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Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

-ngiltere eniş Bir Hava Pl8nı Hazırladı 
Almanya ve 
Balkanlar 

Bu plana göre senede 25 

Berlin niçin bir bitaraf 
Balkan blokunun teş

kiline mani olmıya 

çıili~yor ? . 

tayyareci yetiştirilecek 

== 
Ya.u.ıı : BTDI İZZET BSN1eıt 

llöyteı ajansının Blllu'ttlen nNlli ! 
ı.ınat rfuıWı bbce en mühim siyasi 
h•bel'!dir. Röyler ba telınıhnda Al
ıııan tlçlUfinln bitaraf bir B•lkan blo
~llll teşekkölune mini olmak ö~ere 
tld~ geleblJe.n herşeyl yapmalı. ~bı 
taUJrJ.at almış oldatnnu diiı>fflüw: bi1· 

lngllizler ·mayin tarayıcı 
ahta gemiler kullanacaklar 

dh11or. 
Rumen kabinesinin deii.:Jtiii ve çe

'-llttıtye Alman - Rumen ikhsadi mü
lakerelerinin de ;lıniJ olduğu iddiası 
•ırasında Köylerin bu tebllii elbetteki, 
b~.:rük bir dikkaU ('elbf'decek mahiyet
tedir, 

A.bnanyanın bir bi1araf Balkan b1o
ku teşkili karşrsında üç endişesi o1a
bUir. Bunları sıralandırmak icap ederse 
'°Yle bir çerçeve içine alabUiriz: 
1- Bitaraf blokun Almanyanın Bal

kan ve cenup yoUarıoı tamamile ka-
1>&.nıası endişesi 

Z- Bitaraf blok.un ~unun birinde 
4l:rnanyaya mliteveccib bir Carartı bir 
harekette bulonabllması ihtimaJi 
3- Bitaraf blokun Almanvanuı Bal

laıaıardaki ikhsadi nüfuz . \'C azami 
1111ıtnfaat istihsali arzusuna enll'f-1 ol
~SJ ihtimali .. 

80 üç sebebin ti dordüncU bir 
~tbnaı de, A1man:ı,· Balkanlaı·daki 
~fnuJıhktan ve h.ı ı J l Iıidiselerinden 

· •i~aııi e lt-r ı. ı a 11~r:: 
td!ebUmü. lm.11.blarJnı daima elde bu

.~------

Alman ihrat'at nıallarınan da miuaderMine karar veren fqiUa 'ka•ht• f lıM- onra ... 
lııııdurm.ııtır. 

:;::.:~.e~~:n:~=.::,~·~::;iti!~: Mayin muharebesinden vazgeçmesi için Holanda 
~::r~ıi::r:!~:!'E:~·:::~ ıve Belçika Hitler nezdinde teşebbüste bulunacak' 
llaJkanJa•ın istiklilJne ve tamamiyeti- ) 
•e karşı hari!C:te.n ı-elebiJece.k her türlü Lonilra 24 (A.A.) - l\oluhasemahn Jerdir. Cenubi Afrika. hükümeli ilk 

1

. pliuı yalnız pilot. ra.sıd ve mi1ralyözcü. 
itbll:ke ve tecavüz ibUmallni defoldu... başlanrıcında İngiltere hükiımeü ev- antl'enmam.n mahallinde yapılırıasuıÇ yetiştirilmesini dejH, ayni zamanda. 
lana &'Öre Almanların böy)e bir tefek- velce tetkik etliJmiş olan biJ' projenin terelh ve bu _antrenmanın mü.mk.ün ol-

1 

havada '1e drnizde müttefiklerin ha -
küle mini tedbirler ittihaz etmeleri da- tatbikine ceçerek dört dominyon bU- dufo kadar lnciliz makam1armın yar- klm.lyetlni temin edecek büyük Jtava 
lıa &iyade llendj hesap ve niyeUeri ba- künıeUne İngiltere imparatorluğu tay- dımı Ue inkişaf ettirilmesini kabul et- filoları viicude ıet!rilmesi lmkflnın1 
kıınıa.daıı iahllle defer blr ciddiyet lk- yarecUerlnin antrenman i lerinin Ka - mlştlr. verecek şurelte inşaahn tanzimini de 
Usa.p etmektedJr. Bu iakdirde de, Al- nadada. iemerkÜ'L e-ttirilmesini ıtekJJr Yakında tatbik edilecek olan 'u ıst.lhdar etmektedir. 
ll&a.Jıların bugün deillse )'arın illin BaJ_... etmiştir. Avustnlya. . Yf'ni Zelanda ve projenin mali şartları muvakkat bir Kanada. Avustral.va ve Yeni Zelanda. 
ltanıar lıaklrnııla kendJ paylarıruo ııa- Kanada ltu leklifl derhal kabul etm~- anl&Jma ile lesbil edilmiştir. .İnırili> (Deva1n1 3 üneii •blf~) 
tlıa üz.erinde derpiş eWk1ui ~_plar -- ---

•e Plinlıır val'dır, de.mü lü.undJr. Bu 
hesa111aruı ve ııliul&rm en hafii ibll· 
lbali lktısa.di nüfvz ve uami menfaat 
loliJısall ihtimali; en aiırı ıb Balkan
ı.,. lıuııli 11ıuluına ka.rıı;b..,u im
kiııuu elde iıılmalıtır. 

lloman7& Ue araJa.rmda. cere)'aıı e
ilcn Uca.ret mÜ2akere1erinbı müfkü -
1llla ve halli inkıtaı icap ellireeek bir 
._abiJet icind e cue7an etmesi Alman
ların Balkanlardan iktısadi menfaa.tıe
rını nasıl bir botkimi icinde temin ey
loıııeı. .............. bıılundnklarınm acık 
bir dPllJfdlr. Mü,.külih arttıran sebep-

(Devamı 3 ün~ü sa.htfote) 

Rus ordusu 
terhis ediliyor 
Paris 24 (Hususi) - Mookova

dan gelen haberlere gijre, Sovyet 
hükı'.ımeii Polonya harbi ~a -
sebetile silfıh aıltına aldığı kuv
vetleri terhis etmektedir. Mareşal 
Voroşilof sulh zamanı kadrosuna 
avdet edildiğini söylemiştir. Yal
nız şoförlerin, mütehassısların ve 
diğer telmiıs,venılerin te-rhi.si biraz 
gecikecekıjr. 

1 BiRiNCiKANUN 
Yeni tefrika/arımız ve yeni 

yazılarımız başlıyor 
1 Bar Çiçekleri 
2 Akdenizde Türk Denizcileri 
3 Hamidiye Kahramanı 

Bu üç mühim tefrikadan başka şu muharrirlerin 
Yazılarını daima bulacaksınız: 
Etem İzzet BENİCE 1 Ziya Şakir 
Ahmet Şükrii ESMER İskender Fahreddin 

e.·ip l<'aul KJSAKÜREK Osman Cemal KAYGILI 
Selami i:r.zf't S.EUES Biirhan Cevat 
Senih Muammer ALATUR Rahmi Yağız 
Reşat 1''eyzi ı Ali Kemal SUNMAN 
Ahmet Rauf lU. Sami KARA YEL 

SON TEI.GRAF ay başından itibaren, yeni tefrika
ları ve yazılarilf', aylardanberi baıı:ırladığı kışlık neş
riyat programına başlamaktadır. 

Suikast muhakemesi 
yakında başlıyor 

iki lngiliz zabitinin Holandadan kaçırılması 
hadisesi nasıl olmuş? 

r 

r 
Münib sulkashınn vukua '" Jıtiii birtthan('nin nıaktaı 

Londra 24 (Hu.su•?) - Gazete- f 
!er, Alıman Gestapo teşkilatının 
Münib suikasdı ile alakadar ol -
duldarı bahanesile Holanda top
rakları'l'lidan kaçırdığı iki İngiliz 
.zabitinin ruukadderatile meşgul 
olmaktadırlar. 

- Bu hadise, Münib suikasdma 
İngiltereyi de karıştırmak i<;in oy
nanmış feci bir oyun telakki edi

visiıı Li>hey'de bir tedhiş ve ilıli
lal merkezi vücude getirdiğini ve 
Almanyada suikasdlar tertip et -
tiği·ni, hatta Münih suikasdına pa
raca yardımda bulunduğunu iddia 
edecek kadar ileri gitmektedir • 
ler. H<ı'.buki bıtnlar bir iddiayı 
varit gösterecek hiçbir delili or • 
taya koymamaktadırlar. 

