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Ihtikô.r komisgonu 

bugün toplandı 
Guda maddelerindeki 

sebepsiz fiyat yüksellşD 
tetkik edlBlyor 

Gıda maddesi satan bütün toptancılar 
yartn komisyonda toplanacaklar 

Sovyet RlYl~Yc§l 
Iskandinavya devletleri 

üzerine tazyik yapması içi"n 
AJmany.8ya müracaat etti 

Uıtikar konıl<ıyonu kısa bir fasıla.dan sonrn bugttn s:ınt 15 de 
mıntalca. Ticaret MUdllrl~de yeniden top1antılanna b~lam~

tır. Koroisyon. Ticaret Vekili Nazmi To~uoğlunun direktiflerine 
uyarak ~ahsmalarmı daha. müessir bir ~ekle Mkaeaktır. 

llk olarak gıda maddele· j 
Mel}(te pi~ Oeır
arasında 

S üncU sayfamızda görec~ğinlz ,·~hlle, Parlste çıkan "Or

dre" ı;azctesl, Illtlerlo StaUn ansmda.Jd mütıMebetlcrdo bir de· 
~llk olınaı. üzer.e. bulandııiunu .kayaetmektecllr.--Dlier taraf· 
tan, ybıc bir Fnıım gazotesl olan "Ocnvre .. do me~hor l't&n51z 
siya5i muharriri Madam Tabouls, Berllnden atc:1ığı aşab'ldald habe
ri bildiriyor: 

''21-22 Kanunuevvel g~csl Berlinle MoskO\-& arasmd& !Sok mlihim 
gizli göriismeler o1muııtur. Bu görü,mcler, ~loskova'c1a.n PolltbUro
nnn \'erdiği ka.rar üzerine yaıııbnı;trr. Poutbüro'nun bu top1antt5ında 
So,-yet ltt:knmetl, Skandinav de\'lettcri üzerinde blltün nUfoznnu icra 

Sovyetlerin &rlinden Jstedlklerl yardım, Alm&nyanm İsvw.;tcn 

bahri Us1er talebinde bulanarak bu memleketi tazyik etmesldJr. Ba· 
nunla. beraber. Ahna.nyanm bn miin.eaato henüz no OO\"ab vcrdlj;','1 ma· 
IUm değildir.,, 

Madam Ta.bonis bu haberi verdikt.eıı sonra, Rusyanm, Flnliıııll

yayı btiliya mu,·affak olamadığmı, banan Içlıı Almanyanm tazylldn

<len. lstifade3i dü,Undöğünli ;raı:ıyor, fakat Almanyanm Rusyanm bu 

ta1ebini müspet Nr ~ekildo ~lıyamıyacağı fikrlnl Deri süriiyor. Zi

ra, "Almuya Rusya ile ancsk kendi at'Z11sonda. muvaffak olmak f~ln 

rindeki scbebsiz fiat yükse • 
!işleri esaslı surette tetkik edile
cektir. Gıda maddesi satan blitün 
toptancı tüccarlanı haber veril
miş ve yarın komisyon toplantISI
na gelmeleri bildirilmiştir. Kendi· 
lerinden gıda madde1erindeki fiat 
Ylikscli§inin scbcblcri sorulacaktır. 
Bundnn sonra lazungclcn tedbirler 

«ATATÜRK» 
. KOŞUSU 

eım .. ı için Alma.nya:nı nıüra<'.Jıata karar , .trmislir. :ı.mlasmı,tır, halbuki bugün Stalin. oncla.n yardım i~tcmelrt.odlr.,, ........................................................................•..................... , ...... 

Bir istatistik 
Uç harp ayında, İngilte
re Fransadan daha fazla 

DON GECE FiNLANDiYA OZERiNDF 
almaeaktır. 

Cıda maddelerinin tetkiki bitin
ce, sıra.silo bütiln tliccarlar, grup
lar halln4e, komli!yona d:ı.vet edi

leceklerdir. 

Son tedbirler üzerine toptancı

lar birçok maddelerin fiatmda u· 
faktefek tenzilat yapmışlardır. Fa
knt perakendeciler bala eski yük
sek fiatlara mal satmaktadırlar. 

Manifatura çeşitlerinde yapılan 

tenzilatın da küçük perakendeci 
esnaf tarafından hiç nazarı itiba
ra alınmadığı görtfmıektedir. Alft.
kadarlar bu gibi hareketlere kaırşı 
katti tedbirler alacaklar, sıkı ve 
devamlı kontrollnr yapacaklardır. 

Yann saat 15 te zayiat vermiş 

T k • d 1 P&riı. 28 (A. A.) - Fransız a Sim e yapı ıyor ı kuvvetleri, Jo ikincitcıırın tarihine 
kadar H3.t kişi kaybetmiş olduk-

1stan bul mekteblerl spor bölgesi lan halde lngifülerin zayiatı 2511 
tarafmdıui tertib olunan (Atatilrk) kişiye b:ıliğ olınu~tur. 

koşusu yarın yapılacaktır. Mekteb- Bu rakamlar hnkkında miltalea 
ler arası kır koşularına iştir:ı.k e- serdeden Fransız bUyUk umumt 
den her mekteb, b11 kotuya 15 ko- karargahı erkanından bir zat, bu 
§ucuyla iştirak edecektir. Koauya ~amlann Alman propaganda
saat 15 de başlanacaktır. !etirakc smın şi.ındiki harbin bUtün yükünü 
edecek talebeler 'Daksim orta meıt- Fransanın yüklenmiş olduğu sure- . 
tebinde toplanacaklardır. Parkur, . tindeki iddialarma kal'§I çok iyi 
cumhuriY.et abide3inden Harbiye· bir cevab te§kil etmekte ·bulundu
ye gjdi!j geli3 suretile tamamlana-~ ğunu beyan et~tir. 

100 Sovyet 
tayyaresi dolaştı 

IIelsinld, 26 (A. A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: . ' 

Dün gece Finlô.ndiya üzerinde 
100 Sovyet tayyareıi uçmuştur. 

Bu tayy:ıreler bombalar atmı§lar-

caktır. ı İn~~h:lerin zayiatı, muhtelif dır. 

--------.,....-------.,.------------ kuvvetler arasında : BOMBALAR BİRÇOK E\' UKTI 

M. Turhan Tan, ınerasimle def nedi idi 

> }:, • 
Vefatmr ~dün tee9'iirle h4l~r vcrdiiimiz muharrir M . Turhan 

l'an·ın cenazesi bugün Kadıköyünde Çe\·izlikteki eTinden kaldml. 
lll~, motörle lstanbula geçirilmiş ve namazı Beyazıt camiinde kılın· 
dıktan sonra Eclimekapı feltltl~ine defnedilımttir. Ctn»e mera'3i 
tnind~ Matbuat menc:upları, merhumun arkada~lan, dostları, V ali 
\'e Belediye reisi L\ıtfi K1rdar ~r bulunmuştur. C'..azeteler ve 

\ ııı~ tarabndan cenaze~fjfij's;pk çelenk gönderilmi§tir. 

Ordu: 3 telef, kus. eseri ola· 
rak. 

Donanma: 2070. , 
• • 1 

Tayyare: (jg. 

H.ava · faciası 
Bıır n~anyaln 
tavvaresn 
düşerek 
. yandı· . 

İçinde bulunan yedi kişi 
kömür haline geldi · 
~ro, 26 (Radyo) - Rabat. 

dan bildiriliyor: 
ltalya - Britanya arasındaki 

ll elsinki 26 ( A. A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

Finlandh·a -körfezi kenarında . . 
k~in Porva şehıfode, Sovyet tay· 
yarelerinin attıkları bombalardım 
bir çok evler yıkılmı~tır. Ahali. 
den hiç kimse ölmemiştir. Hcl· 
sinki tayyare istasyonu bo:nbar. 
dunan edilmi,, fakat . ciddi su· 
rette ha$ara uğr.amamı~hr . 

· nn~ürülen Sovy~t tayyareleri. 
nin m~cmuu 10 ôhıp bunlardan 
biti 'Helsinkiye 'çok yakın bir 
mevkiye düşmü~tür .• 

RUSLAR PETSAMO MlNTAKA-
han hattını açmak üıere Rom.a. SINA D1.:t:0.\1t YAPİYORIJAlt 
öan harel.:et etmi~ olan Italyan 
hava yollan tayyaresi dün Fran. Iope.ı.aı, 28 (A. A.) - Poli
'SU Fasında yece düşmü§ ve k.'1.· tiken IM•tHinin Fin1lndiyadU.l 

milen YarunJttır. lçinde bulunan muhabiri, ,mıaı mllnteha1ı c.ıı•-
3 tayyareci ye 4 Italyan gazete. sinde Pct.samo mıntakasmda Rus

cisi ... kömür haline gelmijlerdir. _._,._ ·Jarm, kuvvetlerin.in ja.oesini kol&Y,-

!aştırmak için bir dekovil hattı tin sıfırın altında 16-18 dereceye 
inşasına çall'§makta olduklarını bil- düşmesinden istüade eden Sovyet 
dirmektedir. tayyareleri cenub! FinlAndiya Q. 

RUS TA.YYAREUJRl1'oı~S zerinde büyilk bir faaliyet göeter-
FAALİYETl mişlerdir. Sovyet bombardıman fi· 

1 Helslnld, 26 (A. A.) - Neşre· lotan pek yUksekten uçmueJaı'drr. 
dilen bir tebliğe göre dün suhune- Fakat bombardmıan yapılmamı~. 

