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tecavüzler yapılmış 
9ar gençlerinin mütemadiyen 
• 
Se çıkarmak üzere Türklerı BWıariHuıdan 1ıer 

tahrik ettikleri bildirilıyor 
g1ID 'l ört( muha<'lt gc-llyor. tşt.e bugün 

~aris Ve Londrada 
i mali müzakereler 

.. , ....... d'9 .. , .. ıı. .. • g_apacak heyetimiz 
~ Türklerden mele ve eziyetlerine dayanamı-

bl!' aile bugtinkü kon- yarak anayurda stğınan bu aile.. 

\"'llt, !lı!eniyle ıchrimi.ze nin verdiği izahata ıörc, Tiirlm
~arlarm fena mua· (Devanu 4 üncüde) 

komünist enternasyonali 
~aşizm aleyhdarı 
tahrikatı bırakıyor 
~ mu~abil sosyalistlere ~arşı 

sız hır mücadeleye ~!~.~I~~~~> 
1 

~ ~erini himaye etmek 

''~ ekete geçen üç Fransız 
~' bir tayyare... meniz· 
~ ~ \"e ha,·ada. harb faali. 
t;~r telgraflar 8 üncü say• 
~.) 
-~~ 

PF * i i IÇ()ll 

Al mail}· a Bulgarıstana Bu sabah Ankaradan geldi, 

birkaç haftadanberi akşama ekspresle hareket ed 1Jr 

tayyare gönderiyor 
Tayyarelerden biri Roınanya - Vu~os 

lavya hududunda yanarak düştü 
Belgrad, 20 ( A.A.) - Romanya - Yugoslavya hududunda Tuna 

üzerine alevler içinde meçhUl bir tayyare düşmüştür. Tayyare, i~aret· 

Ieri temyiz edilerniyen ve doğu - cenuba doğru ilerliyen bir filodan 
düşmüştür. Diğer tayyareler durmadan yollarına devam etmişlerdir. 

Dü~n tayyarenin pilotu ölmü_ştür. Zannedildiğine gör:!. bunlar 
birkaç haftadanberi müteaddit \'esilelerle gô:-ü dü~rü \'Cçhile, Bulgari~ 
tana ait olarak Almanyad:ın gelen tarrarelerdir. 

--. - ~uman !\l<'nrm<'ncioğlu lJu !;nbah köprUde... .._. 
(l'azlST 4 HnC'üde) 

ı Bir motör 
tayfasını 

atarak 

kaptanı 
denize 
kaçtı 

\ vn~ kadını seven iki adam boöazlaştı, 
biri ötekini bıçakladı 

lhin akşam Boğazda bir vak'a 1 Ereğlili Mehmet ile birlıktc z.ı 

lmuş, bir mot8r kaptanı bir tay. vallı tayfa yı adamakıllı dövmüş. 

:ıyı ö'diirmek maksadiyle deni- !er vı· sonra da bu yetişmiyor· 

:e atr.nştır. 

Hadise Ereğli limanma kayıt. 

ıı ve l!.reğlili Ahmet ile Tevfik 
idaresindeki 22 tonluk Elçin 
mctöründe geçmiştir. 

Motör akşam saat 18 de yük. 
·digi bal,kaliye eşyasiyle Sarı· 

y. rdcn Karadt:.nize hareket et
mi~ \'e tam Ilo~az açıklarına ge. 
lincl. - i l rada motörün makinisti 
Akçaşehiirli 329 doğumlu Ömer 
oğlu Ziya İlikle kaptan Ahmet 
kavgaya tutuşmuşlardır. Netice
de kaptan Ahmet motô:dc '-ıulu· 
nan ve patron namiyle maruf 

muş ı?:tbi bacaklarından tutarak 
denize atmışlardır. Muhtelif yer· 
!erinden }•aralı olan Ziya sular· 

da çırpınmağa ve feryada başla. 

nuş, fakat merhametsiz adamlar 
bu bağrışmalara aldırmadan yol
larına devam ederek gözden kay

'>oimuşlardır. 

Bir müddet sularda çırpm:ın 

felaket:ı:edeyi bir tesadüf öltı:n· 

den kurtarmıı ve o sırada babi:
~an dönen bir balıkçı moti5rU 
feryatları duyarak zavallql L 
liim halinde kurtarmışlardır. z.. 

(Devuu 4 tmelde) 
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Kulaksız köylerimiz r .. 
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Yazan: H. OALKILIÇ 
Dcrleı ki 20 inci asır medeniyeti bir göz medeniyetidir. 

Yani b.ınLnla tunu demek isteriz: 
E12 çok gözle yaşamaktayız. Kültürümüzün en büyük pa. 

yun kitap, gazete., tiyatro, sinorna, seyahatler, ilah .. ıuretil~ 
gözle alıyoruz •• Konfor dediğimiz §CYİn yüzde doksan doku
zu göz içindir. Tahsil ve terbiye, modnlar ve propngat1dalara 
kadar bütün kültür, uknik ve medeniyet göze göre~ göz için i 
ayarlıuınu ! tw-. 

Gözümüzün diktatörlüğü o dereceyi bulmu!tur ki 20 İn· 
ci asırda §ekil tekrnr her §eYe hnkim olmıya b:ı§ladr. Onifor 
malar, fonnnlar, finnalar, ı:aradlar, mG:lalnr, bütün teknik in. 
şant ve imalD.tta evvel şekil güze:·:ği.. BugÜn hemen her 
sa.hada (modcrnizm) in bütün manası (§ekil) deair. 

Fakat, radyodur ki ilcinci bir me:l-::niyet yarnth: Ku· 
lak medeniyeti.-. 

Şimdi bütün medeniyet, hemen hemen yeni ba§tan kulağa 
göre aycırlnnmağa bn§larunaktadır. 

İlk hamleleri radyo bütün dünyayı ve bütün memleketi 
iki küpe halkası halinde kulağa nıptetınit bulunuyor. 

Dugün göz birliği yerine kulak birli:li 3cçiycc-. Dünynya 
veya halklara her an herhangi bir tesir yapmak istiyorsnnız, 
yıldırun vasıtası, kulağına radyo dayamaktır. 

Bu derin ihtilali kavrayan hükUınetimiz halle tipi radyo· 
Jarını ciddi hiı:r mesele olnrnk ele alnu~tı. Ne oklu?. Bilmi· 
yoruz. 

Hı.(.>ul<l Türiciycde bütün meydanlıırm, tehirlerin ve 
köylerin nı.dyolarla biribirine bağlanması meseloai bugün 
de dün kadar doğrululunu luıybetınemistir. 

1 Memleketin kulak yollariylc dün;aya ve birib:C-ine b::ı.ğ. 
i Janması demiryollarile bağlnr..r.ıaımdan az ehemmiyetli midir? 

1-···-·-··-· .. ·--··-.............................. _ --·-·--··--·--· 

Yakıt 1 Asım Us, "Almnnyanın en zayıf 
tarıırı,, başlıklı makalesinde, Al· 
man)a ile llomany:ı arasında ticıı· 
ret mukavelesi mflzakerelcrinin ::ı· 

kim kaldığı hakkındaki haberleri 
kaydederek bunun scbeblcrfnl arnş 
tırıyor. 

:Muharrir, Almanların piyasn fi· 
yatından yüıde otuz fozlnsile Ro· 
mnnyadnn alncakları b~day ,.e 
petrole mukabil m:unul eşya ver
mek teklifinde bulunduklarını, in· 
kat hu eşyanın Romnnyanın istlyc· 
ce:i şc:rler değil, Almanyada stok 
bir halde bulunan lüzumsuz ma· 
mulAt olduğunu ve Romanynnın da 
kendisine lüzumu olınıynn bu ma· 
mul eşyu mukabilinde İngiltere ve 
Frnnsıının peş.in para ile almnA:ı 
tnllp olduklnn bu§dııy ve dJRer ih· 
rnç maddelerini vermeAe razı ol· 
maması üzerine müzakerelerin ne· 
tıccsiz kaldığını anlatıyor. Asım 

Us, Alını:ınlımıı henü~ Sovyet Rus· 
~o He de iktisadi n.J.zııkercleri ne
ticelendirememiş olduklannı kay· 
dedcrek bu vaziyette Hitlerln bu· 
günkil harbi beş sene idnme etmek 
ıcin Görlnge verdiği emrin icrasın· 
daki milşkülıitın kendiliitinden an· 
laşılncıığını tebnrüt ettlrlyar. 

• iY eni Sabah 
ı Hüseyin Cahit Yalcın, "lüzumlu 
bir i;.i söz,, lıa~lıklı makalesinde, 
Alman :l}nnsının clllnkfi gazelelcr<le 
çık:ın lılr telgrafına cernp vermek· 
tcdir. 

lstanbuldn çıkı:ın bir snzl'tenin 
Hrdigi bir haber rııerine Ahnnn 
ııJansının lıüyük bir hiddet ve sa· 
lc;)nnl:ı neşrettiği lıu telgrafın ha· 
dis •ııln Al:n::ııı e.lcill;:!i tnrafırıd:ın 
Türk hükrtmeti nezdinde şiddetle 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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7..eynep ı ıtmava tutu muş gibı. 

titriyerek sendeliye sendeliye meı 
dh·cnleri indi. Kapıdan çıkıncr 

du.memek için bir kenara davan· 
dı. Elleri ayakları buz gıbı tıtri

yor. Başı ateşler içinde yanıyor· 
du. Kalbindeki alev hep-inden 
milthışti. Kıskançlık alevi ıçını 

kavuruyordu. lhsan odasına bir 
kadın almıştı. Tıpkı kendısine 

yaptığı hareketleri, söylediği ro1 .. 
leri şimdi ona tekrarlıyordu! Bel· 
ki bu kadını daha çok sevmişti 
belki kendisini o kadın için ihma· 
etmi~. Kimbilir belki de evlene· 
ceklC':-ôi ! ! Bütün bu korkunç \'E 

a.cı tasavvurlar i~e dudaklarını 

protesto edildiği yazılıyordu. Hü· 
seyin Cııhlt Yulçm, yıınlış bir h:ıbe· 
rln nnC!lk tauıih olunııbilccciJini, 

lıunun siynst bir mesele ve bir 
"şiddetli protesto,, mc,·zuu yapıl· 

masının memleketimizde ııncıık 

nksüll'ımcl doğurnıııktuıı başk:ı biı 

şeye ynr-.ımıy acnğını, mcvıuubalıs 

havadisin cs:ıs ve ruh itıbarile tek· 
zlp cdilcccl\ hiçbir tar ... '-'ı ela olr~o· 
dığım, bu JJ:ıvndi.sin Alman lı(iku· 

metince "Almnnl a ile Sovyctlcr 
birliği nrnsındn mevcut iyi anlaş· 
mnyı tahribe matuf çirkin lıir le· 
şebbOs,. mahlyctlni nldı~ını kııydc· 
derek, e~er Almanya ile Sovyetler 
birliği nr:ısındıı men·ut dostluk İs· 
tanbulda çıkan bir gazetenin iki 
satırlık bir havadisi Ile tahrip e· 
dllebileceksc Almanyııya gerçekten 
acınııc:ığını yazıyor. Muharrir, Al· 
mıın ajansının telı:ırnfındo bu hnbe· 
rin neşrinin "bnu Türk mntbu:ıti· 
le İngiliz • Yahudi mfimessillerlnln 
müştereken yuptıklorı fııalbetln 

bir nfimunesl,, diye gösterilmesine 
de ccvııp vererek bu llsı:ının her 
tlirlCi hııyıılyet Te ciddi:retin hudut· 
1ara haricine çıkmış, şiddet ,.e nef· 
retle mukabeleye luyık olmu:J bu· 
lunduAunu, Alman ajansı nğ!ından 
Türk matbuatına k~ı böyle l~enç 
bir iftira için muh:ıfflf hiçbir se
beb tasavvur ve knlıul cdilemiyece· 
ğinl işaret ederek diyor ki: 

"A1many:ı "'ı • J.lmfn tahrike gı• .. 
lince. Tfirkb e böyle bir şeyden 

fayda görse hile Jılçbir 7nman hn u· 
ğıırda bir zahmete ,ıinne~c Jüzum 
hissetmez. Cünkfi Almanların kcı\· 
dileri nleyhindc ynptıkJarı fenalığı 
ve prop:ıgandnyı bıı~I a hiç kimsr 
o kadar mtwaf'nldyetle haşn çıka· 

ramaz. Dunun en on delili işte bu 
telgraftır.,, 

kanatacak kadar ı ınyordu. Sar· 
hoş adımlarla yürümeğe başladı. 

fakk! gönlü buralardan ayrılma. 
ğa razı değildi. Görmek, onları be
raber görmek, Üzerlerine attiıp 
bir azılı kaplan hırsile paralama!; 
istiyordu onlan. Tam sokağın ba 
şında adi ve kirli bir ahçı d:Utl<a· 
m gördü. K()sedeki pl!ncercye si. 
per alarak oturup beklerse evden 
çıkanları tamamile bö ebilirdi.. 
Mutlaka görmek istiyordu. Dük· 
kandar :; ... :-: "'h!i.. s:'11di ne yap:ı 
cakt? Burada boş oturaı:ıazdı ya? 
Dükkftnın garsonu başma dikil· 
mişti bile. 

- Bana bir şiş kebabı getiriniz, 
dedi. 

Garson boynunu bükerek: 
- Yarım saat bekliye0ilir mi· 

siniz _ dive sordu - Zeynep mem 
nun olmuştu. 

- Tabii beklerim hazırlayınız 
acelesi yok. 

Gözlerini pencereye dikerek 
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Mektep 
larıntn 

kifapla· 
tetkiki 

Muallira'ller komisyo· 
nunda İ§lcr taksim 

edildi 
foAJ.cbiyat muallimleri korniııyo

nu dün öğleden sonra kız lise -
sinde toplanmı..<ı, vekalet tarafın. 

dan tetkik edilmek üzere gönde
rilen kitablar azalara dağıtılmııı. 
tır. 

Orta mekteb kitnplarmm tet
kilti orta mektcblcrden iltihak e· 
den üç munllimo havale cdilıni~. 

tir. Tetkikler bir ay zarfında b;
tirilerek raporlarla birlikte veka. 
!ete gönderilecektir. 