......... •••••••••••••m••••••••••Mll'' liyor. Almanlar, Ente1:1'cens Ser-
9 teşrınisani öğleden sonra. iki 

(Df-vamı 3 üncü sabiftclc> 
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Bulgarlar bütün ahvale 
mütarekkıp bekliyor 

Finlandiya ile 
bir anlaşma 

• • 
pro1esı 

M08kova, 24 (Radyo).
Staliu Yoldat'ın bizzat ha
zırladığı yeni bir anlaşma 

projesi bugün, hariciy,, k.o
mheri Molotof tarafından 

Finlandiya sefirine verile
cektir. 
FİNLANDİYA BAŞVEKLININ 

YENİ BEY AN ATI 
Londra 24 {Rad~) - Finlan

habirine beyanatta bulunm<>ı ve 
erıcümle demiştir ki: ..SOvyet Rds
ya hükumeti ile anlaşmıya hazı
rw; ve- bdnu 'çok arzu cdiyornz. 
F1akat elimizi hiçbir zaman boğa
zrınızı sıkmak istiyen bir ele !)<ın;ı 
matamayız .. • 

Şişli telefon 
santrali _,,_. 

Yarın saat 15 de 
merasimle açılıyor 
Şişli telefon santralı ya.rnı saat ıs 

de mt\l'aslmle ~ılataklır. Y•ni sanı. 

ral:>, Beyoflu abonelerinden 1250 si 
br.ilıdır. Jlu 1250 numandan 191 adedi 
hilen; 35 num&l'a.h Beyoğlu !=iiantrahea 
•erbat bulu.nnıakta.clırlar. 

35 numaranın ,.a.rın saat JS den son
ra va.sitesi: Avrupa.da «J\lı&lmaze.J saatu 
d.edilı:Jeri otomatik sa.ali bi!dirmelı ola
caktır. Yani badema 35 .numara~ ı tf"

virenlere plolğa ahnmlŞ bir ;..adın seıu 
saatin kaç eldutunu dakika ve saui
yesile bildlrecelltir. 

Yağmurların 
tesiri 

Bir ev çöktü, bir evin 

Romanya ile iktısadi müzakereleriı 
inkıtaından sonra Almanyanın na· 
sıl vaziyet aiacağı merak ediliyor 

l:luk.reş 24 (Hususi) - Kabine
nin istifası fuerilıe yeni kabineyi 
teşkile memur edilen eski Başve
kil ve sabık Patis elçisi Tataresko 
yeni ka'binenin listesini Krala tak
dim etmiştir. 

Eski kabinenin istifasına sebep 
alaııı Rumen - Alman ik!ı.sadl mü
zakeratına şimdilik devam edilip 
edllnıiyecegi malum değildir. Bük
reşte bulunan Alman ik!ısat he
yeti Berline dönmüştür. 

ALMANYA BİTARAF BALKAN 
BLOKUNA MUHALİF 

Bükreş 24 (Hususi) - Almanya 
ile iktısadi müzakerelerin kesil -
mesi dolayısile, Alınanyanın na
sıl yeni bir hattı hareket ihtıyar 
edeceği merakla beklenmektedir. 
Alınanların, bitaraf bir Balkan 

bloku teşkiline elindoo geldiği 
kadar mani olacağı hakkında, Bük
reşteki Alman elçiliği mehafilin

,den sızan ha'berler, Almanyanın 
evvelki iddialar hilafına Balkan
lardan elini çelonek istemediğine 
bir deHJ adtledilmelotedir. 
Diğer taraftan Bulgaristanın bü-

.Yeni Rumen Ba.'jovekili Tata.ref.ko·aim 
Büll:rq seflrimizle İstanbul& l't-ldii:i 

u.man alı.nan rKimlerindtn 

tün ahovale mütcrakkip bir yazi
yette beklediğine şüphe edilme -
mektedir. Teş«kkülü memleketle 
memnuniyetle karşı.lanan yeni ka· 
binenin ahvale karşı k'Cıyabileceği 
ümitleri kuvvetlidir. 

Galatada bir esrar 
tekkesi basıldı 

•• 
Uçü kadın olmak Üzere beş kişi 

kabak çekerken yakalandı 
Beyaz zehir kaçakçılığ?lc mü

cadelesini arttırmış olan emniyet I 
ka<'akcılık kısmı mettnurlan dürı 
ge;e Galatada bir l!'Srar tekkesini ( 
meydana <;ıkarımşlar, ikisi kadın 

olmak üıcrc be~ esrarke ·i kabakla 
esrar içerlerken suc üslücıde Ya -
kalanuşlardır 

Galatada Fransız mektebı ci-
tDevamı 3 ıin<'ü ıtabl!Pde) 

duvarı yıkıldı ÇERÇEVE 
Büyükadada Şehbal sokağında 

Hollanda bankası direktörü Per
riknl'a ait ev son günlerde yağan 
yağmuvların tesirile, yanındaki 
Koçonun evinin üzerine ~'Ökmüş ve 
Koçıonun evini hasara uğratmış
tır. 

Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-9-

DİL VE I STJLAH 
Hasköyde de Davit Şalon adın

ı- Herbanci bfT lisanın h~ine, iştikakları ve sarf ve naJıvile nufuz relen bir da birinin üç kaUı evinin duvar · 
ltaşka dil o lisanı müsUmlekeleştlrlr. lE ki osmanhea:) 

Uın da yağan yağmurdan yıkıl -
ı- U7durma dil, bizi saran ve biu tekaddüm eden kainah yeni!<tilr de-iis-

mı~ır_.________ tirmeie ka.Jkmak .kadar tabiat kanunları• a zıttır. (Yeni hırkr~ tecrilbt'si!) 

I
• • k" 0 b .., ld 3- Kendi öz kelimelerlmizden başka, bi~im ittikalı ' 'C sarf ve nahiv maxa-
kı ışı ogu u mıı . i<inıı: tahammür etmek •.• bizim !' aııceremldn damg""il• muhurl•ııınelı 

Jprtile 1ç:onizdeki yabanrı ~ehmeltt bn.dendit. (Yarı yarıya Mthibi oldtığ1Db.u.t:, 
Dün gece saat bir raddelerinde i tam sahibi olmak i~iu kanunlasmasını bt-klediğimjz, bugiıi.nUn "'' )·arının 

Köprü Kadıköy iskelesinin Galata / turkoeslt) . . .. .. . 
cihetinde dolaşmakta olan bir a- .Bu~un kaınat but~u ınevc.utııJe biıe ~ı ay~ı içinden akıııoettiğine gorL'. kır
dftm denize düşmüş ve boğulmuş-ı metı ~alnala bedt"l bır va.rhgı temelleştırmemı<; olmak, k.k kdimeylt" .n~mt!\·

tur. Bütün arastırmalara rağmen eutıuk. 
denize düşenin cesedi bulunama- ilk işimiz, dit da~nı bulun bir san;·aı ,.e il~ ~c~iiile k..,,·ra.ını.ıı; bir komi-.
dığı gibi, hüviyeti de tesbit edile- !yonun, berıce .yukandak ... • 3 H~S etrafında yapaca,ı-ı buyuk Türk lügatini \' U<"ud(' 

. ı·r ı'l'ettrmekttr. Öy1e bir Ju.rat kı, vatan harlta'-iJ gibi, dışwdaki tek kelime lıirk('e 
memış 1 · d »ı · ı d k. h k ıın ı ·· k L. ı· · 

uruçeşme sa ı ın e o aş - .. .. . · · * K
. h.1. d d I 

1 

e6ı, ıç n e 1 er e ıe ur $:e. UI'& ın ha)1at ve valtıa:ra u~· ması ıeın n(' kadar 

kta ol Şe ·f - ı p d d bile-iç ve titiz olçöler c•rektliinı tahmin edellm! 
ma an rı og u aııa a ın a B . . . d b" d r . ııah. •. 1 . • . 
b . l d · d.. k bo.,...,.l u ışın peşw en, ır e sar \:e ı v "'anun arımuı billurlaştırmaya ihh"\'a-
ır genç e enıze uşere 5 uu.- N d ~·-k ·• T .. k · 

cınuz var .. ere c .1.ıu· gramerı. U1" gramerinin lnce1i.k.Jerıni ancak yabant"ı 
muştur. . . . 
__ ıramer esaslaruıı kafamızda tercume ederek buluyoruz. Mesela bn.,.rön bir t"t'nebi 

Ki SACA 1 
nıektepte fransızca gramer okuyan bir Türk çocuğu, öğrendiği esa~ları öı diline 
tatbik ederek, türkçenin sarf ve nahiv ('atun.nı kavnyabiliyor. Zira bir miiddE"t• 

.______________ ten beri , hatt'i bir nesil ucu yetlşecek kadar uzunca bir müddeUenberl, mekl~p-

Umacı !. 
Çocukları «Umacı» ile korkuturlar; 
- Ha çıktı .. 

Ha. çıkıyor!. 

Ha geldi .. 
ıra xeliyor ... 

Şimdi Alrnanyada da her gün «er
kiiıııharbi} e ve kumandıınl4» içtimaı 
yaptlıyor ve aJauslar hep bu topJantı
Jarın tarsi1:ltın1 taşımakla. me.ı;gul bu-
lunuyor! 

