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iman Zırhlısının Batışına Ait Müheyyiç Tafsilat 
. -

Balkanlar Graf Spee akşam, güneş batarken kendi kendisini 
ve harp berhava etti. Gemi süvarisi ve mürettebat k·urtarıldı : 

- t .... ,.. barieiye....,... 
aıa IOD beyanatı Bal• 
k•••an tecavüzde bu· 
"'n•ak ildyecelderia 
aym amanda ltaıyaa-

Hadiseye Uruguaydaki İngiliz sefiri bizzat Şahit oldu 
:: ::=:·=~ Gemi batarken, bir yaralı za• 
cif~ -ktuuu aydın• 

.. _____ tı'or_. _____. ....... ,bit bağırdı : gene görüşelim!. 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

ll~k lbllaWicre sore, B&llwılan 
ta louıı .-eı lılir. An.alı, bv&'ıinkil 
"faal7etle B&llıanlara moharebellla sı
..._,.t edebilmesi !(la dôrt farttan blri
•ia tobaklııaka Jasımdır. 

A- A.J.oıau7anın Balka.nJara lamest 
B- SOyyeUttln Romanya üz.erlndeo 

ll:ılkanlara ~llJ'ılmaları 
t.·- Muttd'lklerln A!m4nyaya k&r11 

llalka.o!arda blr eepbe tc l.ı, eyldaelerl 
D- it.ılyanl.ırm Balkanlarda :ra:rıl

llıak anulan. 
İtalya. ArnavuUuiu igal ettiği v&kll: 
•- Burada W...11 eılllen İtalyan 

•Ul>vcUt.'rinln bedtfi BoP.z!ardır..> 
Diyen ncşrlnlm üurlnden 04.t za

lna.n ıec-ıoem.lf olmasına. ratmcn o 
lli.nk.ü iddia ile bol'İJDlı.ö realiie ara
•ınd., miiDaMıbet kıilmam.,tı:r. Vuty'' 
ltoıonya v' .ı\vrnpa harbi ne o kadar 
deilşml lr ki, it.ılya Balkanlarlb Ar
bavutıuklan bir adun dqarQ'a atmalı 
Wrlc ol mın bllikla U 
·tatü.onon en harareUt tarattarların
da.n biri olmak vulvetine Klrmh;tir. 
lCont Cianonun son nutku bun11 aydın
latmak t.ıılır, 
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llULt.e:flkleriD Almaı! ayl6 karşı BaJ .. 
k:mıarda bir cephe te..ıs elmelerl lb
llınaJi ise ancak Almanlann b1mu lcoıp 
tıtUrecek fili bir vaziyet eyleme
leri ile mti.mkürı olduğ"wıa nau.ran bu 
lbtima.ı de ~imdikl ha.ide nrlt deJUdlr. 
•\lmaııyanw fl1en Balkanlara lnm~J 
ihtimali ise düşüne.eye Köre mıim.kün.
dtir. nu da, lw.rbl dunyaya yaymak lh
tlına.llnc dayanır. Almanlar tekba,l:ı.· 
nn~ bulundukça harbi dunyaya yay
makU. kendi beliapl&nna bir menfa.at 
ıntı:tilıua edemezler. BUilli daba. ça ... 
buk yıpranır, mubte-JU cephelerde cl<i
iiuşm.ı. mttburlyetl Ue daha eabuk 
tna!lür> olurlar. Ayni umanda. beslen
nıe kayoalıJaruu d~ kavlN!lmlş bulu
nurlar. Elrr Almanya lktısadi ıabluk:ı
:nın tlddeUnden buaun kısmen masun 
kalabiliyorsa bunu sırf Tuna ve Bal
k.,,ı>lar yol~nUJJ. açık olmasına bo~u
du ... Alm.anya.ıun Balkanlara. inmesi, bil 
fnlların da kapanması. ablukanın b•
r-atara da l"f"lmffi 'V't' harbin buradaki 
iktısadi müvazeneyl ve ı-tı~S311 de alt
tist elmesldlr. BV itibarla Almaııyanw 
l! 1k,anJa ra phbrmasuun önüne çıkan 
eıı büyük enırll.rdeu birlsl de budur. 

Kendi lı:endlslnl batıran Grat Bııee cep Jtruvaz.iirü ve daha evv•l dcnh muha rcbf'slnln cereyan ettlil eeııubt Aİn"ri
kada. Unısuvay aahlllerlnl ıösterir Jı.arll • 

AJmaayanJ.n harbi dünyaya ya)'nuk
takl .on büyuk mu>"O!faklyetl Sovyet 

(Deva.mı 3 üncu sahlfelel 

Mont.video ıs (A.A.)- Graf voa 
Sı><mln intihan tarihin en dnmatiİl 
aabntlerlnden biri olmuştur: 

Geml d<>mlr &lıyordu. Kalabalık halk 
kütlesi Umanı Pnnta de L'f'!<tefl ve sa
h11Jerl doldıunıuştu4 Gökte Ur11Pa:J 
ve Arjantin tayyart"U ufuyordu. Uru
pay harp ıernUeri Pan:ımerika m.ınta· 
Jı::a.Aınm hududuna doğru llt-rllyorla.rdı. 

Van Spee aon dakikada lı:araya 31 
yarah ('akardı. Yar3lılardan biri basta 
arabasına binerken Graf 'V'OD Speeye 
döndü ve ,-özleri yaşla dolu olduiıı hal
dt auf \\'IC'd~rs,~lıtn cyinr ı-örü,f'llm» 

diye ba.tırdı. Dlff'r bir yaralının elin
de kii('Ük bir uoel afa('ı görühiyordu. 
İki Alman zabiti de ttp kruva.ıörli.n
den eıkmtşb. Bun1;.nn af'ele bir tak-

siye binerek meçbul bir lstlltamele ha
reket. eltlk1ert ıörüldti. Bü_tUn t;.1.mlr ve 1 
oksijen ma.kin('-lerlnin murettebat ve 
.J.,çUeri benüı. Graf von Speeye bailı. 
bulunan btr vapura n:ık1edildller. 1 

nalk rö:derilr yııkloı~makta ot:ın bir. 
Alman tayyare.oıılnl takip ediyordu. in
&llis a'\"t11 byyartlerlnin bu Alman l3Y:- l 

<D~vamı ~ ünc-ü s::\hlfedel 

,~ ..... -=--Yeı:mniı:;:ıııli:mefrı:;;ı:ı:ik ... amıı:ııııız _____ ı ~ 1 . 5 So vy et .tayyaresi 
Donanma Ge~iyor düşürüldü, 2 tabur 

Büyük Harpte, denizlerd!ki harikulade kaA mı·ıen ı·mha edı·ldı· 
muharebe sahnelerini bütün heyecan ve 
dehş!ti ile canlandıran yeni tefrikamız 

~' _Y_a_ta_n_:_R_A_H_~_IY_A_G_ı_z_I 
Yakında neşrine başlıyacağ1mız bu tefri"ca
mızda dünyaya parmak ısırtan Türk deniz

cilerinin gösterdikleri harikuladelikleri 
okuyacaksınız. 

Bu e~er, şimdiye kadar el sürülme
miş vesikalara istinat etmektedir 

1 YAKINDA=1 
-#• - ____ ... _ -

Sovyetlerin Mannerhaym hattına 
y :ptıkları taarruz da pü skü1·tüldiJ. 

Hclsinki 18 (Radyo) - Finlan
diya orduları başkmnaodanhğının 
tebliği: 

•Bfüiin cephelerde toıı~. tay
yare yardımlarile müsademeler o-1 
luyor. Düşman~n ileri harekatı 1 

durdurulmuştur. 

1 •Sovyetlerin, Mnoerhaym Istlh
kftmlnnna k~rsı taarruzları yeni -
den piisldirtÜJ.;..üştür ve -S tayyare 
düşürülmüştür. 1 

Sovyet tayyareleri Pctsanıo ü-_ 1 

zerinde uçuşlara devam ediyorlar, 
yP"ltln ve tahrip boınbaları otı - ı 
;orlnr. Şehrin bir(ok yerlerillde ' 

yangınlar (ıkıyor. 
•Ladoga gölü civanndaki Sov

yet taarruzu da durdunalmu~ ve 
iki ts buru iınlıa edilmiştir. 
Fil LANDİYA REİ İetmJHU -

RUNUN NUTKU 
Helsiııki 18 (Rad)·o l - Finlan • 

diya Cunıhurrcbi Kalio, diin rad-j 
yo ile orduya bir hitabede bulun- J 
muş ve czc:ömle şunlBTı 'ÖY le • 
miştir: 

•Be.~riyet ve medeniyet ı~ın 
harbeden sizleri, Fin •nbit ve as
kerlerini büyiik bir minnet lle şök

tDrv.unı ! üncü ~ffede) 

Milli Şef 
Ankaraya 
dönüyor 

Reisicumhur İsmet İnönlinii 
hamil bulunan hususi tren, dün 
gece saat 23 de Anknra:va nıü
teve<!cihen Sn·astan hareket et- / 
mi:tir. 

!\liUi Şef bugün, Ankaraya 
vasıl olmuş buhurnyorlar. Re
isicumh1ır İsmet İnöni.i~ Sıvns -
ta, Erzurum battım gezmeleri 
miina,ebetilc edindikleri intı -
balan takdir ec!cr bir ı.t+ilde 
ifade buyurmuşlarılır. ı lillı Şe

fin Tiirk şiın<udifer mühen · 1 
dislerine karııı gösterdikleri bu 
lev«eüh Türk. teluıis~enleriui 
fevkalade mütehassis etmi ·tir. , -· .. 

Romanya - Sovye 
hududu kapalı ! 

:Bir trenin geçmesi için istenen 
1müsaadeye Ruslar cevap vermedi 
1 

Ccrnauti 18 ( A.A.) 
Romanya - Sovyct 

niiz a~ılmamı~tll". 

- Davas: 
hududu he· 

D&nimnrkaya Almnnyn transi -
tile geçecek olan 300 vagonla Al
manyay·a gidecek olnn dokuz va
gon, Ruslann i~ali altındaki Leh 
topraklırrıııdan ge{ebilmek irin 
Sovyet Jokoınotitlerini beyhude 

Bir kazada 
Santigao de Şili 18 (A.A.) -

Bir otomobil yan ı esnasında Joı,e/ 
Pricto'uuu otumobili d~'·rilerek 

beklemiştir. Sovyeller bu husnst:> 
çekilen telgraflara cevap verme • 
mişJ.,rdir. 
GARP CEPHESi. 'DE StlKUNET 

Londra 18 (Radyo) - Fran u 
resmi tebliği: Garp cephesinde sü
kfınct devam etmektedir. Yalını 
dün gece, Mozel'in şarkında k if 
kollarının hareketleri görülmti. lür. 

5 kişi öldü 
ha.lk arasına gh.·ınh,tir. 
Beş rilii ve hirka(' ,.a,.alı vardır. 

Milli tasarruf 
haftasının f ~ııdra ıs ;!~)r~.~«h>ç!~P~!:~~.,~?ı~~~~ ıı. kaptanın 

tonluk . trindlıt:lm vapuru i ·koçya sa- ~di Fhı~ lsmtndf'kl . 'orveoç vaı.ur~ı " .. son gunu 
Bugüıı tasaıTuf ve ~ ~rll maUar 

haftasının son gilniidiir Bu mü
nasebetle Üniver.-iteıle bugiiu bir 

hillerl yakinhıdt"! batnn-ı;:hr. Vapurun 

bir ma,ynf' ça.rpU:lı unnM:ilm~ktedlr. 

W<ı&fınılan bir ~lm;,ı.I limanına. cık;ırıl-

( Diğer Telgraflar 3 i:.ı..-:ü Sayfamızdadı:) 

i~~:~~~d'-::::~:.;-::;~~~~:=·~:~~: t o r 1 a r ı· ç ı· n d e 
lan bugun ~erefıne •aat 17 de tloi- O 
versitede Liiyiik bir toplantı ya -
pılacaktır, Tnplantı~a Rcktiir Ce- f k • :.il bilseli.n bir nutkile ba~lanacak- a 1 r er de var m? 
Bazı motörler 
kacakcılık • • 
yapıyorlar 

Karadenize işle~ en bnı molör
lerin kaçnk(ıhk ynptıklarını ha -
ber alan zabıta bunun önüne geç
mek için tedbirler olmı•tır. Dün 
İğne, adad•n gelmekte olan Salih 
kaptanın idare~ndeki Akarsu mo- · 
törü, Sa.ra-yer a('ıklarındn durdun1· 
larak arannııs, keptan kamarasıu
da, yatnkl~nn· içinde 100 kilo kadar 
l<eçak ip~kli kumaş ve saire bu·· 
lunmustur. S•lih arkadaJan ~foh
med ve İsmail yakalanarak adli -

Muhtaç bulunanlara yapılacak 
yardım için bir sandık kuruluyor 

(ERÇEVE 

Avrupalı gençler 
Tramva:y a Reyo !\ n t,~ık1ynrrium. Trnı • y bu, mrıl!J. 

t.'lbuta gin11t!k Kad."lr ı .th:"iwıız. N yfı pahm, tabutsuz. na 1ı 

ko~uşun gidılıı~ c-, • nıvny ız da Be- ı..;ı;,l· n çık 

öh.:n:ı\_er!e, t:ıbıı oi.ın.ıy:ı:n rnu"ra!'. m ır tl'sna 
~onh itclkı lt lab...ıl t:ı.u kurtul3)"JJ diy~ icer;l.dck 

.ttllm. Ikı kfstlik oturr:"l3 mla ının ark. da kend mc gü 

ya. dir: 
btıyUk isli. • h01ı• 
T.ı;oıyan 

k labah~ c 
kta durı -

yeye verilmişlerdir. ı 
·i&ı,ub-

bilc<d< bir yer bnlrlum l((ly • 
Sağd~n uç \'c t:(.ılcl n Uç sır. 1 yani D k.şllik yr~. b1r tak n garip tfpl r 

1 K 1 S A C A.,.,,' -, 

Biz Avrupalı mıyız? . 
tiou samanlarda bUtUn Tlirk muhar

rlrlerl ve o.lı:UJU<'ulan ara.swda, kıy .. 
meli eslıl Ru• mana!lan gibi döşen bir 
fıkracı, &fo.rim.Jerin aynen tra.uıızca.dan 
ahnmas•nı ıan;eye elUk~ sonra sual 
bayuruyor. 

- Kmclln>ld A..,...pab bir ıolllet lı:a
buJ ediyor mQuz, ttmlyor mQU? 
Buna. cevap vubılı! 

Ve saire bundan mantıksız. manasu:, 
llizumsua, yersls, ta:rd ..... , meloclsw: 
bir llWll rorclünüa mil? Avrııpalıysak 
sormıya ne lümm nr1 Ddllselı ;rlae 
&0nnıya hizum yok!. Bir Frans1&.UJ ve
ya Arabuı böyle bir •ual l!Ol'lllL<Ula 1111-
llin tasavvur edlleblllr m11. 

llidm mahut "'kada la da b• bahsi 
ıör~öyorduk da: 

- Ağaçta ltarpnı.a bak!. 
JttdL Ve~ ilılve etti: 
- l'lkramım Juı ve l'lriıtleri tle 

benim esıırimdetl kadar arif ve:ra ıle
ierlldlr el , onu için b61le bir mbıal 
vudhn .... 