Komisyon reisliğine kxz li:::esi 
edebiyııt m1;1aI!imi nüleyı:nun Şev
ket, mazbata muharrirliğine d;? 
1smaU Habib seçilerek pazartesi 
toplanmak üzere içtima tatil cdil
mi~tir. Komisyon Faruk Nefiz, 
Behçet Ynzıır, HıfZl Tevfik, 
Hakkı Süha, Murad ve orta mek. 
tcbler namına Bedri Ke.rnaJ, Ni· 
hnd ile Tabir Nejaddan miltC§ek.. 
kildir. 

---0--

Londra radyosunda 
türkçe ne§rİyata 

bas landı 
Londra radyosu Londra elçimiz 

Tevfik Rilştll Arns'ın kısa bir hi· 
tabcsiyle tUrkçe neşriyatına dün 
akşamdan itibaren ba§l&mUJtır. 

Elçimiz Londra radyosuna tc -
şekkUrlerini bildirmiş ve sözleri. 
ni "yaşasın TUrk • İngi~ dost· 
luğu" kelimeleriyle bit.lrml§tir. 

Bundan sonra lstikl8.I ma111ıınız 
çalmmL5 ve tUrkçe havadisler ve 
rilmiştir. Neşriyat her akşam 

Tilrklye saatiyle 18.ts5 den 19.10 
a kadar devam edecektir. 

~ 

Birinci sınıf ticaret 
müfettiılikleri 

Ticaret vekA.leti teftiş heyeti 
kadrosunda münhal bulunan bL 
rinci srnr! müf~ttişliğ~. umumi 
murakabe heyeti azıısından Ke -
msıl Il"'?.ili,.I. Arqön}ıı Sİ"ortn ııir

keti ikinci müdüril Osman Fik _ 
ret ve doıdüncü sınıt müfettişliğe 
1stnnbul defterdarlıffeı varidat kon 
trol memurlarından M.ithat tayin 

edilmlı;lcrdlr. 

---o-

Dört kilo ercin 
sevketl i yorlard ı 
Bq zehir kaçakçısı 

yakalandı 
Gllmrilk muhafaza memurları, 

başlarında Ziya adında. bir aabr.. 
k.alıyla karısı bulunan bir eroin 
şebekesini dört kilodan fazla ero
in sevkederken ya.kalam.ıştır. 

Şebekenin. cleba.,ılan kan koca 
ile şoför Mustafa, Taptaa hanı 

knpıcw tstefamn kansı Lema.rint 
ve Afrodlti admda Uç k13l dUn rj: 
§8.lU adliyeye teslim ed.llm.bJlerdir. 

beklemeğe başladı. Biribiri üstüne 
tam beş cıgara içti. Ağzı, dili ! · 
deta yanmış kabannıştı. Bir ara· 
lık aklına Sami g~di. lşte kendi· 
si de bir iki s:ı:ıt evvel yabanc! 
bir erkekle bir o:iada yap:ıyalruz. 
saatlerce kalmamış mıydı? lhsa. 
run ye'Undaki kadmı kıska'lmağa, 
ne h:ı1<kı vardı? Arada pk büyü1< 
bir fark vardı. O Saminin yanında 
acı bir mecburiyete boyun eğerek 
kalmıstı. lhsanı ne ka-icır <l ... i .. 
bir a~la sevdiğini çektiği ıstırab· 
!ardan anlamı~ı. Buna hiyan~• 
diyemiyordu. Buna, lhsanm Liı: 
ile müştereken yaptıklan bir cina· 
yet diyordu. 

Altı .. cı cıgarayı yakarken gö
zetledi~i kapı actlarak önde bir 
kadın arkada İhsan evd~n çıktı.ıar 
ve koll~o1a güıu ,!rek ahçı dükka. 
mmn <5nünden geçip gittiler. Za· 
valh Zaynep donmu, kalmış ye· 
rinden bile kıpırdayamamıştı .• 
Neden sonra garson önüne Y-emek 

Şehir Meclisinde müzakereler 
- t:eıaı ı::ws 2-1 sms._:ı • 

(C Haseki Hastahanesinin vaziyeti 
tetkik edilmelidir>> 

3ir aza hastahanelerin halka değil 
maarıfe hizmet ethğini söyledi 
Şehir meclisi diln toplanmış, 

azadan Fuat Fazlının men'i lııra.. 
fat talimatnamesinin değiştiril -
mesinc dair olan taktirini kava.. 
niu, ikusat ve millk.iye c;:-cü.men
lerine göndermiş, sandal ve kayık 
lı:lerindc ı;edilc usuliinün kaldınl. 
ması hakkındaki teklif mülkiye 
encümenine, belediye avukatları. 
ııın hariçte serbest iş alıp alamı· 
yncaklarmın tayinine dair teklif 
de kavanin ve bütçe encümenle
rine havııle edilmi~tir. 

Merhum muallim İhsan Şerif 

Sarun'un ailesine lkametgô.h ola
rak ev verilmeden evvel çocukla.. 
rının kimler olduğunun tetkik e. 
dilmek Uzere evrakın makanın i· 
ad.o edilmesi uygun görUldUğünc 

dair olan mazbata okunmuş, aza
dan birisi halkın mileakkafat ve 
arazi vergilerini vermekte güç -
lUk çektiği bir sırada ölen bir 
muallime ev verilirse bütçe mu.. 
vıızcnesinln bozulacağını söyle. 
miştir. Diğer azalar itiraz etmiş· 
ler ve evrak tetkik için makama 

Limanda bir 
müsademe 
Olev vapuru bir 
motörü batırdı 

Dlin ak§am üzeri Sirkeci rıhtı
mı önünde bir deniz kazası olmuş, 
KadıköyUnden 17.50 seferini ya -
pan Ülcv ·rnpuru, Sirkeci önleri. 
ne geldiği sırada 24 tonluk Krl • 
çak motörüne çarpmı§. motör 
parçalanarak hemen batmıştır. 

Motördc yağ iskelesJne götU _ 

rUlmek üzere kömUr ve 44 balya 
1>06 teneke vardı. Motör yaralan
dıktan s~nra köprU gözUnc kadar 
gldcbılmiş ve orada bat~tır. 

Denize dökUlen hamule imdada 
k~uşan kayıhlar tarafmdan top -
lıuımış, motör kaptanı Ahmet ile 
tayfalar kurtarrlnuş, fakat bir 
tayfa sulara knrqıa.rak kaybol 
muştur. Tayfanın cesedi blltUn a· 
ra.malara rağmen hıılunamamır,trr. 
AlakadarlA.r tahltikata ba.~Iamı, • 
]ardır. 

-0-

Yeni yolcu ıp\lonunda 
inşaat 

Yeni yolcu salonunun üzerine 
her türlü konforu havi bir loka.n. 
tayla gazino, alt katına telefon 
aantrallan, ltitnbcı dük.kanlan, dö 
viz mahalleri yapılacak, eski yoL 
cu snlonu ise liınan idaresi tara
fmdan depo haline getirilecektir. 

iade olunmuştur. 
Zeyneb KAmil doğum evindeki 

~tak ad.edinin elliye çıkanlma -
.sına dair sıhhiye ve mülldye en .. 
cUmenlerinin mazbatalıın okun • 
muş, bu sırada Dr. General Re. 
filt Milnlr söz alarak fjunlan ııöy· 

l~tlr: 
"- Belediyenin beslediği bir -

çok hastanelerden halk taıııamile 
i.<itifade edemiyor. Hastaneler hal 
ka hizmet değil, ders yapıyorlar. 
Profesörler, maksat tedrisat ol • 
duğu için müracaat eden hasta • 
!ardan enteresan bulduklarını se. 
çiyorlar. Belediye halk:ı. yardım 

ettiğini eanıyor. Hakikatteyse 
maarife yardım ediyor. liasek.i 
hast:ıncsinin vaziyetini tetkik e
den herkes bana hl\k verecek -
tir.,, 

Sucu dtlkkfllllannda çalman zil
ler, radyolar ve hoparlörlerin me. 
nedllmesi hakkındaki mazbata o • 
kunm\13, mazbata tetkik için ah -
konularak meclis çarşamba gUnU 
toplanılmak üıere dağılmıştır. 

Satye yolsuzluğu 
davası 

Dünkü cek=de ıahit 
mühendisler dinlendi 
FmdıkJıdaki Satye binası yol -

suzluğunun birinci ağırcezada gö
"rillen muhakemesine dün de d~ 
vam edil~, &a}ıiUer dinlenib:n~· 

tir. 
İlk olarak dinlenilen phid mü. 

hendi.s MusWa Vehbi, Denlzbank 
umum mt!dilr muavinlerinden Ta.
bir Kevkebln Satye binasma ıa,.. 
met takdiri sırasında kendisinin 
bulunmasmr söylediğini, tamamı • 
le serbest olmak $lrtiyle teklifi 
kabul etliğini ve kıymet takdiri 
muamelesinde hazır bulunduğunu 
söylemiştir. 

Ewelce Denizbank yapı ve bi
nalar servialndc c;alışa.n nahld mU.. 
hendls Naci, bir gün Neaet Ka.
sımgilin kendisini çağırdığını, Sat 
ye binasına kıymet takdiri için 
beraber gittikleri, raporu hazır -
ladığmr, altı ay sonra Neşet Ka... 
amıgilin raporu tekemmül ettir
mek üzere aradığını ve kimseye 
bir şey eöylememesini tenbfh etti 
ğini anlatmıştır. 

Bundan sonra belediye fen iş.. 
lerl mUdilrU HUsnU, Satye §1rketi 
mUdUrU Frit.a Valler, mimar Fa
rih köpUklU ve birçok daktilo kız 
dlnlenUm~, ve muhakeme diğer 

şahitlerin celbi için halka bir gü
ne bıraka1m1ıstır. 

~ı: lilllJ •''E DDD.uE·~OOIJ=lll"E 
getirdiği zaman kendine gelerek 
çantasına davrandı: 

- Kaç para? 
- Daha yemeden mi? 
- Vaktim yok parasını verip 

gidec-.e~m. 

-!! . 
Başı dönerek dükkAndan çıktı, 

bastığı yeri göremeden sinemay..ı 
doğru yürümeğc b:ı:ladı. LIİi)·e 
hak vermeğc başlamıştı. Böyıt 

hisiz, kJrıtsız, ica'.>ına göre yılıı:
kan, ba~an zalim ve hoyrat ola· 
bilmek irin kimbilir ne acı > 1rala· 
nn ıstırabını çeke çeke nasır tu. 
tan kalbi şimdi yalnız zehMeyici 
koca..-ıa-ı ve iğrenç bir akr~p halı· 
ne gc.m.~ti ! Zeynep de kaibinde 
tahammülü cok g\lç ilk ve büyük 
yaraıun :,ancı~ ııe kıvranıyordu. 

lhsanın kolunda güle oyn3ya 1n· 
dııun hayali ona bır "Venüs,. ka. 
dar güzel fakat katil yıldmmlıtr 
saçarak dünyada afetler yaratanı 
zalinı bir mahlCık gibi görünüyor-

du. İhsan bu kadınla yalnız kal· 
mak için fırtınadan ka:;ıp çatısı. 
na soku:an, iklim garibi bir kuş 
gibi himayesine sığınan onu iterek 
kı\rn <f r~rr etmi.,ti ! "Rıı bir cina· 
yetti! Bu cinayetin İhsanın eliy
le işlendiğine inanmak gözünde 
bütün dünyayı, bütün insanları 
kapkara bir renge boyıyordu. Of 
kalbindeki bu müthiş a~! O acr. 
lanru karanlık ve sessiz bir yerde 
dindirmek istiyordu, halbuki sil'le' 
ma henüz aydınlık ve çok kalaba· 
lıktı. Elektriklerden şııan ışıklar 
\'e kalahaltlctan taşan gürültiller 
beynine birer mızrak gibi sapla.. 
nıyordu. Elnideki programlarla 
gelenleri karşılarken birdenbire 
lh;ıf'ıa karşılaştı! Zeynep ne ya· 
pacağıru saqrrdı. Bir apaq kadm

1 gibi suratına var kııvvetile biri 
yu.mnıtc mn y~r'"ştirse, yoksa içi· 
nfn bü müthiş aCTqtnt d: .. dirmek 
için ağlayarak g~süne m kapan.! 
sa? (Devamı var) 

(t"jijHab~ 
AKŞAM poS'T'_~~ 

,sdil>I H Nepivat Af ati~ 
Hasan Rasırn U6 

iDARE EY}: ıst;ııbul Anlıara ~ 
,_ ..._ ıı....ı rıt ,,.,,., .,,..., ....-;2 

Yat qletf telefonu ~ ~70 
• tel.,. • • • ~ .. '211.I 

tan • ; ;• ~ 
r~ lııJbıı ~ içle .,a ., ,,. 
• l'tsll ~ eıratrt9 ,.,..,. 

Jeı.t M1U aıırq ~- •• • ı 

1 
•.••......... •ft.':A~·. 
ABONE ŞAR -' ı 

Urtııo (GJIO "" 1 
1 ~n •.DO kr. ı ıo • J 
ı • aJbll 4.n ~ !:ıs • 
1 • •>bil l-641 • t '2S .. 