Anlaşılıyor ki , umacı.. ç•kartmak 
sırası Alman}·ada ve kumandanlar lç
tlmamda. Bari bir çıksa. da, ne çıka-
cğnn dünya cörse defil mi '?. 

t:macı korkusu ~ekmekten~ r umacı
yı görmek daha eJveri!ili olot ak . 

lf • 

lerimiz.den namer dersleri kaldırıJmıştır.'Binanm ayakta durma ahşk.anhğına cüve~ 
ip, altındaki temeli kaJdırmamua benıil· en bu m11thiş kararı, derhal btrk!k "*1inı 

tedbirle ödemek. saniye cecikmcden mektC'plerc sarf ~·e nahi\' der. Jc:rinl ~kmat 
borç!. 

lslllalı işi bir aza.nıetJi dava! Birer ilim ınefhumu demt•k oLm but.üıı dunva. 
ıst.ılablaruu , ne yapıp yapıp dilimize maletmekt.en pyri faremiz yok. Faka.t na~;I? 

1- Kanaatimce, lisanımıza ı:-lrmiş arabea ısblahJU"d.an büyük bir keıaıını. 

teıkiplerini ve i~tikaklarını bo7mak Ye har)(•erenıiıe uydurmak arti1e muhafaza 
etmeliyiz. 

2- Dilimizde, ne türk('e, ne arabca. ne farhca. hi~ mukabili olmıyan garp 
ıstılahlarını , yine milli hançere delıileti alttnda ayn~n kabuJlenmeli}h. C\fJ.., ti
sizma - İdeolocya!) 

3- Ana dillmiz hakiki tiırk('eden ıstılah oıcıueie calı111nahl'ı:t. 

Şu kadar ki bütün ı!!itılah manınm·t mizin mutlak. ''" !iiabit. olması, \"t birlik 
şekil arıetmMl f-lzem. 

öıcü: 
Herşeyden evvel kelim vardı di)·en ~fukaddf'S Kitap . herse:rdrn ~onra d!iL 

kelim bulunduiunu iş.aretlendiriynr. Baıumız \·e sonumuz dU!. 

NEciB FAZIL KISAKÜREK 
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• , -. Son , Telgrcrf 
MEGER ~Jf'TEHASSIS 

FİLA'.'f DEGİL.,ıiş~ 

Frall-'iız mimarlarından, adı, nıu. 

i.fak:ı tuta.o bir Mösyö Gotye vardı. İz .. 
- r~ J>NJesinl yapmıııll. 
Sonra, İslanbula çafırıımış, şehrin 1-
ma.r io;lerinde ralı~hrılmağa. başlan • 
miJW. Soon da, l. tanbul tiyatrosunun 
1troj~int yapacaktı. 

Adam<"aiız, tiyatro projesini yap .. 
m..ış, fakat, bu pro~. uiursuz l'elm~ ... 
Cünkü, Got:ve·nio bir miıllac deill, Y.

dece bir n•kkaş otduiu a~lmıf .. 
Projtoleri de reddedil.mi· .. Otur açıkg-Ot: 
dt>i'ihniş!. 

Fakat, nakka lard;aa ne büyük adaıa
Ju çıkıyor. GQtye df'yip ıermeyin ... 
Bf.lki de bir matahMr!, 

FIRJ:'l/ULAR l'İKE 

ZA:tt İSTİYORLARMIŞ!, 

F'ırıncllar, ekmek fiatLBa :.ı:am yap .. 
111.ak istiyorlarmış! Hem de yirmi para 
birden •. Siz, fırtn(ıJara ba.ka.rsanu:. on .. 
l:u, her zaman ha.Uerinden şlki.yetçi
dlrlor, ZavaUıla<_. Sankl, İslanbul hal
lu icin, fi;ebila.llah cal1'1YOrlar. Locl<ıs 

etur, zam isterler, poyraz olur, zam 
ist<.rJ~r. Fakat, bir ~ de: 

.. Calıu. buiday, un ucuıladı .. Biz, 
Kllloek 41a\Jannda teıızili.t 7apmak ls
tiyorm. d~dilderiııi duydunuz mu?. 

Bö7le bir teklif oba, ilk defa, İstan
ba.I kasapları da pllba. ~irer Jw.rban 
keSf'rler .. 

ÇİÇEK BORSASI 

AÇILAÇAJOUŞ! 

çiçekler, ~n1n ic;lni ac;ıyor. Bir de 
çiçek borsa:,ı açıldı mı . artık değme· 

yitt, keyfin ... 
Hepimlı, her rün, (:ieek bor.asutda ... 

yız .. O ka•anfil senin, bu Jile benim, 
iteltl rtil kom,anun!. 

OTELLERDE Dt'GÜN 

içi~ :nCSAADE ÇIKTI 

Kızmı gelin edcCf'k.lett, oilonu ey .. 
Iendirereklere mıiJde!. Meniisrafat ka· 
nunun\lll bir maddesi defi'jtirUmlş:! 

Bundan sonra, Jin~ e~kisi ribl, otel
IPrde dPitin, nişan C"lbi merasim ya .. 

1 pılma!llma ınuuad" edilttt".kmiş!. Bu 
haber. ıöriiyonım ki. hepini-ıi sevin .. 
dinli. Pak.at, b:ına: 

- Pf'ki, ~ana ne oluyor'! Yei.işmiş 

o(lun, kızın mı var. diye soracaksınu. 
Bayır, ne evlendirecek oflum. ne de 

&'elinlik kızım var! Fak.at, benim se
vincim de . .,uradaıı ileri geliyor: 

E.-,, dost, düiün. demet yapar, bü
yük otellerde ziyafetler verir. b~i de 
c;aiı.rır, yer, ic;ertz!. 

l\IORİS ŞÖVALYE 

G.\RP Cf PHESİNDE \ 

Şu me ur Fransu: .. a.rlacın..,..e ar· 
tic;ti :Uoris Şövalye, ra.rp cephesindeki 
askerlere l'iiıel şarkılar söylüyor, on .. 
Iarı eğienjliri.yonnw..t!. 

Oh, ne ili! Biz, bunda cephede oı .. 
madıiımız halde, çottanberi, Şövalye
nin sarkılaftJU dinllyemlyonu, Sizi 
bilmem, ben, phsen, bu artistten pek 

ho -tanırım!. 
Hele, onun, şarkı sOylerken, ar.«iabir 

durup tatlı btr l'Ühifü vardır. Ne hoş .. 

tv.r!. 
Eğer, onu d.inJemek ısı.erseniz, ra.rp 

cepbesinJ Hylamak tazım!. Malüm ya, 
şimdi, dünyanın en rahat, en eilen.celi 
yeri .-arp cephesl!. 