Ualıilıaten, maııuızhim ue l'iul bir 
ifadesi: 

•• 

Hl.ratındnn tutuln11.ışt~ı. l lept,:i Hibnşlı bır nebat 1as ·~ Ine ıncnsupmuş gib 
birblrinhı ayni, bt:P ·i bi'clt:u olmıy<.ın bır ıt. dt: saWlıi, ve hepsi otuz ya:ınd 
ekhik 9 g<:nt:! K<ilive Ot.• n.cn1cri hnlfudC' J.şliycn gırtıaktarı. Wr g.-:ı.rip llsaıını 
yivlerile oyulu: }liroenbırc ııece konuıttuk! 1nnı nnh:v ·ırtı . f'nttat tahınin 

etmekte gecikrn~'Ciim k , ltonushlklan bir İ!'J:>.v dili! 
Gcnı;ter, Nosr:ıthn Hocanın nlcrkebc bıni~ı t::.rz.ı.rda ~u· .. l~ra ters o~uı-· 

muşlar, !i.vnı ~vaz hayk1nyorL"lr; birb1rleı1rıe n·z.alet denecek kadRr kaba 
şakalar :,ı;:ıpcyorlardı. B·.r aralık bir tanesi, cllni uzattı!ı gibi ônUnd<'ki ar· 
kndo.ıeıwn dudaklarını buruverdi. ÖbUrli, lıu lıare-!ctttcn Uksindtğinl Uadc t:t
mek için, iki gır.ı ar.ısınd:ıkl dar geçide bütün kuv\"etilc till<ünneğe başl:->.· 

dı. Küçük şarapnel mLc;ketlerl haliude sunun bunun ı""ıtf>!'ur.u, mantosunu. 
kürkünü nolttalıyan öyle bir ftil<ürllş ki, bu hareketi horluu-~ bir Ttlrk 
,.apsaydı onu herh:ıngi bir ba ka Türk. kl.llat:ndan tuttı.Y tutm:t7. !IOk&ı!,a iade 
etmekte tereddüt etnıt.'%.di . }lal.kın dehşet ve h:ıJ'ret na28I'ı ör.tinde müthi4:1; bir 
kahkaha! Bir İ.Rlav lıfanı k:onu~QD Avnıpa.h j!'t::nç:l<!rin tfı"kfuen nrkadoşln· 
nn:ı mukabel~if 

Beş rlaklka sonra tramvaya bir gC'rnr· kız bindi ve Avrupalı gcnc;-Jerdtn 
birinin oturdu,t...1 tek ki~iUk yere tutunarak n'ü\.'a.zcn<'ı;inl bulnnya. eoh:;t.ı 
Hemen bir başkn Avrupalı genç, uzaktan orkr~daşının onnıztına ~ınsi tenıas

larla do!rnnmağa baflayıp, temas sanki gene kızdan geliyonnuş g1bl oşağılık 
bir hile tatbik etmf"k btcdf. Va?tycti anlıyon genç kız, ltıpkıııtıızı. ilç ııdıM 

lleriddd bir '•Y pclerlrıioln önün~ g mek!en başka ça.... \>lıLıJ adı. 
Daha nelcr, da.ha neler! :Mağazaların ıshnlcrlni yillcııck c ve güJ:i:n'" 

fivelt!rle lK"Ct:liyerek alaylar, sokaktan je('t.>fl kadınlara 1$atttl r, daj arkr.· 
aında ka7bolmuş bir efl.t.i"c Fealcnlrcesine ha'.' kırışlar. birbir:nı rltırtüş kakıo:.

iar, tJlAn, 1ifman. 
İçinde b11Jun,\uk!arı yabanô muhite, lermın boclrurnu ut t:ıVkll:ırnu 

dcr~esinde olsun kıymet vermemek kıymtf""izliidni i\An f'dt>n ,. Avrup;.lı 

rence. içimden teşekkür ettim. 
Niçin mi? 
Hiç değilse Balkan Avruııası ~!undan, bırkoç ıuılayı 11 glıoe yeni vr!ti-

lı:alar ııöstcrdıtleri içini NECİB F AZiL KJSAKÜREK 

• 
ı 

• 

l 

r 
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Gt:RÜLTÜMÜZ 

KAFİ QJı;Uılİ:ı:O& Mt/t. 

Pazar l'ÜDÜ, tebrln bir bliyiık oteli
nin, Ycrtba1aa aarayma beo:ılyen s.a
Jonund.a, bizlın mc Jekda"Jlar, şöyle bir 
to,ıan.d.ık.. Meler, ne de tok cazct~cı 
varmıt!a 

ctendlt.ıı; h!Olse şu: cistonbol mat
buat cemi.Jeti> 7enl &eşekkül eden 
cTilrk bama blrnii• 11e Utihak elli. 
i;ıe, bia ü. 1111 muU11 bUI Ti, llıalla 
bir r;üa halinde 7adqleôl • 

S::ılonda, C'&zeteclta.. Amk, 9h, o 
ptoııun, ne kad"r çok gürültüJii •la.
caj:ıw dil.tünün. Fakat, ora. ı, iLdet.a, es
ki konaklann sel~mlık dairesine ben
.ı:ror••· Çı.ia.U, •07&D1ar Y•l<IL lllt 
arkad 

- Neden bö7le, 7alnız erkekler, di
~e sordum. 

Ceva• verdi: 

- Girüllüm 1<1fl relml:t..- "'"'· 
ÇEMBEBLAYN ŞliMBin: ·iz 

BiR SEYAHAT YAPTI 

Bu, •ir nevi pekmezdir. Kar pdt -
mezl.. eatası dahi in.sana hıizUn ye .. 

riyor amma, baıka, na!-ıl bir ad taka .. 
caksuu&!' 

Nasrettin Hoca, bl.r ıü.ıı ka.r pekmezi 
1'ao••'i· sonra tadma bakınca: 

- Kowllm yaptım amma, kendim de 
~fenmedim, d:?mlş .• 

Acaba, Ffnla.ndiyada, bembeyaz kar
ları lurnuzıTa boyayaıılu, b11 yaptık-
1.ı:annı Mi'enborlar mı1. 

KAHKAMANLIJı: OLAN 

BİR IW:>IAN NF,ŞllİYATI 

Bir a~şam refikimlı.tle bir polll ro
malli Wrlka ediliyor. Te.trikaya arada 
birde r- k.,.,.,.,.,.,., h.lor.t, baı• 
yoru•, llıl le ıüa•e bir, ~P ayni 
sim .• Bir arkadaş: 

- Yahu, dedi, bwıu blrlslne ben-
aeU:ror musun?, 

Dılıht _, 

- E•eL. 
- Kim?. 
- Romanın mllh.urlr'-

- Allah Allah .•. Bir ubıta roma.aı-

ı Yeni Tıp 
akültesi 

Maarif Vekaleti bir 
Fakülte daha açmayı 

kararlaş .ırdı 
Memleketimizin doktorlara olan· 

ihtiyacı her nekadar ııenedn ,,.,. 
neye daha fazla tatmin edilmekte 
ise de doktur hoşluğunun tama • 
ıııilc doldunılamadığı ıtiirülmek • 

iı'. 

M arif Vekiletl bunun i~ yeni 
bir tıp fakültesi daha a~ma&'ı karar
la~tınnıştır. 

Bu lııkülte, uzuu yıllardan•cri 
fesiıllne ~ liın ,.e le rulınası bir 
iılPal ol r tahakkuk etmiş balu
nan Doğu iiniycrsites.inin de bilfiil 
fcsekkülünü temin etınis olacaktır. 
Y 1 üoiveJ">.itc icin Sı~as şehri 1 
ın 'p . nı~ oflu odan fa- t 
külle do n ta açılacaktır. 

lstanbul 
Ati na 

dost Tayyarelerimiz 
Yunanistana da sefer 

yapacaklar 
İlhbahardan itibaren İotanba1 ve 

Ankara ile Samsun arasında h••a 
postaları tesis olunacağını yaz • 
mıştık. 

Devlet bava yolları uınum mü· 
dürlüğü ayrıca nıeınleket dahilin
deki şehirler arasında bazı hava 
hatları daha tesis edecektir. 

Ezcümle Aakara ile EIB.zığ ve 

Van arasııwla da tay arcler işli7e-I 
cek • Aıı a • ElazıP: hattı 585 
Ankara • Van hava hattı da 945 
kilometre uzunluğunda olacaktır. 

1
. 

ileri<!• h1ı hat 25~ kiloı-tre dJı. 
ha uzatılıuak İranın Tebriz ı;eh • 
rine k~dar götürülecektir. 

• 

Nerdesin, komisyon? 
Evveli. maııif.ı.tura eşyası üzerinde 

başltyan tJ&t yiıkseklftl, sonra, büttln 
41ier maddelere ve nihayet 1b'eccle 
loecefe. rant 11.avaylcl aaruriye'e ka
dar •eldi, dayandı. Bot iddia, vehim, 
masabaşı şlkıbetl detti: 

Bahkpazanna uirayınız; evinize, beı 
on Jı:.alem J"b'ecek maddesi alınız. ~le• 
Nil, b1111daa bir ay en41 flalla ba
&'Ankii flııl arasıııdıı.tl m uum tartı 
•crhal Kö-ckslıılı. 

EyJUI hidisrlerinden evvelki fbi -
brı hiç mel zuu b:ıhsetmlyoru7!. Çün
kü, o zaman, aradakJ farkın, ne kadar 
•~ıuıet .. rı<t eldatanu ırörecekah. 

Feribot 
iskelesi 

Sirkeci ve Haydarpaşa· 
ıdaki kat'i yerler teshil 

olundu 
Sirkeci ile Haydarpaşa arasında 

tesis edilecek olan foribot inşaatı· 
nın 3 milyon liraya münakasaya 
çıkarıldığını yazmıştık. 

Bu hw;usta ..tdığınuz mütemmim 
mahlmata g-Ore, Avrupa trenle • 
rini Sirkeciden Haydarpıışaya nak. 
!edecek olan ferihot bkelesinin 
kat'i yeri ~u şekilde tcsbit olun • 
m.ıı.ttur: , 

l\Illhlerım in&-ıti.1 BaşvekUI llJ;ter 
Cemberlaya, belki, ha7ahuda i defa 
ıbr ti, ıııetbar mslJ" lal •1-...,, 
WZllllNo bir MJ~ate Mı. Be.r &allela 
cezlnttslnde blle elinden •cnıslyeı;lnl 

•klik etml7en ()emberla7n ~la. .,... 
millılm bir hidlsedir. Gazetelerin yaz
iJtwa r•re. •rm Bawull Çember • 
Jıı7a, tayyare ile • ......., •Y• retti, ıarp 
(epbe"\IAI ıcad.L BUtiin bu seyahat es
na~lllda J'&lltnda şeıw;Iyesi yokta. Hal
buki, han lnllatlu •• puolu idi. 

DI.\ ne diye lr.endl resmini ko1ut0r, kah- ı 
ramaaı · 701uıa. kead al?. 

- Evet, b .. 11 bit' -..ı y bu 19· 
JrlJde neşretmek baklkateu kahram&11 .. 

Bu hususta icabcden teşkilat, 
plan ve mnlzeıne ile 1 k o 
kikleriııe de Maı•ri{ Veı.ilctiuce 
ba~laııılınıs hulunınaktaua. A)'nca 
Dcığa •er ite>inin e\·veli açıl
ması ica · a di ıtUbeleri de 
teshil olunmoktadır. 

Di~er tarnftan Avrupa şehirle • 
riae ifo temılit et\ilecck olan hava 
Jıııtlonınıım birinci•illi dost Yu· 
nani~tanın hilkıllnet Dl<'r ezi ilo 1 
ınemlekctiıniı arasmdaki İı;tanbul.I 
Atina hava postaiarı teşkil e.ıec.k· 
tir. 

Hl!Iı, pl7uııta auornıol bir lld y 

ıeli.}I yok, cJJyenlerln hakikati ifade eı ... 
medikJrrlnl, i,aret etmek isterim. A
yıp d 11 .,., şu, bir zam.aa evvel, İs
tanbulda klırulan •e 1&1'1D an uım 
fe,·lr.alı\.de &ristokrat olma!'n •oıa.1 ile, 
toplanh1aru11 blle ınu:ıtazam Y<!P&mı-
7a.n ihUkir komisyona ~caba, şu sıra
hı.rda. Uf'rf'dedirf, Bu kowl.~y"n bu~Ü· 
ne Radar nr yapıoı-,hr?. Hau Uı"lkir 

b • ~fu tı Jf'Tfai bııJ..ap f't':U. .. 

lu..dırnustır?. ti •ile M-1 •e •ü • 

bkele, Sarayburnu.ndan itibattn 
sarı boyalı ilk bina ile s ç arnb•r· 
Jarı arasında kunılacaktır. Burada 
evvclii tesviye sonr da inşaat ya- l 
pılacaktır. T<S iye için m•kl'ır 
yerdeki antrepo binası yıkılııcoak
tır. Bu aııtrepou n yerwe tle top
hnıı e y 1 antttpo ar lnş ola 
nacaktır. Feribot iskelesinin Hay· 
durı••~adaki mevkii de Ilaydarpa· 
şa vopur iskelesinin sol ciheti ola· 
caktır. 

~---00,----

DOidu ı..nlar, Ço-rlaynla 
dahi. ırarp cephesinde tam ve mutlak 
bir sükfıuetiıı mevcudiyetine lnaulllJ.I 
~uı.....ıııt ... • lsbal eım. mi?. 

BEllIBEYAZ KARLAR 

ıtmllUZrYA BOY AN Dl 

Flal1A417aıı., ııanıuı nr. Bor taraf 
arla ilrllill n lıanl bani mabarobe· 
ler devam ediyor. Son &Jant t llraf-
1ar,_ dre, lillomotroler .. ııu.ıwı barp ı 
aal&.ıaıada, ltıeabeJaz tar kı,_..ya btı

J'OIUD"~ 

Hırsız mı, 
8al mel 1 lnd 1llb eeııa mah• 

keme.sinde .-a.rlp bir hakaret ve hı.r

ıızlık dav ıaa ... kılm~i.&r .. 

lliidlsenln suçlw.u Fatma ismlnd 

bir kadındır. 

lılttır. • 

YtlVAl\'JN NASIL -----YIKJLDIOJ ANLAflL VO& 

l'uvayı erkek mi yıkaT, kadın ınt?. 
Bu aenucta açıla• a ket. hlll, devanı 
e«lyot. iş, Anı> aı191na · ıı61 .. Kadın· 
J:ır rrkekll're, erkekler k:ıdınlar:ı bil· 
cum ediyorlar. Fakat, yuvayı, aql 

kimin yıktılı malüm dl!fil .• Bir arka· 
d"a. bu hUU9ta fikrini sorıiwra: 

- Ne dersln, dedim, 7uva,1 kim 
7ıJı11or, ukık ml, btlıa mı?. 

C.np verdl: 

- Nı irkelr:, ne de kadtnT, 

- Na~ıt olur )'abtaf. B"'llnkCl fle-
JI letkilı. elm..ıln mi, yelLMIT, 

- Y•n 1et ki 11 ıl•ııı, be biraderi. 
AHMl!.'T llAUF 

aşık mı? 
tta bıltar?1t on• terk~tmı, Ye arka!!ın

dan ist•nbo1a ıcımış olan koraslle ba

r11,ıp oau.u.la tekrar e. ·kisi C"lbl katı 

koca. hA:ratı yaşamala. koyulmuştur. 

Lakin bu cldiıt ve lcrke~illf Sadu· 
Fatma bUJldan 5 HDe evvel R.e~ıt 11u.n tzzeüııels:iae 4elıi.DJllD ob.cak ki 

isminde bir adamla evlenmht ve kGCa

alle 4,6 7ıl mes'ul ~aşac!Jklan 90nra ber 

naıub.ı .. onlünii bafka bir l'ence kap· 

tırmı,tır. 

Anadoluna.a azak ftiir tehrinde Uca

relle afrqan lleflılia; JlDI kocaı.ıaın 

kitibiDe l'Ünül verea Fatma bir müd· 

Aeı iıııkll• clzII ılül konııtmllll& dl. 

ıeno a .. mıa birdenbire i.lanbula cıı
me-;i; bu hatasının da meydana çtk -

ma..,ına aebep olmuş ve seven kadın 

kitıblnln orkuıaclan İstubula. ıel • 

mi,tir. 

Burada il~ lılr he ılreu S.ı.dan 

adm41aki katip ltu uretlc Fatnıa ile 

ba ba'1& bir hayat ı-eçlrmete başla ... 

mıı,tır. 

F~kat • &J' sonra Fatma Sadundııu 

la aıen Daabkeme1e mUracaat .Un .. 

ve: 

•- Falına burad..'\ benim e\dınde °"' 
turuyordu ve kendisi: «- Ben kocam

dan boşandım. Artık ıenltıle :va~ıyaca

lım» d~dlil lcla bıı çırçıpbk ~len ka

dına 200 llrahk elbbe yaptım, 100 JJra

lık da e;_.ya aldım. Bunlar holm -.. .. 

lımdır. Halbn.k.1 U.~arken 

hcp~ln! de bera~r ıötürmü-;» diyerek 

ü.cilelik firardan bir akşam eITel de 

ara.la.tında k&vC"a Oıkhğwı \•e Fatma~ 

nın kt•ııdi.'>1ni afır ~urette t..'\hklr et,:fı 

lddkwnda bıılııamu ,tar. 

:\fabkcmenln bu ilk celsesine ratma 

g-elmemt,: ve h33tatı~ından babl!le ra

por ıönderml-;tir, l\luhakl.!llle bu !te -

b('ple başka bir güne t.;ıllk oluıımtı.jtt•r. 

Yazan: lskender F. SERTELLi 

BAR ç·ÇEKLERi 
- Onlar içki masasının önünde 

haşhaşa vermişler. Bizim balkona 
çı~ ığımızm (arkında bile değil • 
Jer. 

- Arkadaşın belki öyledir aın
ma. (Zambak) yalnız önünü değ'il, 
dürt brafııı1 gören bir kızdır. 

- Ha)·di .ılyle bakayım.. İçin 
neden karll'l'mı,? 
Menekşe içini çekerek •Öylcui • 

yordu: 
- Na ıl kara.rınasm, Celal Bey? 

Bizim soaumuıc yoktur. Bard• bir 
san'atkiir olarak kulallll1.. Hıılkn 
her gece ycıı.i aumaralıır yııpa1ını~ 
:\Iü,,tcrileri eğlendirelim diye atıl· 
dıktı bu lıııyata, Ualbul•i, e\dcki 
lı up çar~ıya uymadı. 

- Sizi an'attan ın h den en • 
geller ıni var? 

- Hayır, hi klın e dokuu ıyor 
bize. 1.-'akııt, bizi ı:örünıııedcn, his
wttirıncden t:ılUp ede ı bir dü. ıııan 
var: hl.. rılrk. Bu te'ılik,• bizi 
h r l!fin. her ııenı adım a n ı · p 
ediyor. Bunu hissedıyoı uı. 