=-,_ı::~--::-----jl 
~~~~~---____../ 

dl,aq,ata ~: 

Aruz hakkıdna 
ttf' 

B lR edebiyat kitabı ~ 
fmda. açılan m~~zjll' 

mUnasebetile Unlid Fahri ııı:Vs
soy, bu haftaki cdebi)•at re~ 
lesini aruz meselesine b~ıse oe 
O makalenin, hepsini deı> .. dnşO-

. dO ' bazı parçalarını üzcrterın lttl).ş 
nerek, karilerlmle berııbe~~}' (!!• 
cağını. Halid Fahri Oıa 
yor ki: ~it O' 

"Size bir mısra veya bC f." 
kuyorlar. Mesel! }lnrnl~ ~ 
ber'inden: "Bilmem bana /.~ 
aan mı lazım?" mrsraını. eri>-cf 
smdan da veznini haber "tu~I~ 
lar: Mef'filli mefailün il r: 
Bundan eonra da izahı! 13 , 
ta kısa sesleri noktalar ,re 1' (J' 

sesleri çizgilerle gösterıtl~ ~ 
retlle - - • • - • - •0~ııe "Bir an hakir olarak d bil~' 
lirsiniz: iyi amma neden ~~ 
zinde muhakkak iki uzUl1 gJ11!1 f ı1( 
vuran sesle §üre başlJY JıfV' 
çimden gelen ses ya kl~,; 
bsdlsaba gibi bir naeı,u,.ut"' 
?oo! işte bu mütaleaY!_~dıl ~ 
ge hakkınız yoktur. l~ ııo>r 
nl boğun ve mutlaka veıt' JJ 
eğin!" ~el 

İtiraf edeyim ki bu P il fJftcl 
badl~b&'nm ne olduğuJl 1,r},~ 
anlıyamaııqtım: sonrn t~/l!. 
vardım: meğer Halid . ~ 
za.neoy, krsa. hecelerde ~ ,gv~ 
llk, uzunlarda ise bir ne 0: 'Jlıl 
hlssediyormuş. MeselA s~~ P( 
na ne birader?" de o! .. ~w 
dört krsa heceyle bsŞ!f;tJt· lı"' 
lunanız Blizilntl% hafif , ~ 
a:ıba gibidir; bani . ~e ~ 
nata gibi esiyor derler, \"C.~ 
benzer bir oey... KıSS, 
hecelerin bu §E'kilde Bll~ 9' 
na bir tUrlU aklım erııı ~?' 

Aruzun herhangi bir fe'lı' ~ 
flir yazmak, o veznin bııl J 
uymağt, serbest olarak• ~ ~ 
mek demektir; onu bir "}(~1& 1 
eden klmae de artık: ~( 
söze §Öyle başlaın31' ~~ / 
sam! .•• " gibi bir ith1lZ~ 6'•.ıt 
mez. O kaidelere uyınagddV~ 
yazmağa da mecbur So~ ı 
Halid Fahri Ozansoy'& ~~~ 
11Bana hece veznlle bir ~ 
kuyorsunuz; sonra. oıı~-ııJlı1ı ~ 
söylilyorsunuz: altı.bea•;er cP( 
di·yedi. Demek ki ben ~O ıf 
veya on dört hecede bir ~ f 
se:eğim,. yeni bir mısra:e#' ,4' 
cagrm; ıyt amma ya bit 1f' 
mm kırk sekiz hecelik ,_; 
söylemek istiyorsa '!.:."~'ırı. 6'.J' 

Böyle bir di1f1Uncew-6cet ~ 
ğı meyclandadır, izaha ıı~, 1 
Fa.kat Halid Fahri ~ j~ 1 
anıza karşı yUrUttU&isJı& 
bundan daha esaslJ, 
veW bir aey değildir. ~~ 

Halid Fahri ozıuıso1 tP ~ 
"Bu mukayeseden ç~ d~ı/ 

1t1'"'~1t,11 
bir netice de audur: ~ ~,I:.. 
aruz vezni muayyen o ;l 
n tl%erlne kurulıno~'blf '/ 
ahenginin de hududlı>t1 atJ 
taya kadardır. orııd&Jl ~ 
mev'ud sayııamrı.z." ~ ~ 

Bu sözün doğru o~.şıı ~ I 
lama.k için muhtelif dltirıc 6~ rinln, sonra Fikret'iıı_:~eJI ~ 
kumak kAfldlr. Bir ~~,e ~ 
ne geçerken ahe~~ ıçlfl .Jt,I 
değüıtiğini lıissetıneıJl&P 5,ıev f 
hakkak bir suinlY~ b~I 
18.zımdır. Mademki ı::~ lt 
Strdrr zenginleşınek ~ "/ 
göstermiştir, bun~ .... 1 .ıı~ f 
ginlegemlyeceğine ııuı>~·# 4 
biliriz? Hem Htılid ~ f 
zU, doğru olduğu ! ~~'(! 
aruz aleyhinde old~~et ,.ı 
ce vez:nf, blltiln v~ Ç 
de de aayılamaz mı· ~'f) 

N~ t# 
).it!~ 

iTiZAR - Nurallalı ııe ,4,, 
va:ıırnrn devamı oları - lt1ı: 

(lrD• fi 
tedrisatında ıllr ve .,,a etlt ,-
kl flldr'erfnl de lh1' 

11 
ffle~:ı, 

11, uanlrı1ı Tda milsfnk tl$fı41111i 
m'Tlmle gfbt, dOn 1·i1 rı ((lif• 
ıütunanda neşredilffl > 

dileriz. 
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''Ha yatın kıymeti yoktur; 
tabiat onu müsrif i • tarlası oldu 

• 
Ç eviren 

C: P'DAL 

ellerle dağıhr. 

r h:ı .. 
• 1 rıcı) c nazırı bugün Od 

1 
(ın 

1 
a ~nternasyon:ıl ,·a:zl· 

' :ı ı:z:ılı:ıt Yerecektir. • z ,. 
-tn S< 1Plonı:ııı j.ord Loyd 
n . 1°f~·:ıHı gitmiştir. Bul· 

~re ~~rı sclenleri) le görüş· 
r. 0 •rkac sun Sof) ntln kn· 

rnııan Aliııayn sitlecck· 

•- Uz k 
'il <ı'la •zıt haç idaresi Aıııcri· 
'<! leı: idaresi tarafından he· 

il 2-
1 Q: l " bin tlolnrı ve 200 

11~ kabul etmiştir. 
, ı ı a<.1:ı kraliçe Villıclmi· 
ı 0l:ındnnııı Bcrlln clc;;isi· 
Clnıişt" &IJ ır. 

t:ı~:ırındaki J arı on don:ın
~lakına:ı Kunngsi ,.c Ku::ıng 
ac al:ırıncln leni lı:ırckiit· 
le a~ı lı:ıbcr 'crilnıektcdir. 
il J\aHer, ııınlikiıncsindc 

r Ccirnıışlir. Kendisi, dün 
lın:ıv ı; 
ın J :ı rnı;ınen, şatonun 

1• lll:ıt gezintisini yapar· 
.ı iic büyük nğacı kökün 
~' 

1 
''c Lu nğ:ıclnr, büyük 

11 le sabık füıy:zerin 2,5 
hi 

1 tın tlü5ınüştür. Solıık 
~le rh~cy olmnmış, f?kat. h~t
. il ır heyecan secırmıştır. 

l>olon ~·:ılı esir ren clıcr 
e<J·ı J • 
r 

1
1 en Almnnyacl:ı :ziraat 

.a ıştırılmaktadır. 

·~eşaı Voroşilof 
~b~lediyesine bir 
~. ijg h d" . 

~
.,, ~o e ıye ettı 

(A.A.) - 1zmir falı· ti . 
·~ 'i Sovyet Sosyalist 
· ~ri Birliği müdafaa 

't(lj e~1 Voroşilofun 1z
.,~cıinc hediye edilmek 
iilt !llahsusada imal ettir 

··~('Ve gUzel bir otobüs 
.. ~ Ve buna dair olan 

k. 'ıJ. 'Vermek üzere An· 
~ tlçisi Terentiev ts· 
·ıııoı ' 
ı~ ı osu Konstantin Gu-
tııı ~tn.irc gön-denniştir. 

• ~tin akşam Kadeş 
ıthr· . -, ınuzc gelerek kar· 

b tlcdi 
ltrcı· Yesi Sovyctlcr kon· 

ın 
ııd~ e !arın akşam şehir 

~~t llıukellcf bir ziyafet . 

~ mebusları 
~liste andiçtiler 
t" (A.A.) - B. M. 
<a~~~ Şenıseddin Günal_ 

\. ~1~ıtıda toplanmış ve 
~~ta ını müteakip inti
~ hırı kabul oluna.'1. 

l\~~.rr Abdullah Mur-
llc1 ~ ulgani Türkmen, 
~~ Unt. Hamdi Sel· 

tt '!', . ı · . 
cır ı and ıçmış-

Garp cephesinde 
harekat f eqezan 
güzi1nden durdu 

lngi lfere ve Fransanın 
hafta içinde 8 vapuru 

geçen 
bath 

Paris, 21 - Garp cephesinde l 
harekat iki taraf tan da yağmur 
dolayısile nehirlerin yükselmesi 
yüzünden bilfiil durrnu~tur. 
Cephe~i muharipler iki gün· 

denberi yeni bir düşmana karşı 
koymak mecburiyetindedirler: 

Evvelki gün 50 santimetre yük. 
selen Ren nehrinin irtifaı gittikçe 
artmaktadır. Bunun neticesi Fran 
sa tarafından daha az hissedilmek 
tcdir. Zira nehrin sahili Fransa 
tarafında Almanya tarafındakin· 

den daha yüksektir. Buna bina· 
en Almanlar süratle yeni tedbirler 
almak mecburiyetinde kalmışlar. 
dır. Bir taraftan suyu pompala
makta, diğer taraftan da bazı nok 
talarda setler in~a etmektedirler. 
Fakat buna rağmen e., ziyade teh· 
likeye maruz istihkfunlarını bo. 
~ltmağa mecbur kalmışlardır. Ke 
za Alsas ve Lorendcki büyük kü· 
çük bütün mnaklarda da çok su 
vardır. 

Nadir \'e hafif olan mutat dev· 
riye faaliyeti ile Sarbrük cenu. 
bupda oldukça şiddetli Alman 
lopçu atışları hariç olmak üzere, 
hi~birhadisc kaydedilmemiştir. 

Fransız topçusu mukabele etmiş 
\'e Alman mevzilerini hırpalamış-

tır. 

Tayyare faaliyeti 

mı~tır. Geminin mürettebatından 
13 kişi kurtarılarak bir 1ngiliz 
limanına çıkarılmıştır. Kurları • 
Ianl:ınn hepsi yaralıdır. Mürctte· 
batın geri kalan kısmı hakkında 
henüz bir malüm:ıt yoktur. 

Geçen hafta .zarfmda bir I"ran. 
sız vapuru batmış \'e iki küçük 
İngiliz vapuru ha.sara uğramt§llr. 

Toreh Bcarer'le birlikte İngiliz 
bahriyesinin sahillerdeki ziyaı 

şudur: 7 '\'apur torpile çarparak 
batmış, 2 vapur hasara uğram~. 

lır. 

Pasjfıkte esrarengi3 
gemiler 
l."okohama, 20 (,\, A .) - Do

mei ajansı bildiriyor: 
Bir Japon kargosunun ve mü

teakiben de bir Holanda vapuru· 
nun kaptanları diln öğleden sonra 
Pasifik deni.zinde iki direkli csra. 
rengiz bir kruvazör görmüşler. 

dir. 

Holanda vapurunun kaptanı 

kruvazörü lzu yarımadasının 8 
mil cenubunda Japon kargosunun 
kaptanı da yarımadanın 20 mil 
cenubunda ı;ördtığUnU bildirmekte 
dir. 
Diğer taraftan ayni Japon kar

gosu p~rşembe sabahı Kii ,.e Şi
koku \ilayetlerini bağlıyan kanal· 
da milliyeti meçhul büyilk bir de. 

Cephede ha,·a faaliyeti zayıf ol· nizaltı gemisi görmüııtür. 

Holandaldar bir 
Alman tayyaresi 

düşürdüler 
lsviçrenin protestosuna 
Almanya cevap verdi 

I'aris, 21 - Alman tayyarclerı 
tarafından Isviçrc toprakları üze· 
rinde sık sık yapılan uçuşlara 

kar~ı ls-:ıçre tarafından \'aki oian 
proteslc ;a cevaben, Berndcki Al· 
man el~ si A:.11an hükümetinin 
teessüf! ·ini ~yan etmiş \'e bu 
uçuşları istenilmirerek yap:!Jı
ğını SÖ) .?mi~tir. 

Diğer taraftan dün sabah bir 
Alman :·skcri tayyaresi Holanda 
Limbur[ Jndaki Rötond üzerinden 
uçmu~tu ·. 

Bir l ::>landa tayyarcsı ateş e· 
derek A nan la) yaresiııi dü~ür 

mü~tür. Pilot ölmü5tür. 

Romanyan~n bir tekzibi 
Ankar:\, 20 (A.A.) - Romanya 

_ Rusya hududunda bir Siegfried 
hattı in Jası için, Von Papen'ln 
Jlomanya ,-a Alman yardımım te
min teki fi.nde bulun6uğuna dair 
olarak bt ıı !n~iliz ve FranSJ7. ga
zetelerine: e intişar eden haber, 
Romanya un Ankara büyük elçisi 
tarafından katiyen tck::ip ndil • 
mcktedir. 

İst ınbul borsası 

açılacak mı? 

Ankara, - Uc; sene müddetle 
kapatılmış olan İlltanbul borsası· 

nın müdd ti bitme.den açılması i . 
çin alakad ır makamlar tarafından 
tetkikler : ·apılmaktadır. 

muştur. Bununla beraber Alman --------------------------

tayyareleri Fransanın doğusunda M v ı """ 
\'C. hatta doğu cenubunda uzakla· ı a g u p 
ra kadar istikşaf faaliyetine de· 

r 

oiunca 
va;r:::şı::~~i.mahfilleri, Al· Almanyada krallık mı 
man ta:ıryarelerırun bermutat Bet. 

!:ika \'e lsviçre toprakları ü1.erin· 1 d d · ı k ? 
den teldiklerini ka}:dediyorla:. ı a e e 1 ece 

Alman tayynrclerı dün lngılte· • • 

re üzerinde de uçuşlar yapmışlar- ç k , d f • k T f l • • t • 
dır. Bir Alman tayyaresi de şimal e Y<l a azyı ve e ı ış sıyasa 1 
denizinde bir İngiliz torpido3unu t k •t ı d • 
bombalamağa teşebbüs etmişse de ve ev 1 er evam eaıyor 
muvaffak olamamı~tır. 

Batan gemiler 
l'aris, 21 _ Havas ajansının 

muhtelif mc nbalardan öğrendiği-

J..ontlra, 21 - Şimal Denizinde ne nazaran Çckoslovakyada Al-
yeniden birkaç Yapı:r Alman ma.. 
yin.lerlı.c pırparak batmıştır. De_ 
ni7.allı gemilerl, torpille imhn 
lını·binde kısmen muvaffakıycl -
.sizliğe uğradıklarından, Almanlar, 
kış mevsiminin uzun gecelerin • 
den istifade ederek, şımal deni • 
zinc rasgclc mayn dökliyorlar. 

4258 tonluk İngiliz Ponsilna 
'apuru batmıştır. Mürettebat kur 
tanlnuştır. 

man tazyikı devam etmektedir. 
Gizli .zab ~a servisleri Pragda 

ve Brno'da Webe muhitlerinde 
müteaddid t cvlıifat ynpmı:lardır. 

Bilha.J>!la, B:no ftiırindeki te'\·ki -
fet rıolitekı ik mektebinin dinle.. 
~ ici talebesi arn."'ın<la ohnuştur. 

Dığer t~n.!tan. P~c!a Ç'Qk 
milisine mc lıNb mUteaddid zabit. 
lcr ve Çek milis efradı tevkif e
dilmiştir. 

dud bekçi! rinin ikamo edildiği 

söyleniyor. Slo\·akya He himaye 
ııra:zisi arr ında her türlü muva
sala yasak edil!"':;:ur. Ya!mz hu
suEi bir m :ınadoyi Mmil kimse· 
ler hudult: ı geçebilmekteJ..irlcr. 
Slovı:.k yolc ıiar Çek • Slovak hu. 
dudunun k :ıalı olmasından dola
yı Pra.ra g lebilmck için '/iyan~
druı r~çmel mecburiyetinde&rlcr. 
Almanlı :a göre 
Berlinden Dar.inıarkada çıkan 

Politiken g zetcsinc gelen haber 