AHMED ltAUF 

Gazeieler yazıyor: Şith.ane clnrında 
bir çlçek bonası \•öcude (tlirtlecel<· 
ıniş? Fena bir fikir delil, .. İslanbulda, 
11u. ~<;n u.mantarda, çleek merakı aldı, 
yürüdü .• Yeni yapıl&n ve ismine refüj
hi tablr edilen yoll&n.nıızda renıi.renk 

~~~.::_~.~~~~~~~~-

Farkında olmadan çalan hırsız ! 
Hılkim; dav~ıyı dinledikten sonra 

s...;luya &'<Çil: 
- Söyle bakalım!. Bak; sen bu ba

yan Nazirenin evinden 3 tencere, l 
hamur tahtası, 1 çalar saat, 1 Uç parça 
cb ~lllaflr çal.nll sın!. N-e diyeeeJuin 
bwılaraT. 

Suçhı; lıınıxhklaa ıaın 11 .abıkuı 
bulunan bu işlerde ~kor sahlbl orla 
7aşlı, zeki bakışlı, perişan kıhkh Hus ... 
lafa isminde bir bm<ız ... 

D•ba son m>bkiımiyetiııl ikmal e
deU ay bile l'eçmem.4 ve hemen YedJ ... 
kulede Ba7an Nazlreniıl mtat.eva-z.ı evini 
soymuş!. Dikimin bu 5U&Une Musi.afa 
kL..aca: 

- Kabul etmem!. diye cevap verdi 
Hakim devam •"I: - Neyi kabili et
miyorsu.nT - Hırsızhfı!. - Peki; bü ... 
tim bu eş7alar odanda balonm.a1DJ4 mı1 
- Bulwım.QŞ!. - Peki. o halde'!. 

Mutafa bir defa yutkundu, sonra 
tevilin efsanele~ml bir ,a.heseri. 

Porl.l'eı;lnde ba.diı;eyi şöyle anlatU: 
- ~on malıkUmi1eUmi bitirince Ye

diku?ede bir oda buldum. Ar1ık ııa -
mtblu olau.ta karar vermiş. kendime 
u1ıun bir iş anyordum. O akşam Lon
cada arkad.aşlardan Kalbur Cemal, kam 
pana Said ve Şakrak Basana raqeı
dim. Beni davet ~Uller, Eh, eski dost· 
Jar eksik olmasın Bay hikim! Epey Jç-
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tik. Şişeler nıasa.nın yanında, şöyle si .. 
nema kapılanndaki halk (ibi dWhli? 
Vakit rece 1ansırıa cellrken ben: 

- Eyvalah a.rkada41ar! 

Dedim ve ihvandan ayrıldım. Sor 
bo7undan yürüyerek Yedikuleye cel
dbn. Amma bulut clbi idim Bay reis. 

Ne yaptıimu bilmiyordum ideta.. Be
nim odaya benzet.ip bir kulübeye da] .. 

dıfımı baitrlıyerum! Amma, klbtiti ça
kmca dikizlerim cavladı, ~i çak.tun. 
Dışan çlktmı. Kendi odama &'elip yat.
tun .. Benim blldlilm bu! 

- Bu eşyaları •emek sen ahp odan:ı 
retirmedln'! 

- Onu bilmiyorum Bay hikim! 
- Peki, er&.e$i sabah uyanınca bu 

eş7a!arın senin ohnadıiun an1amadı.o. 

mı? 

)(u5tafa bu suale h•yret etmiş &'İ· 

bl ruldıt: 
- Allah babanın verdi.tini 

l'aripseyqim Bay hikim: .• 
- Sonra? 

neden 

- Sonrası şu: bu eıtyayı fazla bul· 
dum, satmafı kurdum amma, vakit 
kalmadı, poli~lf'r rrtdl, beni yak~ladı

br! 
Nasrattıil hocanın me~hur «Bostan 

bikiyeı>i:t nl h.ahrlata.n bu garip ifade 
ve müdafaadan sonra h&klm şahitleri 

dinledi. Bunlar, MWlbfanın bu eşyayı 

itiraz 
işleri 

'ı Havacılık 
şehri 

A ~ ltLFV Yardım 
birliği 1 _,, ____ _ 

1

1 kanunusanid~n itiba- lnön~ ka~bası modern İş Bankasının eserine 
tekmil bankalar 

uyuyorlar 
ren yeni komısyonlar tesısatı ıle bu hale 

Yeni gramercilik 
.:\Ieki.eplerde gramer tedrisatına baş· 

tanınası ve bu i~e ehemmiyet verilmesi 
mevzuu babsolur olmaz, piyasada. gra
mer kitapları derhal kendisini göstrr
meğe ba~ladı. 

faaliyete geçecek okulacak 
Vatand"'iların bina vergisi hak

kmda yapacakları ılirazları tet
kik edecı.k kararlar vermek üzere 1 
yenid<!n bina tetkiki itiraz komis
yonları kurulacaktır. Komisyonlar 
önümüzdeki ay nihayetinde faa
liyete ba~l:pcak:ardır. 

Bu ko:nısyonlarda, biri Maliye 
Vekaleti d:geri mahalli belediye
ler tarafından seçilen iki muvaz
zaf aza ile b:rer raportör bulu
nacaktır. Bina tetkiki itiraz ko
mısyonıarının İstanbul ve A~kara 
gibi başlıca vilayetlerimizde müs
bet vıızifı.1"r görecekleri lruvYet
le tahmin olunmaktadır. 

----00----

Balkanlar arası güreş 
müsabakaları hazırlıkları 
Gür"'! federa.;yonu Balkanlılar 

arasında önümüzdeki ay için bir 
güreş müsabakası tertibi için ça
lışmaktadır. 

Bu hususta Yunanıstan, Ro • 
manya güreş feden.~yonları mus
bet cevap venni ·!erdir. Yugoslav 
peMrvanlarının da iştiraklan mu
hakkaktır. Yalnız Yunanistan gü· 
reş federasyonu müsabakaların 
ikincikilnuna tehirini rica etm~ 
tir. Bu mukabil teklif te kabule 
şayan göriilmek\cdir. 
Balkanlı baş pchlıvanlar bu mü· 

sabakaları şehrimizde veya An -
karada yapacaklardır, 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
* Ank<al-a radyosuna bir umca bilen 
kadın ıp!.ker aranmaktadır İst!ycnler 
yarınaarı ilıbaren Uı; gun ıçınde ıs -
tanbL . .\Jı.<.ıdolu aJansına muracaat e
derek Kayıt ve ıntıhan uıunncakıardır * l~tanbul adlıyt: s.:ırıyının pıanı 

haz.~·Ianmı.ş bulunmakta~. r Inşar1t.:ı 

aocak ilkbaharda b~l.uu.labı!E?<.'ektir * }lataya gitmekte olan Dahıliy~ 
Vck.iHmiz dün Niğdede kı:,a bir tetkik

ten sonra Adanaya hareket etnüştir. * Bütün Türk ticaret gemilerinin 
Cebelüttarık boğazından çı.kn1aınak ve 
.Bahriahınere inmemek şat1ıle Akdenv. 
havzasındaki bt1ti.ı.n ecn~i liınanlarlna 

sefer yapmalarına Ht•yeti \'ekilecc i
zin verilmiştir. * Uzun mUddeıten~ri Halıçte nıah
cuz bulwıan vt= Çana.kkalt.>cic bir ital
yan gemisini batlrn14'/ olan İspanyol 
bandıralı l\larellanos 1,-·apuru acenla
lar uyuştuklarJndan pazar gUnu mem
leketimizden aynlacııktır * Belediye muha.-.ebesine alınac<ık 

lise mezunlarl için. diJn yapıl:;n bir im
tihana 300 talip glrnıi.'Jtır. Bunlaı~n 

50 si seçilecektir. 

gece yarısı evine getlrdliinl t.eyJd t"den 
ifadede bulundular. Bwıun ıizerine hi~ 
kim kararını teblli etti: 

- l\'tustafa senin ~uçun Ceza kanu
numuz\lll 493 un<'U maddC',int> uyuyor .. 
Amma sen belki buı.u farkında olma
dan yapmı!?sm, l.ı.ktn corum meydan
da. Bunun ic:ln "!l.ııa 6 l\Y ceza vetiyo· 
rum. Sabıkalarının çoklutunda.n bu
nun yarı:tı ka.dar 

1

da ustune ekleniyor. 
Etti 9 ay. o kadar da emniyet nezare
ti altında katacaksın? 

Mustafa, jandarmanın öııi.inde ha· 
pl'ibane)·l boylarkt"n ı.;öylcniyordu: 

- Ce·.ıa_vı yedim amm..ı. h.il;i Jursızlı~ı 
ben mi yaphm farkında değ"llhn!. Ra
kının narına yandJm g".ı.Jlba bu sefer!.. 

Türk gençliğinin havacılığa karşı 
gösterdiği tehalük, milli aşk ha • 
line gelen alaka ve arzu karşı • 
sunda İnönü kasabasının sür'atle 
modern bir ·havacrlık şehri• ha· 
line sokulması karariaştırılmıştır, 

Bu maksatla, orada mevcut 
kamp yeni tesisatla gen~etilmek-ı· 
le ve yeniden iki muazzam han • 
gar inşasına da baş.!ımılınış bulun
maktadır. 

Öğren<liğıınize göre bu sene mez· 
kür kampta 600 Türkkw;u genci 
