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i t ı e r e s u i k a s ti 
ail_i yakalan~ı 1 

suıkastı nasıl hazırladıgını ' . 
$Jltte~u~~.~.~.~.~.~.~ ..... ~~-~~!..: . anlatıyor: 
ukaheLe bilmisit Emri isviçrede Otto Strasserden alm~ş : 

~gi~tere mukavele:ere riayet etmiyen Almanyaya ~~many~ Otto ~trasser'ın .tesıımı l 
Jnı şekilde mukabele edecel< ıçın lsvıçreye muracaat etmışse de 

ilLER Or~u .ve ~.o~a~_ma o daha evvel Fransaya 
erkanıle goruştu (' kaçmış bulunuyordu 

im.an kuvvetler l Yakalanan suç:ular arasın~a iki de lngıl .z nı; :: 
Berlln, 22 (Hususi) - Bu n- yete geçen Alman gizli po!is tcş. 

taarruz emri 
yın 8 inde Münih birahane.sinde kilatı Gestapo, Münib etrafında 

... bel~ ligorlar 
-ısı' 22 (Hıısrısi) - Avam hatırlatmaya lüzum görmüyorum. 
tar nın dünkü toplantısında Bu taarruzların çoğu ihbarsız \'u· 

Hitlerc karşı yapılan suikast 
hakkındaki tahkikat sona ermiş • 
tir. Diln akşam, tahkikatın neti· 
eesinl bildiren resmi bir tebliğ 

DC§redllmiştir. Bunda, suikast f.a. 
illerinin meydana çıkarıldığı bil
dirilmektedir. 
· Suikaıstten aonra hemen faali-

11 ahndan sorulan suale kubulmuş, fazla olarak denizaltı 
r~rnb:?rlayn şu cevabı harbire taallUku olup Almanya-
~ mn da i~tirakile tesis edilen bütün 
ol Oç gQn zarfında. al .. ı kaidelere ve en iptidai insanlık 
r:ak C.Zere on geminir. hislerine karşı tam bir i!':tihkarla 

>:nlarma ~araarak bat. yapılmı~tır. 

l'oy 
t a hareket cmgı rarzda 

~l.t.tiret>neye karar ı·crdiğitıi 
t1J lngiliz başvekili 

Ce1nberlayn 

'it • 
q)iat ınsanca mühim mıktar· 

il<! Yapıldığı, meclisinizin 
Ur. Almanyanın da im-

,~. liaye mukavelesi, de· 
• tı 1 rnayn döktliğü tak-
ı... Ca.ret g ·1 • • • "'illi emı ennın emnıye· 

lıtr n hususunda mümkün 
ttle tedbirin alınabileceğini 

it /· İl.fokavelenfn esas nok 
~llh·~ rnayn, muharip veya 
~t ~ arıp, . her türlü harp 'le 
ot~ ~ılerını hıtisnasız olarak 

tlt '1~ Alman hükOmeti, mU
tt ttıneU~!erınden hiç birisine 

r{!tt .rnıştir. Mayrilar, yuka. 
r~!{:ın zayiata sebebiyet 

. ı\! ır 'e bu aşık!lr ihlal ha· 
~\iğ llla:ıyanın i~tirak etmi~ 
(ı ti u anlaşmalara silsile ha 
ı \e ~~et~ıztıKlerinin son nok 
~ ~ ~ediyor. 
~~nın ölumüne sebeb olar 
~! kaza mı ve maynlarla 

ltıllt e \ e toplarla batırıJ,a~ 
"e bitaraf diğer gernilerı 

İngiltere hükumeti. harbin bu 

fCkildt re\ k ve idaresıne m~s:ımn 
ha etmek niyetinde değildir. Be) 
nelmılel hukukun müteaddit defa 
lar ihlfil edilmiş olma"ı ,.e Alma• 
usullerınir. \'ahşi \'e kaba tarz. 
bizi bu usule mü;acaat mecbu .. 
yetinde bırakmıştır. (Şiddetli a' 

• 1 

kı~lar) Bu kararın rncrıyet me\'k ı 1 
ine geçmesi için resmi tedbirle 
hemen ahnaca~tır.,, 

Hitler ordu ve donanma [ 
erkinue görüttü 
Londra, 22 (Hususi) - Hitler 

(Denmı 4 üncüde) Otto ŞtrHser 

Yolculann anlattı klan na göre: .......... ,_ ,,_,, -- ~ .--- -
Cenup hududundan çekilen 

Bulgar kuvvetleri 
şimal hududuna 
sevk ediliyor 

Bu kuvvetlerle birHkte seYkedilen ~· 'i ~ 1 erce 
tı:.. v Jare de dikkati cekecek b~r hal dedi~ ""' 

----...,.,.~~.,._..-

Bugünkü konvansiyonel trtnl
lc gelen yolcuların bir kısmı Bul
garistanda ehemmiyetli askeri 
nakliyata şahit olduklarım sliyle
mişlerdir. Bulgarların cenup hu • 

dutlanndan kaldınlan asıitrlerin 
birçok trenlerle pmale ıevkedil
dikleri görlllmUftür. Bu askerlerle 
birlikte gönderilen yüzlerce tay -

(De,·amı 4 illlcüde). 

sıkı bir kordon vücuda getirmek
le kalmamı§, bütün Alman hu. 
dutlannı da abloka etm.i§tir. Bu 
tertibat mUsbet bir netice ver
mi3tir. Hemen ertesi gUn, İsviç

re hududunda birçok şüpheli c:ı. 

has tevkif edilmiştir. Aralarında 

bulunan 36 yqındaki Jorj Elser 
adında ve Kostanza civarında b
viçre hududunu geçerken tevkif 
edilen birinin suikastle allkadar 
olduğu tP.ııbit edilmiştir. 

C Devamı 4 UncUde) 

• Nevyork 
komitesi ' 

sergı 
. 

reıs• 

şenrimııde 
Bu ak1~m Ankaraya 
giderek B:ışvekilimize 

Amerikanın 

te;ek!:ürünü bHdirecek 
Beynelmilel Nevyork sergi ko

mitesi reisi M. Valen ve sergi 
komiseri M. Albin Johnaon bu 
sabahki semplon ekspresile fehri. 
mize gelmiıler, Sirkeci gannda 
İstanbul belediyesi namına tu
rizm şubesi müdürü Semuh ve 
Amerika kon'Jôlosu Latimer tara
fından kaflılanmışlardır. 

Komite reisi bir muharririmiu 
şu beyanatta buhınmuştur: 
''- Tilrkiyeye ilk defa olarak 

geliyoruz. Amerikada çok se\'L 
len bu dost memleketi ziyaret fır
satını bulduğumuz için çok mcm. 
nunuz • 

Tilrkiye Cumhuriyeti Baş\'ek.ili 
Dr. Refik Saydama, bu seneki 
sergimize Türk hükumetinin işti

rakinden dolayı tetekkUrlerimiri 
bildireceğiz ve gelecek sene açıla
cak sergiye de iştirak edilmesi 
husWJunda görüşeceğiz. 

Sergideki TUrk ,Paviyonu fev. 
kalide iyi bir tesir yapmış ve 
Türkiye mallannı Amerikalılara 

iyice tanıtmıştır. 

( Devİımı 4 üncüde) 

Osmanh 8aokası 
direktörü 

Bu sabah Pariıten 
§ehrimize geldi 

Omnanh Bankası direktörlerin
den M. Bellet bu 11abahkl e'U. 
presle Parlstcn gelmiştir. 

M. Bellet seyahati hakkmda 
aöz söylemek i.stememlş ve yal
nız Türkiyeyi ziyaretinden dolayı 
memnuniyetini ifade etml.ttir. 

M. Bellet bu günlerde Ankara
ya giderek bazı temaslarda bulu. 
nacağmdan Be)"ahatine elı~mi • 
~ :verll,lyor, 

Ama,·ut Kralllo krall~esl son seyahatleri sıra.cım<la Stokholmdo 

5200000 
Türk liralık servetiie 

Kral Zogo lstanbulda yerleşmiye 
karar verdi 

Modada l1eğenilen b;r köş.,ün 
fotoğrafları kendisine gönderildı 

Kralm şehrimize hangi yolla ge:eceği :ienüz ballı degu 
Dört aydanberi Fransada otur- ı kaç gün evvel bir mektub gclmiş-

makta olan eski Arnavutluk Kralı tir. Sabık kral bu yeni mektubun 
Zogodan buradaki akraba.sına bir. (Dcnmı S ünclide) 

Yanlış kitap dediko· 
dusunun akisleri 

lsmail Habibi tenkid eden öğretmenin son sözleri: 

Şimdi sızın vıcdanınıza bırakı
yorum: ··Aldanmışız, hatanın çoğu 

bizde! .. diyecek misıniz ? 
Şimdi geliyorum son bahse, 

ıu (fonetik ve folklor hataları) 

faslına: 

Ustadın folklor hatalar diye 
neyi kabul ettiklerini bu fasıldan 
ve misallerinden anlamak bana 
müyesser olmadı. Bunu bu ba-

hislerdeki aocmiliğime bağıJla'" 

malıdırlar; fakat fonetilc hatala
rından maksatları .mlaşılıyor: 

Kelimeleri vezinlere konuşma di
limizde j'aşıyan telaffuzlarımızla 

sokmak ve vezine giren kelimele• 
C Deumı 5 incide) 

SON OAKiKA 
Almanların ha va faaliyeti artıyor 

Londra, 22 (AA.) - Üç düşman tayyaresi lngılterenin şimal 
adalın üzerinden uçmuştur. Tayyareler görünür görünmez Orcade a· 
dalarında tel}like işareti verilmiştir. 

lngilterer'lin şimal sahilinde de tehlıke işareti \erilmiş ve top ses
leri işitilm!~ir. 

Dün öğ'.eden 90nra Humler cvarında da tehlike işareti verilmişt'r 
Ha\'a nezareti, bir İngiliz tayyaresinin yanlışlıkla bir balon bara

jı önünden geçmiş olchı~u için düşürüldüğünü ve içinde bulunan iki 
kişinin iildüğünü teessürle haber vermektedir. 

Alman tayyareleri Fransa ü::eı:-ir..de 
Paris. 22 ( A.A.) - Alman keşif tayyareleri. Fran~anm şimalin· 

de uçmuşlar ve tayyare dafi topların mukabelesine maruz kalmış· 

tardır. 

Bir Alman gemisi Finlandiya vapurunda 
arama yaptı 

- Helıılnkl, 22 (A. A.) - Bir Alman harb gemist, Alal'!a achlan 
yaldnlnde Aııta adındaki Finlandiya \'apunmda a?ıl§tırma yapmışuı 

Kereste ytıklU olan ve Amerikaya gitmekte bulunan bu vapur, 
Stettin'c aevkedilmlştir, 
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Selam vermek medeniyeti ve 

medeni yetin selamı 
Yazan: H. DALKILIÇ 

8 
m. ecnebialn İstanbul r;olmklannda.n geçerken hayret etme. 

mest kabil değildir. Bu ecnebi. kaldınmlıırdan akan kala-

balığa bakarak: 
_ Acalbl Bu mem1ckct1e hlı; ldmse ldnı eli tanımıyor mu? 

Diye §a§ıp ka.lacaktır. 
Zira hemoo Jtemen kimsenin Wmseye apka çıkar dıl,'lnı gör

mlyeccktlr. 

1 

Halbuki Avrupa şehirlerinde sokak mcdenlyetlnln en bilylil< 
sembolü eellnidır. Şapkalar mütemadiyen bttyUk lunisler yapa
rak b~tardaa ~ı.lnp dunır. En ufck yo1 ,·erene, en ufak bir in. • 

sanlık \'e nezaket gösterene derin bir B&Pka barcketlle sefüm ve· 

1 
i 

i 
1 

rilir. 
Her tcljekkür ve pardoaa eelim refakat eder. Kadınlara ,.e

rilen eelim.cın. 1 Hsnaınz en bliyti.k btirmflt 1e!iitlle. ynnl Sf'liımm aza
mi re5ml hareketiyle eda edilir bir \'azlfedlr. Bizde. denebilir ld, 
~aplta sclii.mına dahi lılr alaturkalık slnst sinsi girmektedir. Bıışı. 

mızdan f:l&pkayı çıkarmaya bile Uşemll.i';imlzl gfzJeınlyoruz. 
l§in çıldırtıcı çirkin tarafıysa ı.ıudur: 

1 Şapka ht.men yalnız amire , .e patrona yerlere lmdnr çıkanll" 
! yor. Bu kandflll temennıınm ylne )"Crcnğrzmr buhn·crmeslne doğru 

1
: hlr harekete bcnzcdlği için daha elim. 