---------------------~~-----------

Noeli kutlarker 
torpillendiler 
Alman tahtelbahiri, bir 
lngiliz vapurunu batırdı 

Londra, 26 (Radyo, Saat 18) -
Bir Alman tahtelb:ıhiri, yortu gü· 
:nü olmasını nazarı itibara almak . 

~mn, buıün bir lngiliz 'apurunu 
b:ı tırmıştır. 

Skeohom isminde ve 2,500 ton· 

bire bir infilci1~ olmuş ve var 
kısa bir zaman zarfında batmıştı 
Vapun•n tayfası o civardan geçe 
bir Isveç \'apurunun filik!ları ta. 
rafından kurtarılmış ve İngiltere 
ye getirilmiştir. lsveç vapqru M 
di~en biraz evvel bir Almaı. 

luk olan Ingiltere vapurunun tay. ~ i!ıtclbahiri gördüğünü söylemir 
fası, gövertede eğienirkc:n, lı'.rdcn· tlr. 
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hirde 
Nt11G>r Q}du.iii ........... ö;.~i;"h~~Pıen Noel münasebetile 
~ ve bahriyeye dair H • t ı • • 

Y yazaları anlamak için 1 er n 1ç1 n n u -
UmUTfQCllar ihra· bilinmesi IAzımgelen 

catbirliğiku:dular o.ru.::.n;~~-- tuk söyleı11edi 
Yumurtaların bir elden ihracı temin :ı~.:.~~.:iy::: 1 Fransızlar, onun kendi milletine 

kaç nokta vardır. Aşağıdaki yan, 

0!:~~~ ... :~~~ü~~:~"~1~~~~~ :;,~:~~;:~oku: hitabta bulunmamış olmasını 
km llhriıniade olmak üzere bir ihracat birliği kunılmu~tur. Jerinden, denlzaltılanndan ve ve hayretle k 1 

BlrUle 50 tlla:ar aza olmullur. Birlik ile beraôor bir de limited la~7ııe :;:ı;:..'fı:U:.ba':. • arş 1 ay o r 
. lirbti teeekkiil etmİ§tir. Bu teşkillt ile yumurtalarnnııın hariçte re. mr. yahut harp kruvazörü ismi Parla. 26 (A. A.) - Havas Ajuuu bildiriyor: "Nutuklarm lfadeal. A.mctb Cumhıırrellf 

icabetten korunma!!! ve bir elden daha muntazam bir ..... ı..ilde ihracı Bu lababki. Parla - ... eteJ--'-1
- w.lrleri: R11 

.. •elt'· pa n.•-ci Pi' - .... _,u.;w ~ verilir. 0 - ~-- ..... m. pa on ~ ye • .___. me-
temin olunacaktır. Bu teşkilata girmlyen tüccarlar ihracat yapamıya· Bir filoda saffıharp gemilerinin Pariıı matbualt, Fra.naız ve lngW..z milletleri- aajdan ve papanm. hukuku betere ve ıwıt ad&lete 
caklardır. vazifesi, dü~ filosunu aiır nin, Noel yortusunu ölçlilil ve ıuurlu bir vakar uygun bir sulh temenni eden mWıeyyiQ 61erin-

HükQmetin yumurta ihracatındaki bazı kayıtlan kaldırması toplarla döverek harp harici kıl • iglnde tes"it ettiklerini kaydederek ' Bitler'in, B. den dolayı Berlbı zimamdarlarmm duyduklan öf-
ilincatımııı çok arttımll§tır. Bir kaç senedir beş yüz bin lirayı geçmi. mak veya batırmaktır. Bu semi· Daladier ve Kral altıncı Georse taratmdıuı bllyük keyl meydana koymaktadır. 
yen ibracatmm 1939 un bugilnilne kadar 2 milyon lirayı aşmıştır. terin. sillhlan çok kuvvetli, arhla bir aadellkle yapıldığı gibi, kendi mWetine hitapta Almanya, arka arkaya Çekoelovakyayı w 

Yeni teokillt nizamnamesi tastik iç.in vekalete gön1erilmi3tir. n kalındır. SQratleri oldukça fu. bulunm•m11 olmumı hayretle kuldamaktadır. Polonyayı katlettikten ve J'inJAndiyayı, Sovyeıtıe-
Tutikten gelir gelmez idare heyeti seçilecek ve derhal faaliyete gr tadır. Yeni yapılan kruvaülerin Excelö>r pıetesl, AJ.:tııanlam. Noel yortulu re teslim ettikten llOllra masumiyet iddiur güdü· 
çecektir. sQrati saatte 30 mili bulmuftttr. atııwıebetile l"Uhrerlerlnln +.nenDerbıe hacet yor ... 

Oniversitede okuyan fakir 
talebeye yardım edilecek 

!atanbul ünlverwit.emnde okuyan fakir talebeye yardım maksadile 
.-oeıı den yılı b&fllldan itibaren tesia edilen BurB yardnn gekll bu 
)'il da tatbik edilecektir. ODlversite rekUJrünUn balkanlığı atunda 
teıpluu delr•nlar mecllıd. bu mueleyi tetkik etmı,tlr. Burs faaliye
Uıu .ıtme1tr tatilinden itibaren bqlanacaktlr. Her bursun kıymeti 

muhtelif olacaktır. RekUJrUlk Bun faaliyet!nden mühim semereler 
almaoağmı Umld etmektedir. Şimdiye adar 4500 lira toplanm11trr. 

Şehirde yapllacak okul binaları 
~ Veklleti. Pbrimizin ilk okul ihtiya.c:ı etrafmda tetkiklerde 

lıuhmmaktadır. Bu yıl ıehrin muhtelit semtlerinde yapılma.ğa b~Ja· 
n&Clll cm bir okuldan bqka, ilk okula fazla ihtiyaç görUlen semtlm:le 
de ,_. okullar yapılacaktır. Bunlar Şl§ll sUvarl k&rakolu yanında. 

Moddl7ek8ytlnde. tlıılverBite kartmmdak1 Çifte aaraylar arsumda ol
maık O... Ut tanedir. htim!Ak itine baflanm11ttr. Aynca gelecek yıl 
.ta okul ftliyeti etrafında tetkiklerde bulunulmaktadır. Gelecek yı
..., blJltıen c:inr kazalarda ort.a okul tesis edilecektir. 

ilk okul çocukları için Fatih ve 
üskUdarda diş kilinikleri açlldı 

llk okullarda okuyan çocukların gözlerini, kulaklarını ve diş. 

Jerini sıla bir surete muayeneden geçirmek üzere muhtelif kazalarda 

ldinik1er tesis edilmesine karar verilmiş, bu hususta hazırlıklara 

bael•nnıqtrr .. 
llk olarak Fatih ve Usküdarda diş klinikleri açılmıştır. Bir 

maddettenbcri hazırlanmakta olan g6J kliniği de bir kaç güne kadar 

aıcdlnk faaliyete hlfbyacaktır. 

Kulak ft bolu hastalıkları klinikleri okul civarında bulunan 

diapaneerlerde tesis edilecektir. 
Hasta talebeler haftada iki gün klinikte tedavi göreceklerdir. 

AJ'l'ıcİl okullarda da muayene yapılacaktlf .. 

Öijle !Jaı.ete/e,IHrle giJıdiil<le1i111i'l.. 
• 1 • • ~ 

J:5:=1 AKŞAMI~ 
... -·-·- -·-- ---------·--

"Dikkatler'' sütununda, Almanların eskiden kendilerine tabi 
bir Polonya kurmak istedikleri haide sonra bundan vazgeçmelerinin 
sebebi, Lebliler arasında böyle tabi bir hükt1met teşkil edecek kadar 
hain bulunamadıtı ,eldtnde nah olunduğu kaydedilerek şöyle denili· 
J')f: 

"Finllndlyablar askeri meharet ve şecaat göstermekle bu harbin 
tarihine geçtikleri gibi Polonyalılarda istilaya uğrndıktan sonra 
tiyasl sedyelerile temayüz etmi~ oluyorlar. lstiklrui hak eden mil· 
tetter iç1n birinci vasıf kadar ikinci hususiyet de elzemdir" 

Burhan Cahit, yabancı radyoların Tilrkc~ neşriyatı yeni bir 
haber iptmek ihtiyacile alaka ile takip edildiğ'lni, fakat bunları din. 
ı.tcen esas maksadın propaganda olduğu gözden kaçırılmamak ikti· 
aa ettiiini kaydediyor. Muharrir, Roma radyosunun ltalyada çocuk 
bakımı teşkllltı hakkında geçen akşam v~rdl~i tafsil!tın d3 sadece 
dlnle)'lp ıeçitemiyecek kadar blıim için istifadeli o'abilecek mahi. 
Yttlne l§8ret ediYor ve nilfus kesafeti gibi büyük iddialara temel 
ola bu mnelede bizim için yapılacak vazifeler bulundu~nu, me· 
seli cıocuk bakımı teşkilatının ltalyada oldu~ gibi bizde de köylere 
kadar yayılabileceğini ve bu yolda halkevlerinden istlf:ı:ie olunabi. 
leaılini yazıyor, 

Bu ıemiler torpillere de mukave. görmedild.mi kaydediyor. JCxce'lllor gueteet. yeni senenin .arab, flıbt 
met edebilir. Digw er tiplerdeki harp General foa Brauchltch ve Radolf Bea, UçUn-

cü Reich ordulanna ve milletı.- hitaben aöz ayni samanda thn1d içinde bqlıyacat?Dr a&yle-
gemilerini civarına yaklaştırmaz mekte ve ~yle de'9'8.Dl etmektedir: 
ve hava filolannm hücumundan .ılylediler ve garib bir tesadüf eeerl olarak, Al-

çekinmezler. 
Hafif gemiler, saffıharp kruva· 

IÖrlerinden daha küçüktür. 
Vazifeleri. dQ,manı aramak. 

saffıharp gemileri gelinceye kadar 
dü~anla teması muhafaza et -
meit. Topla, torpille deniAltı ıe. 
milerine ve tayyarelere hücunı et
mektir. 