yeLş'.irilmiştir, Ayrıca, 935 sene
sınden 938 yılına kadar planör 
pilotu brövesi alanların sayısı 222 
iken bu yıl m<:'zkür rakkam 489 al 
çıkmış bulunmaktadır. 

---'JO>----

Taksim kı§lasıoıo yıktırılması 

işi 

Belcdlyeoe ıstimlak cı:unamk 
yıktırılmasına başlımılan Taksim 
kışlasının yıkma işi, havalaTın 

yağmurlu gitmesi yüzünden bir 
kaç gündür durmuş bulunmak • 
tadır. Bu arada, şimdiye kadar yık
tırılan kısımların mo:uzıarı kal • 
dırılmaktad•r. 

Saha yılba;;ından önce temiz • 1 
lenmiş olacaktır. Bunun için 1 ka· 
nunuevvelden ilrbarnn burada da: 
günde üç ekip amele çal:şttrı -
lacakl ır. 

Gizli lüks eşya kaçıran 
bir ~rbt"k•• 

Gizli bir ~ebekenın şehrimıze 
kaçak Fran>ız lüs>·on ;arı, ipekli 
kuma~lar ve saıre soktuğundan 
kuvv~t!e şüphe olunarak tahki -

' kata geçi imdir 
Bunun üzerine dün aham Cı

balide bir evle bir dükkanda a
rama yapılrrıı~ Vl' en pahalı çe.şit
lerindeıı Fransız ıüsyonlan, ipckiiı 
kumaşıar. ipekli kadııı çoraplan. 
kra\'atlar. kadın bluzlan ve diger 
bazı eşya ele geçirilerek mtisa -

1 
dere olunmuştur. Ta:lıkikat de -
vam etmektedir, 

1 

1 
Derse yetişemiyorlarmı l 

Bundan on beş run kadar evvel, 
Mithat Sadullah .)·eni ya-ııp bastırdığı 

iki ciltlik gramerini görmüş Ye tetkik 
etmistbn. Bu ilti kücük kitabı, çok fay
dalı ve iyi buldum. Eğer, orta mektep 
talebesi, bu iki ciltlik rrameri okur, 
öğrenir, hazmedt'rlersC', zayıfladıfm .. 
dan şlkiyet ettiiimiz türk('e, tekrar 
kuvYetlenmt,, demek olur. 

Evvrlki cün de, arkadaşımız, \'efa. 
lisesi edebiyat muallimi Zahir Sıtkı 

Güvemli, yeni yazdılı grameri gön -
dermi, .. 

Genç ve ate.'jli mudekkikin kuçuk cil

dinde, itiraf edelim ki, sahife adedin
den çok hususiyet ve orijinalite bul ... 
duk. ?\oteseıa ötedenberi alışml!J oldu .. 
ğ'umuz gramtr ıshlahlarınt, tartflet"lni 
ve tasnifini bu kitapta bulmak mümkün 
değildi. Gtnt arkada)unız, kitabına, 

daha ilmi bir veçhe venni., g-örünü .. 
yor. Fa.kat, kendisi, bu tezahüratta ne 
kadar muvaffak olm~tur, bunu tak
dir edecek herhalde biz dellliz. !\tüte .. 
hassıs d.Jlcilerimiz, ve l'ramercilerimiz, 
bu yeni ve taze lddiah e!Wrl herhalde 
tet.kik edeceklerdir. 

Bildiğimiz kli.sik &'ramf'rciJikte mut~ 
hiş bir değ"i<Jme yapan Zahir Sıtkı Gü ... 
vemli, bu tadili-tın esbabı mucibesini, 
eserinin baş tarafında kısaca söylerken, 
bilhassa diyor ki: 

«Muğlü.k tacıınif sisteminden ve ısh
lahlardan kaeınılmak suretlle ziblnlilı: 

yerine terrübe ,.e tetkike müstenit a ... 
raştJrıclhk ttrclh olunn1u~.» 

Genç gramerci. teJ:ini izah ederken, 
klı!siK dilcilere df' tariz ediyor. 

Bakalım, Zahirin kitabına eskller ne 
.,Oyliyerek?. 

Basın 

RE~AD FEYZİ 

Kurunıu Birliğe 

iltihak etti 

İstanbul Basın Kurumu dun son 
toplantıs,,nı yapmış ve 22 yıl 5 ay 
süren bir faaliyettl"n sonra, yeni 
teşkH olunan · Türkiye basın bir
liği• ne iltihak kararı vermiştir, 

Toplantı çok kalabalık ve hara -
re:li olmuştur. 
Bazı aza, Basın Kurumu men

suplarının kaffesini yeni birliğe 
almak imk3.n1 olmamasını ve bu 

İş Bankası memurlarının arala
rında bir yardım birliği kurduk • 
!arını yazmıştık. Ölen memur ve 
müstahdemlerin ailelerine veya 
maliıl d~enlere yardım gibi gü
z~ bir maksatla teşkil olunan 
bu birliğin hemen bütün banka
larda tesbı kararlaştırılmı.ş\ır. 

Ezcümle İ~ Bankasındaaı sonra 
Emlak Bankası memurları da bir 
yardım birlığı vucude getirmiş -
!erdir Buna dı>hıl olan mezkür 
banka memur \'e müstahdemkıin• 
den aylıkları 200 veya bu miktar
dan az o;an!ar ddaten ,kişer lira 
ve her ay da birer lira verecek -
!erdir. 
200 liradan fazla olanlar ise ev· 
vı.la 4 lira sonra ayda da 2,5 lira 
vereceklerdir. 

Müstahdem,er ise her ay maklu
an 25 er kuruş ödeyeceklerdir. 

----()0----

Belediyelerin köylerden 

11ldığı yüzdeler 

Belediye'Jer bankasına iı;lırak 

hissesi olarak şimdiye kadar köy 
bütçeler:nden % 5 nisbetinde bir 
para ayrılmakta idi. 
Öğrendiğimize göre esasen d<lr 

olan köy bütçelerini büsbütün a
zaJtmamak için bu kere mezkur 
/, 5 !erin lıiğvolunması kararlaş
tırılmıştır. Badema hiç bir köy • 
der alınmıyacaktır. 

-<>-
Yağmurdan zarar 

!.'iftçiler 

gören 

Mevsimsiz devam eden yağmur·, 
!ar yüzündc·n memleketimizin bazı 
yerlerinde çiftçilerin sıkıntıya uğ· 
ra<lıJdarı görülmili;lür. 

Ziraat Bankası, bu hali naz~rı 
dikkate alarak vaktinden evvel 
yağmur yağan yerlerdeki şube -
]erine talimat ~öndeımiştir. 

Orta ve şarki Anadolu'!lun bir 
çok yerlerinde talimata göre bu 
kahil parasız çif:çilerc tohumluk 
tevzi olunmaktadır. 

--o-

esastan çıkan bazı nok•aları İs -
1
Arpa ve yulafın alım satımı 

tanbul basın emektarları nam ve 
Buğr!ay mahsulü·rıde olduğu gibi 

hesabına hak eksikl!gi gibi telakki 
ettiklerinden, eski cemiyetin de, arpa \'e yulafın da alım, satım ve 
tahsisen azaya içtımal yardımın idaresi toprak mahsulleri ofisine 

Bir ok:u:vu<'umda.n jlu mt"ktubu al~ .._ vamı bakımından, devamını lü- bırakılmış+tr. Bu. karar mucibince! 
dım: zumlu gördüklerini sôyl<:'mişle-r . ellerinde arpa ve yuılaf bulunanı 1 

«Beylerbeyinde oluru,-oruz. Oilum Ci:r. Neticede bazı münaka~a:ları tüccarların mallarının bulunduğu 
Ortakijy sahlllndo bir orta moktetıe ri- müteakıp 25 muhalif reye karşı depoların mah8'l ve cinslerile 1 

diyor. Bu mektebe, bizim sahilden I'•- 38 reyle iltihak kararı veri'lm~ • miktar ve fiatlannı acele ofis u- ı 
len 150 den fada çoeuk vard.Jr, Fakat, tir. İçtimada; 15 senedir kurum mum müdürlüğüne bildirmeleri 
çocuklarm blndlti vapur, onları, beş, reisliğini yapan Hakkı Tarık Usa ticaret odalarına tebliğ olunmuş-
on dakika recikiiriyor, Derse yetişe-

1 
da alkışlarla teşekkür edilmiştir. tur. 

mlyorlar. ô-.ha evvel de vapur yok. Bu I ===='===='=====~~==~============== 
mekt(.!lıin, bazı mr-kteplerde oldui'u rl
bl, saat 8,15 de derse başlamaları aca
ba mümkün deiil midir.> 

Bu ve buna benzer tikiytUt-r olu
yor. I\.tademki. mu..~külılt. vardır. Veka
let. bazı kolaylıkhır l'Östt"rmrlidir. A'.i
kadarların nazarı dikkatine koyuyo
ruz. ~fademki bu k ıu:la r çocuk derse 
l'e(' kahyormuıt. me!'-itlt- ba"iit, derse 15 
dakika sonra ba-,lamah!. 

lll'RH<\N CEVAD 

rÜ'k, kar helvasm1 yemesine mani 
oldu. 

- Ben has tav un .. 
ölürüm. 

Harbinin Yeni Meseleleri Avrupa 
~~~~~~~~~~~~~~-