- H kkın var, yavrum! F kat, 
san':ute •hlik ll'.l'knmaz. lif el bir 
n1 .. ~ur ressarn, bir cıp'ak ]\.adın 
po,.(m5i ynıınrken, fırrnsına hiçbir 
7.ftman: (Snlon ablik pren ipJ,.ri 
hııri · e kı ! ) dıye tmTcdemez. 
Esusen bir &an'atkur bunu düşüne· 
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mcz de. Zira, bu bir teliıkkı '"'"e• 
lesidir. Eslut.en kadınla erk" hal· 
ta karı koca oldukları haltle, yan· 
yana sokakta gidemedik! rini. bir 
anbarn hir.emcd:klerinl. bir tiyat· 
roda yunyana kalamadıklarını pek 
iıl!i biliriz. Küçüklüğümilzde tiyat· 
;rol3.r milştcriye (llugü11 kadınla
r•, ak~arıı crk~klcre) diye ayıra
rak oynıyorlardı. Tranıva~·larda, 
vapurlarda kadınların yerleri a)n 
idi. Bunları unulmodık. GörUlüyor 

1 ki, ahlak c!~vlrler•· göre deği~cn 1 b" r telakki ıneseıe,ldir. İnsan bu
giin katu eördtlğUnll yarın beyaz, 
bugün glinalı t<•lakki ttfj!lnl, ya
rın nıiihah görebilir 

A•·ukaı Celal 4fıJiik prensiple
rine faılacn ha lau,nış bir genç
ti. Babası dindar lıir adamdı. Ne 
de olsa o da ayni ailenin içinde ye
tişın:. ayni terbi,\'e ile bill·ümü~
iÜ. Se,·ı;:li~inin hu sözlerinden nıü· 

1 

t e ir olı ·ak: 
ruı.au i. lel'ıte, ifft:t 'c laaoetiui 

('.'n 1 ı a drsürmeıneft: • .kirletme • ı 
m • ralı abilir, ıfedi. Uıı biraz 
ai•ln eliııi•ı:edir. A 11ha. (Yeni 
Bar) dal..i bütün Tüı-1' lı.ıaları •r· 1 
kn<!n5larınız da eenin gibi mi dü· 
~üoüyorlar. 

- me .. phe tmevlniz l<i onlar J 
da benim ı:ibi görüyor, benim gi-

-----ov-----

Otomatik 40 çöp 
kutusu konuyor 

i,tanbnl • Atfna h va ballı Hl 
ilometre vzıınluğundn bnhma -

zenbaz tufe.zli.> e, ews.allnc tbreı ola
cak .. kllcle bir """" verdlrmJııllr?. 

Şehrim!ziq_ muhtelif yerlerin • caktır. 
deki eı.ki ço'Jı kutuları tamamile A '1:tca Ankandan doğru Ati a· 

ilıtık :lr lco!lll~yonu veya kom!~.yon
ları. bi.r giin elı;u.n. ae •a1n.n, kalwl
terU .. :1.k tJllaqaflan çılup, pl1a1a4a. 
dola.şnt1', ?U 7Ükf>rlrn n.,tt:ırı rörmüş 

ve ('areltr, tedlılrler tlüııtilnmüştür?. 

Umı Chnl 7ok .. Beı-tey atoş paba
tDıa cılm hr. :btt1Jrir kem youu •. 
• utilıtfk;r koml~onu aar, her neyse, 
kl(ıt üırrlndekJ mü:ıakerah. tetkikata 

kaldJrılac<>k ve huıtiaruı yerine o. ya da tayyare postaları i iy k· 
tomatik kulalar k •&caktır, lir. Bu ılogr-ı hat da 854 kilometre 

Ay ba,mdan ıtib ren ta ile 

Bu kııtulırr gri boyalı ve mai iınlidadwıla ôlacaktır. ' 
kapaklıdırlar. İlk o t'da 40 leni ı "' bırakıp, hllun lü•om"•• yere Mmıl· 
çöp kutu~u koıınbcaktır. Bunla • 1 ınaaıJUA öcll.ııe re<;melidlr. 

rın 22 tanesi bugiinlerd Beyoğlu ıl Yanlış tak\ı'İm yapan• RESAD FEYZİ : 

cadde ve .. k:ıklaruaa asılacaktır. ı 1 ' k' l ·tinye yolunda 91 · parçaı 
--o-- 1 a• ceza anoırı aca ar1 ~ ! 

Mübaşirler yalnız köy- Piyasada satılınakta obn hemen\ • emla'< yıkılacak 
lerde Çalışacaklar bütün tak\' imlerin yanlış oldı u, 1 Belediye rel li~i Bebek • hlinya 

b . 1 b h ı•·-- ld ... __ ,_ yolu üzerinde ev, yalı, dükkan ve 1 ınaena ey a..,,. a auım..,..nna · 'b' gı l"k' · tim 
miisa de olunmam ı hakkında 1 51 ~ırc 1111 1 parça .. m a ın ıs • [ 
J 'f v ... - " 1 b' ih ilk o unarak yıkılınuını karar • 
aarı e .... ıe .. ne y pı ın ır • la tırmıştır. 

Borç para istiyenler 
Şehrimizde r çılnıış olan Halk 

bııukosı n esnafa olduğu gibi nıe·i 
m rlara ılll öil" ç pnra V<'rm i işi 
bü ·ük bir mem mııiyetle karşılan
n1ıstır. Ödünç parn scrmPyesine 
tah.•'s olunan 20 hin lira kısa bir 
zamanda tam nıeıı borç !arak da· 
ğıtılmı tıı:. Şimali nncnk bunun te- ı 
nıin ett" ği % 8,rı faiz ~·cki'ınu tevzi j 
olunmakta 'ır. 

Bu ·a.iy~t ise çc.k mü~killfıtı mu.il 
cip oldug·und211 ödünç para lstiyen. 
ler için bir ~ıra listesi hıızırlaıımış·j 
tır. . 

Dün bu !Ueye i mini yazdıran 1 
memur ancak ,ubatta borç para 
alabi"eceklir. Cünkü mürııcaatçılar1 

o !.adar fazladır. 

---o--

Kuşdili deresi 
yapılacak olnn adli tebligat için 
•eılan knrata gelecek hafta lmti
hanl•ra ba~lanacaktn. Beyoğlu 
pcsta, telgraf ve t 1efon müdür • 
IUğiindı;ki bu kunta basta müd • 
deiunıumi B. llikmct Ooııt olmak 
üzere b112ı adliyecileriınlı el ders 

1 

bar iızerine .eheınııUvetle tetkikata Bunların 40 ınm istimi.Ak nıaz· 
başlanab.lnu buhaıulmaldadır. ı bata'arı n<>terlik vasıtıı•ile sahip- Belediye<:.' Kuşdili dcr8'inin del 

Ihı hususu tetkiklere g çen ta- ittire l bUi <ılunmuştur. Di"er - tamamen tcmiıl !ilıu i kararlaş· 
tanbul ~üflilii!i ~vk tı memuru dal leri de pey crpey bildirilmektedir. tırılmı,tır. Bunun için 12 şer bin 
.:.;~nhşlık:ıuı lesbıtle meşgul ol • Burada hlimlak kıymetine itiraz liralık ,."' 8 er to lıık 2 tarik ına
duiunu, fakat heps!ni tesbit de- edenler, diğer yerlere na:ıaran pekj k;ne,i safın al:ııaralı: bugün1erde vermektedirler. bilmek için daha uz11n bir zaınana azdır. i, başlunecı>ktır. 
ihtiyaç bnlundujiuııu söylemiştır. -====="'-'==========~~========= 

Bu yan~iıkbr tamamile te•bit 
edildikten sonra rn 'ullerin tec • 
:ıi"e ol11nacaJ:ı anla ılınaktadır. I Avrupa Harbinin Doğurduğu Meseleler 

Diğer taraftan btanbul köylerin
de ve diğer köylerde Pdli tebliııa- 1 
tın yine eskisi gibi mübasirler va-' 
sıtasile yapılması da kararlaştı - ı 
rılmışlır. Bu suretle müb•$irler 
badema yalnız köylerde çalı._o;abile· :-------------- Rusya, Finlandiya ve Isveç ceklerdir. 

11:\ ÇÜK HABEHLER 1 
* Fırtına dcvatn etmektedir. Evvel

ki ,...., iki ftpur Boğııı.da koraya o
turmu.ştur. 

* Sıhhlye Vekili llulô..<I Atalaş Gaıt 
antepten Maraşa gitmMir, 

* L.t.anbulda belcdlyo ile villyet 
teşkilfıhnın bir\lirinden nynlaca&ı ti-Oy
ltn111ektedir. 

* Sıvas vil! e\i t<lare be.yeti azasın
dan Rauf Dcmirtaş Ankara Belediye 
reis muavinll#Jne tayin cdılıııi~tır. 

* Bu sene Kutlay l>aloııu ayın 23 
hnde Tokatlıyftnaa veı-lleccktlr. * llük.reş s.eflriın.iz Iiamdulluh Sup
hi TanrıOver bugWı 1\o ı,yaya döne
Ct!ktir. 

* Ce!ecek çatsaınbıı aünü Avust
ralya nıdyosu da her 'ün kısa dalga 
Uzerinttcn türkçe Dcşrlyat yaprr.a4a 
ba1Iıy&1.;.aktu· 

bi d ~üıı • rlar. Ha ltii onlar 
.. Za-111Jdi(fıt 1' ııı ı~~ :-olid e'1cı-sc -
nt:ı .. aaba mutaa 1ba1r.1: ı. ı..-.l.•U 
SU.a."UJllUZlii. an.ney Ç'ı J_V rıar. liJ~ 

h ~phniOG bir ne lin ve bır aou~te
bın (CKuki:.rıyız. 

- ~ı anı·ııı .. :;iu ~aµtıgınıı tah
sile ~uıaı ben de acıyor ııı ougru. .. 
su. ~eni gördilAumttcn, scnınıo ta
n tı'":ımaan uo;a.}'ı şuphcsıı 1:ı çok 
ınc..-~ uauru, Bu &Jrı lk\Cscle. lı'ah.at, 1 
sonuııria bir bar arti•tı olmaı:~ ka· ı 
rar verince, yıllorca ne diye mek· 
tepı dirsek çüıüttiınüz .. ll:da yor
duuu~? Ben de buna şa.r;1~·oru111. 

(Mcnekse) hayretini gızleycme
di: 

- Dar ırrtisti olmak fena bır ~ey 
mi yoba? 

- e '. t'cnıı d•:!il. Madeın.1d bir 
saıı'atı..ar duygu,ıle atudıruz bu 
hayata. Bir şey diyemem. Nihayet 
bu d hır !cliikki ınc.~clesi deııd 
ın~? .Garda saiı'at! Bunu benim ka
fa•n alnııyer amma.. Ierhnlde biı' 
l ıceti;. tarafı olsa gerek. 

Sunu b.rden gı'ilcrek ilave etti: 
- Pariste bar mektebinde oku

yan Şinasi Bey, s:ınırıın ki, kulls 
B!'ka. ıoda _iıl..re de b" ı mühim 
dersla vermiş <ılınalıdıı. 

(!Utnekııo) saklamadı: 
Şüphcs:z, dedi, dört mUhim 

nıt'\"'ZU Uze inde b~ı· kaç d l""i vtr
di. llunlaı'lhn !; i tifn c ctt'k 
do ru; u. Jiiı~ ·~a az eı\H !<le eok 
panı ı:a m"'nın voluıı İ7.:! o 
göstenl. 

- Alı .. N,• iyi ~ey. B'< de bı;yle 
bir yol ır · t ren olsa da. •• t ııı ek· 
le çarea!>Uk zeı ı;in olsok. V il. hi 
çok iizlcdiglııı "V Lu. Deııı .. k ki o 
dcrslerılen istifade "divorsıınıız .. ?! 

Geç bile kalınmış 
D vlel, Ankatada J'liluı•k bir tek· 

nfk mektebi açmak üzere tttk,kler ra .. 
PlJl'Or. Bu mü e. buUill dilaJ'ad .. 
mevc.ut b11hman emal1 sibl, memı.,. 
k•Un muhiaı) olduio len ve tekotk 
eleına.,.ı.rını yellf11rectkllr. 

lllr rıva7ete cöre d~ bu aa.Uelle'tO 
işe baı;lad,klan oura, bu sahada tah
lil tein AYrupaya talebe C"önıJerUm:tye .. 
eekllr. 

Bütihı bu ıiiı 1 t.em,..nnllerln tahak
kukunu ümit edıyoruz. h:«"t. yeni tlr 
kanun• a, lın:\r Ye ln$a dtvre J clr
mL, bıı1un.an Til:rkh:e için viik ,.k tek. 
ıtik mektebi o kadar Hiıumlu bır IDÜ· 
el).)e.,.cdir ki, bugüne kaıl.ır tf' ... l~lııde •eç lJUe k•1uımış. dcıaebil.ir. 

BÜRH CEVAD 

Ct:l;'il son cüınlc.vi sfivlcrken sev· 
l!if'.;::"nin gözlerinln İ<'İnc bakıyor
du. 

tcnckie b ... ,ftona dayarıınıştı. 
- Hu n1e\ ıuu dc~is!ireli111, Cc-

IM Bey! 
Di ·c ıııırıldandı. 
Ce!fil: 
- Çok •ntlı bir ıııevzu, dedi, ben 

buıı ııı kt.ııııberl arıımı7.dn bir ko
nw;nıa mevzuu olarak açılmaıiını 
;,.tiyordunı. Meseiil, ilk ftrsatta 
diyecektiın ki, barlarda dolasan 
h~hangi hir kızda • yaşı ilerle • 
dikço • ablak vt fazilet namına bir 
şe~· kalmnz. Bu kızlar, karşıla:rnıa 
çıkan samimi taleb!crlc hemen ev· 
lcnm li Vl' lıayatlnrım bu nıüthi$ 
ve kcr.kunç <'anıul' dcrvasınd o 
korumalıdır. · 

- Bana da a~ ni !-teylcri ıı1i söy
liiycnunuı? 

- .. il he iz.. 
- O halde ben de size hemen 

C6''8P \'er~~·in1 ki, lıiz ~nüı: böy
le bir <:umur deryasının i~lne dil· 
~ecel< kador gözleri kaoıı.lı y~ıyan 
malı!iıkl:ır deıtiliz. 

- Peld l'ınmu, s:zı seven bir t.'r· 
'rl·l nıf• 'ut bir aile _l'ttvası kur .. 
m:ıvı da aklınızd~n geçirmez mi· ... 
sınız. 

- Sinıd.lik hayır. 

* ' 
A' kal Celıll l>alkonda (Menck· 

'\C) il e konu~nrken, o<lada, içki 
nı.ı ı ha ıntla 1uitnakl)~a'.\"'1 azıs .. 
tır ·r 17.·m!ı. ı.~ı <;;cıııilı Kimırana 
bttlı hı~lı uıılatıvo!'lfu: 

{ JJ~vaın• vur) 

Kl&S • F.nlaodl1a harbi dolayıslle tJ. 
kanıllııavya devleUerlnln va&lreıı ne 
•lacıı11 mnelesl buaiiniln birlntl de• 
recedek.I ınevnJarındand.ır. BUha.~ 

İneçın ntevkll na:ılk 1tuhınt17or. bveç 
m. mleketı•dn b ilk bir kıuıu &alhk 
deni.sille 110:~ bulunuyor. Baihk 
deniz! iM: &u.i,fa Ue Alm3Q•nın nü
tıııu allıııcla bıılutıa,er. Şimdi ılaha al· 
7ade lluqa.nnı. İthalit ve llıracat. me
vacldı JDUdafyenin Hevktyah hep dentz
dtn eiuyor. isveçln dörtte üçünden zı .. 
7ade ·i Baltık u.bllltrlnd":ctlr. 

Şimalde t~v&O şimdiye kadıil.r ken
cUnl emntşetlc görebiliyordu. Çunttl 
ts:t'kJlUnl mUdata:ı.y& azmtbnJ bir 
FtnlandJ,.a vardır. Fak~t bu mtmle
ketin U-hdJL ve tt'hllke athnrl.ı. k !m1.1 
olrru. ı artık i1,'ef:i d~ünd f')l.lc:Ur. 
Cenu11takl ı\.land ad:tları Fır• nd 7a. 
ve Dotul7a körlrzlcrlntn anııtltarı de· 
mekU, Bu ahların •imdiye kad1.r ,we
rt·k \Jı11anyanın ''e ~erek Rusyanın e· 
1lnf' _.Hmem~I ilfJt:- dcvfeUf"rc olsun, 

Fbı1:ıodiya içl!l o1'4Dll pek mUhtm blr nok
ta "ia.yıh:voıdu. Bohıiya körlezi deniz· 

dtn vuku u.lv.ak bir L&.oı.rr~ mu.~.ılt 
l'örii.lmuyur. İ.ı;veoHler burada J47.Jtll 

«el ıı ıuvd ... f...a t.erUbatwı almı~ bulu
nuroı-Lı.r. iı.vt"çJn ~hna.I tarafı da tro1· 
ı '·e ını.id•faa vesaiti Ue teçhl~ edilmlt
Ur. İ1ive('lu ııôrenlrr tarafwdan ('Ok 
Dll'thcGllcn paııtahtı Slokholme •e -
llı;.ce; burası ~ aı.ktl'i bir ınukeıı ha-

11ndcdir. Snlh umaoında pek ıözel 

bir ha'.\'itl slire:n bu ınemlrketler şlnull 
harblıı .. rdlfl ..,dl>e ile m••guldür. 
Utun zılhıaalar alh nbnetl ne old11-
tunu l.'\tarak terakki etmeie çok •akit 
bulmuıf olatı ..,kandinaVYa dlyarınm 

her tarat'tan kıpla ~Uen o Jrli:7-el ıü.ıkfın 
ve !'tlikılta boı:wlmu'f oldu. 