Baylar! Türk gibi cedlcrfnclenberf dcmokrnt bir mlllcttc selam 
1 yalıın lnsaai ,.e manc\i bir hediyedir. A la bir rUş\'et ,·eya riya ,·a· 

1 
<ııtast S:~'~::.mek medelllyetlnl ,.e medcnlyetfo ıw:lıimmı tal<dlr; et-

_m_•_H,..ytz.---------·---·-··--·-.. --··· ..... ___ _ 

ı'Nakıt 
Asım Us, "Londrııya giden he

yet,. başlıklı mnkıılesinde, Türk 
mnllnrının lnsiliı pazarlarında sn· 
ıışını kol:ı)·laştırmnk için müza-
1-erclerde bulunmak üzere Numan 
Mencmencıoalunun rlynsctinde 
Londrayıı hır heyet gönderilmesi 
ıuunast'belile Türk • logiliı ticnre
tlnin şimdiye kadar gcçirdii;i saf
haları anl:ıtmaktadır. Muharrir, 
Türk • lnsiliz ticnri mfinnsebetleri
nin kllrins sistcmilc inkişaf edeme· 
dilli görülünce başka bir çare aran· 
dı~ını ve dllşüniilcn tedbirin de 
kliring sistemi yerine serbest dö· 
vlz rejimini knliul etmek ,.c ayni 
zam:ında TOr!Q mııll:ırı ile cihıın pi· 
y:ısnsı nrasınd:ıkl firat !:ırkını kal· 
dırmak için ihracat ınallnnnn prim 
vermek oldu#unu ve Londrn~·a si· 
den heyelimh:iıı başlıca vazlfele· 
rindcn birinin de bu yeni sistemin 
tatbik şeklini kıırnrlaştınnak olaca· 
ı;ını kaydediyor. Asım Us, Londra
ya giden beyetfmlzln karşısında. 

harici Ucorelinl devlet kontrolunc 
almış ve bu itibarla harpten evvel
kine nlsbetle bu mevzudn dnh:ı s:ı
lllhiyetll bir lnslliz hükumeti bulu· 
nııcal}ını ve yapılacak nnlaşm:ıla
rın Fransızlarla slrişllecek müznkc· 
relerin neticelenmesini de kolay
l:'ışl ıraeaı:ıını tebarüz elliriyor. 

iYeni Sabah 
Hüseyin Cahil Yalcın, Alman 

g:ızctclerinln Türkiye aleyhindeki 
neşriyatını mcvzmıbaı edettk bo
nun sebeblerlnl araştmyor Te baş
lıca sebebin ilkbahuda Ttlrkl:venin 
İngiltere ve Fransa ile bir yar· 
dım beyannamesi imzalayarak BN
konl:ıra doğru cevrilen müthiş Al
man nkınını durdunaası olclulwau, 
Türk matbuatının seJtebiJet nrll· 
mtdikçc Almanya aleyhinde hiçbir 
şey )'nzmadıftını, yapılıın neşriya
tın sadece Alman iftira \'C hücum
l:ırın:ı mukn•Jeledcn lb:ır('t bulıın
duAunu kaydediyor. 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
-42-

lhsan yumuşak bir tebessümle 
)'aklaşmıştı ~ 

- Geldim işte! Ne söyliyecek
tin b:ına? 

Zeynep titriyen dudaklannı ı

urdı. Cevap vermek lazımdı. ı ~al. 
buki baştan aşağı titriyordu. Şaş
kınlıktan gözlerini kapıya çe,·irdi. 
Sami sinemadan Jçeri giriyordu! 
Zeynep bir sa:ıiye içinde değişi

verdi. 
Demat yO.zune taktığı şakrak 

bir gül Qşle ona doğru kQitu. Sa· 
mi kendine doğru koşan iki saat· 
lik ~ti inin koluna girerek lo·ı 
calara doğru yurümeğe ba~ladılar. 
Zeynep bir aralık arkasına dönün 

Muharrir, 'fürk matbuatı \'C el· 
kl\rııımumiyeslııin siyaset saha· 
sınd:ı görfilen Alman mclodlnrıno 

taraftar olınullı~ını, Türk mntbun· 
tının takip elliıii bQyllk Insnnl ide· 
aller ıııımınn \iman siyasetini rcrl 
ve takbih ellıl,lınl kayd<:dcrck şüyk 
diyor: 

"Türk hükOmell ,vck:ı:} 1 karşısın· 
dn bitarnf knl:ıhillr. Yahut, lıltnrnf· 
lığını nan eımı~·erck, harbe iştirak 
etmemiş bir Ynzirette hekliyebilir. 
Durası hfıkilmete ait bir mes<'lcdlr. 
Fakat Türk moıbuntı, ,:ıözü önündt! 
cereynn eden siy:ıc;t hi'ıdiscler kar
şısında ''ieıl:ınmda duyduğu oksül
nmelleri büyiik bir samimiyet vr 
hürriyet 'lfre,.inrlı:_ lfnd elnu·~ 
votonlnrınıı ve medeniyet rlünyası· 
na karşı lıir borc tclrıkki eder.,, 

Hiisryin Cııhil Yalçın, Tiirk mnl· 
buatının Almonyanın bende~! ol
ın:ıdılhnı, hür ve milli birer organ 
oldukJıınnı, vntnnlıırile beraber lıir 
de insaniyet Te ~ü mefhumu ka
bul ettiklerini yazmıı kta, naS}'Onal 
sosyali:r.m glhi yclnı1 maddi kune
te tnp:ın, insaniyet ı~crhumunu in· 
kôr eden bir te e'•küle hu kadar mı• 
tiane boyun eıtınek dıılAletln!n bf:rl 
Alman nıiJletint' acmıakt.ın ve on'i 
SC\'nıekten mencdemiyccc~i gihl 
Alman ruillctiol' mulaabbetimlıin 
ele hattınd11l:ilerin fonıı h:arelıetlcri
nl mazur giim1l'Tılİ7. ve hrle Tattım 
mm m6dafn ı vozHeıılndr tereıtrliH 

ve ihmnl göstermemize hiç de bir 
sebeh teşkil edt>miy<'ce#inl tt.barüz 
ellirm('lıtdl-. 

Cmn1'uriyet 
YW'lus 'ndi, Alman n}:ınsının 

bir h:ıberfo tekzibi mthıasebetile 
Türk uıııetelrrine rııphRı tecovliı· 

den hıolıcıclmckte ve bu haNltetir. 
çfrkfnUğini kaydetmektedir. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, lla~rda

ki bfitüıı siyut faaliyetin 1htıft•ris· 
tnn üzerinde temerküz elli~inl koy· 
dedcrek bu \•aı:iyet karşısındn Bul· 

M· IJ ;;: .:·. :'. 

ce İhsanın çirkin bir gülü:le başr. 
nı salhyarak onlara baktığım gor
dü. 

Sami çatık yüzle bıraktığı sev
gilisinin bu iltifatı kar§ısında şı· 

mararak onu locaya çekip kucakla 
mak istedi. Kız derhal onun kol. 
tarından sıyrılarak : 

- Hayır! • d:!di - Olamaz. 
- Niçin olamaz? 
- Sinemad~ böyle ~rlere mü· 

saade edemem. 
- Peki öy:cse gel beraber otu. 

ralım .. 
- Kabil mi hiç? Benim vazi 

fem var. Bırakınız beni. 
Sami deminki iltifatlarla bu ciı 

di hareket arasında hiçbır müna· 
scbet göremiyordu. Kızın elini da· 
ha sıkarak: • 

- Orlersc t,o)•le bana Zizi nr 
1 

zaman size geleceğim? 
- Bırakınız •·-n; işim \'ar! 
- Söyle ne zaman? 
- Bilmem .• 

H A B E R - Akşam Posrasr 

~Me . , ,.. . . . . . ~ . . . . 

ali Lutti Kırdar izdiham kurbanlarının 
dünKöstenceden mesulf erİ aranıyor 
hareket edemedi 0 .. 'k' . A.... hk . 

Fırtına ve yajmsr un ı ıncı gırceza ma emesı 
Daha bır ~aç gün devam şahitlerden bir kısmını dinledi 

eaecek 
Bayramdnnberi Romanyada mi • 
safir olnrak bulunan ve tetkikler 
yapan vali I..\ıtfi Kırdar, dün 
Bfikreştcn bUyUk bir tezahüratla 
aynlm~tır. 

Vali diln akşam Köstenceye 
gclmi5tir. Fakat denizde f1rtma 
bulunduğu için vnllyi ı;ehrimize 

getirecek vapur hareket cdcme
mif tir. Fırtına durur durm:ız ha
reket edileceği için gchrlmize ne 
zaman geleceği belli cleğildir. 

AcentcdE'n yaptığımız tahkika. 
ta göre, vapurun bu sabah hare
ket ettiğine dair de bir hnber 
gelmemiştir. 

Fırtına devam edıyor 
Birkaç gtindenberl denizlerde 

fırtına devam ettiği gibi şehri. 

mlzde de havalar bozınu§ ve dai
mi yağmurlar başlamıştır. Ynğ -
mur dün gece yarısından sonra 
şiddctıenmL, ve muhtelü fasıla -
larlıı bugUn de devam etmiştir. 

Karadenizin garb kısnnlariylo 

Marmara ve Ege denizinde de 
fırtına §iddct kesbetmiş, bUtUıı 

gemilerimiz lcab eden tertibatı al. 
dıklarından hiçbir kaza olmamış
t.tr. 

Evvelki gUnkU şiddetli rüzgar -
dan Heybeliııda iskelesinin çatısı 

uçmu!J, Jskelcyc bağlı olan fünn
hnda ,·apurunun Uzerlne dil§müş_ 
tilr. Vapurun direkleri, knptnn 
kö§kll ve tenteleri ha.sara uğra -
mıştxr. 

Yağmur ve fırtınanın bir kaç 
giln daha devam edeceği rasat
hane tarafından söylcnilmektc -
dir. 

lzmitte kar devam ediyor 
lzrıılt, 21 (A. A.) - Birkaç 

gündenberl devam eden yağmur
lardan sonra senenin ilk kan dün 
ch•arm en yüksek mevkii 
Kcltepcye düşmüştUr. 

Bi~lis karlar altm~a 

olan 

Bitllcı. 21 ( \. A.) - Son gün
lerde devamlı surette ya!;:nnkta 

olan yağmur dil~denberi kara 
çevrilmi§tir. Her taraf karla örtü_ 

lildür. MUnakalii.t kısmen durmuş
tur. 

-o-

Ticaret sarayı için 
temasa başlandı 
Evkaf tarafından Eminönünde 

yaptırılacak "ticaret sarayı.. için 
bt!ediye ile tema.a giri,Hmiştir. 
Bdodiye burada evkafa büyük 
bir arsa tmılR ec:JeqUtir. 

ıranataftltl n~ aqtbtı~a .arllftı· 
rıyer va B~l!Ut-~a '!ba.kikt men· 
futiela f'l /'~• n Mfi:{\k d.Mletln 
nCihH ve teİli:l!tlle J.:~ak e
naanenıuh\ taha'lrnillıuw komfttl~rl· 
le birleşmekte ONl~all oihttinde Ol· 
uuğunu tebnrOıı: ettiriyor. 

Ebedi Şef Atatürk'ün azlı: na.. 
a§ları DoJm:ıb:ıhçe sarayında hal· 
km T.ıl Jr~tinc tahsis cdilditi gun
lerin ikinci gecesi, fözla tehaclim 
olmuş \'e fena idare yüzünden bi
riblrine giren halk kapıların bir. 
denbirc kapanmruıı yUzUnden c • 
zllmlş, on bir ki~l ölmüş, birçok 
kisi de yaralanrnı~tı. 

1nzıbat kontrollı:ırını ihmal ede 
rek ölilme sebebiyet verdiği lddi
asile csl;i İstanbul polis mlidUı il 
ve şimdiki Çoıum valisi Salih KI
lıç ile muavini Kamrnn lzrnit n. 
ğırceza mahkcme:ıine \•erilmi§ICr 
,.o mahkeme tarafından istievab 
edildilttcn sonra lstanbuldo!d şa

hidlerin burnda dinlenilmesi ita. -
rarl~tırılmı§tt. 

İkinci ağırceza mn.hkc>mesi dün 
eahidierden bir kısmını dinlemiş
tir. Mahkemede Salih Kılıcın ve. 
kili Sedadla maznun KAmrnn ve 
vekili Suad Zlya dn hazır bulun
mu§lardır. 

İlk şabid Taksim komiser mu
avini Fevzi Ersan şunları söylcı

miı.ıtir: 

"- Bence hadiseye aha.linin 
tehacümü sebeb olmuetur. lnzıb:ı.. 
tı temin için bulunan dört yi!z 
polisten herbirine hcm~n hemen 
bin ki5iyi idare etmek cl~Uyor -
du. Muavin Kamran çok sıkı ted
birler almıştı. Kendisi sarayda bu 
lunuyordu. O sırada o kadar lm
lnbahk bastırmı§tı ki, kendisinin 
dışarı çıkmasına hiçbir suretle im 
kan yoktu. 

Atlı polisler emre hazır br~ 
yorlardı. Sallh !{ıh~ b:ışkomiscrc 
halkı dağıtmasını söyledi. Fakat 
k:ı..pılnnn nnsıl kapandığını gör -
medim. 

İkinci gün alman tertibat birin 
c· ünden daha. sıkıydı, fakat 
bunlarla. hddlsenin önlinc geçile
mezdi.,, 

Kadıköy polis ~rkezinden Na
ci Erdoğan dn, vaka gecesl arka. 
d&§lariyle 1rol kola vererek zincir 
kurduklarını, nllıayet kollarının 

kuvveti keııilerek zincirin kml
dığım, kendisinin de dereler 
gibi insan cereyanı arasında, a
yaklar altında sürüklenerek altı 
gün hastanede yattığmr söylemiş, 
o gece Salih Kılıcın: "- Alman 
ted_birl<'r mu\•nfıkt.tr, yarın da de
vam olunsun!,, dediğini işittim, 

demiştir. 

Son olarak dlıtlemlcn mtltefer. 
rika komiserlerinden Salih Sabri 

re en bliylik Amir süatiyle gelme. 
si l!znndır.,, deml§tlr, 

S:ıllh Kılıcın vekili bu sırada 

söz alarak ınüekkilinln o gUn A· 
tatürkUn naaşını naldl igin topla
nan komisyonda bulunduğunu el:>y 
iemek istcınlş, fakat reis bunun 
esasa taalluk ettiğini, İzmit mah
kemesine söylemesini ihtar etmiş 
\'e diğer şahitleri dinlemek Uzere 
başka bir gün ta~in etmiştir. 

HaBd~ Edip 
Ü.1iversıte lngil1z edebiyatı 

profesörü oldu 

üniversite profesörler meclisi
. :n dünkü içtimaında, Halide E
dibin ünh·ers~te edebiyat fakültesi 
lngiliz ed~biptı p:mfc~c:füğünc 

t:ırin edilmesine karar verıimiştir. 

--o--
Otuz yaşında bir huhn 
Başı parç:ılanarak öldü 

Cağaloğlu hastanesi operatörle. 
tomobili ile Fatihten geçerken ö. 
tomobili ile aFtihten geçerken ö
nüne çıkan otuz ya5larında bir lm
dm:ı çarpmrş, kadın, başı parça. 
lanarak olmüştür. Kadının hüvi
yeti henüz anlaşılamamış. müdd:!
iumumWk tarafından tahkikata 
ba~lanmıştır. 

--<>
NakH~er ve tayinler 

... Tnhrnn büyük ,elçiliği mUstc. 
§arlığını tcdvJre memur Şefik Se. 
lami merkeze naklolunmuş, 1zmir 
muhasebe mUdUrU İbrahim Heki
ınoğhı da vilii.yet defterdar mua
vinliğine taylıı eeilmi.~tir. 