lerc gbrC', : ragla telefon muha _ 
beratı hala yeniden tesis oluna • 

Hcııı bcıh.ı ı ı..ı. rı::ıoıı katl~ı _ ıı.ı::ı J 
La 1..'Clcn şc} ııı ~:bcoını pekala bı 
lı}ordu. Ll:\ap \crdıııı. 

- u ~ut.uga } aµıı.ııı lı;,ı} 'anca 
nı:.:amclc} t: uzuıduırı 

l\.ı~ bır h.ılıl,alıa allı. 

- Hu da ılcııız tutm..ı'Sı · _sıbı 

galıb<ı, dcdı, baıı ad.ırnlaC<t tc ... ır 

cdı}uı, b::ızılaı ıııa etnıı} oı. 

l tıraz cttını. 

- Iliç Jc oyte del;:ıı. 

- E\ct öyle. Denıt ııa ıl hare_ 
ketle doluy a dünya da o ka<laı 

\ .ın~l'l 'e gac.ıdarıııua dolu. Kımı· 
si yerinden ha~talanıyor, h·1lantı 

blırabları g:!çıriror, kimisi ötekin 
den m:itcc .. sir oluyor. 1ılte bug:.ill' 
kü keyifsizliğinin sebebi de bu. 

- Fakat hayata ic;tihfaf gi.i· 
zuyle bakan siz ona hı~ kıymet 

\'ermiroı musunuz? 
- Kıymet mi? ı~e kıymeti? 

Yüzüme ba~~tı. gözleri !nreket
&i:zıdi. Buna raıtmrn sanl:ı içlerin· 
de sinik bir gülümseme \'ardı. 

Devam etti: 
- Nac;ıl kıymet? O kıymeti na 

sıl ölçersin? Ona kim kıymet ve. 
rir? 

- Ben, dedim. 
- O halde hayatın sence kıy· 

meti nedir, Yani ba,ı:~asının ha· 
yatının demek istiyorum. Söyle 
bakalım ona ne baha biçersin? 
Hayatın kıymeti mi? Ona na· 

sıl elle tutulur bir kıymet biçebi· 
hrdım.:' DJ;;-ündüki~rimi daima 
kolaylrkb ifade kabiliyetimi ben 
nedense Kurt Lar::ıenin karşısında 
ifade kabiliyetimi kaybediyor· 
<lunı. Bunu kı:;men adamın kuv· 
'elli ~ah! iyetıne k ısmen de haya.. 
lı büsbütün ba-;.ka za,·iyeden gö· 
rünüşüne atıediyorum. Tanıdı· 

ğım diğer matc.rialistlerle onun a· 
rasındaki fark onunla iştirak etti· 
ğim hiç bir nokta olmayı~ıydı. 

Belki onun dimağının mcğlak 

mtseleleri ba5itle~tiren katiliği de 
beni §aşırtıyordu. Meselenin ru· 
huna öyle dikine hülUI ediyor, sor. 
duğ-.ı sualleri bütün lüzumsuz te· 
fcrrüatr ayıklayıp atarak öyle ni
hai bir katiyetle s~ruyordu ki o· 
nun karşmnda haırrlanmağa va. 
kit bulamıyor, istinatsız kalıyor· 

dum. Hayatın kıymeti mi? Bu 
suale biran içinde nasıl cevap ve
rebilirdim? Hayatın kudsiyetini 
bir örf olarak kabul etmiştim. O· 
nun haddizatında kıymetli oldu. 
ğu bir hakikat idi ki ondan şüphe
lenmek aklıma bile gelmemişti. 

Uıkin ha!~ikat diyebildiğim şey· 

!ere hücum ettiği \'akit söyliyccek 
söz bu~amıyordum. 

- Dün de ayni bahsi konuşu· 
yorduk. dl di, ben hayatın bir ına. 

lcmckledirlcr. Alman resmt mahfil 
lcri, Pragda mcvkunarrn miktarı 

hakkında yabancı memleketlerde 
söylenen elli bin rakamının müba. 
]ağalı olduf;unu bildirmektedir. 

imparatorluk hanedanı 

Jaaliyelte 
De Dag ismindeki Bel<,;ika gn • 

zclC's.i Hal Jburg ailesinin Bcl<,;i • Vigmorc ismindeki balıkçı gı:ı _ 
mi.cıi Şimal denizinde batmıştır. 1-
çinde 116 kişi vardı. 

Gece güı !üz Praı; sokakların
da birçok :ı 1keri kamyon dolaş· 
maktadır. S )ka.klu.rda halkın bir 
rikmesl me,rntlildiği giLi hu!'lust 
içtimalar da ya.co,a.k edilmiştir. 

mıP"t~tır. J rlindc, rc~mi makam kadaki Stt,,nok J\:ergcel 5atosunu 

Öğrenildiğine söre, kömUr yük. 
lU Torch Blarer ismindeki İngiliz 
vapuru, lngilterenin şark sahille_ 
ri nçıklarmd:ı bu pazar gtinil bat-

Çekoslo\•a'• hududunda Çek hu. 
dut be1u;ileı i yerine Alman hu _ 

S <ON 

lar, .) aralı! · hakkında hiç bir t:tmamen t 'rkcdcrck Avusturya. 
ın:ıl imal ,. :nem ekte ve makine· da tekrar iktidar mevkiine geç • 
11 tllfcklcı yalnız telı<liıl t~kil rnck için d ha iyi çalışabilmek ü-
ettiği11i fal t had<lizatmda ııo!Lco, zr>rc Paris~ gittiğini yazmakta • 
sopalarının kifayet eylediğini söy 1 dır. 

~ aıaşmadan ıt>arll olduğunu ~ •. 1 

dıni idame içın ~ene hayatı rut 
tuğunu iddıa etm ~~ım değıl mı.? 
J )unra pıyasasında en ucuz mata 
hayat değıl mıdır? Kurede me\cul 
h)prnk. su w ha\•a mıktar itibarile 
muan-endır; lakin do'mak ıstı· 

yen hayat hadsızdir. Tabıat mus. 
rıftir. i\lesela balıklara ve onların 

mılyoıılarccı yumurtalarına bak. 
Yahut o kadar uza:t:a gitmeğe de 
hacet yok. Senınle hana bak. l lıı"· 
yr!crimizde milyonlarca hayat im 
kanları kaynaşı) or. lçimizdeki 
doğmamış hayalın her zerresinden 
istifadeye im!\fm ,.e zaman bul· 
sak kalabalık milletlerin babası 

olur, kıtalar nüf uslandırırdık. Ha 
yat mı? hah! Hayatın kıymeti 

yoktur. O ucuz şeylerin en ucuzu.. 
dur .. Tabiat onu mü::ırif ellerle 
da!'.:11tır. Ancak tek bir hayatın ya· 
şıyabilcceği yere binlerce hayat 
saçar. O zaman hayat hayatı yer 
\ e en sonunda en kuvvetli ve en 
gaddar hayat kalır. 

- Siz Dar\'inin eserlerini oku• 
muşsunuz ama onlan yanlı~ anla• 
mışsımz, <idim, idamei hayat i~ 
çin mücadele etmek sizin tefsir. 
ettiğiniz gibi hayatı gaddarcasma~ 
hunharcasına jmha etmek değildir 
ki. 

Omuzlarını silkti . 
- Bu iddianı yalnız insan h::ı· 

yatı için yaptığını anlıyorum. de· 
dı, çünkü yediğin eti sana veren 
domuzu, koyunu, balığı, ta\'uğu 

ve onların hayatını sende her a· 
dam gibi imha ediyorsun. İ nsan 
canının kıydığın " öteki canlar •• 
dan ne farkı \'ar· ,u kadar ucuz 
,.e kıymetsiz < ın bu haratı ne· 
den o kadar ha:;ctle harcıyayım? 
Gcmıden çok gemici \'ar. onları 

istiab edecek, çalı~tıracak fabrik .. · 
dan ç'>k iş~i var. Kara1a ya~1.>·an 
sen ço!( iyi bilir in ki ~~hi:'lerin 

kenar mahalleleri ı;efalet ve açlık 
içinde kt\"ra:ıanlarla dolurlu". Dün 
yada milyonlarca adam var ki se· 
nin öldürdü~ün. yahut ö!üm!~rinc 
sebeb oldui{un harvanların etleri
ni bulamadı~dan için mah\'Olup 
gidiyorlar. Senin attı~ın artıklar· 
la hayatları kuitulabilec~~der yok 
mu? Amelenin iş bulmak için vah 
§i cana\·arlar gibi biribirlerile bo· 
ğuştuklarını hiç görmedin mi? 

(Deumı \"ar) 

Yeni ihracat kararna
mesi tebliğ edildi 

Yeni ihracat kararnamesi dün 
gümrük baışmUdlirlüğüne tebliğ 

edilmiştir. lhrnent:ı müsaade edi
len r.ıcml<'kellcr şunlardır: Birle·' 
şik Amerika, Mısı r, Suriye, Filis. 
tin, Belçika, Fransa. Holanda, eL 
mali lrlanda. lsviçrc, Yunanistan 
J!omanya, Rusya, Jtalya, lıveı;, 

Bulgnriı;tan. Estoııya, Finlandiya, 
~Iacarişt:ın, Japonya, Yugoslav • • 
ya, .l\'orv('ç, Polonya, Letonya. 
Lih·anya, \'e İngiltere ... 

--o-

Dört Alman 
fabrikatörü geldi 

Piyasamız<laki eski m::vkileri, 
İngiliz ve Fransızların son ticari 
teşebbüslc.-ri iizerine çok sarsıl • 
mış olan Alman müesseseleri 
menc;uplarından dört fabrikatör 
piyasa ile yeni tcmac)ara giriş -
mek maksatliyle bugün şehrimize 
gelmişlerdir. 

--o--

Tütün ihracat firmalar 
mümessilleri çağrıldı 

TicarC't ''ckal<'li açılmak ü;.cr~ 

olan tütün plyasumda dilşilklL 

t e mlnl olacak tl't!b1ı1erl e!mm -
den ııJmağa başlamış, ihracat fir
maları mUmessillerini görüşmek 

üzere Ankann·a c:ağırmışlır. 



Türklerine Ankarayı din:emek yasa~' 
(Bıı.ş tnrnfı 1 incide> 

Jere karşı tazyik siyasetini takibe 
devam ediliyor. 

Gelen muhacirler de, hudutta. 1 binden çıknuş cahil ve geri fi
rımı.uien Bulgar askerlerinin çe- kirli Gözde hocalardan başka mu. 
kildiklerini teyit etmişlerdir. ı aUim kalmamıştır. 

Bilhassa Fılibe civarındaki 

Kırçmct ve tlstinaJa yurddaşlarr 

nuun dinen en mu•~addes yerleri 
olan camilere bile tecavüz edil · 
miştir •. Bayram namazı ktlınma. 

ması için camilere pislik ve şarap 
at1lmış, C:omuz leşleri asılmıştır. 

Bundan başka cami esyasının 

kaldırrlm:ısma teşebbus edilmi'i
tir. 

Müsebbipler kımler ? Hatta bunlardan bazıları bile 
Şikiiyctlere göre, Bul;arista!1 Miıdafaai lslam Cemiyetinin mu

Turklerinin bugünkü acıklı va· zır faaliyetine içtirak etmek ist:· 
zıyetleı inin müsechipleri arasın- meyerek ceYilmişlcrdir. Filib: 
da başta baş nt.ıftu Hüseyin Hüs cemaat reisi Hü1eyin Nuri ve ar. 
nü clduı;u h .. J~e Tiirkiye aley.

1 

kadaşlaı ı, Bulgar hiiktimetine 
hinde çalı~~ıkları söylenen bazı hafivelik: ) aparak tanınmış bir 
mtirte::ilerin kurdukları Miıdafaai T urk a"lc'iinin sürül=ıesine ve 

Buna itiraz eden kahveci Fm· 
dık Hasan, bir takım Bulgar 
köylüleri tarafından bıçakla ya
ralanmıştır. 

Türk köylüleri, korkulanndan 
bayramda evlerinden çıkamamış. 
Jar ve camie gidemer.ıiıterdir. 

Devren müftü ve imamı, emla
kini müsadere için casusluk isna· 
diyle mahkUın edilmiş ve idam 
olunmuştur. 

Bulgar hükumeti, Türkleri as
kere almamakta ve evvelce aldık. 
lanru da terhis etmektedir. An
cak askerlik çağmdal..i bir çok 
tiit'klero taş ktrmak gibi ağır iş· 

lerin yaptmlması sona ermiş de
ğildir. 

Zavalh yurddaşlamnmn Tfir. 
kiye radyosunu dinlemesi de ya
·saıc cdilıni§tir. 

Türk .köylerinde halkı en . çok 
i%'~ eden bir nokta da sarhvş 
:Bulgar gençlerinin Türk kahve· 
'1erine srbık tecavüz ederek ha
di~ çıkarmağa uğraşmalarıdır. 

Yurdda§larımrz, bir hadiseye 
meydan vemıcmek isin kahveler. 
den kaçmağa mecbur oluyorlar. 

Bulgarların Türklerle konuş
malarına izin verilmiştir. Fakat 
bazr Bulgarlar, hafiyelik yaptr'k
larından Türkler bunlarla ko
nuşmaktan çel:iniyorlar. 

tr· ~.-.r.ııwı~..ıw 

islam cemiyeti de vardır. 

Bu cemiyet. 934 yılında Bul
garlar Turan cemiyetini il{!a et· 
tikten sonra Sofy::.d3 teşkil olun
mu~tur • 

Yenilik ale)htarı olan bir t:ı. 

kım yobazlar, bu cemiyetten is
tifade edcrt:k Bulgar hukfunefr 

ne Türk gen~lerini dinsiz, Ke • 
malist ve casus diye ihbar ctmcl: 
suretiyle tahrikat yapmışlar ve 
Bulgarista."llı Turklcri taluım:nill 
edilmez bir tazyik altına aldır • 
mışlardır . 

Bu lıusu::t:ı Bul.::ır Enrid;1e 
Nezareti nezclinde yapılan teşeb 

büslerden mUs~t h:çbir neice 
çrkmamı~tır. Bulgaristan Tiırk

lerinin Vakıflar ır.üdürli Mustnfa 
Asım da, mildafaai isHi.m cer.ıi· 

·yetini himaye etmektedir. 

Cemiyete aza olmıyanlar imam 
hk ,mticzrinlik, muallimlik et. 
mekten mcnedilmişler, vazifele· 
rinden atılmışlardır. Mekteplerde 
Türk harfleriyle tedrisata ait 

ders saatlerinin bir tkısıru gene bu 
cemiyetin tıdııildtr yilrlinden din 
dersi namı altında eski arap har{· 
lerlnin okutulmasına tahsis olun. 
muştur. 

Cemiyetin jurnalcıhğı ile ehli
yetli muallimlerin ellerinden ruh· 
satnameleri alındığından mektep. 
lerde (Şumnu) Nevvap mekte-
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memleket haricine çıkarılmasına 
sebep olmuşlardır. 

T~i :-k vakıfüın da cemiyet men· 
suplarının elinde oldubtı.ıdan va
kıf paralarını istedi!:lcri gibi sar. 
fediy.:>rlar \'e bu millet parasın

dr.n bazı Bul :arlara da gizli 
tahsiı:at vermek cür'etinde bulu· 
nuyorlar 

Bu me} anda Durof adlı bir 
B"ulgar mebusun.ın cemiyete yar 
dımını temin için vakıf parasın • 
tla'l l.cr.::isi.ıe ayJa 5000 leva ve
r:ldiği söyleniyor. 

Vakıf idaresinin 850 000 leva
lık notmal masraf bütçesi, bu va.. 
ziyct yüzünden bir buçuk milyo
na çıkarılmış, g<lir bu kadar sar
fiyatı karşılaınadı]mdan üç 
milyon levalık en kıymetli Türk 