Hafif gemilerin birçok tipleri 
vardır: Hafif kruvuör, torpido 
muhribi, torpido. 

Hafif kruvazörlerin hacimleri 
4.000 le 10.000 ton arasında de • 
ğişir. Bqlıca silthı toptur. Fakat 
torpil de kullanır. süratleri '1>k 
fazladır. Bu tttbmta faaliyet .aha. 
lan ~k geniştir. Zırhları hafif • 
tlı. 

Torpido muhribleri, ıilratleri 

fazla küçük birer kruvuör ayıl ... 
bilir. Ekseriyetle 1900 tonla •ooo 
ton arasındadır. Topları ve torplL 
lerl vardır. Zırhlan ıayet incedir. 

Torpidolar kliçUk muhriblerdir. 
SU.ratlerl pek çoktur. Fakat ha.N" 
ket sa.haları gayet dardır. Bqlıca 
alWıı torpildir ve top bu çetlt ge
milerde lkine1 derecede kalır. 

Denfzaltıları ; g8r11nmedeın çalı -
ııan gemilerdir. Deniz üzerindey
ken esasen az olan ıUratl, deniz al
tuıa inice bU.bUtlln azalır. Sillh
lan torpillerdlr. Fuat mayn kul· 
laıaan denlultı ıemlleri de var. 
Hareket sabalan çok genit, muka
vemetleri çok fazladır. 

Denir.altı pmllerilt sliratli ı•· 
mllere hUcum mUfkllldUr. SllratS 
u olan gemiler içbı delıllalb gok 
korkulacak bir dllıtmaııdır. Deniz 
attı gemileri ticaret yollan üzerin· 
de tüccar vapurlan bekler. 

Tayyare gemileri; lıarb filo~ 
nm yeni doğmq evlldı eayılabilir. 
Tayyareler, ilk keelfleri 11m111m.. 
da dünyanın en korkunç siWıl&rı 

1 sayılıyordu. Fakat 'tecrilbe, tayya· 
relerin büy11k bir tehlike olmü
Ja beraber, deniz lıarbleriDde gok 
müessir olmadığmı ispat etti. Bu
na rağmen bugUnQ.n deniz harbt. 
rinde dahi dllpnanı aramak, bul
mak, meYkllnl tayin etmek, atılan 
güllelerin, torpillerin iaa.bet dere.. 
cealııl taruaut etmek huauaunda 
mWıim rolleri vardır. 

Den.iz tayyareleri; ya bir Uaten 
veyahut bir tayyare ıemlabıden 

hareket eder. Bir üsten hareket 
eden deım tayyareleri eok kunet
ll olur. Ctlnkll bunlarm cne1b 
8&baaı eok sem.tir. Gemllerdea 
ayrılan tayyarelerin hareket Aha
m ille azdır. 

Denls tayyarelerini tqıyaıı hu
sual tayyare gemileri b~ do
nanmalarmda kuvvetli bir meni 
tutmuıtul'. Bu pmileriD Osertn4e 

1 

tayyuelmn havalanıp kOIUllUI l -
çhı haktld bir tayyaN meydanı 
vardır. 

l . Kruvu6rlerdeld tayyaıelene 

man vatan.mm bq askeri ve kurtancmı olan Bit· 
ler'ln etrafmda her umanldnden daha llkı olarak 
toplanm&ğa davet edilen askerlere "9 eivillere hi
tab eden bu s6zler, ayni mevzu& ldtab ediyordu. 

"Almanya hakkmcl& ta.tblk edilen nhtm .,..,._ 
llddetli muamelenin niısbetlnt tayin edeoek olaa. 
Alman milletin.in kendi tarzı hareketidir. Alman 
milletini kölellte ıııevketmeği btç Jdmıse d°'9ftmes, 
o, kendi hUfUlletme kend!al köle oluyor •• , Exoelalor guetesi, Alman kıtaatmm ve Al

man mllletlnin, kendilerlnl doğnıea uçuruma sü
rükllyen tefe ka~ı sadakat.Jerinl takviyeye ihti
yaç duyulnnq olması ihtimalini batzrlatıyor ve di
)'Or ki: 

Exceblor gazeteısı. Alman milletinin, ztmam. 
darlan taratmdan. kendisine zorla kabul ettirilen 
tfddet polltfkasmd&n, iş işten ~meden aynltp ay
nlmıyacağmı eorarak makaletdnl ~1'. 

Eski Leh 
Cumhur Reisi 

TedaVi için Bükreşten 
tıviçreye &'Önderildi 
B~ %6 (A. A.) - Ealtl 

Polonya Cumhurreisi Moacik.i'nin 
doktorlar arumda yapılan kon
sllltasyon mucibince, Romanyayı 

terkederek yüksek dağlarda bir 
aa.ııatoryomda tedavi edilmek ~ 
re lsvlç~ye gitmesine müsaade e
dilmiftir. 

Dün, eaki Polonya cumhurreill 
refakatinde zevcesi ve km oldufıı 
halde hususi bir vagonla ts"tçreye 
hareket etmiftlr. 

MolCiki'Dln hareketi, yola çıkan 
satın Romanya hariciye nazın 

Gafenko olduğuna dair bir şayia· 
nın dotqmaııma sebeb olmu~a da 
bu haber, bu eabah kat'iyetıe tek
zib edilıniııtlr. 

lrlanda hükOmet 
re ısı 

Muhariblere, bir konfe
ranı akdini teklif ediyor 

Dublin, 26 ( A.A.) - Amerikaya 
hitaben radyoda söylediği bir nu· 
tukta De Valera, bir sureti tesvi· 
ye bulunması için harbi idare 
edenlerin bir konferans akdetme
lerinl teklif etmiştir. 

Hatip, Amerika ile lrlandanm 
harp fecayiine maruz milletlere 

karşı bir sempati hissettiklerini 
aöylemiı ve 3imdiki modem harp 
te galiplerle roağU~plann harp 
bittikten sonra da senelerce mah. 
nunlyete katlanacaklannı illve 
etmiştir. Bu hal, bir sureti tesvi· 
ye buluıunasına aaik olmalıdır. 

De Valera netice olarak demi~ 
tir ki: 

"-Harpten sonra konferans
larla ihtil!flann halli usulünü 
tecrübe etmelidir. Aklı!elim bu u. 
sulün harp tahribatını tamamlle 
Jaa etmeden tecrübe edilmesini 
emrediyor." 

huut makinelerle hareket eden 
.,. deabıcll•te Kataputt lmtl verL 
le ytlbek bir 8aha tb:erlne yer • 
ı .. ttrmrltr. 

Amerika emniyet 
mıntakasının 

tarassudu 
Muhariplere gönderilen 

nota fazla müphem 
imiş! 

Ne\')"Ork, 26 (A. A.) - Panama 
konfera.run tarafmdan tesblt edil-
mJe olan emniyet mıntakasmm ta· 
rusudu meselesi hakkında dllnldl 
pseteler, bl.rtakmı miltaıealar 

aerdetmektedirler. 
Gazeteler, 21 Amerika cumhuri

yeti tarafından muhariblere gön
derilmiş olan notanın fazla mUp. 
hem oldufu veya lllçblr teair • 
ra etmlyecek mahiyette bulun<Jutu 
mUtalea.smı serdediyorlar. 

Nevyork • Tribune gazeteei, ken
dilerine bu nota giSnderilm16 olan 
devletlerin bunu kabul etmeleri fh. 
t1mallnin pek az olduitunu yu. 
maktadır. 

Bu guete, Amerika cum.buriyet
lednin iWbu ebnlt oldukları hatr 
tJ hareketin hukuku dünle m11ft• 
tık olmadığını ve muhariblerin 
harb anıretlerinl klf1 derecede 
heeaba katmamakta olduğunu yas. 
maktadır . . 

Bu gazete, daha ileri gitmekte 

ve demektedir ki: 

"Emniyet mmtakasmm avukat
larmm g!Srl.l,leri pek Jmadır. On
lar, yalnız şimdiki ibtilifı dli§llnll· 
yorlar. Birleşik Amerikanm bafka 
bir harbe •UrWrleruneli Ye maba.
rib mfatfle gem11erhıin hattl mu
vakkat olarak bit.ant IJmanlıra 

iltica etmesine mnmınHt olunma. 
ısı ve bllhula bu tmttnanm lı&Uha
zırda Uerl atlrtllmekte olan •ba· 
b& lattnat ettJrilmell yUztlııden 

mütldll b1r mevıdde blmu1 lh~ 
DU}llni dUtttnmemJtterdll' ... 