-o-

Tütün tüccarları 
Ticaret Vekilinin reislığinde 

toplandılar 
TUtUn ptyııs~mda düşUklüğe 

mani olmak için tulün tllccarlan 
dün Ankarada. ticaret vekili Nnz· 
mi Topçuoğlunun riyasetinde bir 
içtima yapmışlar, alınacak tedbir. 
lcri görUşmlişlerdir. 

Ticaret vckfıleti UzUm, fındık 

ve saire gibi mahsullerimize de 
daha geni§ sah§ imkanları temin 
etmek iı:in ~ifDl&ktadır. 

Anadoktda ze1zete 
de şunları eöykrmift:lr: Dün Anadoluııun muhtelif yer. 

·•- Kalııhablı: aaat 20 den son- lerJade zelzeleler olmU1tur. Snr· 
ra artmıştı, yanın &fUlt conrn Sa- smtr bilhassa GilmUşhanc, Gbe -
lih Kılıç geldi. Saıoaym içinde o!l sun. Enkıcan, Eraıntm, El~md~ 
beş bin kişi. dıtarda da altmış bin hlssedi1nıiş~ir . .HM&r ve .iuanca 
kişi toplanmıştı. Salih Kılıcın o ıaylat yoktur. Dikilide de bir ..ı. 

gün alınan tedbirleri görmek üze- ıele olmu~tur. 

'e' ~ 3la(l-ata dt;,' qı 
r 

Yine o mesele rıı 
edt~ 

L !SELERThıtzW' l Jile~ J
derslerinde, c~ deıı ~ ,, 

rin - edebiyat derslerı.n ele ~· 
lenen gayeyi temln ed~~ 0!111~ 
te • okutulmasma i~Jı: ıtU t!-1

1
, 

ğı kanaatindeyim. çun lt \lı~_.,i$' 
debiyatımız bizden çotrl'ıerır.,. 
mıştır: hale bugün ınek al11ile l 
deki çocuklar için tartı !} 
hancı bir şey olmuş~U:· ıı eJ<ı ~ 

Bir kere dili bıZ e jtıO d~ 
Yll.ksek sınıflar talebcS nı:l ~ 
b:ısit beyti uzun uzu~ b:}-ı 
lazım gelir. Divan c ebCr. )~· 
d!!.ki kc:.imeler bugUn def•! ~ 
olanl:ır için de yııbanc~. ıııtctl ,.. 
di? Elbette ya lJancı idi 'ıı:elif1 6f" 
millet hiç bir zaman ° biıdeıı~ 
le konu§madı. Ancıı~ ııc!l d' 
ceki nesillere ve bızlıl1 uıere l
o kelimeler kulln.nıırnalt bi dil·}~ 
retildi. Bizim için edE' 119 ıı d~ ı
zel dil o kelimelerle yıız1,0c,Jillle
biz l:ltabet vrudfeleritn 

0 
ı:e ,

t.3. ilk makalclerimizde ctti1':ııı01r· 
leri sırolamağn heves ·Jc tlt ıt~ 
günün çocukları içi~ 6~ ıtd~e f • 
Onl:ır dlvanlardakı • ıçill ~J
sırf divanları nnlaın~1 ol~t· 
rcnecckler. Buno dn ra 11~ıı:e • 

;'}rC • 
k.r; d:ı.ha dotrusu 15 ıııttıe.1'· <f 
S.'.ldccc derslerini hnzı_; 11trl'r 4 • 
tihan geçmek için agr%ııııiıl.c.ı..J 
sonra unuturlar. J{ell bildir..i 
şUnellm: biz, vı:,ktilc ııııi1'11ıı;: 
kelimeleri kullanmıy::ı ~r 
unutmadık mı?... i ııeıııı'.;..: 

Divan cdcbiyatmdak bir~ 
ri içine sindirmemiş 01~~ıerl 4' 
senin, divanlardaki şı Jll&'ıııÔı-' 
yarak zevk alarak okll ttr';..ıt 
lınl:föı' yoktur, O riirlC~ flll~, 
edllmeğe de gelmez; a1;stil1'4 ~ 
kını lfi.fz sanatlerinc but~~ 
tikleri için, tercUınedc0 fiti ıJ' 
birlerini kaybederler. b;?' ~ 
kendi §nrtlan içinde, dııf ~ı 
rer hnrlka denecek. kil oı: ~ 
oldu klan inkar eöilC_Jl1 biı :t}~ 
şunu da bilmeliyiz k1 11e\re....-..ti 
nnlıyabilen, tndabilCll• rf ~' 
son nesiliz. Bundıın 60~ t'ııt 
zevkle okuyacak tek ~r· ııl' 
mUtebassıslar yetişeb ' ~ , 
sil, hayır, ı..zdetl )~ 

Divan edebiyatı ~b J1llı ~ 
dil balmnmda.n değil• ıştır· .~ 
nıındnn da uznkıaşı:n iııJ~ 
bundan sonra ondan bit ~ 
gıdasını alamayız. onu bS),. ~ 
lot gibi sevebiliriz; Ollıl ~)~~ 
için uı.rwi bir şeY ~ra~ 
Hayran oluruz: bir A JJiJl(i tt' 
bil' Jııpon Nô'suna, bir grtıi; ~ 
tesine hayran olduğu ~ 
duyarak değil. 1d stı~f 

_,.\.•, . . ·I.' • .. . : ., . . ~. : 1 • t ' -( 1 ~.. ~ 1. 11:1t.t:JSCJillmliSM:jJS(;.'E~l·ftlltillliti 

Bunun içindir ki es cJDl''ıııı'-' 
rimi.rln gerek doğrodtıll ~tıı ~" 
gerek tercllmc suretile %eıı ııt~ 
eınm, edebiyat dcreiJıeı:nlfeettfı' 
nen hlz.meti ifa ad ·ııt öt i 
b.ı:ıifm. o ha.ide edebi) ı:ıısıı ~'J' 
rini ıslah için ne )rtl~ır: ır 
Bence l:ir tek çare :~t b!J 
naııca. ile Latince... F' 

Onlar ya locada yan dr~ar -
da konu~urlarken Lili acele acele 

- Zizi Zizi - diyerek yanlarına 
geldi. , 

Zeynep Samiyi locaya iten!k Li 
linin yanma geldi. 

- Zizi seni aşağıda bir kadın 
bekliyor. 

- Nasıl bir kadın? 
- Ya~Iı babayani bir kadın. 
Zeynep §asırmr5tı: 
- Ben hiçbir kadın taıumıyo· 

mm! - diye kekeledi • 
Lili onun ko'.una girmişti: 
- Bravo Ziziciğim. ltte tam 

istedi~m gibi yaman bir kız ol· 
dun. Ihsana yaptıklarım gördüm. 

Zeynep telaşla sordu: 
- Nerede şimdi Ihsan? 
- Arkanızdan homurdana ho-

murdana çıkıp gitti. Şimdi göre. 
ce!•sin nasıl köpek gibi etrafmdl 

ral takla nacak. 
içinde bir serinlik his eden J 

Zeynep: 

- Hani bir kadın geldi di}•or-1 
dun, nerede? 

- A~ağıda soyunduğumuz yere 
oturttum. 

O tarafa doğru gittiler. Aralığa 
~i rince Zeynep hiç tanımadığı bo' 
sirah mantolu başı siyah sifonla 
örtülü bir kadınla karşılaştı. Ve 
ne istiyorsun gibi afal a.al yüzüll(' 
baktı. Kadın nazik ve mahzun 
bir gülüşle: 

- Zeynep hamm yavnun • <le· 
di _Beni tanımadınız mı? Ben 
~fahmut Se:am~ paşaların kalfa-sı· 

yım. Birkaç defa beni gönnüştü

nüz. 
- !! 
- Tanıdınız değıl mi kızım? 

Size evinizden haberler cetirdim. 
! lem de ya!' arm::ıf!a gc'dım .. 

Zeynep ba~ını azametle kaldr· 
·arak: 

- Benden ne i~tiyornınuz? . 

diye mı;-tlc1andı • j 
- Ananız babanız çok ağ\ı)·or· 

!\in bir meseledir. ..~~ 
tar. lkisi de tanmmıyac.:ık ha!e ·-h ~·~ 

Nurtı1~ 
gcldlicr. Bizim küçük haı:ıımllıl' on --------
lan teselli etmek için paralanıyor- • f, 
lar.. Raif Karadeıı• 

Zeynep bir istikrah jesti yaptı. Malatyada et".;~ 
Kadın devam ediyordu: ) ""' ~· 

- Babanız c:imdiki halde size Halat.ya, 21 (A •. /... etıcil' ,c ,t• 
:ıı villyetlerinılzde bır t ıııJıl' , 

karşı çok hiddetli. Bizim dok'<>r o. rük ..;e ftı> 

ba'L.- h hatine çıkan gilın nU• tc ıı' 
lan küçük hanım uaruzm as- kır vekili Raif ıcara.dC ,ıo!> c1 
talığma 'bMhiı i'1in daha tek:lif- . k ınuiı rl 
siı; Bi~ titlalar onu atfet diye katlerintle gUmrÜ sıyetIC ' 

yalva~. 7,.....-.ı::ıı m•nfa: mum k11mandalıı ,.e ~ı:c " 
"""r-P •• ,, <W!lı halde dtln ~eh 

- Yalv&ldı mı?? mittir. 
- Evet yalvardı .. Za\l'&lk itıti· ------~ 

yar ağhyarak artık OM afMmeni 
diyor. Diyor ama bir kere~ 

. .~~ 
.., 

görse gevşiyecek .. Bizim ~ 
hanım da böyie söylü)'OI' .. 
ret karar \'erdik sizi almağa gel· 
dun. Hareli benl:m ~üze! yavrwn .. 
Oniıime düş de gidelim. Buraları 
~ana yakışır mı hiç? Ama bir cahil 
Jik okhi .. unutulur gider .. Zanllı 
i!lti}-arbr da Mur, gü·,lcrinde ~rt 
ten k\.!rtulurhtt (Devamı 1W) 

n_ı di . istııfl 
uc e yenuı ti-' 

borcu t ur st~pı~ 
Sooeler..denberi rnuh e ıe:Jıf• ııı 

de i!;timlakler yapan bC "iJZ r 
d .... t • ıı 

emlak sahiplerine 0 [w seııe 11·~ 
lira lx>rcu katmıştır. c:ct<il ~ 
çeye konulan yüz otuı ~ odt fe 

• kısITT1 
lira ile borcun bır ıcec~ 
geriye kalanlar da gc. 
verilecektir ı 



tt~c 
fl'EŞRiN - 1939 

tarafından §imal denizi limanla. 
rmdan birisine çıkarılmıştır . .Mü -
rcttebaltan diğer birkaç kişi ve 
geminin kaptanı başka bir gemi 
tnrafmdan kurtarılmıştır. Gemi 
o derece çabuk batmıştır ki, tah
lisiye sandallarını denize indirmek 
için vakit kalmamıştır. 

Kurtarılanlar ağır 
yaralı 

I.onclr:ı, 21 (A. .A.) - "Alge. 
b J nis,, vapuru "Arlington courl" 
İı· Japon vapuru Jf vapuru mürettebatından kurtardı-

~ hattı ... ğı ve bir lrlanda limanına çıkar. 
-......; Jap d 1 gil s • <lığı insanlar için sedye lüzumu-

,,~ onya an n - • 
'""llesı beki J 1 ınu telgrafla bildirmi§ ve kurta-

'<lı men apon a-
lıll.i Maru yolcu vapuru .nlanların hepsinin lıastancyc yn. 
~te?no1 11930 tonluk trnlmnsı icab ettiğini haber ver· 
• ağlebi ihtimal bir may} mittir. 
~it, lngiltcrcnin şark S..nıldığınn göre, "Arlington 

atında. batmıştır. Gc _ oourl" vapuru birkaç gün evvel 
tq,,f 1n batınlmıı:ıtır. l{urtulanlnr. uzun 

J a ve birisi giliz ı -
l'c 26 • milddet tnhlisiye sandalnıda kal • . Yolcu bulunuyor-
ıı. b • mıştır. r. tı at~, sahilden gö. 

~ cnf.zdcn~blr su sillu·( 
'§, bir tahlisı) e gcmU; 

A a birçok tckno vaka t 

iltitıniştir. Kurtarılan -
tikarılm"•tır t r .... . 

~ııı arc.ti, kaza mahalline 
essıllerini göndermiş-

b 
ı .ı aşka Mastiff isimli tor 

'4C b' .ıt, ır torpile çarparak 

Bir şilep topla 
batırılıyor 

Kopcnlıag, 21 ( A.A.) - Relk· 
ja .. ·ikten bildirildiğine göre lzlan· 
da açıklarında meçhiil bir harp 
gemisinin bir şilebi top atcşile ba· 
tmnakta olduğu görülmü~tür. 

Balıklara bile rahat yok 
Brüksel, 21 ( A.A.) - Bir may· 

na çarparak ölen 18 metre uzunlu· 
!;rundaki balina balığı Coxyde sa· 
hiline düşmü~tür. J 

Almanların yeni korsan 
gemisi 

Svakopmıınd, ( Garbi,Afrika): 
21 ( A.A.) - Buradaki Almanla· 
rm söylediğine göre cuma gunu 
Lolıito limanından gizlice ayrılan 
16.622 tonilatoluk Vindhuk Al· 
man \'apuru korsanlık yapabilecek 
surette in~a olunmustu. l\fohasc· 
mat ba~ladığı zamancienbcri 
Vindhuk 'apuru Lobito limanm· 
da bulunuyordu. Son zamanlarda 
techizatı tamamlanmış ve korsan· 
lık yapacak surette tcslih olunmu~ 
tur. 

Söylendiğine göre vapurun sü. 
rati şimdiye kc.. larkinden çok da· 

1 
ha fazladır. Bu \'apur açıklarda 

bir İngiliz gemisine benzer §ekÜ~ 
de tadil olunmuştur. 

Vindhuk ile birlikte Lobitodan 
ayrılan 4577 tonilatoluk Veer· 
rnand Yapuru ise korsan gemisini 
iase edecektir. 