A vrupanın şimal sahası ne olacak? 
ı\ vrupadit muharebt- rdllmeksi~ln 

harp var. Bu g-lbl siyasi müzakereler 
devam cdl-"rken de gergi.nlij'in bili es· 
kbi .ı:ibı buluodufu haller de var. Bu 
itibarla }'inlandlya - Rus.va nıÜ7.aktı· 

releri hatıra gelt'l.>illr. IJugün biraz dıı 

bu mevzuu ele almak icap eden,e vazi
yeti anlatmak için söylenecek şeylerin 
pek de az olmadık• gorülür. Finlandiya. 

da Rusya da Avrupanın ;imal saha
sındaki siyasi faaliyetini arttırarak 

hrm Finlaııdiya, hC'm. de İsvrç üzerin
de istediği tesiri yapmak sırasının ,rel
dliine hükmedebilir. Böyle bir hare
ketin neticesi politika <taha!llında Al ... 

manyanın aleyhine demektir. Çü.nkü 
Al•rupannr şimaJindeıı Alman nüfuz 
ve tesirinin bir kat daha çekilmesi ve 
onun yerine Rus nıiluz ve ttsirlntn yer
le!imesini ıtmin oJacaktır. 

. 
Deniz harbinde 

bir safha 
yenı 

Yazan: Ahmed Şitkril ı:.s~ 
Birkaç güııdenberi, Almanya He ~ .. 

glltere arasındaki deniz harlıi, )·eni bıt 
safhaya girmiş bulunuyor. .\lınanfJ 
açık denizlere döktüiü mayuııarla 8Ö"' 
yük Brita.ny&nw münaka.leslni k('o;ınifC: 
çalışmaktadır. 

Birkaç gün içi~de mayına ('.arpa~ 
batan yolcu \'e yuk vapurlarının aded 
ona baliğ olmustur. Bunlar arasınıl' 
Holaoday:ı alt olup da batırılan SiınoP. 
Boli\Tar vapurlle ytı.zden Cazla yolcu da 
boğulmuştur. 

A~ık denizlere maJın dökmenin def .. 
letler hukukuna mugayir olduiu şii, .. 
be kaldırmaz. Almanyayı bugtı.ne k"'" 
dar böyle bir harekete teve~ül etınek'" 
ten alıkoyan Amerika idi. .-\ncak bi'-''" 

~· rafhk kanunlarının tatbikile Ame ı 

gemileri artık gl"rek muharip devlel 
limanlarından ve gerl"k Cumhurrei5 

Ruzvelt tarafından bir harp mıntak•51 

olarak ilin edilen İskandinavya sahil'" 
lerinden ve Şimal denizinden çekiltoİŞ'" 
lerdir. Biltndiğ'i gib1, Amerlkanın bitf.'" 
raflık kanunları tlcare~ gemileri ba~" 
kında şu iki hükmü ihtiva etmekttdit': 

1- Amerika gemilerinin mubatiJll 
devlet limanlarına girmeleri kanunen 
menedilmiştir. Binaenall"yh Amcr~ 
gemileri, bu kanuna röre, in&"iliz, fraJI'" 
sız, Polonya ve Alman limanlarına ıı· 

rem ez. 
Z- Cumhurreisi harp mmtakası ad'" 

detti.il memleket ~illerine Ameri.kJ 
.ıemilerinin girmelerini emlrnamesile 
menedebilir. Ruzvelt bilaraUık k&nUD11 

mer'iyete girer rinnez ne!jret.titi eJJJit" 
name ile j,kandinavya sabillerine //." 
ınerika remilerinin uğramalarmı nıe• 

netmiştir. __ * 
Binaenaleyh bugun Amerika Uca.re 

gemileri şimali Avrupa denlzlerindtl' 
çekilmiş bulunuyorlar. Filhakika b"' 

Amerika ticaret gemileri için aiır bit 
darbe teşkil etmektedir. İstatisUk;letc 
&'Öre Amerika ticaret. gemllerintn yiıı'" 

de kırk bc.~i bu limanlarla ticaret yaP'" 
makta idi, Bü ticaretten çekilen reıni .. 
terin başka bir devlet bayrağı ali.uıd» 
- Panama bayrağ"ile - htYruhefer etotC'" 
leri düşünülmüş ise de Amrrika bU· 

kfımeti buna da razı olmamışhr. A'" 
merika bu denizlerle alıikalarını kC" 
ser kesmez, Almanya İng-illz .-emUc ... 
rine ve İngiltere lle ticaret. yapan bl .. 
taraf devleUerln gemilerine bu daf"" 
beyi iııdirmiye karar vermişUr. 

Almanyanm bu yeni tedbiri, 1911 

se.nesindekl denizalh harbi rlbi, in,ril'" 
tereyi mukabil tedbir almak vaziyetiD' 
de bırak.maktadır. ller yeul icat edth·ıt 
taarruz yolunun erceç bir müdafoaa 
yolu bulunur. 
Açık denizlere mayın dökmek sU"' 

reliJe başlanan yeni mücadele deni.ıaltl 
harbinden daha çok tehlikeli defildlf• 
Bu vesile ile şu noktayı da kaydedeliııl 
ki harbin başlangLC1ndanberi Alm•JI. 
denizalh gemileri tarafından bahrılaJl 

gemilerin tonajı yenl in~a edilen JC'" 

milerin tonajından daha a7.dır. Yaııl 
İnı'iliere tezci.hları Almanların batı .. 
rabildiklerlndeıı daha çok remi ınşa 

etmişlerdir. Binaenaleyh deniz harbi"' 
ne rağmen, bugün İngiliz tlcaret le-" 

milerinin tonajı, harp başladıiı &'ÜJl .. 
Jıtü tonajdan daha fazladır. 

Yeni deniz harbi Almanyaya harbi 
kazandıramaz. Yalnız İnrUtereyl Lz'aO 
ve ızrar eder. Diğrr ta.raftan Alman'" 
ya, bitaraf memleketlerin efkan u· 
mumiyesinde kaybedeceil ~mpati Uc 
lnuıu ödiyecettir. Amerika ticaret ge· 
mlleri bu denizlerden çekildi diye. bıl 

yeni terör Amerika hUkümetinin pro .. 
testosuna mevzu teşkil etmiyebilir. fa'" 
kat diinyanm yeg-i.ne bitaraf olau meıt1· 
lekeli Amerika dc(ildir. Kaldı kl /\· 
merika efki-rı umumlyesl lnsani nok· 
tai nazardan yalnız kendi bayrağını ta .. 
şıyau &'emllerin değil. her geminin ve 

g"emi i~inde seyahat eden her yolcu .. 
nu.n mukadderatile de alikadardır. 

- Nerrien anladın bunu? 
- Saılıah tan beri Öğurüyorum. 

Gu.csüm teyze, bana: - Sen ge • 
bes i.n! ded ı. • 

Mehmetçik Geçiyor f "===[ \azan: İsi.ende:.- F. SERTELLİ ]==='j 
Diye mm.dandı. 

paytahtından ı-\vruı>alı nıuhablrleriıı 

Bunu yersem' yazdıklarına gö:-f' Finlerin sinirleri 

sağlam bulWtuyor, Haftalardauberi mu-

Kövde f'<enin gebeliğini duy
mıyan ka.mamıştı. O hiiıla karnın· 
daki çocuğu düı;üımeğe çalışıyor-! 
du. Her sabah aç karnına bahçe
deki kuvudan su ç<'ker. eve büvük 
b2•kraçlaT'~a su taşırdı. 

zakere, tatil, yine müzakere ve sairt: 
ile devam eden &erırinllie raJmen F'n· 
landiya halkı sakin, telilf.sız buluna
cak kadar kendhll" h.lkimdir, Bu va· 
ziyette Finlerin ıi,.;u.ntuı;unü arttıracak 

sebepler yok değ-ildir: 

Sonra diier bir eihet daha vardır: 

Eğer Almanya rarp eepheslnde çok 
meşgul olur da artık ba1ka tarafa ba
kacak halde bulunmazsa bundaıı İsveç 
de istifade edecektlr; diyorlar. Ciınkİl 
o zaman ic;veç artık ı\lm:ınyadan çe. 
kinecek delildir. Kendisini büsbütün 
serbest bulacaktır. O zaman Jı"inlandJ

yaya daha iyi müıahuet edecektir. 
Şimdiye kadar İsveç tarafuıdan dost.u 
Finlandlyaya karşı muzaheret göste
rilmiş ise de bunun daha fazla elması 
beklenmektedir. Bunu ise ancak Al
manya.om carp cephesi harekitllt: çok 
meşg-ul olduiu blr zamlltna saklamak 
zarureti vardır; diyorlar. 

1 Hatay mebusları Ebedi 
Şefin manevi huzurunda 

- Aıma·n yarabbi! Kulaklarıma 
inanamıyorum, Salih le evlenel'i üç 
ay dolm tu. Her gün babanla bu
nu konuşup üzülüyorduk. 

- Neden üzülüvornunu• 
- Nasıl üzü;miyellm, kızun? 

Henüz bir ses ç•kmadı. Acaba ku
sur biz"m kız.mızda mı, yoksa Sa
lihde mi? diye düşünüyorduk 

- Kabahat hiç kimsede değil, 
aımıe! Eğer ben gcrçek'en gebe 
isem • çünkü Gülsüm teyze bana 
bunlann gebelik alametleri oldu
ğunu söy:'edi _ B~n çocuğu doğur
mıyac~ım, 

Ayşen;n annesi gözlerini açtı: 
- Ne diyorsun .. Doğuımıya • 

cak mısın? 
Evet. Niye şaşıyorsun? Ben 

:;ocuk istemiyorum. 
- Haniya eskiden: , Bir çocu· 

ğum olsa .. • dive söy lenirdin. Şim
d.i Allah vermiş .. Neden istemi -
.vorsun? 

- Sebebini siz bilirsiniz, Anne! 
İs!R:niyorı:m .. t~·c o kadar. 