-o-

Avustralyalılar 
ilk bava kafileai 
lngiltereye vardı 

Londra, 26 ( A.A..) - Awst. 
ralya hava kuvvetlerinin ilk kısmı 
bu sabah Ingilterenin cenubunda 
bir limanda karaya çıkmıtlardır. 
Bu Hk kafileyi pilotlar, rasıdlar. 

makinistler ve hava lirn~nlan 
personeli tqkil etmektedir. Avust· 
raly:ıh tayyareciler derhal hizmete 
gireceklerdir, 

Slovakyanın yeni 
Moskova elçisi 
&Tün, 26 (Radyo) -Slovak· 

yanın yeni Moskova elçisi Ta. 
ranz Tiao dün Kremlin aara~ 
giderek fümatnamesini vermiftir. 
Bu suretle Slovakya ile Ruaya 
arasında siyasi münasebet res· 
men tesis edilmiı olmaktadır. 

Japon imparatoru 
Şarki Aayada vaziyet ia
tikrar bulmalı! Diyor 

Tokyo, 26 (A. A.) - Dlet'bı 71 
inci içtima devreBlnin &Qllllı ml
naaebetlle Japonya lmparatoru, 

töyledlği nutukta earJd AsyM& 
vulyetin istikrar bulmam 1'ıml
geldlği noktaamda lerar et:mJt w 
Japonya ile bu memleketin mu• 
bedelerle bailı buluııduiıi devlet· 
ler a.rasmdaki ml1nuebetleriA lft
t:lkçe ısamimı1eetlğinl ilbe et.mJl
tir. 

Avrupa ihtil•tmdın Jııüı11d• 

imparator, beynelmllel vul,.t:ID 
karreıklığma işaret edenk tv1ıl 

Aayada vaıfyet:tn :iıstHavmr temlJl 
için milmkUıı olan her ıeytn yapıt
muı lUzuınunu tebartb ettlrmittfr~ 

Almanya ve Rumen 

paraaı 

Bülnq. 26 (HfllUd) - BGJaet. 
te çıkan Ahnanc:a -SucanlW 
Tqeblattr ıuetai 10n Alman· 
Rumen anlqmaamdan ~ 
rek. bu anlapna mucibince RUIDlll 
parasına mark'a niabetle ftl'ill8 
kıymetin muvakat oldulunu. ,.. 
kında Alınan hOkametlnln, ley'lll 
mark'a nazaran daba dQlllk bir 
nisbette kabul ed""-ini tlti,-. 
lfnl yazıyor. 

lran • Japon doatluk 
muahedesi 

Kahlre. 26 (A. A.) - Dm-' 
gueteıintn Tallran muhabtrt, traa 
parllmentosunun 11 lllrtepin tllt 
tarihinde aktedllmJf otan trfıD • 
Japon doıtluk muahedesini taldlk 
etmı, old'1ğuııu haber vermekte· 
dbı. 



-- ---

'"'--~ ----------.........-.-1' 
Al111anya, Ruslara 
vardır11 edecek 
t'llflftfti 
eahllae: 

• Kalp butalılındııı rahataı.z 
~lUlaa lıtanbul Komutanı Gene
~ lllU. Bırıktay. dün ıece 20,80 
' t&nlrklnda vefat etmiştir. 

"'e. C.nazosl, kumandnnlııra mııbsus 
)ilk ıakert rtMraslmle yarın sa. 
~ aaıt on birde Glllhnne hasta· 
~esinden kaldırılacak, namazı 
~>'azıt camiinda kılındıktan sonra 
"<llrnekapı şehıtlialne deCnedlle. 
'tlctır. 

• Quıgelköyündeki ıpor Eğit· 
"- kursu fmUhanlarına bu sabah 
~Beden Terbiyesi Genel Direk. 
~ Tümgeneral Cemil Tnııer'Je 
'bot teıkUAtı, maarif vıe ordu mü· 
~eri huzurunda devam edil. 
'-4ur. 
1-tıbanlar daha iki ıün ailrecck 

,_ ltaıananlann diplomalan cu• 
::rıesı süııQ merasimle verilecek. 

• Bu milnue.beUe Kuleli spor e
~dt idman tezahOrleri yapılacak. . 
' l>tla sabah 111at S,25 de lııpa~ 
~ _ ılddeW bir zelzele olmuş, bazı 
)~ın duvarlan çııUamıştır. 
""lıele Çanakkalede, Kilcllkkuyuda 
' hrnirde de hissedilmiştir. 

" lill>islandan Maraş• gelmekte 
~il JOlculardan basılın, Manııa 
"lt sut mesafede ~iddetli ıoAuk 
~nd~n donnıUfİ11ndır. 

Hitler-Stalin münasebetlerinde 
bir değişiklik bekleniyor 

Finlandiyalllar kaybettık leri mev
zileri elegeçirmek İçin ani 

taarruzlarla Sovyetleri hı.rpahyor 
Paris, 26 (A..A.) - (Havas): 
Sabah gazetelerinden hanları 

Hitler ile Stalin arasındaki mü~ 
nasebetleri tetkik ederek bu mü· 
nasebetlerin Finlandaya yapılan 

tecavüzden sonra değiştiğini kay· 
deylemektcdlrler. 

"Ordre,, gazetesinde Pertinax 
diyor ki: 

.Kuhmo bölgesinde Dd RUll tabu
:nı hnba ve bl,r tank ile lld top 
apted.llmJotir. 

Tanare faaliyeti 
Raa ·tayyareleri u faaliyet g&

tennillerdir. Laponya bölgeeinde. 
blrkao hava hareklb vukubulmut-" 
• da Fin zay:f.atı cU..1 olmuttur. 
.J'tnllndlya hava kuvvetleri Utfk· 
pflarda bulunmut ..... Sovyet top· 
raklan tlıerlndeJd ukert hedefleri 
bombardıman etın1flerd.lr. 

Havu ajaıuunm aJdJfı malQma. 

ta ,Ore dUn btittıh Flnl!ndfyada 
birçok yerlerde yapılan hava bar 
tmlarmda en u on ltuıı tayyarem 
dllf llrillm0ft11r. 

HaJmn)d cln.rmda · ytnnl kadar 
Rua t&YYBrellnJD '«>00 metn4eD 
J11kaet uGtufa 1'8rWmllftUr. lehlr 
ahaUal lbtı ma!Jaalerde geçir -
meta mecbur bblııtlardır. 

, ..... . 
Milli Şefin 

seyahati 
Reisicumhurun 

refakatinde · 
kimler var 7 

Cumhurreisi Ismet l nönünün 
diln gece 22,30 da Ankarndan 
Kayseri ve Diyarbakıra mütevec
cihen hareket edeoeğlni bildir. 
DÜ§tik. 

Millt Şef, yaıdığımız saatte, 
Ankara garında Ba~ekil, meclis 
reisi. Genel Kurmay Baskanı, 
vekilier, mebuslar, sivil ve askeri 
erkan tarafından uğurlaıınu§t.ır. 

Milli Şefe mebuslardan Necip 
Ali Küçüka, Saffet Arıkan, Nasu· 
hi Baydar, Fikret Atlı ile Sıhhat 
mQstqarı Asını J ··ar, Riyaseti 
cumhur umumt katibi Kemal Ge
deleç, yaverler ve husus! kalem 
moctürü refakat etmektedirler. 

Cumhurreisinin Malatya ve 
Erıani balar madenle.rlni bu se.. 
yahatleri sırasında ziyaret etmele
ri muhtemeldir. 
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Telsiz: makinelerinde müthiş 

dramın başlangıçtan dalgalanır
ken dr§anda her §CY eessizdi U. 
fukta. ne bir direk, ne de bir du. 
man görUnüyordu. Dalgalar ada. 
nın ctrafınz çep çevre çeviren 
mera.nlara çarparak geriliyor. 
Tahammill edilcmiyecck kadar 
ucak havayı garpten esen rüzgSr 
a.zıc:ık serinletiyordu. 

Gcrard vaziyeti Mlillcre bil • 
dirmek için süratle kaptan köp _ 
rüaünc trrmandr. Fakat o vaziye. 
ti öğrendikten sonra bile ç.ok M· 

kin görünüyor, Geraıid'ın telSşmı 
manasız bulan bir hal takınıyor. 
du . 

Müllcr: 

- Teli§a mahal yok, Gerard, 
dedi. Biz yakalanacağmuzı bilmi. 
yor değildik ki tela§ edelim. 

- Fakat kumandanım, elli ar 
kada§IIllIZln dıpnda bulunduğu 
bir zamanda kar§ılaşmaya mcc • 
bur kalı:nak ... 

Gerard daha cümlesini tamam. 
lamamııtr. Müllcr: 

- Hayır, Gcrard, bayır .. eDdi. 
Vaktumz çok. Radyomuzun 
şimdiyt kadar topladığı gifrcli 
telgrafların l§idllıne kuvvetlerine 
bakarsak bize iki yüz milden ya· 
km bir ha?p gemisi yoktur. Bu 
kadar mesafe de apğı yukarı on 
bC§ saatlik bir yol demektir. Bu 
umana kadar arkndatlanm11: is.. 
tuyonu tahrip ettikten aorrra dö. 
ncbilirler, hattA biz: Buresk'&m 

arkadap bu zamana kadar gel • 
mcmiş olmalan gemide derin bir 
n-eşesizlik uyandırmrştı. Bunlara 
ne olabilirdi? 

Elli kişilik bic kafilenin ba~ma 
büyük lir felaketin gelebileceği. 
ne biç biri ihtimal veremiyordu. 
Bu olsa olsa istasyonım tahribill'" 
de müşki15.ta uğraı:oalanndan i. 
leri gelebilirdi. Şimdi onlar da 
dönmüş bulunsalardı mesele ba§.. 
ka türlü olur, iş daha kolay hal 
edilebilirdi. 