Felakete uğrıyan başka 
bir vapur 

Kopcnhag, 21 ( A.A.) - (ifa· 
vas): 

Tirtzau ajansının Reykjavik· 
ten bildirdiğine göre, llöfn açık· 
iannda bir harp gemisi takip \'(' 
ihtardan sonra bir ticaret vapuru 

HA BE R - 'Akşam Poitası 
ES! 2& 

Alman tebliği 
Ilerlin, 21 (A. A.) -

ajnnsı bildiriyor: 

ı 

Havns 

BugUn neşredilen bir tebliğde, 

tiçaı i harbin sevk ,.e idarC'.silo 
mükellef olan Alman deniz kuv -
vctlerinin, 27 tc§rinevvele kadar 
sadece gayri safi 475321 ton gemi 
batırdıkları, belki, hava kuvvet -
!erile müştereken, yüzlerce gcmL 
de araştırma yaptıkları bildiril • 
mektedir. İngilizlerin önce, bUtün 
gemilC'ri muay~ne etmek tarzm. 
daki usulleri hılafına, Alman de -
niz kuv\·elleri, bir çok vapurun 
evrnkını munycneden sonra ser
best bırakmışlar, yalnız, 5üpheli 
görülen 127 gemiyi muayene et. 
mişlerdir. Hamulenin inceden in· 
ceye muayenesinden sonra, gemi. 
niu knçak eşya naldl etliği §Üphc

si tecyyUt etmediği takdirde, bu 
giLi gcmller, muayeneden sonra 
lıamulelerllc birlikte serbest bı -
rakılmışlnrdır. Buna mukabil, 1n. 
giliz kontrol servisleri, şüpheli 

olmıynn gemileri de tevkif et -
mckte ve seferlerini geciktirmek. 
tcdirler. 

Havada 
ı.onılra, 22 (Hususi) - Düıiman 

tayyare.si oldukları zannedilen üç 
tayynre dün sabah lngiltcrcnin 
şimalindeki adalar üzerinde üç -
rnuşlnr, hava dafi topları faaliye
te geçmeden kaçmı§lardır. 

İngiliz avcı tayyareleri lngiltc. 
renin şark sahillerinde bir Al • 
man bombardıman tayyaresini 
düşürmüşlerdir. 

İngiliz amirallik dairesinin bil • 
diriliğine göre, bir Alman tayya
resi, Şimal denizinde bir İngiliz 

torpito muhribine hücum ederek 
bombardıman etmiş, fakat bir şey 
yapmağa muvaffak olamamı§lır. 

Dün sabah lngiltert'nin fmrk 
sahilinde bir h:l\'a muharebesi ol
rnu:ı, lafsilfı.tı henüz gelmemiştir. 

~~uman 
Menemencioğlu 
Dün akşam Londraya 

hareket etti 
Hariciye Ve.kaleti umumi katibi 
büyük elçi Numan Mcnemencioğ
lunun riyasetindeki heyet dün ak 
şam scmplon ekspresile Londraya 
müteveccihen lstanbuldan ay • 
rılmıştır. 

Numan Menemencioğlu Sirke. 
ci istasyonunda vali muavini, 
emniyet direktörü, rektör, iktısa
di ve mali mahafile mensup zevat 
ile dostları tarafından uğurlan -
mıştır. 

Dün toplandı 

AtJIT - KABiR 
için Beynelmilel bir 
müsabaka yapılacak 

a u müsabakaya sanat
karlarmız da istirak . 

edecekler 
Ankara, 21 ( A.A.) - C. H. 

Partisi meclis grupu umumi he
yeti bugün 21·11-1939 saat 15 

de reis vekili Hasan Sakanın re
isliğinde toplandı. 

Ruznamede Manisa mebusu 
Refik ince tarafından 13-11-939 
tarihinde verilmiş takririn ihtiva 
ettiği üç madde mevcut idi: 

1 - Birinci Btiyük Millet Mec 
lisi azasından muavenete muhtaç 
olanlara yapılacak yardım mese • 
lesi, 

2 - Atatürk için yaptırılacak 
anıt kabrin muamelesinin ne saf
hada olduğu. 

'Üçüncü bir mesele de Büyük 
Millet Meclisi dahili nizamname
sinin 35 inci maddesi mucibince 
kanun, layiha ve tekliflerinin ait 
oldukları cncümenlc~ce müzake
re tarzlarına dair vaktile veril -
miş bir takrire müsteniden açılan 
müzakerenin bugün intaç edil -
mesiııden ibaretti. 

Birinci ve ikinci meseleler hak
kında izahat vermek üzere ilk 
defa söz alan füışvekil Dr. Refik 
Saydam bu meseleler hakkında 

şu izahatı verdi: 

Birinci Büyük Millet Meclisi 
azasından olup da bugünl~ü vazi

yetleri muavenete muhtaç olan 
zevat için mevzuata istinaden bir 
şey yapılmak imkam olmadı~ına. 
fakat bunlara her hangi bir ı,;e • 
kilde yardım edilmesi Parti ;e ka
rar altına nlmırsa bu kararın hü
kumetçe tatbik edilmesi talıii bu
lunduğunu beyan ettikten sonra 
Atatürk için yaptırılacak anıt kab 
rin muam<'lesini mümkün olan 
süratle ikm2k çalıştığını, evvel
ce umumi heyetin verdiği karar 
veçhile anıt kabrin yapılacağı ma
haldeki bir çok eşhasa ait 287212 
metrelik arazinin istimlfikine ela. 
ir muamcl.1tın ekserisi intaç edil
miş olduğunu, henüz istimHik 
meselesi bitmiyen bazı arazi sa· 
hiplerinin bedeli istimlak hakkın 
claki itirazları ait olduğu mahke
mece tetkik edilmekte bulunduğu 
nu ve sahaya dahil olup da nere. ı 

ele oldukları mali'ım olmıyan ara
zi sahiplerine de mevzuat daire
sinde icabeden tebliğatın yapıl -
mış olduğunu umumi heyete bil. 
dirdi. 

Bu meselelerin ikmalinden son 
ra Atatürk için y:ıpılacak anı! 

kabrin sekline ve mimarisine ait 
hususla;ı beynelmilel bir musa - 1 

s © iNi 

r-.ıerdi,·cne doğru yürüdü, son 
sözünü oradan söyledi: 

- l laya tın yegane kıymeti ken 
di kendine biçtiği kıymettir. Bu 
da çok mübalağalıdır çünkü bita· 
rafane biçilmemiştir. l\lescla şu 

direkteki tayfa}'ı dli~ünelim. Çün 
kil pek kıymetli bir şeymiş, elmas· 
!ar ye yakutlarla satın alınamıya· 
cak bir defineymiş gibi sarılmıştı 
iplere. Onun hayatı sence de o ka· 
dar kıymct.i miydi? Hayır, bence? 
Bence de hayır. Kendisi için? e· 
ret. ~-\kat ben onun hayatı için 
biçtiği bu yüksek bahayı kabul et 
miyorum. Kendisine gülünç ola· 
cak kadar fazla kıymet veriyor. 
lplere sarılan tayfa parçalanmış 
olsaydı dünya bundan zarar gör· 
miyecckti. 

Dünyaca hiçbir değeri yoktu. 
O kaear çok adam var ki hayatı· 
nm ancak \'e ancak kendisi için 
kıymeti Yardı. Hatta bu kıymetin 
bile ne derece hayali ve efsanevi 
olduğunu isbat için öldüğü zaman 
kendini hilmiycceğini ye binaen· 
aleyh haratını kaybettiğinin far. 
kına bıle varmıyacağını söylemek 
kafidir. Yalnız kendisi kendine 
elma.ılardan ve yakutlardan fazla 
kıymet \'ermişti. O muazzam kıy
met, o elmas •,·e yakutlar güverte· 
ye yayılacak, bir kavga deniz su· 
yuyla rıkamp denize akıtılacak· 

ta, o, o elmas ve yakutların gitti· 
ğini, kaylx>lduğunu. dünya yü· 
zündcn silindiğini bile bilmiyecek 
o halde bir şey kaybetmiyor ki. 
Kendini kaybettiği anda kaybetti. 
ği şeyin bilgisini kaybetmiş olu· 
yor. Üyle değil mi? buna ne der· 

baka ilanı ile halletmek mukar -
rer olduğunu ve bu müsabakanın 
milli sanatkar ve mimarlarımıza 

da açık bulundurulacağım ilave 

etti. , 
Yaptırılacak amt kabrin sırf 

Ebedi Şef Atatürke mahsus bir 
abide veya~ut Türk milleti ulu
larına dahi ebedi istirahatgah o. 
labilecek bir milli panteon olma
sı mı 15zımgeleceğinin ayrıca 

Partiye müracaatla karar altına 
aldırılacağını da beyan ettiler. 

Du iki mevzu üzerine söz alan 
bir çok hatipler fikir ve mütala
alarını bildirdikten sonra birinci 
Büyük Millet Meclisi azasından 

muavenete muhtaç olar.lara mü. 
nasip şekilde yardım edilmesi 
hakkındaki teklif esas itibarile 
umumi heyetçe tasvip olunarak i
cabeden hazırlığın yapılması hü
kumete tevdi olundu. 

Anıt kabir hakkında Başveki -
!in vcrmi§ olduğu izahat ve bil

hassa bu abidenin bütün muame
Iatını il·mal ile inşaata gcçebil -
ır" · · ıı lıir buçuk senelik bir 
m .:te lüzum olacağına dair 
be,, an atı umumi heyetçe memnu
niyetle tas'".' '>lundu. 

Bunna:ı sonra Hariciye Vekili. 
miz Sükrii Snracoğhı ıcçen haf
tadarb:ri C"r:yan eeen siyasi ah· 
va! h<ll,kında izahat verdi. 

Umumi heyetçe memnuniyete 

şayan görülen bu ~yanattan SQn-~ 
ra dahili nizaml"a-menin 35 inci 
maddesine ait müzakere usulü • 
nün gelftcei( celseye t"hiri kabul 
olunarak s:ı~t 17,15 de içtimaa 
nihayet verildi. 

s 
ssa::: s:: 

sin? 
- Hiç olmazsa dü~ünce)f!riniz 

mütecanis derim, diye!:ıildim \·e 
bulaşığı yıkamakta de\'am e~:.m. 

KISE\I \ ' Il 

'!ıı nihayet, üç gün muhtelif 
riilgi.rlar!a bocalaiMrtan sonra ~i
mali şarki'. meltemlSine k3.\'uştuk. 
Dizimin abrrı:>ına r~n epey u· 
yumu~tum. Güverteye çrl,tığım 

\'akit Gbo:.tu köpükler s::ıçara:.. . ur 
atle ilerliyor buldum. Flok ,.e kon 
tra floktan başka bütun ) r !!.cn!Ni 
kıç omuzluğundan esen taze bir 
rüzgarla kabarmı.tı. Meltem ne 
güzeldi! Bütün gün bütün gece, 
\'e onu takip eden günler hiç dur· 
madan pupasına seyrettik.. Rtiz. 
gar katiyen btikametini değiştir

miyor, daima kıç o:nuzlu~rundan 

esiyordu. Gemi adeta kendi kendi· 
ne gidiyordu. Artık ipler çckilmi· 
yor, yelkenler sağa veya sola ak· 
tarılpuyordu. Gemicilerin dümen 
kullanmaktan başka i~leri kalma· 
mıştı. Güneş battığı \'akit iskota
lar gevşetiliyor, sabahleyin gerili .. 
rordu; yapılan bütün iş bundan 
ibaretti. 

Yaptığımız sürat on mHden a· 
:;.ağı dü~müyor ,.e sırasına göre on 
ıkı mile kadar çıkıyor. O hoş mel· 
tem mütemadiyen ec;iyor \'e biz de 
iki şafak arasındaki zaman-:l'.l i· 
kiyüz elli mil katediyoruz. ~an 
Fransiskooan bu kndar süratle 
uzakla%ak içimi hüzünle doldu· 
ruyor, harre memleketlerine yak. 
!aşmak ise bana tarif edemiycce
ğim garip bir heyecan \'eriyor. 
Bergün hava his edilecek derece· 
de sıcakla~ıyor. lkinci akşam no· 
bctnide tayfalar güverteye ,çıka· 

rak soyunuyorlar, biribirlerine 
kO\'a ko,·a deniz suyu doküyorlar. 
Artık ya,·aş yava~. uçan balıkla· 
ra rastlanmağa başladı. Gec~ gü· 
\'erte nöbetini alanlar bunlardan 
gemiye düşenleri topluyorlar. Sa. 
bahlcyin Tomas Nigriçin ta,·asın 
dan intişar eden hoş bir balık ko
kuı:u mutfağı istila ediyor. Con· 
son ara smı ca,adirenin (1) u
cundan, yunu'a bcnziycn büyük 
bir balık tutuyor. O zaman bütün 
gemi bol balık eti yiyor. 

(Dc,·amı ,·ar) 

(1) Cavadire geminin baştara· 
fındmı denize doğm uzanan direk ... 
lir. · 

Kral logo 
( Haştarafl t incide), 

da Paril!lteki sakin yqay11mdAıı 
bahsetmiş ve yakında. aile11ile 
birlikte Türkiycyc gelerek kat'i 
surette yerleşmek istediğini, 

kendi~ine lstanbulda Moda ta -
raflarında bir Yillit kiralanmıuımı 

bildirmiştir. Bunun üzerine Mo. 
dada kralın oturnbileccği yerler 
gezilmiş ve bir lngilb: 7.cnginine a
it olan \'illfı. beğenilmiştir. Villa
nm fotoğrafı ve tutulma şartlan 
bugilnl<.'rd~ krnln gönderilerek 
cevabı alındı'<tan eonra hazırlık.. 
lara başlanacaktır. Zogonun yakın 
Ja gı>le<:eği en yakın adamları ta
rafından teyid olunmakta, ancak 
sc>yahatini h11ngi vasıtayla yapa

cağı mnliım olmıırlıt!'ı !'iiylenmck. 
tc•dır. Sabık kral denız )olunu 
rı<'k emnl) <'lli görrniiyor, yolda 
m tıııalar dol:~yısil<' ~·raliçc ve ço
cuğunun rahat.sız olma:sındarı en
diı.;P, cdıyor. Mnama.ıh dığ• r vn. 
sıt.alar daha az cmni) rı lı oldu
ğundan sc)ahatinin mlihım bir 
kısmıııı ) ine vapurla ) apmıı.sı ih· 
timnli km·\•ctlidiı-. 

l\rnl son SC) ahatindc Stok. 
holmde bulunduğu sıralarda ora 
gazeteleri hemen hemen Arnıwut 
luk servetini ba\-ulunda taşıdığını 
.... bunun yekununun dört milyon 
cfofar oıau~nu kayt1ctın,~,,ral. 

nu rakam, bizim parayl:ı be mil
yon iki yüz bin türk lirası kauaı 
tutar. 