vakfı satılmııtır. Eurı.can ba~a 

çok nğır bir rn.!ktep vergisi ih. 
das edilmi~tir • 

Bulgaristanlı Türkler bu ağır 
vergiye itiraz et nişler, vakıflar 

iyi id:ıre edilmek şartiyle mektep 
masrafının karşılanabileceğini 

Dulgar hükümetine bildirmi§ler· 
sc de şil:ayetlerini dinletememiş· 
]erdir. 

Bir kaç Türkün bir araya ge. 
lip dertleşmelerinc imkan hıra· 

kılmamr~tır. Böyle toplu görü -
len Türklerin arasına derhal ce· 

miyet mensuplarından bir hafiye 
katılarak aleyhlerine rapor ha. 
zırlatıyor ve takibat yaptınlı 

yor. 

Cemiyet, aleyhtarlarını casus 

diye Bul~ar hül:funetine ihbar 
etmc•;tedir. Fi!ibe civannda:ci 
Karlova kas:ıbnsındaki cemaat 
reiııi. Ce:r.iyete aleyhtar mektep 
muallimlerinin azillerine itiraz c· 
derek kaııı.ba h2.lkına muallimle. 
rin tlinsiz clduklan :iddiasiylc 
mukabele ttmiştir . 

Cemiyet. Bulr.aristand"ki Türk 
va~ıflarınt tamamiyle b:r hafiye 
ve suiistimnl ocağı haline g~tir

miştir. 

Bundan ıikayet c-dcnlerin ir.ti
daları, yalr.ız r,ah~plcrinin takiba
ta uğratılnıas• rıaksadiylı: emni. 
yetiu:numiyc ~d•tresine havale e
dilmiştir. 

• 
Cemiyet mcr.~uplanndan bir 

kııımmın vakıf paralarrr.: bazı 

Bulgarlarln hi. !ikte gadnolarda 
içl-;i ~erek '.iarçur ettikleri :Bul~a
ristanda srksık görülen mann

ralardandır. 
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Komünist 
enternasyonali 

Moslwt;a,20 ( A.A.J - O.N.B 
Pravda gazetesi. bugünkü nü· 

hasında, gençlik komünist enter
nasyonalinın \'azife i ,.e faa ' iyeti 
hakkında bır program maluyetını 
haiz bir makale neşretmi~tır. 

Prn\'da gazetesi. gençlik komü 
nist cntcmac;yonalinin fa:ıliyctine 

c ac; t~~kil edecek p·en.,ipl"rİ, ko. 
mıntemin yeni siya preıuip'crinc 

mu\'ahk olarak şu iki nokta üze· 
rinde temerküz ettirmekte-dır: 

ı Fa~izm al~yhtarı t:ıh:-ikat 

kapitalizm \'e e"lterna .yomılizm 
aleyhtarı t~ırıkata inkM11) cC:e· 
cektir. 

2 - Soc:yali!';tler" k::ır~ı enerjik 
bir mu.:adele a;mak üıere, ta'ktık 
sc:>cbl<'rde:ı olan. halkçı cephe u· 
sullerinden v:ızgeçilecektir. 

Alman iş cephesinın 
tahmatı 

Bcnıe: 20 ( A.A.) lfoı•as ajan:. 
bikliri yor: 

.ı:\lman • Sovyct clbirl;&i, bil 
ha ·sa :.ıy::ı~i sahada kt>ndini gü 
termektedir. lş c::phc"i şefi Ley 
J\lman i~ı külle ine hitab:!n "ka 
pitalizme karşı so~yalizm .. ''kasa· 
lara k.ı şı çalıama .. remzini şiaı 

etmeleri tavsiyesinde bulunmu~ 

tur. 
Bugün, resmt D.~.B. ajansı 

Pra\"da• gazetesinin, "beyn~lmile 
isçi gençliğinin sulh için mücade 
le i,, başlıklı yazısını u:un uzadı 
ya kaydediyor. 

Sovyet resmi gazetesi. uy ta 
raf md:ın Alman işçilere \"eriler 
direktiflere itsirakle diyor ki: 

"Fa~izme ka11ı mücadeleden, 
kapitalizme ve emperyalizme kar· 
~ı mücadele sahasını geçmek lar.ım 
dır. Amele gençliğinin bütün fa. 
aliyeti bu istikamete müteveccih 
olmalıdır ... 

Üsküdar 1 
hapishanesinden 

Kaçan mahkumlar 
yakalanıyor 

Barram gece·i, gardiyanların 
gafletinden istifade ederek dı\·a. 

n dclip demir parmaklıkları kese· 
rek Üsküdar hapi hanesinden fi
rara muvaffak olan iki mahku
mun )'akalanması artık bir gün 
meselesi halini a!mıştır. 

O ;küdar müJcı.:;umumi..;i Or· 
han mahk(lrn}ann izini bulmuş· 

tur. 
Firarilerden katil lbrahiınin e· 

vinde zab:ta arama yapmış \·e ba. 
zı ipuçları elde et:ni,.tir .. 
Diğer taraftan mesul gardiyan· 

lar hakkuıd:ıki takibat ilcrl~mek
tedir. Üsküdar mü<ldeiumumisi 
dün geç Yakte kadar emniyet mü
dü ·l,iRünde ~alışarak lazımgelen 
direktifleri venni§tir. 

P!rari mahktımlar gittikçe dar· 
la~ bir çember içine sıkıştmı· 
mış bulunmaktadırlar. 

UWidar hapishanesinde yaptı 
i:rı bei)"Ük ıslahat ve temin ettiği 

intiaamla taranmış olan Oskü1ar 
haJ>iflıanesi müdürü Cemilin bu .. 
dan bir müddet evvel ve~et em. 
rine almma!I ndicesi U küda• 
hapisfıanesi başsız kalmıştı. Sor 
hA-Jisele."in en mü'ıim 1mille:-ia· 
den biri de bu o1duğu anlapl-1 
maktaJır. 

~ . . ~ 
Cemil geçc.OOde ma.hkemeyr 

\'eFllmiş
1 

ve beraat ctn&~..ir. 

Bu.k,aıann biran evvel Ankara· 
a ·~nir genç ~nfn lte-

IMlll İl ~ gdir:ileceii ümıt 
Afui.~ ·~• ... 'i" ~ 

SON OAKiKA ..... ı 
1 ~ii 

Amsterdam karanlıkta ka ~1 
t\mstcrdam. 21, (A.A.) - Tayyarelere karşı mudafa1\,ı ~otorj 

mn tecrübeleri yapıldığından dolayı şehir dun akşam tam 
11 

'b~ . 
lık ıçinde kalmış \'C bu hal iki saat devam etmi~t i r. Yapıla hUe} 
ere i\•il ahali de iştirak etmi tir. ~ ~. 

Hugündon itibaren ao::kerlcre izin Yerilmesine b:ı~ııırıa ~an 

milmeöt~büs 32 kişiyi yaraladı·~· 
Parls, 21 (A. A.) - Aımieres'dc bir moto!!iklrlc r,~rr1: U 

birdenbire yolunu dcğiştircn bir otobüs bir kahvc>yc ı;ırınl~ 
~ nralanmı!;ltr. 

iki Fransız gaze~ecisi mahk~.~ 
Paris 21 (A. A.> - :Fransanın mcnfnalkrinc muga)I , " 

IC' neıırctmiş olıtn "T_,a solidnrilc intcmatfonal antifascistc ~ 

mc.s"ul mUdürü lG seme nğır hnps mahküm edilmiı;tir. ~ıı 
hurrirı sill\h altma alınmış cı l mnsır.n rağmen dört ay hnp!C 

muştur. 

Yugoslavya an büyük gemisini ~.a 
nr.!gnut, 21 ( \.. A.) - Bir mayna ~arpa.rak lnı:ılil 

batmış olan ZeriTA M.illiT.a adındaki Yugoelav vapurunu~ 
yanın tkarel filosunun en büyük gemilerinden biri ol<fU~jf 
dilmPktodir. Bu vtı1pur on bir bin ton hacminde olup :l· 
rrlilm~li. • 

Sovyet teklifleri Finlandıf' 
parlamentosunda . 

llr.lsinki. 21 ( A.A.) - lri haber alan mahfiJlcrde tt~ 
ne ı;ı;öre bu haftanın sonunda parlB.mentora Sovyctlcr bl , 
lifleri ve Finh\ndiyanın mukabil teklifleri tevdi edilece1'll · 
relerin giz:li olarak cereyan ede~:Yj uınnedilmcktedir. 

Paris ve LondraÔ 
mall müzakereler 

Londrn ve Paristc muhtelif te
rnaslıı.rdıı. bulunacak heyctirnizhı 

reisi hariciye vckiUcti umumi kfi.. 
tibi büyük elçi Numan füfat M~

ncmencioğlu bu sabah saat 8.50 
de Ankara cksprc.silc ııehrlmizo 

gelmiş, Haydarpa.5a ista.syonundn 
dostları tarafmdan kar§ılanmıı, _ 
tır. Numan nifat vapurla köprü
ye gcç:crck Taksimdeki evine giL 
miştir • 

Bu akşam heyet nzalnriyle 
birlikte Parise müteveccihen ha· 
reket cdccektlr. Menemcncioğlu 

Pariste iki gün kalarak 'Fransız 
devlet ricalile temaslarda bulunn
eak ve om.dan Londraya geçecek.. 
tir. Bilhassa Londradaki tetnfts
lara ehemmiyet verilmektedir. 

Numan Ri!at Meneniencioğlu 
bu sabah Haydarpa.sada kendisi. 
le g5rllşcn b!r mulınrririmize ae· 
yahati hakkında §u beyanatta bu
lunmuştur. 

"- İngiltere \ 'C Fransa) la bil. 
diğiniz sıkı d06tluk münascbell~
rlmizin icab ettirdiği birçok t~. 
mnslar vardır. Bu dcfald heyeti· 
miz bilhaasa lktısadi ve mali mü
nasebetler sa!ıasmda temaslarda 
bulunmağn gljiyor. Bu fırsnttan 

bilistüade İngiliz ve Fransız dev. 
Jet ricaliyle görüşebileceğimden 

ayrıca büyük memnuniyet duy -
mıtklayım. 

Seyahatimizin üç memleket 
menfa:ıtleri bakımından faydalı 

olacağına kani bulunuyorum.,, 
Heyetimizin dit,1eT azalan ma!L 

ye nakit il;leri umum mli.:lürü Cc· 
1A1 Said, ticaret ve?.Aleti dlf tica
ret umum m:ldUrU B:ırhnn ZJl. 

ni &nul!, merkez lıa.nl:Mr miifct
titlerind~n Cabir, hariciye vcka • 
leU kAU:.lcıinde Şa.cii ve 1lhan • 
da ı;e!tıimlze gelmişlerdir. Akşam 

eemplon ~reelle ve Numan 
Ri•""ıt Mcn~en~lııyla beraber 
hareket edccekle.ıdir. -

Lortdnwlalci a5keri 
heyetimiz 
1:.0.ba. :O (A. A.) - Röyt.cr 

üç aa:ıt gecikti 
beri Balkanlarda dolapn Doyç< 
Oryentbank dirckoo Post, 20 

senedenberi Pariste oturan Nah; 

adlı bir Türk tüccan, Çek iktisa· 
dl mlıe..~ri mümessillerin::lcn 

Rayn da 'Vclrdır. Hayn burad<> 

ycdqmek niyetindedir. 

nj:ı.n.!1 bildirlyor: eıf. 
3 t~rinicvveldeııb 

kcri heyetilc bir~ 
bulunan Tilrk o~~ 
general Orbay ı.P1"J etmek Ur:cro rnrsıt 

ket edecektir. .~ 
General, TUı ~ - ' 

sız muahedc.sin~e 

hiın reall ve nrtısacll 

' 

hakkında görilşrrı c 
draya gitmekte oltı11 

riciyc vekilctl urnuııı'ııe 
man Menemencioğltı 

görüşecektir. ~ 
Orbayın vnr.ifes.i , 

be•· yetle olmakla bcrıı. 

selelere temas etııı 
kan yoktu. Genersl· ~ 
oğlu ile bu meselcıe 
arzusundadır. 

.. B:r k&p:an ıa~ 
denize at, 

' (Baş t~r;;, 
bıta tahl:ikata ba~l 

Kadın yüzliode~~ \ ( 
Dün Çarşambada 1 \ 

den kanlı bir yara~/. 
muştur. Çarşambad3 

la sokağında 78 rı tıl' 
ran ve Karamürsel Jıl' 
rikasında saraç ııs~ el 
36 va .. ıannda ause>1 . ~ . fJ 
tafa Kaçar ile aytl1 cı 
kumacılık yapan ve g~ 
ca Hayreddin soıca . cı 

'O ıtııı 
marada oturan .r-C: ıe#; 
ayni kadını sevıııe~biti" 
kat ikisinin de ~irı o'$ıJ 
hus-ısta şiiphe}erı 'f...; 

11ev 
Uzun :z:aınandatl . ~ 

rin<ien habersiı ayt"' ~ 
nasebette bıılun111#iılıl 

• O• .;f 
nihayet Hüsef111 ir.' 

ki. k ... ıı.~ • ,J 
Xaç:ıır evvel a ~ ~ 

vl!nr.ış ve dün ~.,eti-' 
miyi yakall!yarak ıJ 
tır. İki kişi altalt:ı,i~ 
bir ara Mustafa c :ff~ ~ 
ğı sustalı bıçağınl ~ 
nün scl taraf ınB tJfl 

mnı baf 
vallının yana., .. 

mi~tir. ,, 
Kanlar içinde ~ıi~ 

dınlıt nyaraırnrn ô'pl 
lidir. Çünkil bıçale jctı< 

• et"1 ' lan da tahrıp ~ 

Mustafa yakatarııtıl>' 
ba§lamnıştır -
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~i1~nsızl lş basit; fakat i 
4a iti :Çın askeri ve teknik saha 
~ e ~yle malUınat sahih 
~oto'. dısıplin bilmek, karakte 
~r ~~leye rnalikiyet lazım. Böy 

~ biıe .dı? ~adir bulunur, bulun 
~. ~etıştırilmesi için aylar is 

,.. 
~ ransadan yetişmiş \'e cn•elc 
• ka~aflard<J. tecrübe cdilmı 
hın gonderilinse mesele kal 

·ou k ' De ·adın arkadaşı buradak 
lliı fremonun evine yerleşt 

·_Onun yeğeni olur. On 
b~ dostlarımız, teşkilat ha' 

rİ?ıı ırkaç gün müddetle de: 
ı.. ·.Zeki ve meslekten l.m kr 
uı.ı 1. 
~ ~ı başarır. 
·\'et olab·ı · e . 1 ır. 

:~ç saniye düşündükten soı 
e etti · 
~a~ka· 

l>e· ~ çare de yok zaten. 
· Şeınbe gfüıkü tayyare ile 

ırsı . 
~j nız. Vandövre ben gide 

ını alır getiririm. Oradak 
. :-ınıza perşembe günü şe 
tc g:~e~ postacının yiizüni 

"t>ını, kendisini ytizünu 
~e zorlamamalarını ten 
'il~~-
tt.,_~la. Bu husu:ıta hiç m .. 

l\j ·•1~Yin. 
arJt,.d 
\' <; a~ \'edalaştı. Haym e• 
~ ~ keJerlıydi. Garip bır hıs 
ıı.."'uku ona müohem bir te 

~· iler verıror gıbb di. Lora 
~ Planını istcmı)'etek vı 

abu1 etmi u· ~ !';. 

~ Silkti ve "tevekkülle vazı 
ı.)ılactı. Bir şeyler yapma! 
. Aldanmak nıumkundü. 

lıiçbir Şey yapmamaktano;; 
1 d 

c olsa bir hareketle bu 
llliireccahu. 

vrn 

~l"R llORTLı\K! 
l lotı 

~· kıitıun 1916, perştmb'
••ın 
iti saat onu. San Koren 
b lide bir kaç kılometre me 
tii tüunan çiftlik ay rş1~fö lı 
~uı ğibi olmu~tu. Buru 

8(: ınactan hiç ı~ık sızmıyor 
a 0~e.lrniyordu. Sakinler 

1tıı acaklardı. 
~ :ir öksürük işıtıldi. C 
tık· adar öyle hareket iz 

1 0nu kuyu civarınd:ı 
~ tll\'allardan farketmek 
~ Yakından bakılırsa 

ç a~!ından ooru var de· 
~u kuyuya bir sicim 

