•rin şnrtnaıncsinde yazılı ,·c5·'~,.J)İ 
1 ıninııt mektup veya ınııkhuzlnrını havi tekli( mcktuplıırını (9414 

ıaatıen bir saat encline kadar:~<ın lHJlltda hulundurmaJnr1• • 