Adliye 
f>IAnlar kat'i 

Sarayı 
şeklini a'd 

ı Bulgar kuvvetleri 1 

l (8aıı tanı.fı ı ıncidc> - Yugoslavyada, Türkler de 

ALMANYA !SON DAKIKt! 
------------~"="t\Jll:;d&J 

ilkbaharda temeli ntılaca:; 
941 de tamamlanacak 

t arc de yolcuların nazarı dikkaıı . dahil olduğu halde askerlik ça • 
ni cclbetmiştır. ğında bulunanlar hiç bir fark gö- R U S Yan 1 n Eski Alman veliahdi beyanatta bu tt• tııı1 

Rcrlin. 22 (A. A.) - Eski Alman veliahdı. beY•~ 11 
ailesi hakkmı'la ecnebi gazeteleri tarafından geçenle e Sultannhmctte 

adliye binasının 

ııcl:i:r.i a lını tır. 

yepılııcıık o. ıı 

pllırılnrı k ll 'i 

F..skı hnpish!lnc binasının ;) ıkıl. 
ma.31 onı.lmUzdck.I hafta içinde ta· 
manılanmış olacak. ve nafia \'e -
k~lcti civardaki binnlann iatim
lı\klnc b:t§lıyacakur. Adliy(' sar.ı

rı temelinin ilkbaharda atılması, 

941 sem:<Undo de inşaatın tnmam. 
lıuıması ümid edilmektedir. 

iRTiHAL 
I<'enerbahçc Spor klUbUnUn .)'a. 

pıcılanndan, memleket sporunun 
ı'n eski simıılarmdan ve hıılcn 

Deniz klübU müdürU Kulaksıu:.ı
de Mustafıı paşa oğlu Galib, dlin 
gece ani olarak vefat etmiştir. 

Cenazesi yarın öğleden evvel 
Kıı.dıköyilnde Dcllalcı bar;ıı sokak 
13 numaralı hanesinden kaldınla
caktır. Cenaze namazı Osman ağa 
camlindc kılınacak, Karncaahmet 
mezarlığındaki aite makberesine 
defnedilecektir. 

Ailesine bPyanr taziyet eyle. 
rlz. 

Amerika polis tcş!dlntı nı şnşı 
lan, memleketleri Jılr fclilkcl gj. 

hi nşan, hir Met gibi saran, lıa· 
piıh:ıncJerin korkunç delhizleri· 
ni inleten, demirleri snrsnn öl· 
dürc<-oitim sesleri, beni cık:ırın 
rl'ı vn lıırını i '•li i • • ı ? Hepsi. 

6.000 
Diifmamm 
Şaheserinde. BaşrolJerde: 

Walter Pidgeen -
Rita J oDliacııı 

Metro Gt>htvtn laycr şl~etiniıı 
hn mevsim fçin htızırlndr~ı ı·ıı 

hiiyıik GANGSTEH lilın i 

Tayyarelerin son lm ay zetilmeksizin çagırılarak talim 
..:adında Almanycıdaıı gctirtılmiş yaptırılıyor. Memleketin her ta -
olduğu teyit cdılıyoı. rafında sükunet vardır ve Türk-

Bıikreşten gelen bu Tiırk yol- !er hakkında büyük bir dostluk 
cu Romanyada da askeri tedbir • mevcuttur. Bu dost memlekette 
ler alınmı~ olduğunu, bilhassa yaşıyan Türklere iyi muamele 
Bulgar hududunda C"sash hazır - ediliyor. Fakat buna rağmen bü
lık mevcut oldugunu söylemiştir. tün Yugoslavyalı Türkler biran 

Romanyada Türk dostluğuna evvel anayurda dönmek arzusun
ve Balkan birliğine çok ehemmi- dadırlar. 

yet veriliyor ve Türklerle geniş Ancak harice para çıkarılma -
ticari işlere girişmek arzusu gös- sına izin verilmemesi yüzünden 
teriliyor. yurttaşlarımızın gelmeleri geci -

Romen piya alarile temas eden kiyor.'' 
tacirlerimiz iyi intibalarla dön - ~y-:-0-0-i~P'."""o_!_o_n_y_a_h_U_k_tl_m_e_t_i müşlerdir. 

P:ıris, 21 (ı\. A.) - Ncvyork Yakında büyük ticari işlere 
ba§lanması bekleniyor. Herald Tribunc gazetesine An. 

gers'den bildiriliyor: 
Bugün konvansiyonelle gelen 

yolcular arasında Yugoslavyalı 

bir Türk ailesi de vardır. 

Bu aileden Hamdi İbrahim, Bul 
garistandaki askeri hazırlıklar -

dan bahsederek yolda birçok as -
keri trenler gördüğünü söylemi§ 
ve muharririmizin diğer sualleri -
ne §Öyle cevap vermiştir: 

"Haritaya ismi bile geçmiyen 
ve dUnyanın en kUçük devleti 
olan yeni Polonyn devleti harb 
snhasına binlerce mil uzakta, Pa

rise otomobille dört sııntlik me -
snfede sakin Loire \•ndisinde is _ 
timlak edilen bir mil uzunluğun

dn ve ynrnn mil genişliğinde bir 
arazi dahilinde kurulmaktadır. ....................................... 

YARIX AKŞAM 

SARAY' 
Sinemasında 

Sinema kralı ..... Bütün kadınları 
teshir eden genç Jön Prcmyc vo 
sincnuıcılığo. intisabından evvel 
kovboyluk yapmış olan 

GARRY COOPER 
MERLE OBERON 

1 K ~;,b~; ~;· nlt A'~kl 
1 Fransızca sözlü filminde blltün seyircileri gaşyedecektir. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız.. Tele.fon 41656 

MELEK Sin~ma!nllda 

Slıııa.ema dünyasının ~hediyen iftihar 

eUceii AfK - KAD~UK - ~A NAT rn G'ÜZELlJK >'JUıi 

SONSUZ AŞK 
Baş rolde 

LOUiSE RAiNER Bugün 
Matinelerden ftibnrcn Dikkat: Bu gece :için 10<'.a lialma mı~br. l'elef<ın 40868 

AL K Az AR Aynca. ı-;n eon :Fox dünya hava-

i,. ~r.i. ,~~. ;,<;!!~~ .. ~?:!!P.~! .. ~~!;!~!~.~~· .. ~ ~~?.~ .. ~::.!.:?.~?~c~.~· ...... . sinema~ ı la başlı) or. ................... 
İstanbul Bele4iyesi fll ŞEHiR TiV ATROLARI 

• 
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SŞE~MIN 
istiklal Komedi. Kısmı 

Bir Muhasip Aranıyor 
( " SON HAFTA -----

1 Mühim ilan 
·····-·-···--··············· 

Finlandiyayı işgal 
edeceğini bildirmiş 

Moıkova, 21 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Oldukça hakikate yakın görü

nen bazı haberlere göre, Alman 
hükümeti, Finlandiya hükumeti -
ne, Finlandiya için hiç bir şey 
yapamıyacağım ve Sovyetlerin 
isteklerine boyun eğmesi lazım -
geldiğini bildirmiş, Rusların icap 1 
ederse, Finlandiyaya girmeye ka
tiyen karar verdiklerino vakıf ol
duğunu ilave etmi~tir. 

Sovyet matbuah, Finlandiya 
hükumetinin maruz bulunduğu 
mali mü~külattan, Sovyet aleyh -
tan idareciler tarafından Finlan-
diya işçilerine, kadınlarına ve ço
cuklarına yapılan zulümlerden ıs 
rarla bahsetmekte ve Finlandiya 
sosyal demokrasisinden ihanetini 
ileri sürmektedir . 

Sovyet Rusyanın maksadı hak
kmda kati bir şey söylenme
mektedir. Çünkü matbuat, Fin -
tandiyanın aldığr askeri tedbirle
rin lüzumsuzluğunu söylemekle 
beraber, Finlandiya askeri maha
filinin Sovyet Rl.Kyaya karıı har
betmek istediklerini iddia ederek 
Rus efkarını tahrik etmektedir. 

Kadınlar askere yazıhyor 
Helainki, 21 (A.A.) - Fin ma

kamları, harp vukuun1la milli mü
dafaa için çahşmağa hazır olduk

larını beyan eden kadınlan kay -
detmeğe başlamışlardır. 

Helainki, 21 (A.A.) - D. N. B 
11 teşrinievveldenbcri kapalı 

bulunan Finlandiya borsası 22 
teşrinisanide tekrar açılacak~ır. 

Nevyork sergisi 
Komitesi reisi 

(Bq taralı 1 İncide) 

Türk • Amerika ticaret müna
sebetleri çok iyi gidiyor. Bunda, 
Ncvyork sergisi mühim bir rol 
oynamıştır. Ankarada birkaç 
gün kaldıktan sonra Parise gide· 
rek Avrupa seyahatimizi tamam
lıyacağız ve N evyorka. dönece -
ğiz. 

Nevyorktm sabık J>elediyc reisi 
olmak itibarile İstanbul ve An -
kara belediye faaliyetlerini de 
bu münasebetle gördcn ~irmek 
le ze"1t duyacağım. Buraya gel -
mcden evvel İngiltere, Fransa, 
İtalya, Holanda, İsviçre, Roman
ya, Belçika ve Macaristam ziya
ret ettik. Bu mıemle-ketlerdcn 

yalnız Holanda harp vaziyetini 
ileri sürerek sergiye iştirak ede • 
mİJ'~~riai bildirdi. Diğerleri ttk
liflcrimizi memnuniyetle kabul 
ettiler. 

Sergi 940 yılında açılacaktır. 

Almanya, ötedenberi ıerıilerimi
ze girmediğinden bu defa te1eb -
büste bulunmağa bile lüzum gör
medik. Bulgaristana da gitmedik. 
Bu akpm Ankııraya gidiyoruz. 
Nevyork sergi heyeti dcğruca 

Park Otele gitmiştir. 

·enenin dalına l'n hu.}iik filmlerfol gö teren , .c lst:ınbuJun tl:ılma en mutena lnemalnn kalacak olan ' 

M -1 LLi ve A LE M D A R sinemalarına 
GIRILMiYECEKTJR ! BU HAFTA VAKTİNDE BiLET ALMADAN 

ÇO~N-K~i=----------------------

Hutiııı sanatı.ilrlnrıınııııı eu ~ üko;ek kuıll"l'fl<'rirıC' l ül•ı-eldiklrri en hii~·iik Tiirk filmi 
\ 'c Türl.iycnln St"S dehası olan Miiııir Nurcılılln'ln ilk filmi 

ı··--· ·-···-·-························-···---·············-··-···········-----··-···---- : 
BAS<.Anıı ıA o 0 <§1 [fi) o fll c ~ ifil fll ~ t n l BAŞI.ADI! 

t___ ... __. ..................... -···-· ... ·-···---... ·····-···-··-··--·-· ............................... _ .......... __ ................ -.... : 
MUN1R .NURETTİN • HAZIM -FERlIIA TEVFIK • BEHZAT • lIALll>E - MUAM:\lEH • GÜLZEREN &19' 
"- filmde İstanbul haJlunm hayran !ıkla teslim edecekleri bir 6anst ho.rfka.o;ı ynrafmışJarilır. 
lLAVETEN MJKI MAUS ve dünya ha\'adis.lerinde son harp \ukuatı 

•----•(ALEMDAR)da mati~ler: 14·16. · lS gece 20.5 te (~11LLT) dc matineler: 13. _ 15 -17 - 19 gece 21 de -----19 

L>lan haberleri kat'i surette tekzib etmiştir. içbı, 
Eski vı:>liahd, eski Alman hanedanı azasından b iŞtJr . 

kif eclilm~miş ve kurşuna dizilmc~iı;ı olduğunu söyle~ ırı~ 
Hohenzollcrn hanedanı az.asından silah tnşıınsg 

lnnlnrın kıiff~i cephede hulunmaktadırl:ır. JıJS" 

ingiliz harbiye nazırı bevanatta ~~ti .. _.., 
Londra, 22 ( A.A.) - Baş\·ekil bugün harp \'4!.Z~ sa!J I"'~ 

mutat beranatta bulunmıyacaktır. ~1umaileyh. gel~ 1'~ı11d3 
t eşrif denenin açılışı münasebetile umumi '-azıyet ıı 
natta bulunacaktır. sarı 

Rugün harbiye nazırı kara harbinin inkişafı''~ blJlll 
Fransayı ziyareti hakkında ikinci defa olarak beyana 

iki balıkcı gemisi batırıldı eJtlİSl ııı 
Londra, 22 (A .A.) - Dün mot.örlü iki balıkçı g iıiııd' 

tır. Tomas Hinkins isminde olan birincisi İrlanda dell 
man tahtelbahiri tarafından batırılmıştır. . ise b1 

Sea Sn~epcr isminde olan 325 tonluk ikinci geın1

10retttl" gibi şimal denizinde bir mayna çarparak batmıştır. ~ 
tanlmışt1r. _ •. tti 

Yeni Litvanya kabinesi teşekk~l ~,>e~ıl 
Kaımas, 22 ( A.A.) - Yeni Litvanya kabinesı. b~ ) 

Bizanskas ve hariciye nazırı lJrbsys müstesna olmak _. 
surlardan teşekkül etmiştir. ~ ... ~ 

Kabine: şu sur:tıe teşekk~l etmi~:i~: . . ııarbi~ 
Baş\·ckıt: Nerki5, BaşYckıl muavını: BızanskaS. ~· 

tteneral l\lusteikis, maarif nazırı: Jokantas, dahilİ>'e il. ~i 
~kucias, maliye nazın: Gal~·~natskas, münakalat n~;-c ~ 
zıraat naZln: Audenas. harıcıye nazın: Urbscys, a 
mosaits. 