- Aye>l sen çı.ldırdın mı? Tanrı 
verg;si bu .. Geri çevrilir m: hiç? 

- İst8'nbullular nasll yapıyor
lar. anr.e• İstı>l!'edik'eri zaman, 
cocuklar:nı karnından düşüren -
!er vok mu? 

- Biz bunu yapamayız, yav -
ı;;;m. Burası İstanbul değil. On-

ların bildık:erini vtan.Jar bil • 
ınez. 

Ayşe aglamaga ba~ladı: 
- ts~miyorum , anr.e' İstemi -

yorum. Ben çocuk istomiyorum. 
Kadı.noağız şaşk:n bir halde kı

z•nın yanı.na oturdu: 
- Sen bir şeye hiddetlenmışsin 

galiba! HO:e bıraz uzan ı,uraya. 

Sinla'lerin yalışsın! 
Alnını okşıyarak devam etti: 
- Yarın bir çocuk anası olursan 

:;en de başka türlü düşüneceksin, 
Ayşe! Yavrııcul(un biraz büyüyüp 
te diıılerinin dibinde dolır.ımağa 
ba!iiadığ: zaman onu nekadar se
veceksin biben. 

- Ben, çocuk düşmanı değilim, 
anone ! Fır kat, benim doguracağım 
çocuğun babası Sa!rh değil, Metı· 
metcik olmalıydı. 

- Ne yapalım, yavrum? Mu
kadderatın önüne nasıl geçilebi
lir? Melune1cik cephede .şehit ol· 
masaydı, bu mümkündü. Lakin 
;ıiımdL. Sen, Sali:hin kansısın! Do
ğura<:ağın çceuğun \>abası ell>ette 
o olacaık! 

Ayf!e annesinin dizinin dibinde 
ağlıyordu. 

- Bu çocuğu düşürmek k&bi! 
değil mi. anne? Günün birinde 

Mehmet gelecek diye kuvveti. bir 
his var içimde. 

- Artık Salihlc cdbın' l\~- hmet 
gelse bile, undan ayrılamaz.sın, 
Ayşe' Haydi, çocukl'uj:u bırak. 
Allaha şukret ki, üç ay sonra sana 
bir çocuk verdi. Haydi reyin ba
kayım! Böyle :ıeye ağlanır mı hiç? 
Duyanlar vallahi güler senin bu 
l>'llinc! 

• •• 
KARLI BİR GÜN 

O gıin Salih civar köylerden bi
rine gitmişti. Ve evden çıkarken 
~amüstü geç geleceğini söyle • 
mişti. 

Her taraf karla örtülımüştü. 
Sokakta dize kadar kar vardı. 

Bazı evlerin önleri·ııde ağzı bur-
nu sarılı ihtiyarlar karları küre· 
yip yol açmağa savaşıy<>rlardı, 
Ayşe evde yııUnızdı. 
Ocak başında ken.di kendine ma

niler söylüyordu : 

Petn1ez dökhim tK-raz kara, 
Bir ka..,ıkeık yiyemedim. 
Ko3·de oldum ben maskara, 
Derdim şudur diyemedim. 

Bir taş içine koyduğu beyaz ka· 
rm üstüne ha'liı; üzüm pekmezi 
döktiı .. Fakat, şiddetli bir öksü -

.Ağır kaldırınca, çocuk düşer
miş! • da:nişlerdi ona. Bakraçları 
hafif bulan Ayşe ev altındaki unl 
öğütme taşını da· her gün zorla
maktan geri durrnazd·ı. Taş bü -
yüktü .. Yerinden kalkmasına im-· 
kan yoktu. Onu birkaıç erkek bir 
araya gelıirse bolki ancak o zaman 
kalkabilirdi. 
AyŞe ocak başından kalkıtı .. 
Yine - hergün'kü glbi - öğütme 

taşının başma gitti. Evlendiği 
günü hatırladı. 

Beni sevmiş topal Salllı, 
Ne zalimmiş bu kör talih! 
Dütün rünü herkes KÜ.Jdia, 
Ben bir ~alvar rJytmedfm. 

Diye söylendi. 
Ayşenin karnındaki çocuk beş 

aylık olmuştu. O artılk kolay kıo
lay düşcme•di. Ayşenin bünyesi 
sağlamdı. Zaten 'böyle olmasa, yar 
kasına yapışa·n •ince hastalk• 1 

kolay kolay yenebilir miydi? 
Ayşe, nikah günü kl"ndisine ha· 

z.rlanan pullu entarisini gi~e
mişti. Bunun sebebi malfundu. O, 
Mehmetciğin ölümüne inanmıyor
du, 

( Detıamı 1xır) 

Hariç ile edilecek ticaret S&yesind~ 
gelecek para ile iyi grçlnnıek, b~riei 

Ucaretlıti ink~al ettiroıek ist!.ren Fin
landiya için bugünkü hal büyük hir 
sarsıntı olmuştur. Finlerin buz.ur ve 
rahatuu kaçıran neler varsa bun1arı 

birer birf'r saymak kabild.Jr. Fakai. Ftn4 

landiyalılar memlekei.in istlklili, var .. 
hiı için daha ne kadar fedakirhk rös· 
tererek hazırlanmak l.Umı &'Cleeekse 
bunlara da &'Öğü. rermeyi l'Öze almıı 
bulunuyor. Bütün bunda hardcet dü-ı
turu olarak da tekrar edilen şu olu· 
yor: 

Memleket istlli edilebilir, herşey o
labilir, takat Finler ca.n.1ı olarak ken .. 
dilertni teslim etmiJ'ueklerdlr!. 

Sonra FlnJandiyanın mali vaziyeti 
ümitsiz clbi de deflldir. Umumi boro· 
Jardan Flnlıuııdiyada nüfus baı:uıa her~ 
kese ancak 1000 mark isabet ediyor
muş. Erbabınca bu hal Fiulandlyanaa 
çok lehinde rörillüyor, 

Finlandiya meselesi de.r.ince bunaJ 
yalnız Ruslar ilfl Finler ara.smda say .. 
mamak, Almanların da Ftnland'7a için 
bundan sonra ne düşüneceklerini, be .. 
le bilhassa ne yapmak isti1ueklerlnl 
hesaba katmak li.zım &'elttek C"örünü .. 
yor. Bu da ayn bir meseledir. 

Flnlandlyalılar için dalma ırö..öniine 
getirilen bir keyfiyet de: ~anın na
zarı garp eeııheslne çevrildlil bir an. 

Finlandiyahlara ,-öre Alman taa-rru· 
ıu her noktada birden başlı.racaktır. 

Yani askeri harekita ceçlldlii cibl şl ... 
mal memleketleri ve bilhassa Flnlan~ 
dlya aleyhin• Almanyada şiddetli Def· 
riyala başlauaeaktır. Öyle ki bu neş
riyatın nlhayel İliveçl do tehdit ede
eek bir şekli alacatma da ihtimal ve
rilmektedir, Almanyanın bunda takip 
edeceii maksat şu olacak: İsveçi Fin .. 
landiyadan ayırmak!. 

FtnJandiya bu sureUe yalnız kalırsa 
ıtusyanuı Avrupauıo şimal saha.smdakl 
siya.si faaliyeti de ona röre nettceıe~ 
necek diyorlar. Rusyanuı o sahada nü. 
tuz. ve tesirini arttuması.nı Almanlıınn 
hot eönnlyeceklerı yukanda anlatıl • 
nuşil. Fakat B.usya.nın faaliyetine karşı 
minlalar çı.ka.rır ıörünmeyl de yine 
Almanya muvafık bıılmJJ'acaktır. 

Görillü7or ki he.r tarafın politika fa .. 
aU1etı böyle meharetle devara ettiril
mek l5tenl7o<, 

ALI U11AL SUNJılA!f 

Hatay meb"usları dün .\.nkarad.l 
Ebedi Şet Atatıiı•kiJ.n muvakkat met .. 
fen.ini ziyaret ederek ihtiram çelentel 
koymuş!ar ve Büyük Ölünün manı?V'i 
huzurunda tazim ve huşüla l"tilmi!j "" 
lerdir. 

-<>-
Alçı sanayii 

Memleketimızdeki alçıctlığın hİ:" 
mayesi kararl~lırılmıştır. Bunun 
üzerine şehrimizdeki alçı fabrika· 
]arının ve alçı işlerile uğr~an • 
larıın sayısı Dahiliye Vekaletince 
sorulmuştur. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Postı> mühürleri 

Bir okoyucumu-z yazıyor: 
«Bizde mektup pullarmın üzer .. 

1erlııe basıJan damcaların tarlbleri 
ve halta mahreçleri ekseriya oku .. 
namaz bir halde basıhyor. Jlal .. 
buki bunun çok ehemmiyeti var
dır. Acaba posta idaresi pulu ip· 
tal eden mühürden başka, yine 
zarfın bir kenanna aynea aynt 
mühürün okunakh bir sure~te ba
sılması ~in emir veremeı mi?• 

' 

ı. 