Bugün ancak 6 mllyondau az farla 
tutan İsveçlUt'rln büyük mlkya~ta P&• 

ralar sarfedtrek büyük harp l'f'mHerl 

7;:.ıpl.ırnıayı güze alamadıkları anla .I· 

hyor. Onun i-:lıı İsvf"ı: donanma.smda 
ne ö1le büyük !iafiı harp l't.>mtlcrt, ııe 

bLQ·ük ruvaıörltr, ne ele öylu uaak 
denizlerde iş görtbllecek tahtelbıılılr-

ler vardır. Sahil ıırhh1art denen l'f'nıi• 
ler mev~att11t·. BlılnJann •• her biri an
cak 7 bin tonluktur. Fakat miktan 8 
olan bu C"emtlerln 28! milimetrelik ba .. 
71l:ırında. 4. bazılarında. 8 top vardır. 

Fakat İliveçlıl en yeni kruvazöril 
Ootll.ndhr ki 933 de yapllnu'jttr. Jlatti. 
bm kı·u,'a.r.Or 1!. de tayyare iaı1ımak .. 
tadır. 4 par~a olm!ik ii.7.ere 152 mili .. 
m('trelik. 4 taoe 75 mülmetrellk top
ları vardır. Bu kruva11ôr ayni :zamanda 
mek&ep ı-euılıtl olarak da dolafhrll -
makta, ecnebi Jiır;nıarını &i7aret et
mekte idi. isvecln bir de 1,708 tonlak 
marn ~ mlı.1 bulunmaktadır. 

doura b rır donanma r. ''" yor; buna 
dair A'·rupaia ıout.-ha~•:~n~hı, rın verdlil 
maliımı.~~ &"öre h-veçlıı 1000 tonluk. 

oltn&k U.ıere 6 •emlı.-1 d:aha vard1r .ti 
bunların htr birinde 12t mllimetrc:ıtk 
S lop bolıınmaktadır. Daha lezg.ilıla 
Y•.&Jtlmakta. olau bu,.ıe .t l'tmJ daha 
vardır>' 

Diieı l akleie · tefenıo..t bir la.rafa 
bır .. kıldıklan soıır.- in·tcl.ı dı-nıza.lb 
l't:ml~I olar.._k dıı 16 \abtelba.b.lrl meY
cu~ o!du.!unıa tsö ·ıcmck J.a.zım celi.yor-. 
Bunlarıtt lon mikt cı tı.>O Uo 687 ara
ıında imi . bvcçln h:1.\.·J. kuv•etleri '"·ü
eude rr.-Urmf'k iltl'rf' lü,&3 sen lııe ka· 
dar ı57 tayyare ·aphrm<1k üze~ bir 
flJ'OV'ff.tu ha:1.ırhu:lı!ı ınJa..,ıltnı"tır. ~lm

illkl ha.ldf" İ:i"e("!n Ba?~ık df'nlsinde ke
ti 1'~ul l'onn..-k üztre 7al.&nı S denb 

la.J"Ya1·6J bu.lunn1akt d.ır. 

lb\.~ ?.ıuvvf'HrrinJ aı·thnn3k irln 
h;ııırl&flan pro,. ram dAf l"iıll•ndiya -
Ras ka,·rra ı <: ı mad:~u c"ve! 4tJ~ünül
mUt, İskandinJ\·)·· nın il~ridt- &l'a 
ma.ı nnıl1t" 1 n Kibt t~hlık.elcr 
gözöntint' J;:f'ıidl,-.rrk ha11rttnnuıhr. 

l:'Ulı,arula d ndJfi l'l'hi bn rıroCTamın 
JkmaH içln fi.ıha tiç c'ört t·ne ~<'Çecf'k• 
tir. Fi.J1land1J;llıı111 höyll:' bir h:ı.rbe sil· 
rliklcıı.uıcsi İi:.rt-rh•e Skan-1hıı\\t ınc.m .. 
lrkrtlerlnin de kcııdilrrini her telıll
kl'ye ka.r-;ı hazır bulundurmak f4'1n •· 
7an1k bulunm~ları pek tabüdlr. 

.ı\vrup.dı a~kc-ri mütrh3"'•"'lt'rın Rus
l'in harbini tetkikteı·Jnden ç•kan neUoa 
şlındideo şriyledir: Fhılandiyadakl '11· 
rek.iio1. dair alınan haberJrrJn blrhlriııt 
uymadığından ouwı için :-eten maltl.
matuı le;rıl edllmeıil lçhı beklemek ••· 
ruridir. $lmallu kı-,L hoırekıih rorlaıııU· 
rıyor. Orada harp l)eraiU ook altı' ol· 
duiana ~ıiphc 7ok. Bununla berabJr 
Finler ınuk.ıvemetin 4'.'3ml'ilni l'Ösier· 
mektcd1rl.:t. Ruslaruı Fln.landlra)ı iki
ye ayırı..,ak üzere nu~mlekeUn en #\ar 
sah.ısı olan ort;ısıudan ilerll.tttek nlll· 

vatfak olna11 tli.u,bndüklcrı an.ltı-;ılu'or. 
Eler böyle olursa Fhılandl,ya.yı is,·._.ç. 
len a.yıral'ak oradan her türlü yardım 
imki..rılarnıa kaldmnak f tiyorlar dı..•4 

mektir. Fıulerin vato.Ul gayreUle c-lriJ
mlş olduklıın bu mu<M.d itil ka~sın
da Ruslarlil büyük bil.yük kuvvetler 
ıevktderek harbi kendi lehlerine bi
tirmeyi dfu,Uodilklerl de ırörö1U7or. 
Faka' ku; ın ,lrnfnlu t'evlr.iyat ,.e nak
llyah :.ı.:orlılşt.cdığına. clalr haberler ek
sik detlldlr. Cotraf7a budutlan ltlba
rlle küçük. nüfus itibarile de a;ı;hlr: .;
lan Finlandil anın dü~m~ıu cesim 
kuvveUeıi kar,ısında mukavemeti ıit
ılde 1ayır dtiteblllr. Fakat naleno edl· 
lect'k yardımuı boıJa ıitmlyecefl anla
fılmaktadır. Yakın ven l17.ak bir Is· 
tik.bal ııe &üslerlr e cô:stersin ınuhak .. 
kak. olan cUıct bu,ci.i.n şudur: Varlıfını, 
1! tlklıillnt korumafa aanctmit elan bir 
mlJtet kendisinden nıaddeten ('Ok kuv
vetti görünt'n d~manlara kaqı da. da
yane.bllnıektedir. l\lot-Orlö vesait dev
rinde bunu da hesaba kat ak liaun. 

ı\Lİ KEMAL SUNMAN 

Birinci deniz 
muharebesi 

. • .• ,ııı 
Yauıı: Ahmed Şükru ~· 

..~ 
inallizl<·ı·Je Almanlar a.ra:uud>. J.~· 

harbınln birinci deniz muha rr~' jrtl ı... 
•• 1 \ıll "' ptlmı'jlır: Alman cep zırl•ıl" · . ~· ~ 

Spec ile biri atır, Uılal batıl. lir 10 ıil 1 

llz kruva~oru arasında yapıla0 ~ 
müsademede Alman ~ırhlc;ı 1' il~ 
u&rıyarak I\Iontevıdeo lbnaıuP --'' 

dmlştlr. l\IütehasıU tar rer.cu. ~ 
b& gimii 7apılan maa.denıl'Jllll w' 
deıab ku\.'Ve •rJ Jı.;in bir :ı.llfet ..fı!· 
eU.Jlnl SÖ) ltmektr ittifak ctın~•:ı:· rii' 
Cünkü İnctltt =emllerl adet 11111' ,r
Alm:ıa .zırhh~ından fazl<\ ohn~lo.~ ~ 
raıı.r, Amiral Spee sırlılı6ı ~h j);~ 
1*1ııııun<la• iasıııs & orla• ,, ~ • 
in.-ııı. gemilerinden lkl<loln lat1~:# 
ları toplar ancak alh pusluk. b1 

pi 
de iz pMluk Dl.en, &nlinl spet ~ 
bir ı> .. lnk teplarla '9thb eıJllOl .~ 

d ıı• •. 
Buna rağc_nen, Alman gemisi a J11.Sf' 
döfü~C'n 1nglllz1crlf' k:ı. ı~nd3 rr ._ 
Jılp oİmll!I VO llonle.vidco lbıı:UlıD> , 
iuımışhl'.. ..~ıf 

De\·letler hukuk :1!\ g ~re. b1r UJ 
,..m1a1 bllaraf bir llamıda aııeak Y • 
dört saat kalnbilir. \.",·~ ıt ct.r uı.ı;,.. 
ma.n ne mıtb!ltebe ., k ba:sı.r• " lıı 
rama:t ve •U.araf ll:ııa.n:ı iltica t~t<* t 
mecburiyetinde kalnu~ a. ~tıi.h "°e fil' 
lllıalı müstesaa ol:na-k bere, !tff·L"' 
sefer için icap eden Lanıirah bfUriıı:,,ı 
kad•r llmında kaJab,llr. Yani bit ~ 
Umanda an .. t c•mltıln .. ,..uscfcrl 1,ıı t 
tamirat yapllır. Tahrip edllcu toP 1., 
ve dlter tcı;o11i:ı:ıh tamir t'd,Uenı.f'So r.. 
limana strdlil umankl döilll! ~·:.;. 
yeUnl utııra.cak hiçbir şey yapıl• ıı' 

Amiral p<e hakkında şttph•:1: 11,ı 
hükümler tatbik rdilf'ı.:ektir. ~e ~ 

h•ber6 ıire. Alman ,..ını.ıne r•~,. 
lltl •al mlihl•t nrllml>fllr ki, toD

1 
.... . ıı •• 

ytdeo llmaııma ç rp ma l'eees• tıil' 

eıııtıne g6rt bu mlihie\ dün ıeee ~r<' 
mi"! olmalıydı. Eter e~nıamı Jı.;e, ır' 
teller hukukuna &"Öre, Alman ı:ırb p 
harbin .onuna kadar Mont.evided J# 
kalmak meeburi ·etindedir. zır 1~1~~t· 
kum.andarıt, (!ıkıp Lırilhl~rle du.C ·t 

·J' 
ttllnl !!IÖJIÜ ·or!'la da, bunu 7apıu

4 

İı· 
lcada.r bu aöz.:etdf'n 1üphelrnmclı: c.ı ,. 
dlr. CünkH İnl:'lll2 g"PUıilerinin biri :ıı· 
sara tlftayıp h:ırp .. ahJ:ıts.lnd•n ç< 1• 
mı, olmakla wrabrr. dli!.r iki , • ., 1 
'J't daha btrkae inrllh: rt-ml<il nut:.111 
etm~ttr. Ve Alma.tun dı~rı ~ıkJ1116~ 
bek1emf"ktedh·t~r. Dfff'r tal'artan t\ı• 
h klkaten ('ıkıp tllmek 1. Uyor.:ı•• ' 11• 

l ı_..uı•I man nrhhn lt'ID Mo ,~vitteo u•• . t 

da a'fU.D müddet kalm;•k bir JUf' ' '
11

1, 

temin etmn. Billkl!; 'P.-11')nt v)d--o Ur"l ~ 
nı:na daha ook İnS"l11t. ""m'Ierl y .. t.tls;ı. 
flndm. d6!üş ,.apm:ı.k ı~tn imkan p 

5
, 

m!lrt, Blnaenalevh ~\ P1lral gpe - , 
tnrıu .. ı,rıe ntiicadelryl röıe atara): ~:,ı 
bucak ıont.vtdeodaıı ~ıkmah. Y,. • 
da har'Jln souuna. kadar orada J<alrll;J 
71 a-ö2e ahnalıdır. ıet 

Amiral Speenln. lınha~Be iıu:ill'frır· 
bü.yük bir Jf'mld.-:n kurtulmuıt ol\11 111 
lar. Re n sunu s;üy11ye1im ki bu '°'il 
bu harı e lDH harbindeki kıd,r b ; 
7ilk delUdir. ('ünkil ,\lmanlarıo ~~ 
tlef"' ııtık cleni:ılerde uek 11 ıtnıUr" 

Ü cfr 
vardır. Şhndlye kadar yalnaz c rt 
zırhlısı. Df'ukhl:ınd, Srheer ve 5" 

1 
denl:ılere tıkabtlmı .,erdir. BunJard', 

• Deut<·hla•ıcl. mııbruk~•.t tedarik eılr J 
medf.llnd<"n A.lma'nyaya ıerJ dönf11t, 
m~burl1·rthıd<" kalmı~tır. Ami.ral S1'~1 
nln de sonu l'rhnl" de-mf'ktlr. 1914 har . .. 
tıktıtı zaman aeık deulzltrde Al~' d" 
lann ondan f:ı.zla harp g-err.llrrl 'ar 

rGöben ve nrrıı.J:ıv .\.kdcnizdr Iktu hl 

blu iJ~ halla~ında Çannkkalt•Ye iltlC'J 
etmlqlerdl vl' O;o;m:ın1ı ba:vraiı aU111d' 
harck~t etme? !l"! bı•rahcr •. \Jn1tınlılr' 
deniı.lt>rde lıii~ Wc yardımlar y:ıı)roıı ' 
dıkhı.rı iddia edllf'nırı:. !'lonrn. Drr-=drıJ 
ve Kari.rol>< }'•l•m•·nk llhıdl<taııı ,~· 
lar111da idi. Pa ·trik flenhtndr Sch~ro" 
horsl, Gnri~uw.u llt: Xüttıılırrg '\"C f.tfl' 
zfp; gf'mllrri '\":J.rdı. t:mdtn '\"t K.önl~' 
berde de IlhıdJ,t:ııı jj\IJarırıda btolU 1111 ~ 
yurıardt. Bnnlıır P1P. ~eçh·tlln('lyr ,,,.
d.ıır hayli tlcart-t ttn1f ı bahnn1~Jarl1J.. 
B1r 1\löve ~eınt"'l yhı: ylrtrti bln ton ttc•" 
ret rtmi~lnfn Jıakkından "ehnf.ıtlr. 

!o\ıt h:ıldt 1911 harbtne na7!aron bil 
muharf'hf'dt .\1n1311Jaruı açık dt11b:ltr"' 
de daha az "tmllcırl bulundııtn ılbL 
bu reınOcrin her blrl de ceçen hJ.rP" 
if'kl kadar muvaffaklyet l'Ö. k-rrmrtul!f• 
terdir. Bu da 19?' h rblnd~ İngllU &e" 
nlz hlklmlYollnln. 1914 barbluden ,,,.
ha kahir oldutunn lsbat etmckh•dlt· 

'-· '°'· r • ıtl' 
Not: Bu m.akale &ou ba.UJ haid:ı lıt' 

den evvel yazllmuJ olduğundan ıniiı."" 
lealar bu oephf'df'n alrülm~Udit. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Otobüs ve tramvay 
• 

Bir ok•yueumuz ya·nyor: 

cBuri!n otobüste bir m Itri !le 
OUttçı :ırasuıdakl bir münakaşaya 

phU oldum. :llii41erl fazla ı:ıara 

v rdiğl lc;ln balı:lı olarak otoblt ttn 
hız istiyordu. BJleteı şu cev bı 
verdi: «Oi.obil9 sür'at için dt fil"' 
dlr, bt'rahal içindir.• 

l 
Bn söze hayran kıldım. Tramv:l1 1 

idaresinin ku!aklıırı çınlasuı.:t } 



toplanıyor 
,. 
~ L. ' ra ıs (T.Woula)- Büyiık lılll• 

"' blreıısı IMıciıı loplıınaı-aklır. l:loıi· 
bl lor kaıııırnı tadıutı ile •ırlikle mıaa

-.ı, •erslsl ltanunmıda ;rııpılacak de

likler bacllnkl r"""""1ero alın· 

ay n fazlsya mahkfım müı>uıdarm 
"""' bor~laruuıı tahsili haklun<LüıJ tek
lif de cöniııiilec•ktlr. Hiik!ımellu lek
llfl mali vıuiyell m il olan bor,ıu
lardaıı pa.ranm. tahaW ve Tenniyenlf!

rln her liraya mukabil bir rün haplıi 
breo.ır. -ltrM!ca borGlat ,.. altı J'&laalan esas cLalallinde<llr. 

Ciyano'nun nutkunun akisleri 
.\!!na 18 (A.A.l- Ha>..,_, ıtonl Cl· halr.kmdalrl be7&Jıtlm Yen a dllin • 
~ mıtn -y.,,.11 ııııtı'1:l'L &ua-o nw..mb'esl ta.rafından memnunbeUe 
lı114aa tam ekır•ı.: ne redllmiıjtlr. o... kar,;ıl&JMl1ğı•1 bUdlrlyor. 
~ı.ıor nutkun :ralnu ftalyo. • Yuna· Pr<>la P'"ı.- ı, İlal>an • .. Ywı:m desi· 
liııt:ın milııaMl>ala •a1tm••kt - ı.tan•ıa An11p:ıaan hu bolKeslnde ba· 
~ tr-fstratta bulunmıktadır. r~ın tarslnlne h <idhn oldulunu yaı ... 

l.tıınerlnl P•tleal bu mtluasebat ' maktadır. 

karaya Bir oturdu vapur 
l.ondra 18 (A.A.)- Nor.e<ln jo!um f raya oturnıuştur. Milrel\cbatı l<an,.a 

llpl11'11 inKDlereırin tuk aüblad.e lr.ıı- 1 tıkın>lllr. 