Suikast 
(Battarafı 1 incide) 1 

Alman gizli poli8 t.efkilatı, 

Gestapo müdUrU Himmler derhal 
maznunu sorguya çekmiş. fakat 
Elser hiçbir şey söylemek iste. 
memiştir. Bunun Uzerine Elscr 
hakkında malfımat toplanmaya 
karar verilmiştir. Her tarnfta 
yapılan araştırmalardan ve üiUc
\'nb edilen birçok kişiden sonra 
c;ok mühim ve maznunu itham e
den malfunat elde edilmiştir. Bu 
\'aziyet karr;ıısmda maznun Elııer, 
ayın 14 UncU gUnU suçunu itiraf 
ooerek şunJan söylemiftir: 

" - Suikast emrlnl ve bunun 
için lhım olan parayı :fsy:içre-de 
bulunan Otto Strasaer'den aldım. 
Münibe hareket ederek gazino_ 
nwı tavanında bulunan bir sUtun
da küçük bir delik açmaya çalr. 
şıyordum. Bu mUşkül iş günlerce 
slirdU; bombayı suikastten 6 gün 
cwel yani, ayın ikisinde gazinoda. 
açtığım bu deliğe elimle yerleş
tirdim. Bombanın saati 6 gün 
yani 144 saat çalışabiliyordu. Er
tesi giln bombanrn yerinde olup 
olmadığını öğrenmek \'C çalışıp 

çal~madığmı anlamak için tı:>k_ 

rar gazinoya gittim. !cab etlen 
tertibatı aldıktan sonra Ştutgnrt 

ki diğer arkada.Şl•'1'1 P'.. 
sonra tet~uııı- 1 
rar MUnlhe dönd fi 
nin 7-8 gecesi ~ ııtt 
bombada he:batl~ 
olup olmadığIIll "-1. 
8 inde .sababl0)~d• ~..., 
varındaki bir ~U~ bııor 
tikten sonra ııeıııel' 
ket ettim.,. ~ 

Rebll tebliğde. o• 
giliJill ııı olan iki ln dlf~ 

dildJği blldiriJDle1'te 
t ~e 

adı Mlster .Bes ~ de 
ven.sendir. Her j ~ !' 
hududunu geÇJll 

tcYkif edilmi§lcrdil'~e ,ıı 
Tahkikatm neti~ 

kasti İngilterc~in uııııı ~ 
nan polis teşkıli ıtfJf.' 
ği meydana. çık~~e ~ 
kile.tın I.a }ia) t~ 

- d• 
tralı bulunduğU 

miştir. • ~er' 
.. k .... eu• ,,J Alman hu U•" edeı· (f 

metine murac.aat te~ 
ŞtraASerin derb•1 1J1\~....ıf 
manyaya gönderi er• ır .ı 
se de, Otto Şt~8,t ,-. 
kümeline he :ınil ,ıtııılf 
dan .önce FrartS8)1l 

,~,. l'~~iyit;~;~ i ~·· kar~~ 
• . Jl18 -~ 

Zabit olmak ıçırı 1'ol•~ ( Cq t.ra.rı 1 incWe) 

dün baş,ekalet dairesinde ordu 
ve donanma crki\nmı kabul ede· 
rck isti)arrlrrdc bulunmuotur. 
!'I Iüzakerclerdc ordu başkumanda. 
m general fon Keitel, donanma 
başamirali Readcr ye daha birçok 
ac:kcri erkan hazır buluruı:N§tur. 

Alman hücum anb.ları 
garpte işe yaramıyor 
Paris 22 (Hususi) - Yüksek 

a keri mahafilde 12, 14 teşrinisa· 

ni anıtımda Alman1ann geni' bir 
ta&"İıuıa ~im !!()ylenmektcy 
di. 

Pres& Association'un askeri mu 
hcw.rk"i, şarkta bir yıldırım harbi 
yapmak için imal edilen Alman 
hücum arabalarının Majino hattı· 
na yapılacak bir taarruzda kulla· 
nılması mümkün olmadığım !Öy· 
ledikten sonra, Fransız - Inglliz 
askeri makamatınm, bu vakayii 
teyit eder malQmat aldıklarım ilıi· 
\'C etmektedir. 
Diğer taraftan Almanyadan a. 

lmcm haberler, Almanyanm askeri 
makine indeki bu boşluğu doldur· 
mak için birçok tedbirler ittihaz 
edilmiş oldufu bildirilmektedir. 

lar, daha zi)·ad~3 ınıı ~ .. tır. Bundan başk·tıe.ri 
1 

!erle ihtiyat ıa~d'" ~ 
bütün farklar 

er 
tır. . j\lını" ıt 

l '"akat şirndı 
1 

,ojrd 
,.,,·a ı 

50 bin A vustll• J • -tterl· 
e,•ı> r1ı1 

rın ku\'vei man . eodi, 
askeri mahafilill' 

·mektedir. ıtııın' 3' # • 
Bu suretle j\l ıniİ)~. ı 

JUi ay ıiçinde gO 0~ 
su olduğu hal~bi~ ord11 

dan müteşek}c11 ıa; 
getirebilmiştir. p'12J1>" ı 

Bu suretle .Al ,,a~!tP 
·ı)·oıt 

ICılündc 80 ını f)if 
130 fırkadan faJ~.,;;.,tte ... ~ 
seferbec ~ r9 ~ ~ 
Buı:ıa~ıı b" .. 

~. i Ar·-~.:.tft' 
ica~~·- • . t1' 

tıefl 
Alman ku~~.e 

0
,ll' ~ 

· • Lakla)' ) / 
emnnı ~ pM", ~ 

Belgrsd, ız ( ııe'-eıd? 
ordusu 1 O kanun rftl~ 
tırılan büyüle ~ 1'trd-i!· 
çin hazır b'-'kll"f11t. 



Nakleden: fethi KABDQ 

rehberin arkasında ve Haymın 
önünde yürüyordu. 

Haym bir buhran içindeydi. 
Hislerini tahlil edemiyordu: Gerk; 
kızı tekrar gördüğüne sevinmiştı 
Fakat ayni zamanda üzülüyordu. 
Zavallı kimbilir ne korkunç tehlf. 
kelere maruıdu. 

onu seviyordu. Bundan artık 

şüph~i kalmamıştı. Çiftliğe saba· 
hm saat beşinde vardılar. Köylü 
onlara kahve p!~lrdi ve ikisini de 
mutfakta yalrUJ bıraktı. Haym 
bu fırsattan derhal istifade etti. 
Sert bir taVJr'a: 

- Matmazel, dedi, bu işi be
nim fikrimi :ormadan yapmama. 
hydınıı,. 

Genç kız isyan etti: 
- Yüzba§I Loranm banıt anlat

tığ! vazifeyi yapacak kabiliyette
yım. Size bunu isbat edecelim. 

Gözlerinde bir hiddet şulesi pı· 
rıldıyordu. Devam etti: 

- Sizden başka türlü bir kabul 
gö::-eceğimi umuyord n. Ba.,a kü
çük bir kız muamelesi yapıyorsu
nuz. Aldadılının da size isbat 
edecefm. 

- Fakat matmazel, maksadımı 
yanlış anlıyomııı. bu hareketim 
size sempati duydulW'l\dan, en. 
di~ .. 

- Siıden böyle hisler delil iti· 
mat bekliyorum. Bana itimat ede
ceksimz, siıi buna mecbur edece. 
lirn. Göreceksiniz. 

(Denmı nr) 

Hastalara 
bakılmıyor mu 7 

Doktor Behçet Sabite 
g6re bu: 

Oniverıite 

kalaıilann 

haricinde 
iddi&ııdır 

Evvelki giln §tlıir medlilnde 
yapılan toplantıda azadan Doktor 
Refık Münir, tahsisatı belediye 
tarafından verilen haitanelerde 
halka IAyikile himıet edilmedili 
ve hemen hepsinin üniversite ted· 
risatı ile Dlqiul olduğunu ileri 
sürmüştil. 

Protesör doktor Behçet Sabit 
bu iddiaya kal'Jı tunian söylemiş· 
tir: 

"- Hastanelerin üniversiteye 
hizmet etme3i tenkid edilecek bir 
iş oımasa gerek. üniversite dok· 
torlarının hastalardan bir kısmına 
bakıp, diğerlerine aldmnamalan. 
na ise imkln yoktur. 

Bu üniversite haricinde kalını§ 
olanların iddiasıdır. Yalnız yatak 
meselesi mevzuubahs olabilir, ki 
bu da bütçe meselesidir.,, 
Tıp fakültesi dekanı Ahmet 

Kemal de y:ıtak ihtiyacının bu 
sene kısmen kar§danabileceiini 
bu sene 470 yatak daha ilive edi· 
leceğini söyi,_.ittir. - .. 

o - .. 
Rektörlük kitaplan 

tetkik ettiriyor 
tlk, orta ve lise kitap!an gibi 

üniversite kitaplannm da bir hay
li yanlışlarla dolu olduiu iddiası. 
na kal'§ı rektrrlük kitaplann tet· 
kikine lüzux görmilş ve iti tedris 
heyetleri~ havale etmiştir. 

-0--

0niversitede inkılap 
dersleri batladı 

üniversitede bugün inkılftp 

' H A B E R - Ak1am Posta• 

Hındıstanda dunyanın en eı;lıı:ı ıııı.antarı arı&ı.ında 

-54- ı·a:an: L. IJusch 

S5 yılını vahşıler arııı.ında seçırmış bir Alman seyyahı 

Orman kraliçesi 

pat. ayasıya yemek 

avuç avuç 

yıyordu 
Erkek, bu kadın kabilelerinde 

hem kadının bütün hayat hizmet 
lerini görmekle, hem de emrettiğ 
zaman ölmekle mükellef! 

Aruga kabilesinin reisi Dumg 
bala isminde gayet iri, şişman de\ 
anası gibi, fakat sevimli yüzlr 
bir k.admdı . Bu kadın püskülle 
şallara sanlı olarak, fakat ya'.m 
ayak yaşıyan, :\şa~ yukan iki in 
san boynunda bir orman kraliçesi 
dir. Vücuduna hergün gayet mak 
bul kokularla masaj yaptınr, ba 
§lna yabani horoz ve tavus tüy· 
terinden muhteşem hotozlar kor 
püsküllij şallarına da sarılıp. en 
büyük vazifesi olarak, on on ~ 
erkeğin önüne getirdikleri muhte 
lif yemekleri akşamlara ka:lar yi 
yip durur! itiraf ederim ki ber 
önrilmde bu kadar obur bir ka 
dın görmedim. 

Hintli U§~ğunla bizi lrırşdayar 
kabile adamlarının refakatinde 
ken.1isinin yanına ilk götürüldü· 
ğüm zaman bu orman kraliçes= 
gene ayni haşmetle kalın blr ağa 
cm önündeki set üzerine bağdac 
kurmuş, önilnde tahta bir kap i· 
çinde kendisine mahsus olarak pi· 
şirilmiş pirinçli bir garip yemeği 
avuçlarile patlayasıya yemektey· 
di. 

Ablak ve kivnm kıvnm gerdan. 
h yüzünden apğı terler akmak· 
taydı. 

~ıüm gibi Htııtliye benzemi 
yen bir insanın oralara gelmi~ ol· 
masına o kadar hayret etti ki bu 
hayreti yüzünden bir kap daha 
yemek yemesi lhnn geldi. 

Bu 1Whnda Adeta her oeY. her 
tilrlQ. hefecan ewel6 iftihasını 
hareke~ gr•=nyor. heyecanını ge. 
ç.irmek için kamını ti§iresiye ye
dikten sonra sakinleıebiliyordu! 

Dumgbala beni ve uNmıı. ye
meli yedili müddetçe uzun uza· 
dıya süzdükten sonra: 

- Siıin yanınızda konuşacak 
aklı başında bir Şamali yok mu? 
diye sordu. 

Şamali ne demek biliyor mu. 
sunuz? Aile reisi olan kadın! 

Yani kabilenin bu orman kra· 
liçesi bizimle konu,abilmek için 
yanımız.ia IM anlayacak bir ka· 
dınmıız olmayı§ına hayret ediyor
du ! Bu koca kannlı orman krali. 
çesine bizim gibi budala erkekler
le de konuşmak m~atine kat 
lanmasını rica ettik. 

Dwngbala dedi ki: 
- Biz Cavahlileri misafir ka· 

bul etmeyiz! Fakat siz sil~hsız ve 
dost olarak geldiğiniz için size yi. 
yecek ve iÇecek verebilir ve sizi 
kuvankide yatırabilirim! 

l{adm a:maru onnan kraliçesi
nin misafir kabul etmediklerini 
söylediği cavahli hem (köpek) , 
hem (erkek) manasına geliri 

Bize il(ram edeceğini müjdele· 
diği kuvanhi ise ormanın ağaçla . 

nnda erkeklerin tünedifi tilnekti . 
Püskü'lü şalın içinde yedi ger· 

danlı orman kraliçesine orada çok 
kalmryacağvnm, çok uzaklara git 
meye mecbur olduğumuzu söyll
yerek biz köpeklere gösterdili 
bu lütuftan dolayı teşekkür ettim. 

Dumgbala yanl""daki Hintli u· 

şağımdan ziyade bana gayet bü. 
yük bir dikkatle dikdik bakıp süz· 
mekteydi. 

- Sen herhalde bu memleke. 
lerden değilsin ! dedi. Bizim lcleı· 

terimizi bilmezsin! Sizin burada 
kalmanız için sizi bütün kabile 
Şamalilerinin (kabile kadınlan. 

nın) birer birer görmesi 15.zım::hı . 

içlerinden bırisi sizin kalmanızı 
istemezse kabul edemeyiz! Bura· 
da kalabilmeniz için Şamalilerdeı. 
birisinin sizi b:ğenip yanma al· 
ması lAzımdır! Buna razı mısı · 

nız? 