Bu clü kişinin yardıınlle Em. 
denin depoları daha kolay dolar. 
dr. 

Saat dokuz oldu. M~den bi. 
la bir ses yoktu. Gemiyi saran 
endişe havası gittikçe kahntaır • 
yordu. 

Tam bu sırada ~ 
gözcünün sesi duyuldu 

- Şimalde bir duman var ..• 
Bütün ba§lar §imale d&ıdü. Bu 

hi~ §ilphe yok Jd BureU'ti MtU. 
ler dürbinile bu dwnanı U%Un u. 
ıadıya tetkik etti. Fakat CSne dof. 
ru yayılan dumanlann arkaaında 
gizlediği gemi şeklini gl5remedi. 

Mililer Gcrard'a aealend.l: 
- Gerard, belki Çanaklıktan 

sen daha iyi ac~bilirsin çıt, 
bak .. Oedi. 

Gcrard, Çanaklı~ tmnandı, 

Yukarıdan aşafı~ clofnı Gerard 
m sesi süzüldü: 

- İki direk ve bir PJın baca 
görüyorum. :._ Pransanın yeni lstıınbul başkon 

L'""lSU M. R. Blnet bugOnkn Semp
-._ tkapreaflı Pariıteo ıelıulıtir. 
~ • Ti e ar e 1 VekiU Naz. 

"Hitler ile Stalin arasındaki 
münasebetlerde bir değişiklik ol· 
mak üzeredir. Şimdiye kadar Hit
lerin Staline ihtiyacı vardı. Fakat 
Stalln Hitlere pek muhtaç değildi. 
30 sonteşrine kadar Stalinin elleri 
serbest olduğu için ordular kara.. 
da ve denizde mücadele halinde 
bulunan FQhrere, yüksekten hitap 
edebilirdi. Fakat Finlandiya seferi 
ve Kmlorduya indirilen darbeler 
kendisini şlm:li Almanyaya karşı 

daha müsamahakar davranma.P 
mecbur etmiştir. Bu hal von Rib
bentropa yeniden ümide düşmek 
fırsatını vermiştir. Rus • Alman 
işbirliğinin Skandinavyada ve 
başka yerlerde yeni bir tarzda 
müessir olup olmadığı yakmda an. 
l.apuu;;;uu.ır 

8ab1Jde ~ bir ıeh1r olan 
Borgoda, Rue t&yyareJerf ıehfr tl· 
serine dlSrt Te dvara da 9 bomba 
atm.lflarchr. g öm "e 2Q yanlı 
ftl'dır. 

------------·ı k6mürümllzil bile alabilim. Hiç §Üph~ ~mapl,IJU. Bu 
BurC$kti. 

L~ 'l'opçuollu, Meclisin yarınki 
"lıııaında bOkCımetJn lhllklrla 

Sovyetlerin en yeni tebliği 

Tamperede bes Rua tayyarem '° bomba atmp. mrtiisi ya. 
~. 

Garp cephesinde Noel 
Paris, 26 - Noel gecesi bütün 

cephede tam bir sGkfuıet içinde 
geçmiştir. Devriye kollaımm do· 
]aşmaları bile -ı>ek ender kaydo. 
lunmuştur. 

Kouvolaya birkaç bomba atıl - Bütün mıntakayı kaplayan kalın 

~Qctdele 'ıakkında aldığı lıedblrler 
ltrarında beyanatta bulunacaktır. 
~ l'Ori • ltalyan ticari mDnasebet 
~ ~etilDıesl hwıueunda 
~ taraf meınleket uıtleeseeeleri 
~dald temaslar devam et

"'lttecfu. 
llM~. mabıtl• ltaıyaya siden ta· 

Moskova 26 ( A.A.) - Tass: IDll. maddt hasarat vulrubulmtJ3" sis tabakası ~'flzünde.n hava faali· 
Keşif kıtalan arasında başlryan ~=-·_Bir_kaç_elvfl __ nralanmıt ___ m_. _ _,;_Y:_e_ti_pek __ mahd __ ud_o_lın_uştur.;__·_ 

~~- b1r ıu.m.J bugünkU 
~'aııstyonel trenlle eehrlmlze 
~Qolerdlr. Bunların Verdikleri 
~ta gere, !talyan fa.brlkala.n, 
~~Yeden mal almak ıuretlle ta· 
~ı icab eden 100 milyon U
~ (takriben 6 milyon tilrk U
~)_ blokaj vaziyeti devam ettlft 
~tçe 1taıyadan klering yolu 
L ~ n bu arada manifatura 
~ermek imklnmz olduğunu ile· 

etlnnllflcrdir. 
,, OnQrnlladekt ilkbaharda 'hazır-
~ lfl bir proje mucibince Gülbane 
'- kınuı yeniden tanzim ve ıslahı· 
,tı..ıanıcaktır. . 

' llirkao snn enel fOför Fethı· 
L~dırestndekl otomobilin ude
~· 11'ralanarak tedavi altına a· 
~ lfabibe Aurkao dfio Haseki 

\ nesinde ölıoDştilr. 
ıı..._ · l>Qo Fransa ya deri. Macttis· 
t:!- batırsak. No"ecıe efyoa, Bul· 
"'Ilı balık Ta bklnderiyıye 

, 15nderilm1Jtlr. 
\ 'l'aleba mftfetUtl Ayni Başmın 
~ llttam Parlse ıttmlıtlr. Al· 
~ '1ıt. t.ııbe mllfellitlnılı Nihat 
ttı da )'ann Bırlln• gidecektir. 
• llllkOmtl btanbul Te 1zmirde 

:ıl'fllen bayat pahalılıJının mahl· 
~ l't dereoealle ıebeblerhıl tetkik 
~l'baektedlr. $ehrimlıdt bayat 

4...,._ enelklne uurao rtııd• ıl 
~ .,._ dırwada ,.okaelmlttlr. 
~~1• ba busmtlkJ raporunu ha· 
, alttadır. 

1ı. "°1edl)'8Dln ko7duJu tarife 
S"'l-n&nft : $itli arasındaki tak&ı 
~~ ObiUerlla dolmuşa yolcu nnk· 
'ttlıaa cUlndea itibaren bqlan • 
~ lt •• 

'1ıt •kat otomobllciler ccıniycti tel· 
)\llt ~ilen tarifeye itiraz ede.rek fi. 
ı._ t arttınlmadıAı takdirde bu 
'9 de.ara •dllemlyeceRlnl beledi· 

bildlrmlftir. 

~rıete: 
' ~~erde, Efsanlstanın se • 

a~ teatisi birçok mmtakalarda 
ciddi çarpışmalar §eklini almıştır. 

Suomosalni civarında Sovyet 
krtalan d~manı ciddi bir hezime
te uğratmışlar ve milstahkcm 
mevkilerin! işgal ctmi~lerdir. 

lolomantsi mıntakasmda Sav. 
yet, k.ıtaları birkaç Fin taburunu 
muhasara ve mağlQp etmişlerdir. 
Finlerden birçok ölü vardır. Bu 
mmtakada 35 esir almmıstır. Sor 
yet hava kuvvetleri keıif uçu~lan 
yapmışlardır. Cereyan eden bava 
muharebeleri esnasında 6 dD.r 
man tayyaresi dU,Orü1mO~tnr. Bir 
Sovyet tayyaresi Q!!{lne dönme
ıni~tir. 

Şimdi de Ffole.r taarruza 
geçti ••• 

Londra. 26 - Gelen haberlere 
glh-e ll'hıl!ndiyada barek&t te§eb· 
bUaUnU timdi Fin1And1yalılar ele 
almJftır. Rııala.r, ricat etmekte ve 
FinlAııdlynlılar her ta.rafta mulra
bll taarruzda bulunmaktadır. 

Llebu.'da l'inlJ.ndiyahlar b&n" 
klt -.hasmı Rus topra.klarma hıö
kal ett1rml§terdlr. 

Mannerheim mlldafilerl Karen 
berzahmda kuvvetli 'bir çrq ya· 
parak Rualan zayi ettikleri mev
ıilerl tekrar ele geçirmek için mu
kabil taarruza mecbur etnıi§lerdlr. 

Aksnyi §imalde, Rus kıt.alan ri· 
eate devanı ebnekte ve Flnllndl
ya anctlleri tarafından mqtml • 
maktadır. 

Dün gündüz Karelide nisbet.aı 

aakJn geçmi§Ur. Talpale nebrl ti
zerlndeki kilçllk bir hUeum plla
kllrttllmlle ve RUBlar tank kaybet
mişlerdir. 

~lilt 71ptılına dair ;yabancı 
~ lar tarafından verilen bal>er, 
~ete tekzip edJlmlştfr. Erga· 
'~'ll So't')'el bndudundıı hie bir Muooljarivi i1e Ykjarvi ara!mda 

, tedbir almadıft'ı bildiriliyor. olduk~a mUhlm topçu faaliyeti ol
~nıınter Lehlstanda OstroY muotur Sakkome ile Voloeetıla a· 
~ltıııı kl'dı tOO Yahudiyi kul'flUl• ruıJlda' topçunuıa hazırlık at~ 

11 t1erdtr 
1 t NotJ ~est Ne"~ orktıt mnbtc. n:ı.tıtea.kip yapılan diğer bir llaa 1 
~lır wtniDMn 400 kWt lil· ı hUcu:mu O.Zerin• muha.rabe :nmz-

ı..a...., l 

SAAT: 13.40 
·Romanya başvekili 
S9vyet hududunda 
aım..ı. 26 (A. A.) - Bafftldl Tatarcako. berabcriııdc Kralın 

alkerl maiyeti kumandam generel lliaaicvicJ ile erklnı harbiye reisi 
ıeneraı Tanesco olduğu halde Roenanya. Sovyct Rusya hudud~ 
kain AJrıerman fehrine ııraml olmuftur. 