Şiddetli bir hava muharebe:>i 
inrnız tay7ıarelerl AJm:ı.n un·ll'.ıe-ol' l.ondra ıa (A.A.)- Dil.n öfle tı.erl \ 

rJ ~l - dofll sahni Uzerinde Alman ve rint bütilo sür'aUerile kaçma.fa m..ec-
tf' lııruı. tayyareleri arasında ştdd•UI ~r· 
ril' ~ınaıar vukubalm~r. bu •lml4lenlir. 

~ Bir tayyare L;zbona geldi 
K~ tı.ı.on u (A.A.l- Alr • Françeııln ı üç motörlD f:ınare Tancaıt:ın Llıl>.-
,ıı '•aıı.a . Porioklı. ••n aoterltrlnl ~ na varmıştır. 
ı·• 

uı· 

"' J>İ 
Bir vapuru 

l.oııdra 18 (A.A.)- İngU~ bandaralı 
'itttu.lte motörü dün doi u sah Dine 8 
llıU mesafede IU Alman ta,.,..resl la• 
"1nıdaa bosal>ıud_. ..wmıııur. 

bombaladılar 

l 
Tayyareler vapur ba.tınc17a kad&r 11 

bomba atmuı;lardır. Bdtitn miffeüe1-'

, kurtulmu.~tur. 

1sv1 ç 
Dünyanın en eski demokrat hükumeti 

istikla:ini ve hürriyetini muhafaza 
ve müdafaaya yemin etti 

Aliiıaiı Zırhlısının 

t y ı a ~ W~~üedc~CV~) 
J'Ue::iuc Q(linı iler!cdlll ~örUidü.. -~"' 

ni ı.am.ıu.aa l.irucut7 salill bataryaları 
alt:ş 'l'IL ıı.ım. .. n tana.resi oaa.lda il 
ve buJ.utıaı· ar.1.-.ıuda kayboldu.. 

it Ta silat 
E:>D<İ BİTLER Vk'IU>İ 1 

Berlla 18 (A.A.)- D. N. B. ajan'!I 

bHdil'iyor: 
.admir.ıl Graf \'On c'nbs l'JQ.ıl!d5.ı 

No. 16 Yazan: ZİYA ŞA ·tn 

kon er an 
veriliy r 

-c.e.I L hendenın 18 ( A.A.) 
artisinin tertip eyiediğ"i seri kon· 

fı:uıısl.ardan ikincisi dün hu~adn 
Balkevi salonunda vcrilıuiştil'. Dil, 
Carilı, co~:ralya falı:ü!tcsinden Dl· 
bçar'ın. Al .11m rrk ve &tay halka 
mevzulu bu konferansında \ ' illi 

S. Sökmen Süer iloe pru:ti miüet
tisi, ınemurJar, ii'retrnettler •e k-a .. 
!abalık bir dinleyici kütlesi hazır 
lrul ""'~ar. 

Konferans biiyük bir alaka ile 
taldp edilmiş ",; ~ok beğeııilınistir! 
Avııi nı~ksatl.a Hataya ı:elmiş olan 
profctör A "llrlHlir de bugün 
R •haniyede b;r konferans Y e· 
cektir. 

Balkanlar 
Ve p 

S.US)"81Ull br..ııasu As:rada iaıcilteıe ile 
Ja.arui: tu.Uqmasuu temin edeblJmek 
ol&r ki, /Jm:uıyanm ,.m.ı· l laalde bii· 
tim. vasıtaları ile ba.nu kmhı.e ı:aiqtıCı 
aeail.mekte4ir. Hindbtan üı.ubld~ lnk 
peuollui Yt Asya~ İA&:iliz mcnla
aUerl etafmcb bqhyacak bir So~ei -
İD&l!b m:...hu;ım2.51 Alılun d~iin ii-

11e .-ore bir dereceye kadar in.el! re.aJn 
prptakl kuTVelmi zaytıı:.tabllir. llbıcc 
ba:rle bir ihtimalin lahlllı.nka takıl!· 
rinde dahi A.s7aıLıld harlkn c:arp Cf'•
hesiaf'l hıçblr tesir y:ıpması mıimkıiu 
dei!ldlr. Bu böyle vido a ırl~i H•&
lerln A!m;ın le$Vik v~ teslrıeriae kaa
larak İ.nziltere ile bır h::l.rbe C":i:ri.fme-
leri de côriinü .I! Ye mantıf:ı »e.it Q· 

ran c-r-lmt>r,,ektedir. 
Sovyet Ru..,yanın Avrupa. harbln.ıl.e 

mhlecavl.s blr vaıdyt\e rçıuek&en l'İ-

7ad~ baz.ı emelletini tabak?.:.uk ett11-
mek iv tau arad.ıimı kabal ettirecek 
drll11er daha kuvvetlidir. Bu emeller 
de Polonyanm taksbni, Ballık Va.Jiyet
Mrlııln tlJJLi.h.l Ye FblLındiya harbi 
olmu..tıar. Sovyol E.iı!f •nıll bunu tak!· 

.. 1lıaş 1.;t Gr:rJ von Spee dl'"Dlir ahlL 
Ark..a.sm.:ia Taccma. oldn4o haltle :f~"''i 
;rava~ kCJytbu kllmcie batl.ıdı. Sahilde 
bu,ydlt Wr 1"1İı·Gh.ü ba.şladı.. ,Umanların 
leh ve alcyiı.İil:de "'e~ler yiikselQ·ordu. 
Biraı soW'& cep kruvazörü.nün yanıu
da.ki TM'om3. ile hlrltkle ku.ra sulan 
hadadwıa \.anlığı ve b!t hudutta A:r
Ja.ntlıı ve İngllla harp ~tnıl riuhı seri 
hareke1lerd• bulınaduğu ~orülliyordt&. 

ıtakJ..wda al ::•1BD uvıtılcıala aazaran, 
Una"'iıi\7 btikiiıneU Cf"Dlııin tamirl için 
nnıktasi mi.uldtU vermekten imtina 
eıtitilldtn dola3·:, rHhrer, kumandan 
Lan&Stl•>rfta. (emlyl baitrL-Uk lçtn emir 

vermi.ıı;tlr. 

ITaş gülle ve kereste getiren va· 
purlar tam zamanında yetişmişlerdi 

Gra.t von Sptt d~u • teuub:ı c!oi· 
ru ilt•rledi. l>irektt' Uüyük• arnir;.\lhk 
bayrat da .. ıılauı or4a. Bira~ sonra 
krun'ICıır göı.tlen caak lıulemıyutdu. 

Suat ~O yi 3 daklkıı geçe, l\Iont.cvldeo 
rad.JüSU .fll luheri ver~ordu~ cGI'af 
von Sttee l:r:ıdi trtttt"tf,e·batı tat fmclaa 
balınhattşlır. 

--. ukln ...,... ~ eıe· L 
şwnı lllıllri10riD: 

cGraf von Spe.•nlu k.Jun:Jı11da.nl Lanp
dorlf gembiaıl lerketın•k ls-lycttlı: 

t.ofulınw,tur.• 
D. N. B. ajaru.ı da re..-ımen ,u tebliı!t 

ıw,rettı: 
l\IlİDDET UZATlL~L'\DIGI İÇİN. 

Uru,.ua.y hükiımeti, Graf von Spe,
nio tamiı·i için lizım olan müddeti ver
mekten imtina elm~ ve bu s..:beple 
Graf von S5eenl11 kumandanı Pan -
ame.rika böl&'CSi hud~dunda ıeml<t:nt 

LiKAF SPEE 'A')ll. nm 
GEMİ İDİ? 

Ceııuhi Aınerikada Urııgwıy hii
kilmeti merkezi ve meşhur limanı 
ol:ın lo:.ıteviılco liTıiallUL3 yaniı 
olarak sığmdılttım son:-:ı. bitaraf 
Urı;ı--.. ua\ devletinin verdı iri 72 .;a
aUik u,~; etin ı..ilrııesi üa.eria~ dün 
&<~O at 23 de limanı terl<e • 
diıı kendi kendisini halı • 
ran Graf Spcc adiı Alm•n Cep 
kruwze.a y i ve SC)ft si~•m bir 
gemi ı.li. Ü• ~..ı. ...ıı y- i Jf:liz 
liı'asuıa mal alı uştlL Kn.va:Wr, 
aarbin besısıdınberi, üç ay içind• 
50 bin ton hacminde İngiliz tica· 
rel gemisi bdırmuıtı. Bu kruvazör. 
eeım i Atla t ik deni'Zinde nıiit • 
tefik! triıı tiuret;ni ihlal eden mil· 
M::ı ltir amildi. Bu geminin bPhşı 
Almann icin, ' ·eri ko!ay kolay ve 
derltnl doltltmılanuytta)ı: bityiik 
za~İ1tftır. 

G•af Sl'f'e, ii( 1!'iin ene! il~ b- 1 
g'.liz knıvıızörii ile yaphj; rnuha
tt'.eue. Iıo-'."ilizlcr 68 mafttul, Z3 ya
ralı wrmi~terdi. 

bahrJnağa karar vermiı;Ur. 
Alnıanlarn. göre, ayni nıuhne • 

hrrlc. Gn! Soeo :nrlıl·sı mü•ette • 
hatuıdan 3fi kisi ö'ınü~tiir. 60 ka

' dar da yPralı v;ordır. 

Diğer taraftan ötrenildtğıne göre, 
L.umandan Landdorff, harcketindttl 
evvel, 31oote,· ideod:ıkf Ahr.:ln eJç~int" 
uzmı bir ıncktup &"Öndererck Urugııa7 
buk~tn.i. 7:\rlıll1'ın tant-rlne k.ill. 
derecede dn1 .. u vermemc-:;i;:ıden doJ:l ... 
yı 1Idde&le prot ı;.slo etm~~~ır. Kumaa- ı 

dan. bu mektubunda, 72 ı-. ttıllik müh .. 
Jetin değil ı;e=-1lı~b1 harıt J"2'pacak ,. ı:i ... 

yelos, faiwt hattj, dcnl z ı• t:ıha.mmül cde
blh:l:ek b!r f1aic retırr:mr.-slnt' bile it.iti 
olmatlığını söylrmh~lr, Uruguay m:s. -
kanıJ:aruwa bta hallı lıankoll Te dljor 
ıarotft k dtsme n1 t vdu bhı ki.'jiıWı 
bayaiuıın mu'ali,TeU k · • ku
nı.t.ndan, tayfaaıu IL;Q'ahlli iL.mr;:.rm.,;:.. 
ve prot.e~to n•abJDlllda da Graf 'UD 

Sı; ... eyl laat:ı.Imua kar.ır v~rd iln.I bil

dirmiştir. 

Ge i keııdi lteııdl · ' orhava 
etmeden eı..-v 1 ınürettl'ha f 1nrl.-ztn 
701 ı.:,:_.i hmı ıı cı aıı:us!ı. 21 
yaralı el" liıua.ıı hastanesine gön -
der ilmi ştir. · 

Be'? :1vyet 
Tayyaresi 
Düştirül:l 'i 

l UlC ıtahiI ., \·ilm) 

G~NEŞ BaTAUE;;_ 
l\l.a.teT.a..:ocbki lıır.6i2 or.a el~bi 

Draı..e, h.uuse)·e bbut p.bh Oıi. ı_ı.MAll 

b.HUrmi~ı.ır. Graf von Sı>ee mauaııt 
' ualle ı.anı lD u 55 ge(c cwıe~ wua'a 

ran]a sehi111h>r.1n1. Sizler, 3·al'11Z 
vurd.u.ıuua, ' tanuıu.a taarıuz e
den mütetavlııe kar ı değil, hak - 1 

kın, hitıriyetiB ve istiklitlin ıni\ -
dafOPsı için hnrbrdiyorsumız. Düş
mauın11zın modern siiiihları \'ar. 
Fakat hiııiın de ceiik MÜsierimia.. 

(Bu l'l;'m.i.le.:lo ~r:'Jl. ıi.~ yuz cllJye 
Tsrıyordu. Nth!bf ve ta)'rimuharlp 
buy!ik bir remi alayı ılıa. bunları la • 

•lp eıl.U••'11u (1). Bu ceırilltor.ıı ,..ilreı
tf'batı . meStrnl tUra4rı atar· · .. eJralı 
cchcnaftni blr rilrüU.ürc bolii.rak ge
çi) or.tardı. K.ıirtktil{'r, eılı;ıcca alic1'
lar "511Hk, .ı.ı biQ oilt ~.r yarıp 

glrlşnu: lrr ılbl, ~AA ku•,·eU• rile 1-u
reklere sı!Qerl:ınl.L 

(Çanakk:ıki!cn d~ru c-=k-.n llu ersim 
doJJaama.ıun m.i1'uruun l'ÜfG& Bizans~ 

h.lar.ı bü:Ti.lk lılı' !<.tJtku ve Aı.rret.e dü
çar o>ihlıır. ıı:ır .. h•çblr tauı~ •• oofltı 
,.enıllrrd('ln ve deub te(lıizaluıtiaıı .ıat .. 
re~kep bi:" d!WUIJm.a.n\b cöriUdt.iij'ü ha· 

1 

1 

tıril g~th·Umi.y"i'dU. 

1 

bulurlarsa, zinciri mıid•faa eden 1t 
düıman ıemL'\iudıeJ:l mü.rekktp olalı 
küçıik donanına71 7akaf'ı1.klar& 

Tıırk Amiull, biilun kunel!ııl ltll 
(dnclri Jıumak) 111e.eı..ı lb<rlndo 
telr.sll cıı;, llarJ> n.dfcsbıe ba~ladatı 
l'ibıdcll llibareıa. Sa.raybum.a ('ivırw .. 
da. kanll Jı.ıı· pl:ıtre a:hj t.L 

Tıirk ,\ıulraltDbı Ül")ı:s:Dda. \'e_.. 
tll1ı kadlrKaıaruun _.'\.n::tlrıt.ti (G.ıl>ri7el 
Tnvhun) bu!t1:uıyordu. Bu ilıtiyar Te 
ccıı9Ur amiral. t hııi.~ hırt ... ı.~a.nlllt , ... 
)eminin sertfbu:~ h12tftt ctUi 

l<ar.ldL 
l-:.en ~ı~ J gllıl muta:ı lP Yt Jlk a

sıfı:ule1armi b· .na topla. ıtı. BllD· 
la:rdın :l.a maitelL'1d 0' tit'r de &11. .. 
Mıl•u~ dind:.r. ceı ur 'ff' feı.IU;: r blr ... 

101ıtiJl er dıt ye hWw.'~ 1ıir la· 

tun nnc ra iple.r tl f" vardı. 

B!itüıı btuı r. Tür?• .\.mlr:.t.11 SUleJ'"' 
man Beyin firldctli he< umlJ.ın1a bil
J''llk bir inat ve ısrar iie ıtauka\·emet 
fdl.JorJar. Bu hücumların \r iadıtı sa-
man: 

- Allah uğruna harbf'di:tonı.:ı. 
Diye batırarak, harikv.l~ılc bir ta· 

a!'Supla Tur.k ililılanna ı ·ıu~ıerıol C'&

rl,,-orlardı. 

(Bu mattı:a..ra, bL'<IhaJıt Blıl.usbla.rı.. 1-

mtt~izlıkJere ve ~r-virl kabıll. oı.nya.a 
deh~ttlerc: ,J3rkcLt!. Yllc'lı.ıh.kları blr -
denbire o dcrrce l\rlh ki. " • mW. ... 
faada kan,wacakl:ır-ı :I! -f.:r hll.l.)' l!ian. f 
birdenbire M>ua\:l"rc! .. 1 ıa, b• 1.u ka
dar \.'llkA& &elmi., ota;ı. eski muha~ -
rahırda, fl)u'l AJle'ak kal"'a cihr tinden 
nliid.:ıl':.1.aya liizum cunnüş!erdi. F~kat. 
timdi tlenlz clhe&indtn de harbtdlle • 
reji anla•nlmC'.ı artık payau<oız bir d"h
şet.e kıpılmı ~ !;;.r .. ( .. \.tiz) h:rden h.an
l'l~ine befbılilıYaçaklarını p.~ır.u::ık 
der<'c~·de. fikir müva:ıenelt•rinl kaybet
mi .... ıı.ı 

Türk Am\r~lt ~Uh•.sman Bc.r. BlzaJı 
snrları önilndtn bti ·lık. bir haşmet ve 

b.eşbeU. •~tik.it:• Nnn. ııı..t-.. ll nla..n
na giril • Bban:Jt.12na tÇ..tte: ... ütan. ••· 
muıı ~<rdi:;.kri kQtiilı. tL,;,, ""iiaa 
llewlı:ledl. 