~~~lık avlar vaziyette te 
l~Ord 

8() u. 
tib· llra ip oltaya ba1ık ı.: 
'~ itrildi. Ee:tliyen adan. 
~hemen bir kenara bağ. 

\ t 11\cr .dıvar ke:ıaruıda du 
~Yeni sırtlıyarak getir 
~· U?attL 
t Uca Sonra Hayın merdi· 
~ Wnı.. Kuyu kor bu 
~e~ Dehrin dl§lna kadar 

~ha lı Yollarının bir mah. 
~~ bir §eY delildi. 
~ Yinn1 yaşlarında bir 

aı olan nöbetçi tekli ı 
~~ 
~~~~an f\nc:ıe bir ka 
'~ttr lÇtr inisiniz? 
~ l':L1.'1ernen gidelim. 
~~bir yağmurluk giy 

· da YÜnden bir başlık 
~~ '\' alnız alzı ve gözler 
taıı U. Kayışları omuzuna 

' ~tada Fransaya gidecek 
'Jı it._ Oııa ~rdu. Köylü teces· 
-' ~ tı. 

S ,1 rıumaraymı, dedi 
~~c ~em. Kim old~u 
\ ~I l~yıruz. 
~Cevap verdi: 
~~~1~n burada itaat eL 
il ili t tfıın. 
~ Utt ~ 'aat . u. Tarlalar arasın· 
~bit k~en YolcUluklan es 
'tııtiı :~ .SÖylemedi. Hat 

~\ı:rtt '<1-·ınne bakmaia 
:~ ~ıyordu. 

"'<! ~ 'la~ Yansından sonra 
aıı tllt~ oldular. KQçtlk 

··-.ıca tayYare nıeyda· 

HA :SER - Aham t'omltO ' 
(Yanlış kıtao) Dedıkodusunun akısler1 

Hindistanda dunyanın tn eski ınsanları arasıoda ismail Habibin kitabına göz 
Nakledea: Fethi KARD~ \ - 53 - Ya:an: l.. Busch 

~~le ~arşıla)tılar. ~ir ~Ö~tçi gö. 35 yılını vahşiler aro~ınd:ı ;eçırmış b ır Alınan seyyahı nezdı'ren b•r o'•gw retmen 
rundu. Parola teatı echıdı ve reh· !) 
herle beraber tekrar yere "&meldi va r g Q n 1 a r da C r k ek 1 er I k a d 1 n 1 a rJ n y ' 
llaymdayereoturdu. , , an l.Ş bulanan yanlışını buluyor! 
Köyıu söyleneli: vazı2ehnde olmakt 3n pek 
- Fena bir gece, ortalık çok 

aydınlık. Belki de gelmeğe CC3a memnun görünüyorlardı 
ret edemiyecck. 

( O•t y•nı diınlıiı uyon•7ıla) uyfılya bakacaksınız, görecekai· 

Sanırım, rnektuhum tıunail Ha. niz k; (Erlt!hi Ycniliğimb) müd· 
bibın yazdığı beş makalesi lcadaı lifi de (tat ·i şeh) i (na · reşid) 
uzadı. fakat eğer Mustafa Nihad okuyan meslt'kdaşı gibi arapça 
ccvab venıeydı kanunun kendile· harfleriyle {ki) rabıt edatını far 
nru ıtoymıy~ mecow ettığı haddi sideki (geh) mekan eki %a.ftn,..._ 

kolaylıkla dolduracak notlar e· rEckhoku~uş ve: • 

Üç adam tekrar sustu. Önlerin· Varugalann hayatı evvela ba· 
de tayyare meydanı uzanıyordu. na son derece garip, h:ıtt! gülünç 
Ağaçlarım kesmişler, parmaklıkla görünmüştü. Zira erkekler, bu ka 
rı kaldırmışlardı. Bu parmaklık· bilelerde, hiçbir isyan hissi duy 
iar tayyare gittikten sonra sabah· madan kadın vazifesıni yap."Ilak 
tan önce tekrar yederine konula ta '1s.la yadırgamıyorlardı ! Ye 
caktı. mek1eri onl· ı ,..:._iriv">r, ort:ıl•g"' ..... 

Ta ileride, küçük bir kulübe var 
dı. Baca:ıı yıkı~mıştı. Tavanında 

böylece genişletılmiş bir dcuK a· 
çıımış oı.uı kuıübeıı111 l!rinde yakı. 
lan bir karpit lambası tayyare için 
bir işan'.!t noktası teşkil edi~·ordu. 

On, on beş dakika böyle heye· 
can içinde beklediler. Nihayet u 
zaktan bir motör sesi isıtildi. 
Hayın söylendi: 

- l~te geliyor. 

Köylü sınırliydi: 

- Belli olmaz ki, belki de biı 
Alman tayayre.lidir. En tenlike.ı 

\'e neyecanh anı işte ş!mdi yaşryo· 
ruz. Günün birinde böyle can ve. 
rec2jimiz muhrı!ckak. "Bravo!., 
dıye bağ.ışarak yere inen tayyare· 
ye doğ•u koia.:ağiz. G ... len bir Al 
manclır, sırrımızı anlayacak. 

Hayın tıtredı. Tehlike cesur, 
köyıunun taomın ettıgınden cıaoa 

kati ve sarıhtı. Alman makamları 
r'ransız tayyarclerının ateş hatla 
n gerısine casu lar bıraktıgmı bi 
liyordu. Bu vaziyette geceleri tay 
yare devriye•eri dolaştırmaları 

pe!: muhtc.neldi. Bınaenaleyh er 
geç günun birinde ele geçenler oia 
caktı. 

Motôr sesi ~·aklaştı. Gök yüzüı 
de bir gö.ge dola~tı. uı:ı:tla~ıp ka} 
boldu. geri döndli. M-ıtor gürJl. 
tu.3ü ço6aldı, tayyare alça.idı, top 
rak ilzerınde ilerledi ve nihayet 
durdu. Mowr 5elii ke:ıildi. 

Köylünün bedbin sözlerini unu 
tan Haym sahanııı orta:ıında du 
ran tayyareye doğru koştu. Yüziı 
tayyareci başlığı ıçinde gö;iinmi· 
yen pilot sağ elini uzatmıştı 

Hayın bu elı tutarak hararetle sık 
tı. 

- Bravo arkadaş, dedi. 
burada! 1 numarayım. 

Tayyareci cevap verdi: 

Ben 

- lliliyorum dostum. Artık es. 
ki arkadaşları t.anımJYOr m•.ısun? 

- Sen misin Gayyar? Ah dos· 
tum! Geldiğine bilsen ne sevin· 
dim. Lcranm yerini dolduracak 
bir ka<lm getirdin mi? 

- Evet bilhassa getirdim. Onu 
getirmek ve size teslim etmek me
temedım. 

suliyetini başkasına bırakmak is· 
Haym titı edi. Mevzuui>~s o

lan kadının kim olduğunu derhal 
anlam:ştı. Büyük bir kedere ka· 
pıldı. Bu darbeyi hiç beklememiş 
ti. Bu mühim vazifeyi acemi bi.i. 
sine vermeleri ihtimal~ aklına bile 
gel~::mişti. 

- Yüzbaşım, dedi, nasıl oldu 
da siz bu işe muvafakat ettiniz? 

(Devamı var) 

Vergi kaçakçıhğı 

onlaı temı.:liyvı, çocuklara onla. 
bakıvordu! 

lşin daha garibi var: 
Varugalarda erkekler, kadınla· 

nn vaziyetinde olmal,tan pel, 
memnun da görünüyorlar! 

Bir aile reisinin resmen ka· 
dın olması galıba hıç gayritaJıi 

değil. Nihayet bütün görünüşleri 
ortadan kaldırırsak bizim aile sis· 
temimizde de ai lede gene hakiki 
reisin. yani ailenin mukadderatını 
idare edenin kadın oldu~unu gö 
rürüz! 

Erkek gururu birçok bahaneler 
ve sahteliklerle bu hakikati ö:t· 
meye çalı~mışlardır. Fark bundar 
ibaret! 

Bununla beraber Varuga!arc!a 
bunun bazı tatsız cihetleri de yol\ 
değil: 

M~sela ailenin reisi o!an kadrn 
hiddet ettiği zaman gösterdiğ' 

hama~atten do!ayı kocaSI b:iın· 
dan mükemmel bir dayak yıcmek· 
tedir l 

Gariptir ki erkek, kansınm bu 
hid<letli zamanında kadına muka· 
vemet veya mukaL..:le etmı!yi ak 
Jıııdan bile geçirını) orl 

Demek kı bu üst.mlük ve haki· 
miyet meselesinde maddi kuvvet 
ba.ıııs mev::uu degı.dir. Öyle olsa 
erkek reisleri ailel~rde kaJınııı da 
nıhayet Jmvvetırıe ,guvenerek er. 
keğıne şiddetle mukabele etmes 
icap ederdi. 

Ççık defa bizde de kadınlar bu 
na pekfila muktedir oldukları hal 
de, sırf erkeğin üstünlügü kabu 
edilmiş olma~ı gibi manevi bir a 
nanenin kuvvetıne teslım olara~ 

böyle bir teşebbüste bulunamaz 
Orada vaziyet tamamile tersin< 

olarak ayni. Erkek kansının üs. 
tünlüğünü kabul ettiği için adal 
kuvvetini kuılanamıyor! Hele ka 
bile reisi ola., kadının diktatö:"lü 
ğü daha m~thiş. 

Zira o hiddet ettiği zaman arzu 
ettiği erkeği derhal öldürtilyorl 

Eline beylik geçıı diği zaman 

Beden terbiyesi İstanbul fut. 
bol ajanlığırdan: , 

ı - .Aşa:rıda klüplerl, adları 
ve bölge nunıar 1"M yazılı id. 
mancılara iştirak eW'·leri mü.. 
sat• ika' ardaki ı:rui'larelf~tlerin 
den dol:ıvı genel dir.-' tnrlii~,. .. 
geçici mi:sa!>aka boykotu ceza . 
SI verilmistir. 
Tcbli~ tarihi olan 21.ll.9a9 

tarihinden itibaren klüplerinin 
ve hakemlerin bu futboleilleri 
ceza müddeti içinde müsabaka. , 
lara iştirak ettirmemeleri teb . 
liğ olunur. 