Dumgbala koca..'?13.'1 iri <ligleri 
arasından tükürükler sıçrayarak 

kabilesinin misafir kabul etme 
adetlerini söylerken, dikkat ettim. 
Suda pişmiş bir büyük kaplum. 
bağayı dondurulmuş bir krema 
tatlısı gibi löpür löpür yutmakta 
idil 

(DeYlml var) 

Macar Harıciye 
Nazırı 

Kont Çaki 
#&acar harici sıyaseıini 

anlattı 
Budapefte, 21 (Hususi) -

Macar hariciye nazırı Kont Ça.. 
ki, bugUn, mebusan meclisin· 
de harbin batlangıcındanberi 
tık defa olarak Macar harici 
siyasetine dair beyanatta bu
lunmuştur. 

itont Çakf hUllaa olarak de
miştir ki: 

Macaristan Adil, terem ve 
devamlı bir sulh istiyor. lstlk· 
ıa.ı ve emniyeti muhafaza için 
her tUrlU tedbiri almıştır. Ma· 
carlstan taleplerini, dalma Av· 
rupanın memıfll ile tellf et· 
mektedir. Harbi, mevztleştlr· 

meğe gayret edenlere bUtUn 
mr10asiyle müzaheret eder. 
Askeri maceraya girmek iste
miyor. 1920 denberl komşula· 
riyle anlaşmak taraftarıdır. 

Evvelce gelen Macar hUkO· 
metleri de ayni ruhla çalışmış
tır. Avrupanın sulhunu düşU
nUyor. Orta Avrupada kuvvetli 
ve müstakil Macarlstanın e· 
hemmlyetlnt büyük devletler, 
şimdi daha iyi anlıyorlar.,. 

Macar harlcjye nazırı bun. 
dan sonra Hitlerin Macar -
Alman dostluğuna ve Macarlı· 
tan hudutlarının katı olduğu 
na dair beyanatını tekrar et· 
mlş, İtalya ile dostluğunun 
ilerlediğini anlatmıştır. Yugos. 
lnvya ile clostluk münasebet· 
!erinden ve Bulgarlstanın te
rakkile rini seıupatl ile takip 
ettiğinden t-ahscttikten sonra, 
Romanya ile de anlaşmağa ha· 
zır olduğunu söylemiş, lngllte
re ve Fransa ile mUna.sebetlc
rlndekl vaziyetin değişmemiş 
olduğunu beyan etmiştir. 

J)tanbul Basın Kurumu reisli· 
6inden: 

!stnnbul Basın kurumu heyeti 
umumiyesi, Türk Bıısın blrUgine 
11tlhıık hususunda karar vermek ü· 
zere, 23 lklncite~rin 939 per4embe 
gQnn saat 13,30 da Ku•umun Heyot 
hındaki merk"ıinde toıılaR«aktır. 
Sayın Qyelcrimizin gelmelcriııı ri· 
ca ederiz. derslerinin başlaması münasebeti· 

le merasim yapılmış, Hikmet Ba. =--===----------------=--------
yur tarafından inkılabın hukulct .:il::::n 
ve içtimai cephesi mevzulu ilk - ---.: 
ders verilmittir. 

10 
ı• 
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Ekmeğe on para zam 
iıtediler 

Fırıncılar dün gene belediyeye B o· N 1 G . R ı· a 
müracaat ederek undan çıkan kt- aş, iŞ, ez 8, rıp, oma ızın ' 
pekleri satamadıklanru ve çuval r ı ı .. y kl k b"· t'• ... ı d h 1 tedariki de hık çektikleri · ile. evra 11, ırı ı ve u un agrı arımzı er a 
ri silrer:k 0:~ra zam j9~;miş- keser. icabında R'iinde 3 k1tse ahnabili" 
terdir. Müracaat kabul edilmiye· - ftli 11111111111 füi .... 
Çfktir, . 

Yanlış kitap dedi~odusu 
(ısa, tarafı 1 incide) meyi vezne okun~uğu gibi almaz; 

ri de seslerine uygun olard: bilakis ... . Zaten kelimenin o im
yazmak ! ıssı o sesi vermek içindir, şair 

Mesela, buzağı, kırağı gibi ke· de vezne tatbikında İ§te o sesi e
limeleri iki h ... ce olarak b.ız5 , l:ır.: .;as alır. 

diye okuyoruz ya? Eskiler bunu Bunun için değil midir ki bu 
bir manzumeye bu-za-gı, kı-ra· ..,ünUn !•iri (kurbağa) yı (baya
gı gibi heceliyerek korlardı. ''E· ğı)ya, (bayağı)yı (dağ)a, (dağ)ı 
debl yeniliğimiz" müellifi bu ve. ı ( yumurcağ ) a, ( yumurcağı ) 
zin ananesinin §Öyle böyle Kemal daha ileriye giderek me!ela (ib
Zade E!::remin vaaiyetile kırıldı- da') a kafive yap~ğ~ ~§lamı§'. 
ğını, tabit ifadenin vezin ile itilafı (geleceğim) kelımesım kendı 
Mehmet Akifte sisterrleştiğini mısraında üç hece saydıfı halde 
anlattıktan ıonra, ken-di kitabın· bunu ( gelecim) şeklinde yazma
da yazılmıf bu bahislere Muata- yı hatırına getirmemirtir. İsmail 
fa Nihadın aykınlık gösterdiğini Habib üstadımız imlayı bir de 
iabat edecek misallere ge~iyor ve vezin iea:>lannm tesiri alttna ~ 
hocalık itiyadı, meslekfa!!mın nu. yarak yeni bir anar~i doğurtmaya 
marasını kırmaya savaşıyor; di· nasıl müsaade edebiliyor. velev 
yor ki : manzum bir eserde (halil ağa) 

''Eski harflerde imli icabı ''bu· yazıp da (h~lil a) yazrnıyan bir 
d", "buzağı" olarak yazıldığı i- meslektaşı ile r üne karşı nasıl 
çin metinlere göre (muasır Türk ataalahey ile çıkarabiliyor, an. 
eı'l~bi~atı), h•r iki tabı~a dil onu lryamıyorum . 
(buzağı) teklinde yazarak hem İsmail Habibin istediği imliyı 
ve7:ni uçuruyor, hem de nazrm harf inkılabı dahi kabul etmedi4 
teklmUlilmUzde mühim bir hadi- Ve bUsbUtUn fonetik bir imtl 

18 olan 0 mazhariyeti ortadan yapılamadı ; nahiv kendi hakimi.ı 
kaldınyor: (Senin huzaiı hüyü• yetini tanıttı. İmli deninl 
müı, ıöJc apç çiçek açmııt)- (olduğuna) yazacaksımz, ., .. 
(Baıka bir misal alarak) aksiliğe kuma dersini · ( oJdQna )

0 

bakın, mUellif bu sefer de (ktğ· okuyacaksınız diye belletti. Şair 
nı) yı (kam) diye yazarak hem bu derse tibi olmıyabilir; yine 
vetni uçurmuf, hem de pirin el· bu dertl makul bulmryan öğret .. 
den kaçırdığı mazhariyeti haksız men, edebiyatçı da buluna-bilir: 
yere kendisine vermiş: (bi~ e. tikin onların bu hareket veya fi.; 
kin, buzaiı. kıını, bir de sazlı de. kirleri bir tenkit için. miMk d.iye 

) bütün dördüncU makale· kabul olunamaz: o fıkrl kendıl~ :n ~~rtte UçU işte bu irl'diyat ile • rinden baıkalanna kabul ettirin-

d 1 ceY.e kadar ... o u: . 
- Şair (ağa) yerine (i) dedi; 

sen ise (aja) yazıyonun! 
- Şair (ayağına) değil (aya

na) diyor; sen iıe (ayağına) ya· 
:ııyonunl 

- Şair mağara demez, (mara) 
der; aen ise (mağara) yazıyor • 
ıun! 

Ve avalh Muıtafa Nihat, bU· 
tün bu çılntmalara kartı gerçek.. 
ten ıug itl~f gibi ainmiı duru. 
yor! 

Bu muahazeler bir okul öğ. 
retmeni kaleminden nasıl çıkabi· 
lir ve nuıl bir gazeteye makale 
mevzuu bir dava olarak ven1ebi
lir? 

BUtUn neıriyata rağmen benim 
miltahedem öğrencilerimizin bile 
bu iddialardaki hatayı farkedecek 
derecelerden yüksek olduğuna 

beni inandınmftır: talebe, hoca
lannm bu sakat ithamlanna kar
tı yine ~timadınr muhafaza edi
yorsa onun aanatklrbk değerini 
tanıyıp bu küçük münaka§alann 
Uıtünde bilmektendir ve hocala
rm kürsüde kaide olarak bellettik. 
leri yanmda ;ahsi içtihadları ola
bileceğini pek tabit görmek ve 
ijtihadlannı da diledikleri ci· 
bi negriyat ite telkinde olan hak · 
ve sal!hlyetlerini tanımaktandır. 

Biz de tamamile b8yle düıünil· 
rilz ; lakin ıahsi içtihadlarmı tel
kin ederken başka meslekdatlan· 
nı değil, hattl talebesini bile bu 
kadar haşin bir dille muahaze. 
ye hakları yoktur. 

Kelimeleri,n iml!sım vezne uy
durarak deği9tirmek 1 Rica ede • 
rim, bu kaide nerede görülmüt • 
tür? Biıiın bildiğimiz kelimenin 
kendi imlbile delalet ettiği aes, 
eğer bir lehce, bir taWfuz huıu· 
ıiycti olarak değipyorsa, böyle 
bir değifikliğe cevu verilmi9tir: 

Fransız hikayelerinde votre ye
rine vot', kendi diliınUde (tatlı) 

yerine da'lı diyenlerin, (~etiyo. 

rum) u (geliyo'm) gibi eöyliyen
lerin bu hususiyetini tesbit mak· 
aadile yapıldığı gibi. •• 

Fakat hiç bir tlirkçe hocası, 

bund'\!1 ba;ka bir yerde, blç blr 
ıairi, arab veya TU"rk harfierile 
yanım hiç bir kelimenin fm1•sı~ 
nı vezin i~n bormaya mezun kıl· 
madı. Şairin bozmaya mer:nn ol· 
madıJı bir imlivı da bir ed~biypt, 
bir edebiyat tarihi hoc:ft'ı nııklet· 
t1 ği metinlerde ftıuhafaza H-: rril· 
k!J1!9f olur. Bayle ya~an Musta
fa Nihat doğru, yapmayan Mus· 
tafa Nihat yanlıttır. 

Bu demek değildir ki tai.: keli-. 

••• 
Sözümü.zil bitirmeden evvet 

kendi mealektaıtarmız i~in yeni 
bir imtihan meydanı açıldığım 
söylemek lazımdır. 

Gördünüz: ı~ı Habibin 3 
buçuk hafta uğra§arak 1000 iay· 
{alık bir kitapta bulduğu 79 imtl, 
veıin, mina hatası iddia ve ilti· 
nadından belki 5,0 ı4Pı ayn ı>l· 
rer hatadır; balbal.~ mab
le binlerce Cumhuriyet okuyucu
sunu İsmail Habibin ağır hüküm· 
terine tetrik etmi§tir; zira bun· 
Jardan belki yüzde doksanının 
benim gördüğUm teferrUata gir. 
mek için vakitleri de yoktur, ni
yetleri de... Siz gazeteciler ilmi 
ctild mecmualarına ait bu tefer· 
rUatı gündelik gazetelere kabul 
etmekle Uzerinize bir büyük yük 
almt§ oluyorsunuz. 

bmail Habib bu hatalan yeni 
gördüm diyor. Ben bir edebiyat 
tarihi hocasının kendi kitabına 

rakip c-larak yıllardanberi halk e
linde dola,an bir eseri bet yıl 
sonra okumasını batlı bqma ku
ıur aayanm: fakat bu onan ıar
düğü kitaptaki hataları ortaya 
dCSkmek hakkını kendinden nu' 
etmez. 

Bir öğretmen olan lsmail Ha
bibin bu rreıriyatı gazeteye ver .. 
meden resmi makamlara bildir -
mit olmasındaki lüzum da Usta -
dın bu kademeyi atmakta müeı
air oldu~unu anlattığı zaruretten 
daha kuvvetli değildir. Ben bu 
yüzden de kendisine bir ıey aöy· 
lenmesini istemem: Öğretmenler 
memur olduktan kadar vatanda1-
trrlar da ... Biz onu vatanda§ gibi 
konuıtuğu zaman vatandaf gibi 
dinleriz. Memuriyet ııfatınm i -
caplarını muhakeme ve müdafaa 
edecek biz değilir. 

Bu neıriyatm bir profesörlüğü 
ona vermemek yahucJ o mevkii 
kendine temin etmek makıatlari· 
le yarılmrı olmasını bir kusur 
gibi gösterenler de bu ne9riyat 
dc~ru ise bunun bir hak, bir va· 
zife olacağını düıünmiyenlerdir. 

Ben yalnız bir mıktaya &öı 
diktim, ilzerine bakıyorum: Si· 
ztn, meılekta,ıannrzın, hususile 
bu batı isnadlannı neıir ile İl· 
mail Habibe ortaklık etmiı 

ga ~etenin vicrıamna: 
Dlr ilim ada""lının bu kadar 

ha1·sız yere hırpalar.d•:W görüp 
anlayacak, teeasOr duyup: "At. 
danmışızı hatanm çoğu bizde! .. 
diyecek mi? 

öjretmen Mahir JAŞLAR 



Çocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

29 birinciteşrin tarihli bilmece
~in halli 

•'Bugün Türkiye cumhuriyeti. 
nin on altıncı yıldönümüdür,. dü. 

Hediye kazananların isimlerini 
bildiriyoruz: 
BlR KOL SAA Tl KAZANAN 

1 inci Atıf Engin, 15 inci ilko
kul, 

BiR BUYUK ŞlŞE KOLO~-

y A KAZANAN 1 
2 inci Nevzat Okcugil, Hamal-

başı yokuşu çıngıllı zade apartı
man, No. 61 - 5 de. 
BiR KÜÇÜK ŞlŞE KOLONYA 

KAZANAN 
3 üncü Hikmet, Süleymaniye 

kızorta okulu No. 455 
BiRER KUTU BlSKUVt 

KAZANAı'\LAR 

1 - Cemal Çelikkol, Ortaköy 
muvakkit sokak No. 47, 2 - Le
man Doğanay {Adresinizi bildiri
niz), 3 - Gülçin Orkunt, Tel
graf servis memuru Teyfik kızı. 