Bu mUnaaebetle 1-pekil ile rcfabtinddd sevat. Alman. Uk
~· Ermem ve Yahudi ekalliyetlerinin mGineeaillerlni bbuJ 
etm.i§tir. Bu mnn-.HJer, Krala, hllkftınete ve orduya olan scıd.akat
Jerini benıı etıaiıterdir. 

Jrlandalı mahpuslar isyan etti 
Lcaclre, 26 (A. A.) - Lcadcırıdenyde ~bulunan f rlanda 

1ıedbi1Çilm i8yM etnıitlerdir. 
AailCt", barikatlar vücuda getirmit oldukları binalara giımek 

iateyen zabıta kuvvetıeriııi pU.klirtmü9lerdir. 
Aailer, ancak itfaiye efradı tarafından hortumlar ile su 6Jkıl. 

cbktan ~ teslim clrnuflardır .. 

Hitlerin Garp cephesinde ziyaretleri 
Beni, 2e (A. A.) -Aıman radyosu, Hitler"uı dün garp cephe. 

eindC'ki ziyaretine devam etmiı olduğunu bildiımckteıdir. 
. Hitler, avcı tayyare fılolarmı ve 1914 de bizzat kendisinin 

efradından bUJunmuı olduğu alayı ziyaret etzn:ittir. 

Mürettebatın kurtanlması yasak! 
Losıdra, 26 CA. A.) - İtimada pyan bir ınenbadan bildirildi. 

ğine göre 2,400 baoııundaki Danimarka bayrağını hamil Scotia va. 
purunun 7 Ukktnun tarihinde bir Alman tahttlbahirl tarafıddan 
torpillcndiği esnada Halnia adındaki diğer bir D~marka Kargosu. 
nun ınUrettebatı torpiUenmit npur mürettcbatmm imdadına ko,. 
mak iatemi§lMM de tahtelbahir, tekrar su~ yüzüne çıknµf ve 
kendilerin! felaketzedeleri almaktan mcncderak a1mi t.akdiıide ken. 
dilerini ide torpilliycceği tehdidini savurmUftur. 

Bu yüzden Scota'nın tayfaMDdan 20 kiJI telef obmıJtur. 

Bir Norveç vapuru batb 
Oalo, 2S (A. A.) - Oslodan ingilt~ gitmekte olan Lappen 

admdaiki ve 500 ton hac:mındaki N<trvoç bayralıru hamil vapur, 

31aıa1 denizinde Bergen açtldannda bir WilAk neticesinde batrmıtır. 
13 1dfiden ibaret olan mürettebatının kıl.Hesi tahlis edilmiştir. 
UDabı bir ma,.n ~ ,--. bi.r torpil ~en mi vu1ma ~l-

·~ a ıda.aMa.1 . 

Müller kendisini tehlikeye at
mctdan bütün bu işleri temin ede. 
biliıldi ve bu pek kolaydı. Emden 
daha limana girmeden kar§ıımda 
apaçık duran telsiz: istasyonunu 
ilci üç gülle ile tahrip etme1ı it
ten bile değildi. Fakat btaayon 
isinde asker olmayan mcmurlann 
bulımması Emdcni tehllkcye sü· 
rüklemi§ti. Müllerin eivillerJe i§i 
yoktu; onlarla muharebe ct:mi. 
yordu. 

Etnden Burcsk'i bekliyordu. 
Elbette Emdenin işaretini alını§ 
ve hareket etmiş olacaktı. Zaten 
bulunduğu yer çok uzak değildi. 
Apğt yukan 3 • 4 saat i~inde 
Ettidene kavu§tllU§ bulunacaktı. 

Neferler bütün kuvvvetlerile 
hazrrlaruyor1ar. Her şeyi hemen 
l§e başlayacak bir bale getiriyor
lardı. Buresk'nin Emdene yanq
masUe kömtlr alması bir olmalıy. 
dı. Zaman kaybetmezlerse önle
rinde daha l-apamnayan ufuktan 
talili ve iyi zamanlar çıkarabilir. 
lcrdi. 

Fon Mükdc!cn MI! bir haber 
yoktu. Bazılanrun göı:teri kara. 
da mıhlanıp kaltnl§tr. Bu elli 

* • * 
Saat 9 u çeyrek geçiyordu. 

HAlA bu ıamana. kadar karaya 
sıkan 1tskcrdcn, Mllkeden .ea 
çıkmamııtı. Müller ipret neferi.. 
ne emir verdi: 

- Projöktör .•. İ§lerini ~ 
bitirip dönmelerini MUkeye bildi-

riniz: 
Karadaki aekerle Emdcniıı \;u 

&ıkikada nqgul oım. ancü 
bundan olaabUlrcli. Şlmdl bOtGa 
gözler, kumanda lriSpriı.tllMWd 

bütün ba§lar fimaldell kopup p. 
len gemiyi tetkik ediyordu. 

Duman, geminin a.rbsma d~ 
mti§til. Teknesi tamamlyle ıs .. 
rüniiyordu. Daha taıbtmatı lylee 
görünmiyoraa da yübek direkt._ 
rinin &lSkleri }'D'ttılt belliydi. 
TeknC$lnin tJCrçdr.e deMn .,.. 
sulan mfithit ınırett:e lkiJ'e bici .. 
yor ve köpürüyordu. 

Bu Bureak olmayacalrtı. Ç&a. 
kü Buresk'te ne böyle dirokler, ac 
böyle bir baca_ M de 9Uluı bay. 
le köpUrterek alttüat edeedl blr 
makine vardı. 

(Denna wr)' 

fDAHiLDEI 

K.ızılırmak şilebi 
nasıl battı? 

Karadcoizdckf son fırtınıllnrda Astrca isimli yedi sekiz yQs tonl\U; 
bir Yunnn gemisinin de bnttı~ı. mürettebatından la klşinln boAuldula 
anlıışılmıilır •• 

Kızıhrnuı1' ,nebinin batışına dnir dCin ılAkadar makamlara mDtem. 
miın maı.mıaı iClınlşlir. Buna gorı:, vapur, fırtına aırasında SlnOP, 
limanımı şığınmak isterken rotosı yanl'f hesal> edildialndeıı SinoJl 
adasının Çukurbağ civnrındn feryat burnunda kayalara çarparak par· 
çaıanmıştır •• 

Kızılırmak son olarak bu nyın 21 inde lneboludan biru ileride 
Mesnet denilen iskeleye tuz çıkarmıştır-

Oradan inhisarlar ldaresioe gelen bir telgrafla ayın 22 sinde but. 
nın birdenbire boıuldllRu ve bupu gören kaptanın aynı ak.pm derbal 
hareket etliği yııııhdır. Vapurun sefer proğramına söre YuelteD 
şonnı Çatabeytine ve AyancıAa da uğraması JAzımdır. Fakat npur 1u: 
tınadan buralara uğrayamıımışıır. 

Kazanın gece otduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Denizcilerin ifadelrine göre, Kııılırme§ın batı~ına fuiınanııa fld. 

deli değil, rotanın )'anlış hesap edilişi sebcb olmuılur. Cilnktı prJI. 
telsiz vaıntasilc hiç bir imdat istememiştir. 

Eğer semi fırtınndnn batmnk tehlikesi geçirmiş olsaydı, tarafa 
düşmekle olduğunu görünce kaptan demir attıracak ve ancak demlrte· 
rini taradı!lı takdirde vapur baıncektL 

Şimdiye kadar mürettebatınn dört kJşlnin ce!edi vapurun .blnd4'_di. 
il kayalıklar üzerinde buluomuıtur. 
~ 41, !tDeli).; " 200 hJ.D liı'a )İJtRMffadqjll. 

• 



~ 

1 

&l:.\OôLU 
il-~: ı-nı tTUrııceı 
it ı T.K: KllcU• rr•ıın• 
\ .\ t: cc ı;ıa a~racı • ııa:ıruı ITUrııco 
1 'lf:R: M nr:ıartr ı:• titri 

rJ\ K"l!\I: lo!a K 7. &ki ha~dut (Türk~). 
ı \1 F.: Oece >arısı k nteal. 
,\KAR'!:\: <' ıhoaı kraııceaı u ı.;: 

mokt•ııl ter 
\I KA7.AR:Londra ııatal<haa•l•rt 
\ •ı nız: B ldlrmtmlş'lr 
.n;;: 
\,.RI. Namuı ıknı u Kaptan llkorpıyo, 

<Rum•&l 
"ARK: liilkaıo 7anı,or ,.. Gan;stertn al<rısı 

fc\ S': 6Uvtn reaalltrı v• rean donanma. 
AIHS'ı Cilt le zı Cemtlt '1ı.trkCt) "' l)vku 

a:a ıe~ıer 
tSTANBUL 

fTJt\llı Vatan kurtaran ulan 
ı.,E\lllt Rl.I l'M;: r,,. p ur .ıa •e Bolcalı o:-

cuCU 
AZAK: Vatan kurtaran ulan 
Mil 1 1 • T°"un pıı •• lT\lrıı illmi) 
Ti RJ\Sr Rfldlrmtmtsllr 
lfll~AI.: 01lşman = knı altında. Cldl ıı •• 

1 ydut!ılr uu nda 
J\I P"\IJIJ\R: Tnsun P", ITUrlı Mlmll 
ı S ı m.'\t..-nıl"l: F:ıuırJ:a 

/.llGl'S: l"•httmlnlnd~ı: B ldlrmemlstlT 

BEŞİKTAŞ 
Si \T r.ı B ldırmf!ntstır. 
"'f "• Mukell aydutlar ve Uçurum. 
<•I Rt 1.: Dat a.ıı:ramanlan vt Glllnu sunar 

1 rurıı:ce> 

KAD I KOV 
• HA ı.r:: Kadınlar haplunfft vt ıııum J•cldl. 

l!ll'JU:\ 'I" A: P.ır kMını vo T11.v•17e mtKlUbU 

C S K t) DA R 
RAJ.Z: 

BAK I RKOY 
•Ul.TIT'ADh D<ılnııruncu HDfonı. 
BAJCUl: Blldtnımntıtır. 