Eyilp klübUnden 1635 lsmaıl 
ÖT.top 4 ay, Ortaköy ktublinden 
2154 Muhlis Açıktcpe 1 ay, Or. 
ta.köy klübünden 1377 Sadettin 
Duruşken 1 ay, Ortaköy klübün 
den 1238 Basri Camer 1 ay, Ga. 

kadının erke!;teıı dah2l zalim ol 
duğuna en büyük mısali de bt 
teş ·iJ edJyor. 

Bu kabilelerde kadınlaı değil. 

erl;ekler süslenmeye. kendılerınl 

onlara beğendı rıneğe mecburdur. 
lar. Zıra kadırı nası ..ılsr • ıeğ. ıil· 

mek ihtiyacında olma.lığını buJi· 
ğı ıçın sü:.lenm~k zahmetine bile 
katlanmıyor. 

1. d . . d d' H lbuk b ar kı mevc: • bb • 1 •ime 
ım c ve onum c ır. a ·ı 1 

mısraına 
ba§ta da arzetmıştım k.:ı ne (E. • • • 
d b• y ·ı· ğ· . ) . . Ebhıırııeb • ı mnc - hız • ı 1'1liCM e ı enı ı ımız eserını, ne c 
eserin bu be§ makalelik zeytini, ttklhri vermiştir · 
{Metinlerle Muasır Ttirk Edebi. . ~zaman dikkat ediyorsunuz ki 

Yab T:a ih.) · d b 1 d ğ ılk ıki mısram (enhar) ve {as· r ı eııerın e u un u ıı 

k d d
.
1 1 

. t vat) rıır da k~ndlsinden ıonra ge· 

Esa~n bu k:ıbileleide kadınlar 
gayet tcnbel oluyorlar. Zira bü. 
tün işleri erkeklere gördürüyor, 
bir taraftan da birkaç erkeğe bir· 
den kanlık ettikleri için günlerini 
tenbel tenbel, yorgun yorgun ge
çiriyorlar . 

ay c ı en rar.ıış ara nazıre op 
1 k b k h

. b. ·aa· len kelimelere bağlamak yanbt-ama tan aş a ıç ır cı ı san c- , 

t t hl·ı t k'd' d . . ur. 'r'air tu kıta ile bir tablo resı. a a ı ve en ı ın en geçırmı~ k •. • 
d ğ . 1 . b'l' k' 1 . metme tec.ır. e ı ım, ve ı ıyorswıuz ı sma· .. . 
·ı H b.b d M t r N'h d ki. Nehırler: onlar nağme 1er-
ı aı e wıaa ıaın . . . 
tabını metinlerden ba%1 kelime· pıntisı akıtıyor.,, 

En büyük meşguliyetleri kadın 
reislerin yaptıkları toplantılara ka 
bilenin erkeklerine ait kabahatleri 
münak~ etmeleri, onlara ceza 
tayin edişleridir. 

Bu da kadının dedikodu ihtiya. 
cını devlet i~i haline sokmaları· 
nın bir örr 1idir! Zira bu resmi 
içtima'.arda kadınlar, yalnız er· 
keklerden bahsetmekte, onları en 
ufak hareketlerine kadar çekiştir
m~tcclir!er. Ka~ile k3jı:ılan er. 
kekle. inin terbiye ve hayatlarile 
bu kadar ala:.adar oldukları hal 
de erl.ef:rin na.:arlanr.da hiç de bü 
yük bir ehemmiyeti yoktur. 

O derecec!e!ci bu h:ıvalide (U 
ma) dcdiklen hevenk halinde ye 
tişcn ve kadmlann çok sevdiklerı 
·,ir yemiş vardır ki bu yemijten 
bir iki hevenge kabile kadınları 
crkcx'erini de!iş edivennektedir 
ler! Yani erkek bu kabilelerde bir 
nevi kadının esiridir. Her türlü 
hizmetini o yapıyor. 

Fakat kadın ısterse erkeği en 
ufak bır heaıye muka!:>ilin<le diğe 
rıne bağı~layabilıyor! Zaıınedil· 
mesın ki bu kabilelerde kadın reı~ 
olmakla ve bütün ev ve kabile 
hizmetlerini erkeklere gürdürmtk. 
le harp gibi vazifeleri de kendileri 
üzerlerine almtşlar<lır. asla! 

Vakia bir kaoilenin diğerine: 
ha"P ilan etme::;..,,. ka:im reic;lf'r 

karar veriyor. Fa·· ıt harp ılizmeti 
de gene erkeklerin omu~lannda! 

Şık dt.ğil mi? 
(DeTIUJU ftl') 

lerin, bazı terkiplerin vezin ve 
şekil bakımından uğradığı deği· 

§iklik itibariyle tenkitten başka 

bir şey yapmamıştı. 
Belki yarısından fazlasının 

yaprakları daha kesilmemi~ bir 
(Edebi Yeniliğimiz) cildi üzerin· 
de, üç buçuk haftaya karşı, üç 
buçuk saat sürmeyen bir göz 
gezdirme ve işte onun hasılası: 

Aza az, çoğa çok, rengi rengine. 
cimsi cinsine yanlışlar..... Ortaya 
konulanları bir ölçüye vunak, 
tenkit, tahtıa ,hatta techil edenin 
hataları olduğu için hangi taraim 
ağır basacağını söylemek artık 

fazla olur. 

BC§ makale içinden beğenip te 
alacağınız hata, §Üphc yok, ya 
{geli.n-c:e tünd) Un (gelmesinde) 
yapılmasıdır; yahut {sine -i tar -i 
şeb) terkibinde (tar i teb) in 
(na - recıid) gibi okunması ve 
arap harflerinin veznini de, ma
nayı da boz-an bu azizliğinden o. 
na münasebeti olmryan bir mana 
zorlayacak kadar zühul gösteril· 
mMi<lir; fakat beride bu yok 
mu idi?. Unuttun\1%8& İ§te size 
bir batka nmal: 

Edebt YeniEfimlzin ikinci cil· 
dinde , 18 inci sayfadayız. Et. 
hem Pertev Papnın meınur 

tıfl i nün maneumcsi. (lamail 
H~ib ıüııah ya.nnum: ben bile 
bile naim yazıyorum; çUnkü bu 
kelime ile iltibas halinde bir: 
Naim vardır o da böyle yazılır. 

Kendisinin (zabfr) vardır diye 
(zahir) in (a) um (a) yapmak 
tavsiyesinde bulunması kaideye 
uymaz.) 

Müelli~. bu manzumenin bir 
parçasmı, baktrıız, kitabrnrla na· 
ııl yazıp çocuklarına naatl ~· 
yor: 
Enhar • ı reıaşeriz • i nağme, 
Aınt - ı tareblcn,. • i nhıni; 

latar'ençler klübünden 288 Ka.d. F.bharJ eh j mechiz • i naime 
ri J..ğay 1 ay. 

2 - .A;a.:;'lda klilpleri ad ve Her ci' n~ütü bar eda - yi ninni. 
soya.dl an ve bölge sicil ayıla. Bu kı t'arun zaten güç verilen 
n y~lı b~)Ul:'an i~ancılarm mAnasını bu 1ekilde bUsbtitün dü
da1. klııpt' degışiş t .1:!11~vıl ıtldya.t hda.. ğUmlenmi1 bulmuyor musunuz? 
ıne ~e ' T' 1 (' o"lr" arm sr. o. . 
Inı lf>--11-1939 tarihinden i Serpınti nağmesi veya nağme 
tibaren hizalıınnda yazılı müd. I serpintisi akıtan, döken ne· 
de~Jer için Gt:n~l ct:.rekterfül: ta.

1 
birler... ninni keyfini arttıran 

rafından geç_ıcı mu~abaka. ~Y- sesler .. Bu iki mısra zar zor bir 
kotu cezası ıle teczıye edılmış_ I .. .. . .. .. 
lerdir. Müseccel bulunduktan şey soyluyor; lakın Oçuncuye 
klüplerden istüaları halinde bu gelince mana denbe kaçıyor: 
fezalar. bekleme milddetine mah dalga nağmesi veya nağme dal. 
sup edılemcz. gası kaldıran uyandıran (deniz· 
Topkapı klübünden 39 Hay. 1 l'k) 1 ' 

dar Bortı.""ar.\1 6 av. To"lkapı klü er 1 

blindcn 38 Serafettin Simavi 6 (Denizterlik) te ne? Acaha hiç 
ay. lstanbulspor kfübünden 933 görmediğimiz bir musiki ıileti 
Seyfettin Demirtaş 3 ay. olmasın? diye düşünüyorsunuz. 

"Sesler: ninninin keyfini azta.. 
nyor.,. 

"Denizler • ki natme ctaJcU1 
kaldırıyorlar . ., 

''Bunların hareketi bir n!nnl 
edası gösteriyor.,. 

ilk iki mısram izafet haliyle de 
minaaı bundan çok um delil
dir: lakin her mısrada bir ct.lnr 

lenin hayale tevdi edecep tam 
bir 1evha olmak için; kendilerinin 
(gah. bigah) da arıdıklan mistik 

ses aht"n~ni burada da zapt " 
nakledebilmek için {enhar), (u
vat) diye el uzatılıp üstilnde dur. 
mak icap ediyor. 

(Sonu )'UID) 

TASHiH- Mektubun dünldi 
aaymuzcbı fıkan kımııncla kavvll 
kelimesi yanlr,bkla kanat dizi).. 

mittir. Tashih eda-iz. -HABER 

(Bundan evvelki makaleltr 11, 
12,15,16,17,18, 19 VP 20 /epinisa
n/ tarihli tıüshalarımtlda çıkmış.. 
tt.r.) 

Gümrükte yapılan 
imtihan 

Gllmrlllc memurlan için )'1lk • 
ek mekteb mezunla.rı arasında 

açılan fmtlhan dUn yapılmq, imti 
hana giren iki ldşlden blrial ka-
sanmıştır. 

Ayın yirmi Oçtlnde yapılacak 
kimyagerlik lm.Hhatı.M da d&rt 
ki§l mUracaat etmi§tir, 

Aakerliie davet 
Beuobla Yerli Aılcel'lllr Şab.._ 

d~n: 

1 - AskerlillnJ bentli (mUftl. 
zafhk hizmetini) ;rapmımıı tn.ttaa 
doğunı ve sınınan af81ıda yaaJa 
oUınlur, hemen askere SeTJı.edfle.. 
cı:rı.lcrdir: 

A - 316 : 334 (dahli) doJumlu 
cezalı ve cezaııız lsluın piyadeler, 
harp sanayi ve müıika erleri. 

n - 316 : 332 (dııhiJ) dolumla 
ceıosız gayr.i isliim piyad eler. 

C - 316 : 33-' (dahli) dolumhı 
lslı\m saknll:ırl:ı yalnız 332 rlotum. 
lu ııııyrl isliinı -.:ıl.::ıl trler. 

E - Evvelce b11ıl'!J verıp de se•t 
lcri 940 nisan ,..,.!hin,_ hır:ıkılmıf 

ol:ın ıslıim ve ı;ıııyri ı.slam billOn 
nnk'li bedel erleri (bunların namı. 
nıı davet puslası çıkarılmnmışlır.), 

2 - Uu cr:ıl nerede bulunursa 
hıılummnlnr, askerlik kanununun 
43 ve 45 inr.i ınaılılelerine göre bu 
,.c lıund:ın C"o'Vclki il~nlarla çaılırıl
ııırş sayılırlar. Bu m:ıksıılla namla • 
rıııa ı;ıkarılun celp puslolorı, adres 
d cAişmesi ve sair sebeplerle elJerl _ 
nı: uloşınıyanl:ır da şuhe)'e \•aklin. 
ılcı ıııiiı ·:ıcııoı:ı mecburdurlar. 

Bir müeaıeaenin iki 
defter tuttuğu iddia 

ediliyor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Her cünbüşü bir nin-ni edası) :i - llu celpte sevke tabi erattan 
ıwl,ıli lıcılcl )'ermek isteyenlerin 
lıcıl cllcri knlml edilml)'ecekllr. 

Emniyet direkt~rlUğQ kaçakçı
lık şubesi elli bin Ura mlktarmda 
bir vergi kaçakçılılt !§ln1n tahkl· 
katma bqlamıetır. 

İ§ iddia edildiğine göre Sllley
manlyede iki ytlzden fazla 1tçlıd 

bulunan bir etrketln iki defter 
kullanmak auretlle vergi kaçak • 
çıhğı yapmasıdır. 

Emniyet memurlan müessese • 
Din defterleri ve Mir evrakını 

mtıaa.dere etmişlerdir. Hldiae bir 
kaç gUne kadar ad.Uyeye lntlkal 
edecektir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevral ii. I" ırıklık ve bütün a ;;.nlannızı derhal 

keser. icabında gÜnde 3 ka~e alınabilir 
Her yerde pu'llu kutuları ımırl.a bteyinu. - U -jW:!I mi -

diyen son mısra bu hükmünüze 
kuvvet veriyor gibi otuyor .• 

Yorulmaymrz; ( denizlerlik) in 

ne olduğunu bilyük ansiklopedi· 
terde bulamıyacaksınız, fakat bu· 
nu manzumemn frar:sızca ve 
tilrkçe aslına ba'np hal!edeceksi· 
niz. Bunu bize, bu gibi asılları en 
yUksek salfilıiyetle kavd ve mu· 
ha!aza edebilen büyük Ustad tb· 
nilemin Mahmut Kemalin kita· 
bı, (Son AstT Türk Şairleri) 
temin edebilir. Oraya, 1335 inci 

4 - Bu defo çağrılanlardan hı • 
ric şubeler loölgclerinıle bulunan • 
lıır, bulundukl:ırı yerin askerlik fU· 
lıc,i ııc clrrhol mOra~anı edecekler. 
dlı. 

5 - Şubede toplanma gQnO 2'1 
ır . Tcş/!>39 cuma sabahıdır. Nakdi 
bedel erleri 25/ ll. Teş/939 cumar. 
ıco; i oğlc üzı?ri müracaat edecekler. 
dir. 

fi - CnArılan bedelli •e bedelılı 
erlerin tayin edilen ııınıerde na 
rus hüviyet cilıdanlarfle tobeye 
gelmeleri ilı\n olunur. 



18.00: Program. 18.0:-ı: Memlekel 
saat ayarı, Ajans ,.e Meteoroloji 
haberleri. 18.25: .Müzık (Cazband -
J>J.) 18.5:i: Konuşma: (lklı~at saati) 
1!J.1 O: Türk Müziği: J{l:lsık Pro
sram. Ankara radyosu küme ses ve 
sa~ heyeti. ld:ıre eden: Mesut Ce· 
mil. 1!).50: Konuşm::ı. (Qrmanl:ırı· 

mızı t:ınıyalıın \'e koruyalım). 