4 - Dündar Aysan, Beylerbeyi 
Abdullahağa No. 2 de, 5 - Gü
zin Akay, Tophane Kadiriler yo
~u No. 74, 6 - Hilmi Bayar, 
Taksim Verim apartıman Aydede 
caddesi No. 12, . - Ferit Yel, 
Bursa Musiki muallimi, 8 - Sa
mih Tezcan Kabataş erkek lisesi 
sınıf 5.0 No. 480. 9 - Şehriban 
Eğr, Be~iktaş spor caddesi No. 93, 
10 - Sema Seyrek, Kmltoprak 
49 uncu ilkol<ul sınıf 4, 106, 
BlRER PAKET ŞEKERLEME 

KAZA~A!\'LAR 

11 - Osman Atmaca, Balıkesir 
Gündoğar mahallesi pınar sokak 
5 de. 12 - Yılmaz Omer, Beyoğlu 
dokuzuncu ilkokul, 13 - Adnan 
ç.öne: Jstanbul erkek lisesi 269, 
14 - llhan Dilmaç, Haydarpa~ 
lisesi. 15 - Sezai Targay, Cihan
gir sokak No. 19, lG- Haluk Sa
racoğlu, Beykoz 40 ncı ilkokul 12, 
17 - Necati Binici, Kumkapı 
orta okulunda, 18 - Kamran Ak 
ter, Vefa lisesi 4, B. 60, 19 - Sa
ddc Taşan. küçükpazarda, 20 -
Taşkın To..,ar, Bandmna Bentba. 
ı:.ı Hacıca(er sokak No. 23 de, 21 
:_ Saba Suner (adreinizi bildiri
niz) 22 - ~Iacide Belgin, Akşam 
kız sanat okulunda. 

Bl aER DEFTER 
KAZfu.~fu."JLAR 

23 - Mehmet Omer, Beyoğlu 
Halepli Bekir sokak No. 39 da, 

24 - Safa Ü7.gürel, Kaba.laf c
kek lisesi ;No. 421, 25 - Dikran 
Karaboğosoğlu, Yenicazni i~ ban-; 
kası karşısı No. 7, 26 - Yükselj 
Çinel. Beşiktaş Hüseyin bey apari 
tımanı 12, 27 - F. Somay, Ka. 
bataş lisesinde , 28 - Aydın G~ 
ney Pertevniyal lisesi sınıf 4 ,r.:;i 
No. 435, 29 - Şadi Agun, Cibıt--'ı 
li 63 üncü ilkokul, 30 - Nesrin. 
Beyoğlu 13 üncü ilkokul sınıf 3-, 
B 27, 31 - Necati Tarlıruı, Be. 
yoğlu ortaokul 'Sl7,7 32 - Hüse
yin Enşık Fatih SangüzeJ m, 33 
- Burhan Ozbekir, Gaziosmanpa 
şa ortaokulu No. 687, 34 - B. 
Teaglr, Kocarnustafapaşa 28 inu 
ilkokul, sınıf 5 de 35 - K. Er- ı 

yorulmaz, Robert Kolej 1-A dıı , ı 

36 - Dürrüsaf Ozbabacan, lstcı · ı 
bul kız ortaokul No. 84, 37 -
Hikmet Fener Duhancı sokak 1:.!. 
38 - Turan Ozçetin, l.Jnka;:~m 1 
Hacıkadında, 39 - Ahmet Ak., 
tş.n. Şehzadebaşı caddesi 69. 40-
Miral Yalav, Beşiktaş şair Ne
dim caddesi, 10, 41 - Vahc, Paı 

galtı lisesinde, 42 - Ahmet T e 
li, (adresinizi bildirin), 43 - l·c 
hime Sonumut, Kandilli kız lise
sinde, 44 - l\lustafa Küçük, Ka· 
bataş erkek lisec;i sınıf 4, E. No. 
1603. 

l'"Dy atr c Oar ve 
sıın cemaoar 

ŞEHlR TlYATHOSU 
Komedi kısmı: Iluguı 

gündüz 14 Çocuk Tiyat
rosu. Gece 20.30 cin: 

ı.lH MUHASiP ARAI\'OR 
1'epebaşı Dram Kısmı: 20.30 da 

ŞEHMlN 

D ---0-

H AL K OPERI:-..'TI 
Bu akşam E'kl çağlayanda ı;:ıııı 

21 de. (Eski hamam eski tas) Ya
zan 1\1. lbrnhiın. Gelecek program : 
Gönül beliisı. 

RA .• İT RIZA E. SADi TEi< 
TİYATROSU 

Bu gece Bakırköy ll!illiyncli sine
masında: Kör, piyes 9 perde. ı.:a · 
rısından korkmıyan erkek yoktur. 
Voch·il 3 perde 

~ı.maıcrr:::xmllC""'mC*»W!r 

!ALEMDAR il 
~ S D~EMASll H 
:: !E 
i ALLAHIN ii 
P: CENNETi İi - :: IDIUlllll~.cm •• 

22 • 11 • 939 Çar§amba 
12.30: Program ve ınemlı:ket sıı 

at aııyrı. 12.35: Ajııııı. \'e ıaeıcorolcı 
Jl haberleri. 12.50 : Tıırk nıüziğ ı 
(PL) 13.30/14.00: l\Jıızik (l\ iı~·u ~ 
<ırkestra - Şef: .:'\ecip Aşkın). ı -
lfumpbries: Piyero'ıııın ve<lııı. 2 -
Amadei: 1nvano Seremıd. 3 - .Mos· 
ıkovski: İspıınyol dıınsı. 4 -
'chmabtich: Orınaııdıı aşk. ıs.arı 
Program. 18.05: Memleket sııııı 

ııoyrı. Ajans ve l\leteoroloji hııber 

teri. 18.25: 'l'ürk Müziği; (Fas ıl lıc 
yeti) .• 19.25: Konuşınn (Dış politik . ı 

hadiseleri). 10.40: 'J'ürk nıiızığı 

Karışık program. 20.20: Tcnısıl 

:!0.050: Ronuşmıı. (Jlaftolık posı.ı 

kutusu). 21.10: Müzik (itil ıısetı. 
·umhur bandosu - Şef: lhs:ııı kün· 
\'er). 1 - CorJ Teike: ~lıırş. ı - U. 
t:odard: İkinci vals. 3 - \'esi on· 
Nıcholl: Eslogue (Aşk şarkısı). 4-
Cesıır Fr:ınck; Senfonik pıır~·rı. 5-
1.ouls Grossman: Çardaş: :!2.UO 
Memleket s:ıııl ayarı, Ajans haberle· 
ri; zirnat, eshnm - Tnll\'iliıt, K:ıııı. 

biyo - nukut !Jors:ısı ( Fiyul) 
22.20: Serbest snnt. 22.30: Miizık . 

(Opera aryaları - Pi.) 22.55: Miı 
1ik: (Cazband - Pi.) 23.2:i/ı3.30 

• 

. . 

Yarınki program ve kapanış. Sar eqıl e~lıule FransTz askcıleı i 

Fransada bnva lt ilcamTal'Ina liarşı mUdafaa t~klli.tma gonUllü olarak 

yazılan iki ki!il bir manevra csnasmda 

~2 fKfNCtTEŞ~ -· 

.. . - - . 
f :ı. 

- . . . 1 • 

~ . =- ~~ 
1141! 

Gar. ma-'ı<'slrıt ' '<' .. mıhın ı hlr lu•rrnra lmn~mıs o!ım bir ı~rıı 
; iı.liıalıat iuııııdR1 mcnılcli.ctiııJckilcrc • mel•tub l ,ı.t•l 0'' .. 

·~ 

Mazon meyva tu.zu Müferrili ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve Bı\~11~ 
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ. H AZiMSiZLiK. MiDE BVLı\ 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE ~KŞiLiK ve yanmalarında 

emniyetle JCullanılabilir.Mazon isim ve Hor_.; markasına dikkat. . a • • ~ . . • ... ,,. , . ' ' 

P. ·r. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - ldıırc ihli)aC'ı için 100.000 ndet bük bıındı kapalı zarfla eksilt

nıeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (7500) muvakkat teminat (562,5), lira olup 

e'ksillmesl 19 birincikiinun 939 salı günü sanı (16). do Ankarada P.T.T. 
Umum müdürlük binasındaki satınıılmn komisyonunda yapılacnktır. 

3 - lstekliler mu\·okk:ıt teminat makbuz veya banka teminat mektu
bile kanuni \'esaiki ve teklifi muhle\'İ kapalı zarflıırını o gün saat (15) c 
kadar mezkfır komisyona ,·ereceklerdir. 

4 - Şartnameler Anknrada P.T.T. levazım, l slanbulda P.T.T. leva
zım ayniy:ıt şubesi mildürlüklerinden bedelsiz olornk \"erHecektir. 

(900i) 

1 ftskerj Fabrikalar umum Müdürlüğü ilanları 1 
8 t -00 c;an sabunlu kösele, 8,5 ton siyah yağlı kö eJe 

Tahmin edilen bedeli 46200 Jlrıı olan sekiz ton sarı sabunlu ve sekiz 
buçuk ton siyah y:ığlı kösele Askeri Fabrikalar 'Merkez Sntınalmıı Ko
misyonunca 23-11-939 perşembe günü saat 14 le p:ıznrlıkla satın nlın:ı· 
caktır. tık teminatı 3460 liradır. Şartnamesi iki lirn otuz bir kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. lsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 \'C 3 
üncü maddelerindeki ,·esnik ve komisyoncu olmadıklanna ve bu işle 
allıkadar tiicc:ırclnn olduklarına dair Ticaret odasından vesika ıılnr:ık 
mezkür sün ,.e saatte komisyonda bulunmaları. (9491) 

Deniz Levazım satınalma komisyonu ilanları 

l - Tahmin edilen bedeli (120.iGS) lira olan (120.000) kilo sade· 
yağının 28 ikineiteşrin 939 tarihine rasUıynn salı günü snnt 
14,30 cin kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı (i288) lira (40) kuruş olup şartnamesi hergün 
Kasımpaşada bulunan komisyondan. (604) kuruş bedel mukn· 
l>llinde alınablllr. 

:S - htcklilerin 2490 sayılı kanunun tnrif:ılı dahilinde tanzim ede· 
&;• lı: leri kopnlı, teklif nıekluplnrını en geç belll gün Ye s:ı:ıtıeıı 

bir saat en eline kad~_J~omisyon ba~kanlığına vermeleri . 
J92471 

Harp Okulu Saflnalma 
Komisyonundan: 

1 - Harp okulundan sul:iny çıkacak okurlar için 771 tane niat ro 
açık ek~illme ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 28 ikiııcileşrin 939 sa· 
lı günü saat 15 de Ankıırad:ı lıarp okulu binasında müteşekkil komisyon· 
dn yapılacnktır. 

2 - :'ıluhnmmen bedeli 1M2 lira ve ilk teminatı 116 liradır. Snrt 
namesi hersün Ankıırada mezkQr komisyondan ve l s tanbuld a ls tanbul 
levazım Amirliği sııtınolma komi~yonunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye geleceklerin şartnamesinde yazı lı vesaik ,.e ılk le· 
minat mektup veya mnkbuzlıırı belli gün ve saatte komisyonda bulun· 
maları • .(9"13); 

De.~let . Demiryoiları ve . Limanları 
· işletme Umum · idaresi ilanları · 
illuh:ımnıen berlcllcri ile ııııkı::ır \"C vıısıfl:ırı ıış::ığıda yazılı ikı grup 

malzeme her grup ayrı ayrı olm:ık üzere hizalarıncl:ı yazılı gii n l'C sa
atlerde Haydnrpaşnda gar binası dahilindeki komisyon tarafından '.ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Jstiyenlerln her grup için hiz:ılarındn yazılı m uvak
kat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi 
zarflrırın ı ayni gün eksiltme ı;natlerlndeıı birer saat evveline knd:ır 
komisyon reisliğine \·ermeleri lazımdır. 

Bu i5e ait şartnameler komisyondan parasız olar:ık dağıtılmaktadır. 

1 - 50000 kilo petrol muhammen bedeli 7375 lirıı mııvnkkn t temi
nalı 553 lira 13 kuruş olup kapalı znrfla ek~iltmcsl 8.12.939 
cuma günü saat (15) on heşte yapılocııktır. 

2 - 50000 kilo lıeıızin mulınmıııcn bccleli 10400 lira, nııı,•:ıkkal te• 
ıninntı iSO lira olup kapalı zarfln cksillmc~i 8.12.939 cuma gü
nü :;ant ,(15.30); :On he~ l>u~uktn YnJ!ıl:ıcaktır, ,( 96041 

ile Sabah, 
Her yemekten sonra gün de 3 

"' dişlerinizi hrçalayınız. 

Harp Okulu Satına l nıa 

Komisyonundan: ~I 

. . ;ı od"' rf 
1 - Jlnrp okulundan suh:ıy çıknc:ık okurl:ır ıçııı 7 ılf 

rıı sanclıi{ı k:ıpnlı zarfla eksillmeye konmuştur. j\ııkllrııdll ı 
Eksiltme 28 ikincileşrin 939 salı giiııii s:ıat 11 de 111011 

kulu binasında müteşekkil komisyonda y:ıpılııc:ıktır. ilk tr111 

:.ı - Muhnmnıen lıedeli (5i82) lir:ı (50) kuruştur. ı~ı ıı 
liradır. 

1 
.;t 

Ş:ırlnıınıesi lıersiin Anknrada mezk(lr ı.omlsyon•; ı.ılebitıf:t 
htıınlıul levazım ômirliği sotınalmn komisyonun fil ~ r \rs3•" 11 

3 - gksillınl·~· c ıdre(·eklı· ı·iıı şnrtnnmc,,indc yazıl•. 111 ııc~ı'' 
minnt ıııckhııı 'cy:ı ınııklııızl:ırını havi tckl.f nı .::.tı pl:ı•l~rı· J9 

~aıılleu bir saat en-eline kadar kom~}~Onu:ı bulunuuıııı· 