Tcpeb:ışınd:ı Drıım 

kı mındtı 2G-12_!>39 
snlı günü akşamı 

s:ıat 20,30 dn 
YE J, P AZ E 

Kira ile takma diş 
veriyorlar 

Bu da her garip şey gibi 
Amerikada icat olundu. 
Adamın biri bir gün sokağa çı

karken, ağzındaki takma dişleri 

evde unutmuş .. Boğazına pek dü5-
kün olan bu zat, o gün bu dalgın· 
lığının farkına tam öğle vakti \'ar· 
mış. Evi de uzakmış. Ağız tadı i
le bir yemek-;·iyemiyeceği için dö. 
vüruneye ba5lamı5 ... 

Fakat ~ yapacak? Ağzına yeni 
bir takma diş koydurtacak değil 

ya! "O anda birisinden akşama 

!,adar, hatta bir öğle yemeği müd· 
dctince takma diş alabilsem on 
tlvlar veririm., diye yanındakilere 

: .• iyctc başlamış .. 
Fransızlar: 

"Birinin felaketi ötekinin saa· 
cletine yarar .. derler. 

Onun gibi, bu adamcağızın ya
nındakilerden biri, onun bu sözle
ri üzerine, dahiyane bir fikre ka
prlmı5 ve ertesi günden itibaren 
bir dükkan açmış. Camekanında 
bir levha: 

"Burada kira ile takma diş \'e· 
rilir. lstediğıniz boyda ve ist~di
ğiniz müddet için diş bulabilirsL 
niz.,, 

Başka yerde olsa belki kimse
nin aklına böyle bir dükkan aç
mak gelmezdi ve gene başka yer
de olsa belki böyle bir dükkan 
belki bir tek mü~teri bulamazdı. 
Fakat, söylemeyi unutmıyalım, 

bahsettiğimiz hadise Amerikada 
Virginianın Norjodk şehrinde O

luyor. 
Adam dükkanı açtığından daha 

yanın saat sonra ilk müşteri geli· 
yor. Bu, Amerikalılar için alay · 
bazan da linç _ mevzuu olan zen
cilerden biridir. Bizim yahudilcr, 
l ngilterenin lskoçrahlan gibi A· 
merikalıların d:ı zencileri hasislik· 
lcrile meshurdur. Adamcağız, ne 
zamandanberi diş~zlikten musta
rip olduğu ha:de ağzına tam bir 
takım takma di) kodurta:nıyor

mu). 
•'Kira ile takma di~., ilanını 

okurunca hemen dukkana dalıyor: 
- Benim, diyor, bir ay için 

takma di~ ihtiyacım var. 
Dükkan sahibi hemen: 
- P~ki efendim, cevabını \'e· 

riyor. Ne müddetle i.;t~r~z~!z ve-

r············· ~·········1 

lHIKAYE 
••••••••••••••••••••••• 1 

oldu 
Çehresinde' öyle bir taa'Ccüp ~ 

haklı bir öfke resmedilmişti ki 
ilk andn hakimde ona karşı bir . 
sempati hissi belirdi. Teskin ct
miyc ça.lı§tı. Fa'kat adamcağızın 
kendine gelmesi, · soğukkanlıliğmı 
bulması irnkansızpı. 
"- Delinin biri!" 
"- Yahu, ne oldu?" 
''- Kararııız bir adam, vesşe

liım" 
''- Tahıyor mu;>dun'?" 
"- Tanımkz olurmuyum,: arka

daşım." 

"-Ece?" 
"- Bay Hakim, ne o.Jdu bilmi

yorum. Yolda ona, rastgeldim. 
Çoktanbcri görmemiştim. Burnun
da bir yara vardı. Yakla§tım, se
lam verdim." 
"- Merhaba Tanı.. ne var ne 

yok? o yara ne, burnunda?" ne
dim. 

"İşte bUtUn söylediğim bu. 
Baktım. Kanı başına çıktı, kıpkır
mızı kesildi; ne olduğunu anla
yıncaya kadar kuvvetli bir yurntWt 
salladı! Hem de, caddenin orta-
smda!" 

"-Neden?" 
"- Nebileyim ben?" 
''- Ona dokundun mu, yok-

sa?" 
"- Hayır, vallahi." 
"- Güldün mü?" 
"- Billahi. gülmedim." 
"- Eskiden aranızda bir 11ey 

varmıydı?" 
"- Hiç, hiç, hiç~... iyi ve sev

gili hir arkadaşımdı. Biraz sinirli 
idi tabii, fakat t..lylc hiç yoldan 
siniri tutacak derecede değil. Ka-

ririz. Bir aylık kira · (şu kadar) 
dolardır .. 

Zenci, adresini veriyor ve, tak
ma dişleri ağzında, gidiyor. 

Bir ay sonra geliyor: 
- Çok memnun oldum, diyor 

ve dişleri bırakıyor, kirasını verip 
gidiyor. 

Sonradan anlı}'orlar ki, o bir 
ay zarfında zenci bir yerde ahçı 

olarak çalı~mış! 
Bu ilk rilüşteric!~nberi kira ile 

diş mağua.~:r.ra m~şterisi yüzlerl 
bulm~ı~tur ..• 

fnglllz ~emllf'rlnlle l'Ssıtlar rUkse?iyorlar n ufku 
gözden geçiriyorlar 

nlr f nı:iliı ~C'mlslnlle askerler ı:az mnslielcriyle top bac;mıla 
talim eJiyorla.r 
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Yazan: William Matin 
Con-, hırsla telefonu yerine 

:.:>ydu ve pe'ncereye koştu. Ope· 
:-a kartından eser yoktu. Cadde
ıin kaldırımlarınc!a bir insan 
nehri akıp gidiyordu. ..... 

Elma.:;lar, güzel kadınlar, şık 

ıaylar opera binasının holünde 
':onuşuyor, her taraf pırıl pırıl ı 

arlı yordu. 
Con, fevkalade iyi giyinmişti, 

hole girdi; sinirleri gergindi. Bu 
gece muhakkak ona bir scrgü • 
,.eşt hazırlıyordu. Acaba sokağa 
attığı kartı kim bulmuştu? Me • 
raktan çatlıyacaktı. 

Çeviren: Ha-Ke 
ayak tarafından çiğnenmiıti. 

Orkestranın çalgıcıları teker 
teker yerlerini almağa ba§ladr 
lar ve herkes kco:ii aletini akort 
ediyordu. 

Akord sesini duyanlar aletaccJe 
yerlerine oturuyorlardı. Kumral 
ve genç bir kadın alelacele gel· 
di, Conun oturduğu koltuk Jıi• 
zasında mütereddit bir vaziyette 
durdu ve yine yoluna devam et· 
ti. 

Artık balkonlarda, localardl 
herkes pe11denin açılmasını bek· 
liyordu. 

Con kartı, scnemccsinc aok• • 
ğa attığına pişman olmuıtu. 

Vay ne 

Kalabalık kiitlesi yavaş yavaş 
salona doğru ilerledi. Etrafta 
konuşanlara bakılırsa o ak~m 
mühim şahsiyetler gelecekti. 
Con gazetede resimlerini gördü
ğü birçok mühim şahıslan tanı -
dı. 

Kralın da geleceği söyleniyor· 
du. 

Işıklar söndü ve orkestra tefini 
i§areti ile uvertür salınmağa b•f 
ladı. İşte tam bu esnada, Con'llıı 
yanına birisi geldi ve bot koltui• 
çöktü. 

Karanlıkta yanına oturan b'• 
yanın yüzünü görmek kabil dt• 
ğildi yan gözle bakan Con ancıl' 
mütenasib bir profil gördü. sab" 
nede bu esnada, piyesin yıldı1' 
gözükünce her tarafta taktir fisil· 
tileri yükseltli. b urnuna 

Herkes, servetini san·ki üstün· 
de ta§ıyordu; elmaslar, pırlanta· 
lar, inciler Conun gözlerini ka· 
maş tın yordu. 

Sağında ince beyaz bir erkek 
eli, cigarasını yakmak için, yük
seldi. Sol elinin ufak parmağın
da bulunan bir tek elmas yüzfilt 
ışıkların altında parladı : 

Nakleden 
L. L. 

tiyen, yemin ederim, kavga etme
sine scbcb olac:ıl~ hiç bir §CY yap
madım. 

BiliLki.s. Kendisine alaka göster
dim. Onun burnundan bana ne? 
J Yarsın kessin: Fakat, arkadaıs
ıık icabı. 1Şte vaxa bu bay hakim, 
bütün mesele bundan ibaret!" 