20.05: Türk l\lüziğı: Karışık pro· 
gram. 21.00: Konser Takdimi. Ha
lil Bedii Yönetken. 21.15: Müzik 
(radyo orkestrası - Şef: Hasan 
Ferit Aln:ır). l - L. Chenıbini: 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: ile Sabah, Oğle ve Akşa~ 

Her yemekten sonra gündE' 3 defa muntazşrı' 

Medea uvertürü. 2 - \'. A. l\leızaı·t: 

Harrner Serenadı. 3 - Rossinl: 
Scvilya Berberi orepcsından uver
tOr. 4 - Joh. Straus~: \em, Veib, 
and Gesang (Vals). 22.00: Memlc· 
ket saat ayarı. Ajans haberleri; 

TDyatrcDar ve 
sıınemalaır 

28/5 ve 15-12-934 ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibin
ce ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas - Erzurum 
demiryolunun inşasına tahsis olunan% 7 gelirli Sıvas - Erzurum 
istikrazının 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon liralık altıncı ter
tibinin kayıt muamelesi 5-12-939 akşamı nihayet bulmak üze
re 25-11-939 sabahından itibaren başlayacaktır. 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Beyoğlunda 8 A K E R 
tJ)ıll 

En birinci İngiliz ve 1<..,ransız kumnşlann<lnn nıfl ~ 

TRENC - KOTLAR. GABARDtNLER. p~f 
TOLAR, TüVETLE~, SPOR ve FANfA 

KOSTÜMLER, PARDÖSÜLER 6, 
.-ıa 

Her yerden mlisait şartlar ve ucuz fiatlarla satııınn ~-· 
Çeşitler bozulmadan evvel ihtiyacınızı IlAIH~R nııı 

zalarından temin ediniz ~_j D 
ŞEHlR 

Bu akş::ım 20.30 d:ı 

Tepebaşı: Dram kısmı 
ŞERM/N 

--0-

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itiba
ri kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmı§hr. Bu tah
viller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mües
seselerce, vilayet husui idareleri ve belediyelerce yapılacak 
müzayede ve münaka!?a ve mukavelelerde teminat olarak ve ha
zinece satılmış ve satılacak olan Milli Emlak bedellerinin te
diyesinde başabaş kabul olunacakları gibi gerek tahvil ve gerek 
kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü 
vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bede
li de 475 Hr.adrr. 

.. #- - • .. • • • • ' ~ 
~~!J?T~?NE!!.~R~! N 

RAŞlT RIZA • E. SADİ TEii 
TİYATROSU 

Ba ıec• Kadıköy Hale slnemasırı
fia TAŞ PARÇASI. aynca vod,·il 
~rın scce Bakırköyünde büyük 
ılmsll 

-<>-
HALK bPEREOt 

!'\ .Bu a.k#.ıı.nı eski .Cnğlnyauda saat 
ı,,ib 4a EJki Hamam Eni tas 

Kayıt muaıpeleai Türkiye tumhuriyet Merkez, Türkiye 
Cum: uriyet Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, H:.ılk .Türk 
Ticaret, Belediyeler bankaları ile Sümer, Etibanklar tarafın
dan icra ediJmektedir. Diğer bankalar vasıtasile de bu hu&ua te
min olunabilir. 

a "an:· M. tb"nhfm 
--0-

A~emdar ·sinen1esı 

Se~aye ve taaar,r.uflarını en emin ve en çok gelir getiren sa
halarda ijletmek ist iyenlere keyfiyet arz ve J,u kısa auskripsi
yon müdd~ti zarfında bankalara müracaatlarının kendi men
faatleri "iktizasından bulunduğu işaret olunur. ,(9566) 

l.El 4!diye.1 ben seninim 
~nizaltı ar'liadasları 

---------------, 
· Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: l888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zlrat ve ticari her nevi banka. muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

ZJraat Bankasında kumbara.h ve ihbarsız tasarruf 
hea'P~annda en az 50 lirası bulunanlara. senede 4 defa 
c~ecek kur'a ile aşağıdaki pla.na göre ikramiyeler 
dafrtılacaktır: 

fi Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
~ ,, 500 " 2,000 " 
~ " 250 " 1,000 " 
~o ,, 100 ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 ,, 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

ll7.1!4an aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
taz1aslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyliıl, ı Dlrinclkfinun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlcrimlo çckilcccktiı'. 

1 

11ıı1 ............................ lml .... mi 

. ~.. "" . : :« . . . . ' ";,• 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Metodiyle 

ve mutedil ücretle ders almak is
teyenlerin "Almanca öğretmeni,. 

ismine mektupla gazetemize mil· 
racaatı. 

NECATI PAKŞt 

Diı Doktoru 
Paz:ırclan maada lıerFtiln sa:ıt 

!ldnn akşam 18,30 za kad:ır has· 
talarını kabul '"e teda\'I eder. 
Adres: Galata Tünel 
Tersane caclde$i 

Sahnalma Harp Okulu 
Komisyonundan: 

1 - Harp okulunda subay çıkacak okurlar fçfn 771 tan• battaniye 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek~lltme 27 iklncite~rln 
939 pazartesi günil saat 11 de Ankarada Harp okulu binasında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - 'Muhammen bedeli 12886 Iiradır. llk teminab 926 liradır. Şnrı·• 
namesi hergün Ankarada mezkQr kombyonda ve htanbut<la· 
lstanbul levazım tımirlllii satınalma komisyonunda sörülebiUr. , . . 

8 - Eks~llmeye girecekler;n ş~rtnarpe;'lnde,y~ılı:Tesikalar rle ilkJ 
temınat mektup veya mnkbuzla~ını )l~Tl teklıf mektupl~Js,tl. 
belli gün \'C s:ıaıten bir saat evveline kadar komisyonda bu· 
lundurmal:ırı .. (9393), 

1 
istanbul Belediyesi ilanları __ ,__..... __ . 

20-11-939 pazartesi günn yapılacak imtihanla 21-11-980 sah sünü 
yapılacak imtihanlar geri bırakılmıştır. 

Jlesap işleri miidiiriyetinde münhal oulunan 20 lira maaşlı memu· 
riyetler için 23-11-939 perşembe günü saat '14 te Jmlihnn yapılacaktır. 

Atideki şeraiti haiz olan taliplerin istid:ı 11c müracaat etmeleri ve 
22-11-939 çarşamba giinü akşarnına kadar nsaiklni hesap işl~i müdür 
lüğüne getirmeleri ilün olunur. • 

Belediye memurlarından ar:zu edenler bu imtihana girebilir. 
Duhul şeraiti. 
1 - Lise mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle nlAkası bulunmamak 

·veya müeccel olmak. --
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yUknrı olmamak. 
.ı - Sıhhati yerinde olmak. -
Aranılacak vesikalar: 
1 - Xüfus cüzdanı 
2 - Mektep şahacletnaınesi 
3 - Askerlik '·esikası 
4 - İki kıta fotoğraf 
Ortnmcklep mezunları için de 22·IMJ3:1 çarşamrı:ı gOnll saat H "ele 

imtihan yapılnc:ıklır. 
Evvelki ilfindnki şeraiti hniz olanların 21·11·939 akşamına kadar 

müracaatları tchliğ olunur. (!1565)' 

Ankara. P. T. T. Levazım mUdUrlUgUnden 
Tnlibl çıkmıyan 5000 adet varnon pilkadehinin ihalesi 22·11·9S9 

çarşamba günü saat 11,5 de .Anl<aracla P.T.T. Umnın ~lüdürliik hinasın· 
dakl satın:ılma komisyonunda yapılmak üzere eksiltmesi 10 giln uza· 
tılmıştır. Muhammen bedel (2;>00) muvakkat teminat (187,5) liradır. 

2 - İstekliler muvakkat teminat m:ıklıuz \•ern banka tenıinnt mek· 
tubile kanuni vesikalarını hamilen mezkQr gün ve saatte o komisyona 
mür:ıcaat edeceklerdir. 

3 - Şartnnmeler Ankaradn P.T.T. levazım htanhıılcla Kınncı\'an 
hanınd:ı P.T.T. lc\'azım ayniyat şube müdürlüğGnden rınrn~ız ,·erilc~ck· 
tir. (5!10!1) (!1545) 

Dr. iRFAN KAYRA lfi*a:.:awww~~ziii~ın-r. .. n 
RÖNTGEN MOTEHASSISl i= D M R . iı· :! r. urat amı : 

Türbe, Bozkurd Kıraatha- u A d İt 
nesi karşısında eski Kloıd Fa· ı ff y ın I! 

. rer sokak No. 8 - 10. Öğleden 1 Beyoğlu - Parmı.kkapı, İmam Ü 
sonra 3 ten 7 ye kadar. sokağr No. 2 :'el. 41553 !I 

t:=::a.~::=:=-==::::::::::=.-.m 

Dr. Necati Atasagun 
1 rı.ır.ı:!:!ll~s::ı7til-ı~~~ .. ---ı---... Çocuı· lleklml 

Dr. Ahmet Alckoyunlu 
Tak~lm • Talimhane Palas No • 

Pnz:ırclan mnad:ı her gün 
~:ı:ıt ı ~ı den o;onra. Tcl<.>hrn 1 ı • ·ı· -

Sabahları 8.30 a kadar; akşaro. 
ları 17 den sonra l.aleli Tayyarı 
Ap. Daire 2: No. 17 de hast:ıl:ırını 
k'ahııl eıler. (Trltfnn: 2395:11 

BAŞ, DtŞ ve bütün ağrılardan ve kırık
lıklardan kornyacak iiaçtır. 

İstanbul inhisarlar baş 
Müdürlüğündeu : 

Hükmü ikinciteşrin sonun<lıı bitecek olan mü~klrat tcıke~V 
yenilenme muaınclesıne 22-11-:939 gününde b:ışl:ınılarak y 
salt ııüni aktamına bdar deum edecektir. .~ 

Tezkereh~rlnl tecdit ettirmek isteyen satıcıların tayin °1~e ~) 
!erde ellerindeki tezkerelerile Kaha taşta küln b:ı5müdilrlüEıürrı11ecı f 
caat etmeleri ve 5-12-9:i9 tarihinden sonr:ı tezkerelerıni yen (SS · 
içki sata~lar hakkında kanuni takibat y:ıpılac:ığı ~ 

Okulu Sahnalma Harp 
Komisyonundan: 

ne 111 l - Harp okulundan ~ubay çık:ıcak okurlar için 771 tn 111cl 
; kemeri açık ekııiltmeye konmuştur. Eksiltme 27 i\111 

93"ğ pıızttte~f'f;finn saat 15 de Ankarada Jlorp okulu 
ruüteethil.komisyonda yapılacaktır. 4., 

' ~ tı J ' 1 - Mılhf.:~n bedeli 19~7 Jlr:ı ~m kuru~ ve ilk teıninıt d• 
dır. Şprfnamesl hergün "'Ankarada mezklir komi5)'011 ~ 
tanbulclı levnzıl'ı fımirliği satınalma komisyomıııdıt 
lir. 1, 

3 - Eksillmeye gireceklerin şartnamesinde yazılı Tesik1113~t 
nat mektup veya makbuzunu ihale günü komisyo1111 

ri • .(0392) 

ı11ıl~ 
Muhammen bedeU 10.fS Irra olan 500 metre 50 miliınetrC J;J~ 

Jık Te 500 metre de 70 milimetre murnhhalık b:ıkır izole gsr ~ 
23.11.939 perşembe günii saat (11) on birde Uay<lnrpaşadıı 

1 
ıı•' 

dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın 11 1 
tr 

Bu işe girmek isliyenlerin 78 lira 38 kuruşluk muva~t.:11\,, .. t 
ve kanunun tayin ettiği ''eseikle birlikte eksiltme günü sn:ıııııc 
misyona müracaatları Jiizımdır.. ırıı'~ 

Bu işe :ıit ş:ırtnameler komisyondıın parasız olarak cI:ığıt;92sf 1 

ı ıs. Komutanlığı 
ıı' 

Komisyonumuzda mcYcut k<'şir cet\'eli ve şartnamesi ~ 
nakliye ve motörlü birlikler okuluııcla yaptırılacak inş:ıot ııC 1

1,c 
meye konulmuştur. Eksiltmesine 30·11 ·93!) s::ı:ıt ll de b:ışln~

1

3 ı 
ayni sünde ihalesi ynpıl:ıcaktır. Muhammen keşif bedeli r,t I ,c 
kuruştur. İlk teminatı 3St lir:ı 24 kıırııştıır. lstcklilerin kontır1 ·~>o 
rile belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satıı;ı,'llma Jı:oıtl' 
~~ıaları. (!1383) ~ 

I Askeri Fabrikalar umum MUdUrlügü ~ 
c•ı; 

Tahmin edilen bedeli 304 lira 75 kuruş olan 4385 :ıdcl d,ı.ı 
Salıpazarında :ıskeri fabrikalar yollama müdürlüğü !Jiıı:ısırı ııl' 1 

alma komisyonunca 28-11-939 s:ılı sünü s:ı:ıt 14 te :ıçık :ırtt~r !ltı 0 

le edileceklir. tsteklilerin yüzde yedi buçuk mm·akk:ıt teınırıı;bıı' 
lirayı herhangi bir malmü<lürliiğiine yatırar:ık alacnkJ:ırı 11111.,e 

.~ 11ıll•· tikte mezkur giln ''e s:ıaıte komisyonda bulunmal:ırı. .l'U 
komisyonda görillebilir. (9rn2) 

Deniz Levazım satmalma 
~ 

1 - Tahmin etlilen lıedcli (27.1::!0) lirn olan (80.000! ı-~!~ı 11 

28 ikincileşrln !}39 tarihine rastlıynn salı gunu 
.ı 

k:ıpnlı ıadln rksiltmesi yapılncnktır. ı:oıı1 
2 - İlk teminatı (2034) lira olup ş:ırtnamesi henıii 11 

( 136) kuruş lıedel mukabilinde alınabilir. ı:ııt 

3 - htcklilcrin 2490 sayılı k:ınıınun tnrifelı dahilinde .. 11 ' 

<"ekleri knpnlı l<'klir mC'ktuıN:ırım en S<'C belli ~11,i'' 
lıir sa:ıl C\ \'elin<' k:ıılar 1\a!\lmpaşadn lııılıınnn t;oıı 

kanlığıııa makbuz ıııukabUlnd~ .verıuelcrı. J924Gi 