Zim'lri nıti•:.tı.a eften m!l'ht llL ele• 
3aamaıun ba~ami Uı#ına., \ ·encdikll 

(l)lyedo) la~·bı ed.lmL.ıı. Bu ıla ee. uz 
İ ve ko7u mutıas ... l\l i.>ir ~\""all't lcll 
f Asul am.&nda.. deoh: h.arpltc>r de de 
t ('Ok mahlrdt. Görı!ll!TOJ' I, Tttrk A-

l 
miralı Sô!c)·ınan Btyf.n va7Uesl zahi
ren rok bA1'H bir m~nza.r:ı ;1ır;rt'!lmc le 
bcrab-ı·r, haldka\te ı;ook ft-t!ud'. Çünkü, 
o da.r.ıcık !ılahad:ı, bu derecede ş;iddetle 
nuitlafaa oh1:.uuı bir nokt.."\Y& yakhııınp Bu Hının bn~Un (Oobuııh:ıl1o1.•e sara

yt) ı11n bulundıılu y('nle idl. ... HizAM 
tv;• -' '• .. rl.nb! "" rtsin ... ,:ftre. 1'ürk do
nanma!"lının tesk.11 f'ttitl hıt1 (t MI• nl· 
1::1 --ı. Ô"'l(" i-ıl. 

1 
iş ıtılrruck, o kadar knfıt)· bfr Mesrle 
d<'llldi, 

1- B.ı.şta. Balıaotıu Süleyın&I\ Be· 
yln ru~u.nu t~ı:van amiral rtıT\tsl ol
mak üzere s:v-oi fiislemdc ka.d~rg:alar. 

2-- Önl~rnı arkas:ı.da, _ ikinci !<;U•ıt 
ht.rp cı:afı ,ı:rmtlerlnl t<""kil eden (tost•- ' 

lar. 

(Fatih) Bu işle oya.1 .... 1.ın d.ı11an~
ya blr muvaffakiyrt ' :lZAttdJtmt~ Ul· 
msk 'r.ln, do11aJ3m. m bir k nu !te 
( <talat') ltttrin~ '1lr lal\rnn f'11trl 

nrdL 
Suley""'1l Hey, hafü bir !!hı ile 

(Prenkl'PO) ad~ ına gitı.ı. 6\ir•da ~ırb 
ciılW kü. u..Uerlıer t3raf d n n1Udafaa 
eQ,J k k.\l\'\."tW bil' k;.le mt-\"CUl İ· 

4i. Bu k le. &.ın'lırdaııtM-rl tarihi bir 
va.ıife ifa ediyor. B.i-.a.ı&S lm~r .. t{Jl'la-

3- t~Oncu nıd•. bngünün (avlı•) 
ları mabiyetind~ otan (parandl) lct'. 

4- Dördüncü .sıracJ:ı. h;;ıfl! fbrJk) ler. 

Dcpn, zahire ve r.;1;11 ·c (e"Tlllcri, da... rına meınup nice J'-re vt• Prtn't"'S-

!' 

1\tiçük hvlçre, ıblmi sulhu be b.li· 
lün diınyaya miıı:ll le>,kll eliel>Ulr- b· 
•içrede ırk birllil, Usan blrll:ll 101'· 

tur. uer lisan k.oou4ulur: Fransızca. 
lltnanca, itaıyanca ilah- Dın blrlfll 
de Yoktur. lsvtçrelUerin lJir lldllll lla· 

loııı.. bir ır.ıs ... da ,..,.ıeoıandır. Buna 
ta.emen milli blr blrhk vardır: dlür
>l1eı birliği: isvlçronln bvkre kal • 
lt\a.ı,L,.» 

Her bvi~re vatandafı bir askerdtr •• 
Talim devresi bitti mi - 20 yat;u.ıaa. -
kasketlııi, Unl!onnasuu. tüfef.ııt evı ... 
ne t0turü.r. NermaJ Z&maD!&rda Ot • 
dunun idaresini mlralaylar temin ..., 
derler. Federal m.ecl , acluberliie hı
zwn .:örünce bir eeoeral tay&D edr. 
Yü:ı. senedenberi İsvi(rede dört l'tncral 
ıa.11.D. olwım~tur. 1816 da General Dil ... 
tur: 1870 de General Ilenoa; 1914 ile 
General vnıe ve ava eylfkhi.Q birinde 
ile Gtteral GtllulL. 

ben ve avttefiltlr-rle m.\tha<i:am~-.a 

,ce('mck-mtn daha tahakkuk ettfrmtk 
tst-edlklcrl en1rlltt Tar nııd1r, bunlann 

J..a.yoo.:.u.rken 1110~ bir lııa.lı&..ül..an 90lU'a ı 
ba.J1U1 ır. Intuak yulı:ubuıdugu anda 
ı ~ nıı murctıd:Jıatmın IM.ı.dıi'i •andauar 
Uıa .~ nw me:wlt.Ue buJ.tm11701\l..ı... 

•Vat nulı, k"•Jtürünü "·e ~re ... 
fiai müdniaa için karımı dök"n, 
ııefsiııi feda eden Fiııla diva or -
dusunıt se15ınlurmı. Bütu,.; \atnn il 
bUtıın diinyn kalben sizinie be • 
Tabcrdir. Gelecek nesiller, bu {c· 

ha tt.~t elbette T1" Ortaköy &1.ltl11trhıde f('rln mf'nfa v" »lAkl li ot..n meııthUI' 

df"mlrlt-mh;l('rdL nıana">hrı ıauh..1fa:.a '~'Uyordu... ,. 
~I .. 

••• 
~-

P' 

tl' 

• 

L 

Bn •ibll mllU koruıe:r batkanı 11111-
ro Yalolon söylemi.,tlr. İsviçre ' yüz 
'tnedenbcrl bitaraf tabmf, Anupan 
•at an lbtllıiflara. ba.rptrre karışma -
... L,tır. HerhaW bir mıilttnlu karşı 
•kanının son damıa..-.ına kadar mub
tıemet e.&mlye-> karar 'vermlttlr. 
İsviçre federas.yoou. bet aı;nr suren 

bı.iicadt>ltlerden MOUra teşekkül etmt,
ttr. İlk kantonlar, mukaddes lmpara
torıutu temstl eden Hab9burclara ı.,..... 
~ı:ram etUler. Da:Yalannda mv.Yaffak 
Qlunca dlfcr kantunlarla birleşerek 

hudutlarını te•bll tllUer. 
LYtıçre, kelimenin (am matuL ile de

lnokrat bir meınlekctUr. Bunda. cka
btııe buJıranı• nedlr blllnmez. Yedl •-
1.ldau mürekkep bfr federal konsey ta ... 
tafından tdare olı•nur. Bu konsey, fe
deral mecll~ taratmd:ın ve •ürı 8e.De 
için Jntıbap olunur. Yedi azadan biri 
lıer ·ene konledera<.f)'on rf1astUne se ... 
tUir. nu reis a7nt zamand1 Cumhur ve 
~rlı\ meclisi rl7aacU va.illelerlnl de 
ifa eder. ı eonkinund.ın 31 tll..kianuıı 

1939 a kadar rola Mi>•s ö Ellcrdlr. 

Yabancı dil bilen 
devlet memurları 

Yabancı dll bilen dt"•l~t mıflllo.rlan .. 

11.m bareme l"İ.ııre bJttr de.tteo terfi et
llr!lruclerl tçbı tlnlvenllede ilntıhaD 

o:u.ıaeakl&rUU 111ZJW.llılr.. Bu iınLiltawtı 
l:nıvu ile ed•biJ'•I falllilleıılnde 411 

ProfMrlerlndeu mürekkep blr be7e&. 
huzurwıda önümüzd.eki hafta lçler!nde 

rapıla~atı anla.-;ılma.k.La.dır. l:mir be.k

lcnm<·kt.edlr. 
Oiger taraflan milteaddlt manurlar 

\İnivtnlte Rek&örlu&tinc müracaat •· 
derek blr an tvvel hntıhan olmak ls

tcmokledlrler. 

İsriçronln askeri teııkllata oolt mti· 
keıameldır. Bir çiftlik uşağı, bir saat
le mülleanmcl bir süvari neleri olave
rir. 

111 ... ı;o. Bera lr.anlon- lldııl\a 

çlflliilade -klık yapan Vleder l>,la· 

den cetdl, ıteferberhk emriai a1clı mı 
ilk evvel atım tımar eder. &:erine e
ycrlııl vurur. Sonra ü.nifomra"iını ai • 
yer. ... apoletlerinla üzerinde 9 WlC8 

ıüvart alayı yazılıdır - el:oneıttlnl a .. 
7a.i1oa cer,irir. Sert elll köylü lıeybeW 
bir a"ker olmlqtur. Eyerini» kubmluk
ları llfek Qladıır. AbDa attar. alayı .. 
nm bulundutu yere cfder. Arkadaf • 
Ja.rını bulur. 

Ba"J ıın t:ei'a odwnea, ~ko lüJı.. 
dır. VaL:ınının cla\'etinl U..iilort ~teri ... 
n1, ('OCtıkle.ruıı. bürolarını.. tarl;ılarmı 

bırakmı lardır. B~hk('t aar.J.ahnı U
ra.ya eekmii; odun('U balt.\s ını duvara 
asmı,.,hr. Htıısl ~akindir-, he~bt Jt"Ö9-

leri parlaktır. llı·p ... lrin TVoii vatan • 
l!tlklil muhabbeti He earıtm.aktadır. 

Doktorlar içi 1d e 
fakirler de var mı? 

mel.':ıuu nedir'!. 

F..lluıki.b -il ııelUalar da ıok mıi • 

bo1,eh~rden bll'i d~ cB.L..,.&raiJy::ı• wr. 
L.C, bı:t ıettdd:lt no-t:ta~tdır ki. Wr ta

rat~au. d:ı t\oıaanya )'olu ile bO\.)'etle-
rin harlJi Balk.ııılar:ı sın:ı.yct eLLırıne;I 

lhtinıaliue yol ~l)'or. ı•uıJ.and.sa m4-
hanı.esi neıkc.le.lmu! lSov7eıJl:rin 

Basanb.ra11 ı.stcyıp 4tem1Ye~ ... e.ri, 
Jtumvıif.J"ın bunu ceriyu verm::yı mı, 
mWurebc elme7l ml turih cd«JUeri 
mevsuu li&erlnde k.J.i i hi.çb.r -ey auy
Jenerne:ı. Ancak, ş:ır:ı.u mu~kk&t.tır 

kl. Sovyt.ıer blr Utwya harlwı:c cir
m etl l'Ö.ce a!rlıınudıkça n:ı,k.a.nJ.aı·a 

hatbl l't::Utmck b1tmiy ce-k..ler ve dı

,Pr ecnebi devlt:tleri.n de- Jlahrı.nlara 

glıme.,iLe veya sa.ık nH' n:IOJ~aade 

etm•.)CCt;kler lr. .Ba•k:ıalara lA .. roin 
l'tbaeaıra!nhı bir nt.vl gig•rta!.ı da mu-

bk. kl c m!'tdaat W-:ta•lırnun .-..ar
şıJı).lı nöbet t ... IUlfll olınU:&ada ve ol
makta devaın edecekUt. l>iuaenah•yh. 
ba vazi)·ctler iea tı ı n .. ~k~uıLıra. lız.rbin 

l'elmeW içUı bmıU IJC;j ı.i.ııllrdc kuv ... 
vrUi ve nıııh.altitak. b.r sebep )·ollt?Jr. 
Yakandanl>eri ayn ayrı tahiii r-UijiGlb 

Gcm.i..n.n tçiLde her tarafa pe~roı dö
kuu .. ~.ı \çlıı beri bir 1an'w b~~anu1 
ve lht.~u..ı.ı ).tontevideo Ok..Ya».us.WlUD bu 
nok,~ı.nda yuksclen muarla m aı~v ı-ıu· 
tuuJ.aruıı seyı·u~misUr. 

.ıtENO\'N• ve cARK llOYAL» 
RIO • dö JA. ' EYitO'DA .. 

r.oma lS (Radyo)- inrfli% harp re· 
mhcrJnden cArk Ro!'al» Ue .Ret:.OTn> 1 
mı r..ı. tiö jım91ro Um· nu:ı.a. ~14lg1 Wl-

d~llyor. 

İngiliz ba.rp &tmdf"rl JIUaJ.ıa..ı.•l 'Ve 
a abya:rlar. Ntl'\TfJ s:ıdettlrlcri .... 

IAm ıki:IL. 
Uu sab.ı• ı.oa•ra rad.1o~tınuu '\.'Cr

tll.ti bir ltaltttr lfOre Alnt • 6Hllıhıhu• 
ken4i kea-ils ~&\ırWJ:'*·"' tnltLoi Hıt.-

Jer \•erm~tir. 
DYO YA.SACI 

Parls 18 (C.ı.d:,o o P;;ı·ls)- Boenos -
Ayrestcn bildırllC:ı~;l!lr ı:-Ore ArJanUn 
hUklımetl, Ahn~ıı radyoları n ın verJik
lert tebllğle. ln Arjalttln radvola.ı., ta
rafı~d:ın neoıarhıl m nctnı !tr. 

KUMA:'ıDAN' Kt;RTUL~U 
l fontc\·i ılco 18 (A.A, 1 - Arj.>n

ti:t Jınınızöl'il L:bn!ad'ın hir tah
lisiye sandalı Adıniı'al Graf Von 
s~ c'ııin kuınandnnmı , .e zabit • 1 
le• ;ni bo...tarıw~tır. 

ı- Almauy:uuıı lktı di mf'ıu·a·.ı .. 

lf'rl Ba.Lkauların k.uVjnwııma ~a,.ehlir. l 
cibi baJııJ.D. mü.telı&ri2 4l·1Ulerı de ~tl.ft ... 

Şehrimizdeki muhtaç doktorlara L4nln: 
yardıın •diluıek üze.re Türk he -
kimleri cemiyeti taraiınıl.aıı bir 

}{LCJ'AR. 1\ İSİ DEVAM t 
EDİ>'.OR 

lontevid~o lll (A •. ) - Alınun 
pe1wl ııcmi&i Taconın. Grııf Von 
SP"e'llin tahlisiye sandaUorma at· 
hy•n mürettebatını topl:ınuştır. 

vardıın sandı(:ı• kunılmbı. icin 
bir proje hıınrlannu~ tır. 
Aıadan c!okt"T Sükrtl Emed 

tarafından vücude ııeti.ı:ilcaı pro
jeye güre bu yurdıınlnr kar>;ılık • 
sız olacaktır .• \1unv<"netler yalnız 
azoların kendi ihtiyaçları için ya· 
nılacak: nile,·i ilı!İ)'aclarn karşı 
vardım olunmı:va<·uktır. 
- Yaırdamrn miklnn asgari 2 aza· 
mi IG()(I liradır. 

ı- Almıtılyaınn ,,e Sevyet llasya· 
wn. liaıyaıwı v~ m.üteeflk.le.rin; ,.e b!:ıf: .. 
~t ve blndefs Balkanlıların vaziyetleri, ~ 

lllıf'nfa.a.Ue.rl, ı.atam ye ldtallcri arasın .. 

tıliJıi.i ıe.zauar &Jkaula.rd.a. sulhu ve b· ı 
tikntrı mill"mmen bulundunnayı iea.• 

etti.rmek~dir. 

:;-- So\"yeot Ru..r,;ya, .i\vrurı~ h'rbi ka"
şısuıda tedafüi baı· kette• Ye fır:>ah.aa 
lstifad.e hududu içinde kalmaktan dışs .. 

Liıua.ua ıncnsop lıiı·çok bilaıeC 
vapurları kurtarnı i ·ne ardını 
ltin hareket .. ge~nıi<Jımlit. 

uıılc,·ide" 18 (A. - Ueul~ 

dak3.rJı~nız!. f:ahrnınanTı!fntzı 1 
t>ktlirle yaı!ederclttir .... 

Rmna 18 (Radyo) - Stalin, dön, 
ltar · ci'.l'e ltemi•ed Iolotofln uznn J 
ın:· dd t röri~ru .. s ve son Pli ertlu 
şeflerini kabul etmi~fü. 1ühim as
keri kararla:r vcrildiii ı:annolu .. 
nuyer. 

16 TA K ALDJLA& 
J.,ondra 11! (Raılvo) - He\ıiinki- ı 

den h'ldiTilivor: l"in kıt arL La· 
1'"!!'1 röfüııi.il1 hir<l7. 2e!"İ.:JiııdPkİ 
ı ü ·t(\.bk4'1n mevzi\,. & ttkiim•~ıtr. 
Be~ Fin tavvl' i Rus kıt' arı öi· 
:z rİ!lt'\ hor1 · 1 l~·r ~tnııslardıT. Hat=' 
bin h:daveti nher• Finlerin t:!i
n<" ı:-eren Ru...: tanklarının sa}·ısı 
7G yı bulmu•ful'. 

Üç aylıklar için 
Tt•lrnüt ve yetim n~·lıklarının 

şlmdi~·c kadar seneıle bir de
fn. mali senenin '."'On ayı i(i~nde 
yııpıl ıakta olan kazalar ımısında· ı 
ki tah,·il nıuınnclcsi senede iki 
d< fovıı ~ıknralınıştll'. Bnıılardan 
birincisi DlllY~~ta, i.1<iucisi tle teş
....... ~ııide olauktar. 