Gözler da va C'dilenc çevrildi. 
Karşıda, biraz ötede oturuyordu. 
Gözleri yere bakıyor; burnunda 
büyücek bir yara göze çarpıyordu. 
Ellerini çaprazlaştıramı, başını eğ
mişti; ağzını a~ıp bir şey söylemi
yor, kimsenin sözUnU kesmiyordu. 
Yalnız, arada sırada göılcrinin ucu 
ile nrkadaşın:ı bakıyordu. Kahra -
man bizzat kendisi olan bu komi
kotrajik sahne}'C, kendisi de hay
ret ediyor gibiydi. H~kim tarafın
dan kendisini müdafaaya davet 
edilince, bir sualle .sözüne başladı: 

"- Bay hikiın, başmıza böyle 
bir felaket geldi mi hiç? YüzünUz
de, mesela bir çıban çıktı mı, ya
hut herhangi bir sebeblc bn.~ka bir 
yara peyda oldu mu?" 
"- Sualleri bırak bir tarafa, 

timdi!" 
''- Yani, demek istiyorum, böy

le bir şey başmı:z.a geldi mi?" 
Hakim kızdı: 
"- l.stintakı sen mi yapacak -

sm? Söyle, şim<li,neden, ortada 
bir sebeb yokke'n bu adama teca
vU.z ettin'?" 

.. _·_ Başından böyle bir kaza 
ge~miş olsaydı o s.tman beni anlı
yabilirdiniz. ~itnfil. JtMtl anlatayım. 
MaamaCih, gene, ne yapayı:m, ça
resi ~·ok. Size anlatmıya çah§aea
ğtm.,, 
Adamcağız bıı.şmdan geçenleri 

anlattı; "Yü.zUnUzde küçük de ol
sa. bir yara oldu mu, vay halini
ze! Sıkmtısındanı a.rıaından .. ~ yok
sa yüzUn '3eklini deği~tlrmP,sınden 
değil... ~g(ıetercçek herhangi bir 
tehlikeden de değil . ., 

"lfeselenin kork~ tarafı. eşin 
dostun • ~ kartı göaterşceği aIA
kadır. Sokakta te.ı.dut edeceğiniz 
ilk dostun soracağı birinci sual şu 
olur; 

H _ V·~~ ne oldun ö:rlb !,. 

"- Bırak c:ınım, ~hemmlyct -
siz.,, 

"- Yumruk mu?,. 
''- Yok birader!,, 
"- DUştün mü?,. 
"- Ifay.ır efendim.,, 
"- E, o halde?,. 
Biri ukalalık yapmıya çalışır. Di

ğeri fazla alaka göstermiye çah -
şır, öteki manidar bir ta\•ırla gii
llimscr. Başka biri, akla,'fikre bile 
gclmiyen ~Uphcler ileri sUrcccrek. 
Diğer birisi, yaranızın vchamet 
kesbcderck ölUmc sebebiyet ver -
mesı tehlikesini tebarüz ettirerek 
derhal bir doktora. başvurmanızı 
tav"iyc eder. Baska bir dostunuz, 
yaranın ohemmiyctsiz olduğunu, 
binaenaleyh merak etmenize ma·
hal olmadığım söyler. Yahut, yak. 
la§ıp, yaranızı tetkik ettikten son
ra mütaleasını yürütür. Fakat 
hepsi, bilalsfisna, 'müşahedelerinin 
başında veya sontında vakayı an
latmanızı sizden ısrarla istiyecek. 
Artık bıktim, usandım, bay ha.-

"- Fevkaliide, fevkaliide yü
zük bu,, - diyerek Con onu 
taşıyan a•:iama baktı : 

Bu koyu saçlı, genç ve uzun 
Loylu biriydi; sarışın ve fevkala
de güzel bir kadınla görüşüyor· 
du. 

Bir tiyatro hademesi Cona ye· 
rini gösterdi. Bütün koltuklar 
dolmuştu, fakat sağındaki yer 
hala boştu. Bunu görünce mü
teessir oldu ve onun güzel erkek 
yüzünde, hiç yakışmıyan bir ço
cuk teessürü belirdi. 

Kimbilir, belki de kartı kimse 
bulmamıttı ve yerlerde bin·lerc;c 

kim.,, latriıelısınız. Kaç defa tekrarlamm 
"- l'iiçln ?,, bu hlki:yeyi? Yüz defa mı, iki ~1lz 
"- Saatte yirmi defo. ayni hi- mü. beş yUz mü? ... Ben de bil

'k:iyeyi tekrarlamaktan. Kedimle mem. Bir aralık kat'i karanını 
oynarken yüzlimU trnna1ııdr. lşte, verdim. Bu cenabet bumunı iyile: 
buydu mesele! Knç defa söyledim? şineeyo kadar, ne olursa olsun, gi
Eş dost uzaktan görilr görmez ba- dip evime kapanacağım. Anc:ık, iz. 
na doğru koşarak gelirler. Gözleri ler tamamen silinince. sokağa çı-
dc •.. burnumda... kacağmı.,, 

"- Merhaba. Tarık, ne oldu "Bir arkadaşımın yarım saat sU-
burnuna !., ren istintakından fena halde sinir-
"- Ne yapaynn '! Anlatmaya lenmiş olduğum bir antla bay da 

başlıyorum.,, zuhür etti.., 
"- Şey, canmı, şu küçük kedi- "- Bu mu?,, 

le oynarken çocuk korkuttu hay-~ "- Evet .. , 
vanı ... O da. kaçmak isterken bur- ''- Bu da sordu .... , 
numu tırmaladı.,. "- Evet, tabii. Beni görür gör-
. "Dnha ötede yine ayni şeyler: mez gözü burnuma il.işti. O zaJ?lfln 
"- Donjur, Tank, burnun nasıl artık itidalimi muhafaza edeme-

oldu öyle?,, dim.,, 
"Gene küçük kedi. gene onu Hakim, adamcağızın başından 

korkutnn çoc:lik, gene kaçmak Is- geçeni anlamıştı. Beract kararı 
terken beni tırnıalaınası. On adım verdi. 
sonra, ha;;ka bir dost: Fakat, Tank, d~an çıktığı es-

··- Tarıkcıf:'llll ! Yeni burnun u- nada bir arkadaı::ile karşılaştı: 
ğurlu kademli ola!., "- Bonjur, Tarık, ne tn'}yor -
"- Te•ckkür ederim.,, sun burada, davan mı vardı'?,, 
"- Ne o, sevgilin mi. yoksa?..... "- Evet.,, ' 
"- Y.ahu milslilmansan beni "- A. burnun'? Ne oldu 'Qumu. 

ra!ı:ıt bırnk !,, na? Geçmiş olsun •.. ., 
''Eakat nerede bıraksın sizi! O- Tarık, bu dt>fa yumruk ullania-

na, kU<'lik l:cdiyi, çocuğu ve kedi- . dı. katil olmndı. Biiyllk bir soğuk. 
nin korkusundan kaçmak isterken l knnlılrk gfüıterdi ve ccvab verme
burnuınu tırmaladığını tekrar an- den yoluna devam etti. 

..... İşte Bohemyalı çingene··· 
Maryuza Sindova..... Fevkalade 
bir ses ..... Pst ! 111 

Çekoslovakyalı artist, sopr.aıı" 
~si ve şirinliği ile bütün seyirci
lerin taktir ve sempatisini kaıatl" 
dı. Con Trensam, sahnc<le Mır· 
yuzaya dikkat edeceğine hep Y" 
nındaki genç kadına bakıyordu. 

Birinci perde bitti. Işıklar yiıte 
parladı. Seyircilerin alkıılan d•· 
kikalarca sürdü. Sahneye en ya· 
kın olan locaı:la, iki ıipnan el al· 
kışlamakta devam etti; bu iki e~ 
den çıkan sedayı yine bir kaÇ 

takip etti. Ve yine bütün salat' 
bir alkı§ tufanı ıc, :ndc kaldL B•t' 
lar aynı zamanda o locaya doğrı' 
döndü. 

Con Trencam seyı· rciler · ar• • 
• \İ-

sında yine fısıltılar duyuld 
".... V on Blond .... Elmas Krab··~ 
Bohemyalı artistin peıinde de.ı• 
gibi koşuyor •..... " 

Yanında oturanm yÜ%Ül'lÜ •1 • 
dınlıkta, bu sefer adamakıllı ılS~ 
dil: Demir halde sol elinin uf:. 
parmağında bir tek elmas yUS 
bulunan adamla, kon1J!&n kadJO'' 
dı. 

Hakikaten güzel bir kadıfldı~ 
Con ahbap olma!< için t>elı• 

arıyordu. Elindeki proğrarnı el" 
uzatarak: 

'il' 
- Müsaade cdersegi.ı efc;ı 

dim? ''- Diye başladı. tki 1~ e 
göz bakı!larınr Conun göıler111 

dikti ve kal:lın "- Hayır ter.:; 
kür ederim. proğramrm var 
di. . ıil· 

Bu muhavereyi ~kın bıt 
1
• 

kut takip etti. Con Treıxaın :e 
knıtı<?n kendini hole atınalc ~ 
bir cıgara içmek istiyordu. ::. 
kadın da sessizdi ve Cona ırı ,.• 

t ,, .. 
vereyi uzatmalc için, cesare 
recek bir vaziyet takımnı~tı. 

(De,·amı , .• r) 

• 
] 

~ 