ŞEHiR TİYATROSU 
İST1KLAL CADDESt:NDE 

KOMEDİ KlSMl 
Bu akşam saat 20,30 da 
İKİZLER 

• • 
HALK OPERETi 

Bu ak~arn g da 
Zozo D•!mas'la 
ENAİLER 

Amiral Sült-ym:nı Bry, 1'1erlnl o de- Süle>mafı Bc;y, kanıya a'!>kt1' çıka.-

l'f!ttdc r.nmtaıam begp \'C Certlp et .. rarak, bu kaJ'eye taarruz e-ttl. Fakat 
mi~U kl; 3·lne a ı-j.inlerde Karaıden• • mulıafııların ~nndane müdafaa ·ı kat' ... 
dA!n sol ve (Sıuııl !ali ıa, &tılle, 415uıda. kdeyt ~rrmrdl. ::Wtilea.1dil 
(Ayaacıkl onnantaruıd:1:11 ktro.:ıte •e... 4tfa t tn1 tekHIJr.de 11la11d\t,.U da, 
tiren tıir naklfyc fllo~u da tam u.ma- bunu dil müdafilere dlnlclt'mf'di .. B"l-
rundı& )'t-ilwrck, ltü~ dGluUlm.ar& il· l aun tnrln~ l'tmlt.Uerlne bire-ok çalı 
tUı:ık "~ l<"rcist.L ı c:a.rP• &oplatb. Bu111 n kale du.nrlan· 

(latlh). harbin ve 1rnıha.."'8.n111n baş.. nm altma yıJdınlı. tlzerlne ele, çuval-
ı dı~ını 11:\n l'lını~klr berab<!r, TürkHi· 

1 
la.rla :ıitt ve kükürt döktü-rdü. Her ta ... 

fD:n (mtrtltk a.n'an~t) nt !1.-ıddr 1tal- ra.ftm eah1:ı.rı ateşlt'ttL Korkun(' a1ev-
r.uş: ıer. maı:ı:-allardu içeri hücum tC:.erek 

(ı:ter <:tt bir, ltıı..rt)f'-tm\.-dPn lhlm o- l kale bedenlerine kadar yti.k. rlcll. 
Jacak oluna, ah3Jlnln ne mal 'f'e ne de • İnatçı muhaft?.tard'.\n !>freokları, bo· 

canına kat'iyyen dokwı..ıı.ı1a..eaiıN ı tacu du.m.an.la.ra da)'1:lna~nk tes • 
taahhüt ederlı:ı.) Ji.m oldular. Bir kısmı da., teıı:llm olmak 

Dl)' • :atra.u fım.-r•ton1Jt• h:ıbn yol- t b.t.ksnesDe •-..rı eık.arak ka.çtılar ve 
lamı tı. Fakat. ()fuksdd tw-ltle) )'I 

1 
bnd:ilerhıl dealaı attılar. 

mw.h•m ı;ıtara tt Um. etmt·m 7ı a.b. .. • Prtnki_po kalesl. böylece .ı.ııptedlldl 
de.ylb~n bup:ırai.orwı ~~i cevap ve.r ... \ Tilrk donanmıc.ıı da ilk zaff"rinl burada 
m~i u..ıeriııe. harp, ltutun dtb~t \•e. eldr ettL 
fecaati ile hıışıamıştı. (Devamı var} 

BaradA, kar• mn.harebtl<'ri:ndcn 

bah<etmek sadadımullan bari .Wup 1 S p O R 
lçln, hu uzun t:ıf!)iliittan s.arfına'ZJ.r e- ı 

deeetl:ı.. Yalnu. Türk doııanınasınm Y 1 1 F b h 
bar•k•lmı takip ile jktlfa evliyer.tlz. ugos av ar ener a -

* FaUb.; kara ordu~"UDUD ha.ttk.!hnı tft. 

ine. he•aplarla t yln etUtı slbl, Tıirk 

donanmasına d• va·ılfC.!ııln. l ınster • ı 
mf,;U. 

DouanllliUUD bir lusmı: İsı..ı>bal. 
sur1arıam ce.anbu .. Tki köşesinl ~ 
eden (&lermerkuJe) den itibaren, Sa
rayburnıma lr.aur ıınJ'lıı shttn Bl
tans surlarını taras'iut vr ttlıdit ~e

~tı. 

Blr ktSım. l'f'mllf'r de Sarayburnu ö.
n tlt" delael.Nklar .. Limanı kaptvDa 
~lnclrl kırmak itin zincirin mf"rbut ol
dulu 11oktalan Torlıyacaklar .. İmkitt 

( l) Gemilerin adedi hakkında Ye· 
rilen lm maHimat, eok mübo!J.ııalıdır. 

çeyi yendi 
Şchrlmiıde uıi•alir bulunan Yu· 

goslav lalmın, ılüıı ı.onuncu ma • 
cıııı Fenerbah~e ile Taksim slad • 
yomunda yaptı. Hava yağmurlu ve 
bozu hı. Oyun sıkı heyecanlı oldu. 
Neticede Yugosla\• takımı 2-0 Fe· 
ncrbnbccyi ma~lfıp C'lti. ----
Menemencioğlu Paristt 

Londrada bııhmmakta olan Ha
ricive VekRlt"ti umun1i katibi ve 
Tü;k iktısad henti reisi lliııman 
Mcneınencioğhı, dün sahalı toy~·are 
ile Parise ı::itnılstir. Hryetimiz Pa
rl<te de bazı temnsl:ı: ~apncnktır. 

İhtikar aldı, yürüdü 
Diğrr tnraftan n\ezkiır cen1iyet 

tarafından ölen doktor nilelcrine 
verilen par~nın 1niktnrı &ı0n gün-

rıya (ıkmadıkça Balkanlara harı>' l'e .. 
&iremez. 

Rütün bunlrdan ıonra ve bunlarla 
laıerabt'r Balkani.arda.ti clunımu mub;ı
fasuıncla İnlal1aaın U menfa.ati lyi ... 
deu l)'i~·e teva.t~uh elnli'i bulum:akta. 
dır. Kont Clanonun nutku. bu nokta-

Graf Von Spe<>'uin, tam .>lonte• 
viılcoyu giren gemileri ak>eri za· 
ına» demir atlıklara y"rde kendi· 
ıiui l:ııa\ıruıı~ .al'>l\" ı ..ı.\lonlevideıu'da 
,iddetli hiı· infial uyandırmıştır. 

' ' • 1.-- l' da ~j;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiüiiiii~ G rn( V un Spco> nıu <D"-1. ııuan 
soniscfair.i müskU.ll'~lireceklit. 1 
Bı~ cukn:., ancak d;namitle yapı· 3 AHBAP ÇAVUŞLAR sizi kahkaha ile güldürdüler ... Fakat; 

.. bah '--' · gelen Tica· !erde 1000 liroya baliğ olmw,lur. 
Dun ıa ~Cnuınue -<>---

ret Vekili Nazmi Topçuoğlu, b_u· T ı czeldi 
rada bilhossa ihtikar mc'Sclesılc ren er yine geç ~ 
mf'gnl olma~ bil. lamı hr. Vekil, Diin Bes saatlik rötarla gelen 
scvııhali haklwıda uııları •ii~lıı · ek~prcs trer.i, bugün de diirt saatlik 
nai~lir t'r Rötarla gelımitir, Ilugüııkü 
•- Burada iki gün kadar kalıt· eİ-s.,re»le uon,il olarak Avrupa • 

ruk ihracat, ith:ılfıt hlİerile ıneş - tl~r: nlcın1cktilerine gitn1ckte olan 
ı:ul olaı:ağım. Y~nl kurulan ibra· altı İranlı talebe ve Aluıan »efa. ı 
~at birliklerile temadar yapma a rthanesl memurlarından biri gel-
çulışacağım. Bifüı1'sa mc~;::ul ola· mi ·tir ı 
cr.ğnn işlerden biri, ihtikilr mc~e-

1
. - :..... it 

lesidir. Bu husı:slo alacnğıınız lcd- KISA POLİS H. BffiLIIBJ 
bt lcr, t ıınamcn i klısadi olacaklar. \ 
Her halde, ilıtilutnn önüne gece • * Kurtulu~ta Filozof soka~mda \ 
ceğiz.• 33 numPTalı Katiucnin evinde yan-

1 İlıtik&r, birçok ıı adddcrdc git- makta olan .:lleryem ana kandilin· 
tik~c daha çok h'sse<Hıınektedir. den yangın çıknn• ise d2 siraye • 
R ' kÜı lOhn veni, mlihim tedbir· tine meydan verilmeden •öndurül-

le 1 ısı bcl.kni\·or. müşliir. 

dan sarih ·ve nıühhndlr. At ~•şdıyor ld, 
İtalya srtık maxire :tH e-meller ar.ı.

&ında k.&lması tabU olı.n cbayat sah~ 
!il» gtbl nau.:riyeJerİ.11 dışında Balkan
ların buıünltil nlıa..111nut 111ahfuz kııt

masmı kf'ndl mf"nfaatlnl:ı. , .. e politika
sının tcar1an ara"'uıd, bnlundoruyor. 
Zlra, iıaı1anın bltarafbiınuı <levanıı .. 
am. Akcleniı: ve Balk.anlarda 1ttlhun 
mulı&faPası ile anıcak müınküıl olduiıı 
'"ikil'dır. Jluf'un f('ın d _ İtalya B!l.t
kan1ardakl ve Akıl *.zdckl vaoılyetlıı 

tda.ınr ine tt ma.hfnoılyeiJn~ ~.-attardır. 
Ecne l bt.r teeavü "'"' tsttF1. lu.rıe)'e~ 

ti nin Balk>nluı btıhdaf ellll 1 tak~l-
rln Sf" bu rı evi kuv,·e-Uerin ay11I 7 ·ı

ıııaııda İtalya ile çaroısınayı da .t:ü-.e 

Jacak uzun ir arucliyattu soara 1 
kall<ahalnc•kbr. ı 

.. ru~1ı.~ll' hüki1m..-ti. toıuirat için 
lüzumlu mülueti vermi olduitu 
kanaatindedir. 

Sanıldığına göre, Urugua) ile 
Almanya arasmda bu r;eseleden 
dubyı bir hadise cıkacakttr. Filha· 
kilrn, Alman gemisinin, Bcrlinden 
gelen emir üzerine batınldıi:ı tnh· 
ınin olunmaktadır. 

••••••••••••••.•• f 
ft bf><i:alıa almaları 1cııp etmckWLr ki, 1 
bu tcapla da bto ştiphc.~lz: 

- Ne b3na, ne sana ... 
Dlytn bir miila.haı:ı 'VC me\.-eudly&- l 

tin ,·arhiı bir d~reccye kadar eı.Ue- 1 

ve 

A RACi 
POLİS HAFİYESİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

DEV MAYMUNU 
Sizi; Korkudan, Heyecandan ve bilhassa Fazla Gülmekten bayıltacaktır. 

Senenin en büyük Türkçe sözlü filmi olu bu Perşembe akşamı 

bilir. 1 .._._il.il __ 
ETJ::M İZZET BENİCE , 

SARAY SİNEMASINDA 



/ .t - SON T S L G a A W- lftnllltNCl.KANUNU9t 

.lhıntdıe• Ya,....ıormın hııtalıına, Anne "" Jlabala.rm Bllııktıa 
Teveactilıl<rine Mhlıar Olaa 

Çapamarka Müstahzaratı 
lkincikanun 1940 da tam çeyrek asrı id

rak etmek bahti
yarlığına nail 

olacaktır. 

.... 
SABAH, OGLE, AKŞAM her yemekten sonraı 
günde 3 defa diflerinizi muntazaman fırça/ayınız. 

lstanbul Erkek Muallim Mektebi Satınal1118 
Komisyonu Başkanlığından : 

il' 
Clııal Miktarı Mııhanımen Tutan ··•' 

Bedeli tetııl'~ 
,.ı 

l'lrtno ,,. ı.uu lıabnbal ••larmı, 
Awırpal bir ıanda ,,. ndls bir 

Beşiktaş. - Kıhçali 

lı....ıl ktlln 'elınlk eoeri.Yle 
n:re«e bnal n lhıa.r eder. 

Kuruluş tarihi: 1915 -· 

ı Devlet Demlryollan ve Limanları [ 

Muhammen ~ı~~=ıU~~:r:=~ !~~:!,:::. u.~ num•- ' 
raları apjpda 7uılı alıpp travenler Jıer U.te ınubtevıy•lı "7Tı ayrı llıale edilmek 
Qu ... ve kapalı zart usullle 28/12/1939 tarllwıd• sa•t 15,30 dan ltibar<n Anka· 
roda ldare blnaıımda salın alınac8Jrtu. 

Bu lie ıPm>el< lstı:yenlerin ait oldutu lıste biwsında yıwlı muvakkat teml
nat Ue kanunun tayin ettıti vealkalan veleklınerinl llo7ni gQn saat 14,30 a kadar 
komlsyon rel&lli!ne vemelerl IUımdır. 

şartnameler parasız olaralı Aııluırada Malzeme daireainden, İzmlr ve &ski· 
tehlrde !da..., mapzal•nndaıı ve Haydarpap.da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 

daptılacakbr. (10212) 

Liste Miktar H dıal Mubı•men bedrli 
adet behrıl Mecmuıı 

LK. L. K. 
1 111.900 Cari bat 1ıann 1 80 201.080 00 

traversi 
10.000 Köprll me:ıe G 00 60.000 00 

travenl 

Muvakkat 
lemin ah 
Lıra K. 
11.30S 00 

3.750 00 

ı l.ıııı•3 .... 1 • .ooo ........ • ............ '•e•o .... 1111e•.6•o•o•oo .... 1111.4•9•s•o•olllııı 
1- S9 kolem hırdavat levazımı müfredat listes.! mucibince pazarlıkla aatın 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Jlınncaktır. 

11- Mulıanımcn bedeli 448 lira teminat 36,60 liradır. 
JII- Pazarlık 20/Xll/939 Carş.,mba günü saat 15 de Kabataşta Lev8%llJl ve 

nıtıbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV- Müftcdat listesi her gün aBı.U geçen şubeden parasız ahnabillr. 
V- İsteklilerJı pazarlık için tayin cdile'1 ıiln ve saatte % 7,5 güvenme pa-

r: le birlikte m"2kCır komisyona gelmeleri. .10416> 

* * ı- Şartname ve numunesi mucibince 26,5 m/m 270 bln ve 28 m/ ru 330 bin 1 
adet bobin sigara kfiiıdı p<.ı.zarlıkla sab.n a lınacaktır 

il- Pıızarlık 15/1/ 940 Pazartesi ıünü w•t 14 de KobaWşta Levazım ve 
~Iubayaat şubC' indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fis :üllerde, kanayan bas\U" memele -

rinin tedavisinde R.EKTA patı şifayı temin eder. 

III- Şart.name ve nilrrıunesi her gün sözü geçen ~ubeden ve İzmir, An.kam •,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
baŞJ'nudürl{ı;k.Jerinden parası:: alınabilir. 1 , 

IV- İsteklilerin verebilecekleri miktar O.zerinden ~ '1 ,5 güven\rıc parasile 
veya banka tcıninat n.ıektuplarUt: blrliktetayin edilen gün ve :;:aatte mezk.Qr komis· 
yona gelnıeleri ilin olunur. (10117) 

Haliç vapurları işletmesinden : 
31/12/939 tarihinde kontrat müddetleri bitecek olan Köprü, Ka

"mpasa ve Fener iskelelerimizdeki büfelerin yeniden bir sene müd· 
tletle arttırma ve ihalesi 21/12/939 per~embe giinü saat 11 de idare 
ınrrkczimizde müdürlük koınitesi buzurile yapılacağından isteklilerin 
·!aha evvel şartnameleri görmek üzere Gıılatada !Uchmed Ali Paşa 
hanında 51 No. lı idare merkezimiz bürosuna gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kumkapı orta mektebi bakkaliye•i üç sene müddetle ve 270 lira 

'ICnelik muhammen icar üzerinden kiraya \"erilınek üzere açık arttır
maya konulmuştur. Senelik kira bedeli dort müsavi taksi<te ve her 
'"k'it pesincndir. İhale 4/1/910 perşembe günii Milli emlak mildürlüğün
de miiteşekkil komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin (Gl,) liralık mu
' akkat teminattan manda sıhhat raporile hüsnühal ~chadctnamesi ve 
""bıkah olmadıklanna dair ve•ika ile muayyen gün ve saatte komis-
rono nıüracaatlarL (10439) 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Bandırma kazaı;ının Sığıryolu mahallesınde ;.ırken şimalen tarlalık, garben 

İdbrika bahçesi, cenuben Sığıryolu caddesi He mahdut \.·e haz.inei maliyeye ait 
iki katlı kArg!r ve 36250 lira bedeli muhammenli Türk un fnbrikasının (fabrika 

binasilc içindeki hoz.lncye ait 85 beygir kuvvetindeki motör ve teferrüatile f su 
deposu, 55 beygir kuvvetındeki motör, ve teferrüatı, :r adet un eleğl. 1 un 
harman makiiıesi ckoyışı yoktur>, 8 adet vals topu, 1 levaj makinesi, 1 adet levaj 

tulumbou, irmik isajörll ve bugday ombanndan ibaret olan aleUerile birlikte) 
2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale knnunu mtH;.ibince ve kap.ah zarf usulile 

29/12/939 tarihine milsadi! cuma günü saat 16 de ihalesi icra edilmek üzere 
9/12/939 tarihinden itibaren 20 cün mtlddctle art\Jrmaya çıknnlmıı;tır. 

Muvakkat teminat mubammt:n bedelin yüZ<le yedi buçuğudur 

Talip olanların. ve fazla malOmat alınak lstiyenlerin Bandırma maliyesinde 
müıeı;eklcil mılll emlAk satış komisyonuna mürac:>lt ederek fll rlname almaları 
U~n olunur. ( 10266) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonundan : 

1- Teşkil~! lht.ıy&cı için 1000 adet kıl kolan 900 o<let Zincir yular sapı 10-00 
adet k.3$:iğı·p.:ı..zarlık.la satın alın caktır. 

2-- Muhammen bedeli 702 lira ve ilklcminab ~3 liradır. 

3- Şartnameleri ve nümuneleri kCJmb7onda görülebilir. 
4 - f,teklllerin 26/12/939 &ılı giinüıı:. •• t il de G.Jata Gümrük caddesi veu 

Aleındaı: hıın ikinci kattak i komlsyona gclır.eleri. (10324) 

Ve batırdı: • 
- ll<'rkes ayala k:ıllı..Qn!. 

maklnell adamlar ı-IbJ dainlerlne ı:e
kUdilcr. 

1 

koybolan ltat>ca. vull.,.!ıtl el• aldı. 

• ı Ra.rauınn 5.mlr.uıt "\.·e diri f'mri mıi6 
ı.evekkn zıimrC:r'l bır aııd~ 'ku~:ı~_da ı 

1 .veriJ"miş bi
0

r. bC}uk Kibi ~.'"·;,~.a. . kaldi.r-

Kar.ı.n: bih· l~llllle bü!ün saraylan 
doJa...,h ve hep. ·ini emin bir tavır ve 
eda. ile 4.:ıfrtlf'!rint- ko.padı. 

Sıra. mlnaı.ıtırJa.ra gelml'"jtl, Tıirikl· 

dön~~ mana~tırJarır.da bulunan Jr.ız. ... 
tarı ve kadınlan tebkln etmek J5:umdı. 1 

..._ ______ ...ılıiı..ll~~~,;;:.:o;;:o~~.ı;:.ı~~:._Jwı . mai• k•n· c~hll. · ' ' 
0 

ı 
- " .... 1 

.·\yakları 7ahnayak, c:lan d.lrvıa~ 

Yazan: M. SA: 1İ KARAYEL datın. ailamakl:m ~iWerl dola ve ~!ş l\c. 174. 

Karaca Manastırlardan birinin kapısına dayan
dı, demir kapı kapalı, içeride ses, seda yok ? 

Ti.rHıldünya olan ll:ııların veya kıa
dıolann sebe olduklan ,~e "bu cebellk- ' 
ıerini UaztttJ Meryem mlcıllhi &.elikkl 1 
tderelr: ahze ıu.rasına l"efe.Dlc.r bUe o· 

Karac&i bu:rük bir fürültli !le l~rl 
g1rdll;l halde. ymlerce dıtıı.,r ve ctno 
toeuklar, Hanett Meryeınin resmine 
dıkl!lr.leri ıöılerlnl bir an için olsun 

lurdu. ' · eevfrlp bakmamışlardı. Sanki; esrar -
larıııın tılınını botulac:a.kmlf ırlbl ı. -Rtr.alet o dıL"rf:ıef"J'C u.J.a.1mıttı ki: ban· 

ları Ir.aleml• tar!f rtmell lmlıin b&rl
clndedlr. 

i~te; Karaca Paşa kuvveUerlnfn a,s .. 

kf"rlrrlle ıahtı mlllıafaza1a aldıfı sa· 
n:rlu v-c nunastırlar yulıanda 7aa· 
dıA:ını şek.IJtle kular, kadınlar ve stno 
('<M'ak1arla dolu JdL 

Karaca; evveli, TekJur sarayına &ir
nıfı,ti. Burada, yüzl(r<:" dlJMrl llu· 
rt-ll I\leryemin resmi ünu.nrdb çökmıi4 
du.a edf'r ı:ormU...,ıü. 

İmpoı.ratonln bas l'C yakın rôzdf'"lc.rl 
oha.n bu dllbt'"r kızlarllureti l\Jerye .. 
mitı rrmli Oonnde bu1Uk bir teV'dtkö.I 
He İfla.nlruhı karta.rlM.'ak olan lli.bi 
nıtll"ki bt'kllyorlardı. 

Wkllül °'" danıyor)ardı. 

" ltira.ca bu bal karşısında ıendtledl. 
Bütün lıahram;uıfıklarını, Padtqbınuı 

verdlil rmlrlf'rl bir anda unuttu. 
Kar&C&J!ın dininde rMme ta_pmak, 

Je9lmden istiane tlmt"k yoktu. o. Rde 
bir dinin ııocuta !dl. 

Yüzlerce in.sanın bir re,.lm kal'$151D.
ıla sakit ve samlt donluiuno ve bü
yuk bir cürültü lle tl(;,;al ordusana:n 
l~erl a1rdJlfnl duymaz bir halde bu.
lundulunu ıöre.n Karaca bayreUe.re 
dü."lmö"tü. KrndJ kf'ndJnc bir an kin 
du1Undu: 

- Bu mUlel IH-nllğinl kaybetmıı bir 
mllletUr_ 

Çünkü; W,.._:snbun ve aa.nıtm bu 
ıtereceal olmazdı. Lain, vuıteııl on-

rı·.·ıe dUberJer nloıury.&.11 bir balde idi.; 
ıer. 

Gen\' <'O<.'uklar da ayni cOzdeltt «1-
bi ~rı,,an Vt> nil.Jin idi, Bu dilberin 
bi.r bah:ın andırıyordu. 

Mavi &khı ." kara gözlü. un açlı, 
kumral sarlı, kara. sa.tlı, esmer tatlı 

buid.ıY rf'nkll. pembe san rt'.nhli, mat 
renkU dilber ('f"~ldl Jeli. Adeıa; bir ba· 
bar tarlası ve ilkbahar <'içeii aibt r~ . 
l"ittnk ıüı.eJUkJer taı:ııyorlar,fı. 

Karua: bn ı-tize111k klf"1Nlllda. blr 
an ıeın yine lı:•nd!nl kaybettL • • 

F .. ka.t; l:u KÖ7.k&ma~ıneı tatta ya ... 
km flİttUik hiçbir vakit onu va2tfe .. 
aJnden aytr.lmMIJ. 

DC'rhal, tklnct bir l'mir V('rdi: 
- 0..-manh Pıtdl\ahı namı.na sizfı 

,.,.Jamlanm .• Caıunız. mahnı:ı, ınmıs, 

• Omttnlı adale1l attınd.ıdrr.. Miisttrlh 
ohmoz_ Ve berke!f dairelerin<" «-kllc
blllrJcr_ Kaçm.ab teş~bbü:s edenleri.o 
btllk. ota.c.atmı cb. a..-vrıta bildiririm; 
dtdl 

Karan mtilleınmel Latinte ve rumca 
bllJ1ordu. Zaten, o ı.amauıu Padişah· 
lanndan en olalr EabUtne kadar he
men btpsl ıi.zttlnde buJunduklan m.iJ ... 

Turl..J~r buyuk bir vt-lvele ile şehre 
dahöl olduktan halde. ba ~I ka
dınlar ve &f'nç toca.klar, daha h.&ta. ev· 
veldenbfo.ıi lDandıkJarı kurtancı me .. 
kii niJu ve 4u Ur. h,.tteşi7Grlardt. 

ları toplamak Ye heP">lnl bir saraya lt-tlerln llunlarını blltrlerdl. 
doldurmakU. Oöı.deler ve itoilanlan Kar~ın 

Hayret YO .,aşk.whl'ı bir aa ielnde emri üzerine rtH eıkarmadan lıurulmuJ 

Kal'at'a, ınaoa tarlar-dan blrlslntn ka .. 
Jtr..Üuı d-ıyandı. F'akat kapılar demir 
oJdu'u h~lu kolay kolay a('ılama~dı. or ... 
talıkta L.imsrc.!kler yoktu. Hatt.i. ma ... 
nası r lı:intıe ~es &eda. bile yoktu. Bu, 
halt cörenler manuhrı boşanmtŞ zan. 
nederlerdl. 

. • Hatti; Karaca Uk bakınıdı. manu
tm bofj blldL Kapıcı.. bJr llıl krre ba· 
fınh: 

- A«nı:ı!. Kor•mayını&!. 

K im..flttfkler cevap vennlyorda. NI· 
hayrı. nıafy,.tlndekl adamlara kapıyı 

kırdırdı ve l~erı &1rdJ. 

Büytilı: bir salona ccldl. l'üzlerce ra
hibenin HazrrU Meryembı resmi 6.
ntındt' diz çökt-rt-k dua rttJllJrrlni rör
dü. 

Kara('a; rahibelerin vaılyf'tine acı
mu,.tı. Onlara na...ql tmredecellnl şa ... 
41rdı. Bir an ıe.reddüttcn M>nra: önle -
rint do.trn lltrlrdl ve elini ha.vaya kal· 
dırarak: 

- Du;uıı;ı ka.ti!. l~Utftn ı~uraha.te 

~kilini•!. dedi. 
Rahlbrlrr. bir Türk paşa:,anı. karşı

lannı•a .rörünce hayrt!tltre di.iştüler •• 
Jlf'p birden istaVTO'.t f1k:trara)c lapın• 

mala b:ışJ::u:Jdar. 

Karn.<'.a cı;esJendl: 

- Verdiğ"iın emri bir an evvel yeri· 
ne 1"dirmenizl rlta ederim. 

( fJıwaım var J 

Niçin 
yeni 

l okalon Pudrasını 
kullanıyorum 

~ ~-- -
,, 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyoc ~ 

.,,.· <j 

Son Moda •e c:a:ıip bir ~ '* renkleri •ardır . 
Ta•ıdıtı• b~tüa pudra1ardaa 

• daha barif •• daha hu:.edir. 
Hakiki çiçeklerin nefi• koku• '* ırunu peresbt ediyorum. 
Butüo _,Ua •ebit lı.•lıJıtıaı aör-

• düm . Bu .11r , yani ~Krema kö• 
pürü• b.iç bir p\ldrada yoktur. i 
Riiıair ııe yatmurda bile teni 

• tau. oernlio •e gayfSt H"' 
.imli muhafaza eder. 

• 
Bwıdan daha iyi pud ... c-Jma• 
dttıaa. kat'i1e• em.inim. 

f.Jbl'eh> liıcıvcrt lııın>a$ 432 met1" 450 J8+l ~ 
Sır.ıh vldala iıılu<rpin ıeo çift 500 800 . . , 

Okultıtm>"L ~ium *"'""' ~ alınması .ımmceı.n lıul""I! ve ~ 
~ elııriltmeye konm<'ftur. E!ı.iltme 10 /Xll/1839 Salı ıünil -t H de lleY

0 

da İatikl4l eadde.:iııde lireler muhaubedlitinde yapılacaktır. n ~ 
Taliplerin prtn.ımeyi görmek 1lzere mektebe ve eksiltmeye girme!< ıçı .,'4' 

ilk ter.ninat makbuz '\leya ınektuplarile ve bu ifibi )3lerl 1aptıklarma da.it 
Jıal~rl..t birlikt~ )"omiry-ona mtira('aatlan. •~ _____.....-: 

Devlet Denizyollan işletme Umum Müdürlüğü ilan'.! ··----,-
18 Birincikanundan 25 Birincikanuna kadar 
Muhtelif hatlara kalkaeak vapıırlarm isimleri, kal~§ 

gftn ve uatleri ve kalkacaklan rıhtımlar 
Karadeniz hattına- Balı 12 de (Güneysu), Perşembe lZ do cTan> Tf 

Puar 11 da (Cumhurlyel). Galata nhtımııı.ıa•· 

Bartın hattına - Balı 18 de (Menin), CıuurlW 18 de (Antal1•1
' 

Blrkeel nhlımmdaıı. 

İzmit hattına - Salı, Pe...,mbe n Puar 9.3t da (t;pr). T•P' 
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına- Pau.rıcsl, Sah ve Paur 9.50 dr Ça..,antb:ı 
rerşcmbe ve Cuma. 15 d~ (Trak). Cuınartt· 
aynca 13.30 dll (Marakaz). Galata rıhtıını»d• .. 

Bandırma hattına- Pazartesi, Çar•amba ve Cuma 8.U de (Marat•»; 
Galata nhlımmdan. Aynca ca..,.mb:> 20 d 
(Antalya), Caınartesl. 20 d• (Me,.!nJ. Tophan• 
nhtınundaıı. 

Karabiga hattına- Sah ve Cuma 19 da -'&yyar). Tuphane nJıW 
mm dan. 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Patar 9 da. (Borııa). Toph ı·~"e rıbtınu.ndan. 

- Çarşamba ı~ de (Ü le en), Cumarle•! 15 d< 
(Saadet). Sirkeci nhlunından. 

İzmirsüratbattı:ua- Paur il de <Kadrıı). Galat& rıhtımından. 
.Merııio hattına - Salı 10 da (Aııararta>. Cuma ıo d~ <Ennruııı>· 

Sirkeci nbtmnnd:u1. 

NOT: 
VaRut seferleri ba.kkmda ber tıirlü malfımal aııağıda telefwı numaraları 

ya.zıb Acentderlmizdcn öğTe.uilcblllr. 
Gaıata ua§ aceute.igı - Galata. nhtmu, Umanlar Uoıuın. 

Mudıir!ıitü binası altında. 

Galata şubeacenteliğ - Galata rıhtımı, Mıntaı... Lbnaıı 
ltelsllll binaı<ı altmda. 

Sirkeci şubeacenteli~i - Sirkeci, Yol<o S>lonn. 
(10445) 
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1355 Rıuni 

ZUkade 1 iDl'i K.ii.nun 

-,DEVREDİLECEK İHTİRA BEıtı\'ff 

7 5 
1939, Ay iZ, Gön SS2, Kaınm ~l 

18 Blrindlr.anan PAZARTESi 

Vakitler Vasati 1 Ezani 
8a.. DL la. Da. --

·~fiitcmadi bir surette iplik ,e
ya benzerlerinin imaline mütC;. 
allik ıslahat ile cibnz hakkında 
ih<ira için ölımms olan 16/1/!' 
tarih ve 2090 No. ihtira beratı!'111 

ihtiva e<tiği hukuk hu k~'Tfc b•'" 
kru.ına devir ve~'lıhut k;ıdı Tiirk• 
yede mevkii fiile koymıık için .i~~ 
rn dahi verilebilccl'ği tckıif ı·r. 
nıekte olınokla bu h•ısusa {otıl• 
malin;,,at· cdion1ck isti~·cnlcrııt 

Güneş 7 19 2 37 
Öğle 12 11 7 29 

İkindi 14 30 9 48 

Akı;am 16 42 12 00 

1 
Yatsı 18 21 ı 39 1 İmımk 5 31 12 52 

5 . . l''' Galatada Aslan Han ıncı • 
l - 3 nunlarnlara nnira.t'oat c :yh' -

nıf'leri ilan olunur. 
' 

Diye bütün iısabınıda tedit bir arzu .ve gı;r -
glnlik duyarak seki parmnldanmın ara8ına alıyor, 

keneli kendime: 

O, r'.crin bir neş"cniıı çalkantısı içinde idi. 'ı~· 
tcmııdiyeıi "şen 'kabkahiılar salıveri:voı-, •öykııı<~' 
çok söyleınek istiyordu!. 

- Hadi bankaya Belkls!, 
Diyordum!. ... 
lltn, 
- Ne yapayım? •• 
Diye daha bir karar vermeden, Ule: 
- • Hanımefendi- Rıdvan Bey teşrif ettiler •• 

tıedi. Arkasından o .kapıdan iç"°i ırirdJı 
- Bonsuvar hanımefendi! •• 
- Bonsuvar Rıdvan Bey!. 
-- Sizi ahnıya geldim! .• 
- A.. Bugün mli idi? 

'' 

- Öyle değil ıııi banımefendldtim?. DiiD te-
ldonla. bngüıı için söyleınemiş mi idim?. 

Kafam bôlô, §CYh zadenin teldifini mahake-
me efıııeniıı yergımluğu içinde idi. 

Biraz dalgın, biraz balamk, ı:ölgell bakışlar!.: 
- Peki liyle ise: 
Dedim. Ve .• Masanın üzerinden sinsi bir ma

nışla ce.ki çektim. Gö1'dü. Fa.kat, birfey ııClylemedi 
yan gözle uzun uzun baktı! . 

- Müsaade ederseniz giyineyim... ~ fimdi 
hezır olurum.. 

Odadan çıkarken: 

- Bayati Beyi de yemeğe çağırdmız nıı? .. 

Dedim. Yiizün;ıe bak~: . 
.,. Hayır. Ben yalnız bulunmayı dtlşllnmüş!lil
Dedi. 
- A .. Olma2. Hemen onu bulun. Bakın ncı•·' 

IP.rde var ise .kendisini telefonla arayınız... JJeılt 
Yalnız onu değil. .• Şeyh zade Mithatı da •.. 

Dedinı. GüJ<lll. Geldi, elimi öptii: 

·- Meruk etmeyin hanımefenıliciğim kaloba ' 
lığız. Bayati Bey de var. Şeyh zadeyi de ~imdi fııJ" 
!unun. 

Dedi, hoşıona gitti. Eğer, muhakemenı uıüt~ 
madiyen Şeylı:ıade ve Bayati Bey le meşgul olnıa' 
saydı ihtimal onu, 

- Bayır._ 

Deyişine, heıı: 

- Peki •. 
J)iyebilec:e.k ve .• Bunu pusulasu yaşamanın ııl1 

teııadilfü bilerek kencllsile yalnız gitmeyi kabul e<lr 
eektlm. Böyle olduiu çok bosuma gitti! 

(DnıCl!t» pr) 