' 1 
1 
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~ lmanya Ve 1ingilteregenişbirhava EN SON DAKika 1 • 

1 SiVAS-ERZURUM 
yen• ~ikan 18 f 1 planı hazırladı iAı ta 1 . 
ıcs~ man yyare erı Taymis ağzına 

il• iıı· u üıcı sahitrdeo d•v••> cı inci ahitt<ien devamı 1 İngiliz torpido muhrıbı taı-.ıJınd-, kadar ma ı·n d k l 
)«UI bif \'e en başla. P••İD ted;ye da •ntt..oıun•D ilk mcltt<pleri ihd•S Ve• batırlimıı;tı.t y ö üyor ar 
\iman!• "ık bulunmak ve bullm ıa inkı~ ..ıtirilecekllr. Londra 24 (Radyo) - Be!"ta 
rla B•· bel'edecek bir tahsi• fikri· l·uk>ek •ntreıun.uı çal..,..al•rı Ka· Fr~a adlı 4.500 tonluk bir Alman Lon<tra 24 (A.A.) - Emin bır ı likenir ınevcı.l<iiyetı.ni izah ettı~i 
ke<fl\İY• 1\ 'iına" rlbl knfiyetltr &•I· ....ı...ı. kmerl<uz elürileceklir. Hazır. ~miı;i İzlanda ac;ıklannda batı- membadan öğrenildiğine göre. son1[ hatta bır Alman den12 tayyaresi-

llıontaaı nınız bir larııllt.. ı..._ ol.ı.Jı ıalebeler boraya c•nd.rl· rılmıştır. iki gün zarfında İnıgilterenin ce • nin bir müddet denız üstünde dur· 
.... • 

01ıınmak1adır. ıe.,.,kllr .. ~trtnmau muddetlerini lk- ALMAN ''!ALI. '"""'"'IN. n·"'-ı•arl<l mmtaltası illerinden 1 ·ld · · · h '---arP'lral< 
ad<dl 

rasıod:l 
:-;ırn.oıt 

oıru dJ 

in dc:f~ 
u t>UP" 

merikl 
devJti 
urrc.tsl 
takaSI 
sahil· 
ıımlli· 

bllO" 
i hak· 
ktedir' 
ub•rlP 
nuntJl 
erik• 

fcart* 
iudtı& 

bO. 
bit 

ki•'" 

., •• t n ı~, uu • duğu müsahede edı :Rt ıyı auo 
f'.Slr altında llumen ik· mal e-den tayy.ıreciJer her uç domin - ı uçan .~bnan deniz tayyareleri pa-

~ l.ızrik •d<n ,.. cunun k•P· rouda i·•l.yclle bulu.aan kuliı rl han v AZİYETİ sı·- ra$Ü le!' \"8Stt:ısile ma,;n dökmüş- alan mahıfil:lerde söylenmektedir. 
, • Ururrtıerlnl kabul etml· ku>wııer;ııiıı muhtelif tiniıl•mlarına Lrı~dra 24 (Radyo) - Con ]erdir 1 Bir şahit E."''<'X saıhilinden pek 
~I zanıanda tahıils anu unu ılUlıak rdrer~lrrdir. ı;noıı, avam kamarasına verdiği bir Manyetık tipte birk~ boırıha aılçakt:ın uçan iki büvük tayya -
Jtn bir sistem ve bir zihni- Pi •ıı•a ··n·•e •.,· • •o bın· ıaı·v. a.rel"i- tannrde Alınan ve İn11iliz mali ve · renın· ı· nfil3k etmeden denize dil- 1 kı b"t • u • ~ • " Tim<'S körfezme ve sahihn renu-
. · ı arat blokun Biilkanıa- niıı yt-t tirıh.ne$i d rvb; ediln1ektrdir.. iktısadi vaziyeti hakkında bir mu- bu arkisine düşmü~tür. şen siyah cisimler alhkların• gör

mllijtür. ~ ıı.ll'asi ha"·a..sı "'e muka'\·e- Ka1;;.ada u ebepltrJeu dol.ı~·ı :ınt- ka 'ese yapın~ ve Alınan maliye- 1 .Bıı halkl bu ffilntakalarda ·ch-
:t...ı. de Yar;ıta<":ı~1 hakimiyet ,., renm;a.n mcrkf'zi intih p edilıulştir: si"'-n if!ıisa doğr11 IT'eylettiğini ~ös-

"ıı, ~:~:rn;;~i si'"' b;r bir· n<~;; ,:~:n:"~:n:::ın:.::.: ::: te~~ŞJ~~ 24 (Radyo) - Çarşam- il Fransız torpitosu üç günde iki 
~~:t.~~ ~;.~··v;\'.:03.::~: ::'~~~; :~:~";:~~a!~.muhim i~• ha· :a;:~:ü ~ .. ~~ 4 F{:ı'~~ı~~:;~i Alman tahlba hirini nasıl batırdı? 
~ lar-.ı matuf emellerini kı- 2- Kanada.da et .. ı&en Uc.ari tayyare- Mürettebattan 52 kişi boğulmuş-
Ca l~lk;i.r olduğ'un:ı. &Öre hu rillk pek ilerh·miştlr. tur 
li d.~lına açlk bulunması hiC z- ~lemle-ktLin cojr.ıri v;ı:ıiyf'li ile 
,~lık ve bit.arat b1~ fikri- ha\«l me'.\ d<ı1nların1n adtdi bu ~i bil-

de butun:ıntarın i~ine tl- ha!sa kolayJ3..!jbrm;ıktadır. 

tıt, 'ta. ihtimaller vf' Tar.lyetlf'r. 
\ı;ere daha bitaraf Balkan 

ttıı ı...,kkölündekl ebemmlyell 
l'IJıiJ'e vesile olmakta ve J"i· 
l~tndtr ki, Rörtrin telrrah 

l't • bir f'hemmiyet ifadt'slnl 
llı bulunmaktadır. 

~~M İZZET BENİC~ 

trzincan 
~elzelesi 

ı:~ Yaralıların adedi 
qltıinden fazla 

~ ~'.- rıuı Erzlocan vilayetinin 
~nda bü.yiik bir :.e1zele ol-

''""·· ı.... -...lık. 
~la ah.wuı mllttm.minı ma· 
'"te 

ı- Du ma.1110 Kanadaya ıaarruz et .. 
m~.sl trhli~l'Si mevcut driildir. Bura
da ;ı kerı Iaaliyf'tin mevcut. olmaması 
antttnm.nlarrn .-euiı,; mikyasta yapıl
m&.."-.ı unll.ıinıw vermf'lı:tedir. 

Nihayet Kaoadauın ~ınai kablliyeU 
prk buyiıktur. 

Loncka 24 (Hu~)- AJJU.il.Dlann, 
İncillereyi ticaret yollarından tt-crlt 
etmek için, mayın muharebeslne şitl

de-Ue devaıoa karar vermiş oh11ıu1, son 
cunlf'rde aa,-uı yaıunden bata• vapur 
adf'dinin ('ıOj"almasilt "f&biUir. 

F;,ı.k.at Fransız - inıiJiz abtukasınuı 
tJiddeU.endirihnö>i ha.11:.kmda ll'Cl'llen 
:taı"uın tatbikine, bttaraflann, bilhas
sa. Holaud&ınn :protestesuna raimen 
devAm edl~cektlr. Belçika bti.k\.~etl

nin yen.i abluka kararını protesw ede
ttii unnolunmakU.dır. Çüukıi bu ka
rar, bllha.s a ~\iman et;ya~ı ala.o \·e ih
raç tden bu memleketler için ciddi bir 
zarar ~ kil et.mekkdir. 

Fransa \'e İnl'iltere kararl.lrıudan 

Batan Fransız gemilerinm isim
ler-i şunlardır: Darino 3.000 ton, 
Coraldiı; 2,500 ton , Sa1'bi 3.000 ton. 

Ayni günde bataon Elena adlı Yıı
na~ gemisinin bütün mürettebatı 
kurtarılmıştır. Bu gemi, lngilte
renin şimalişarkl sahillerinde ma-
yine çarpmı.ştır. 

Londra 24 (Radyo) - Hitle'l" 
dün, Almanyanm senelik mali ve 
iktısadi vaziyeti hakkında müta
learla bu1'urunuştur. 
BİR AI,.'IAN TAYYARESİ DAHA 

DtiŞÜRÜLDÜ 

Londra 24 (Radyo)- İncillere sa
hillerine kadar sokulmlJ'a mU?a/fak O· 
lan bir AIJnan ta7.,.aresi, İtı&ilh avcı 
tayyareleri tarafından dilşi:irü1müştür. 

DÜNKÜ HAVA MUHAREBESİ 

Paris 24 (A.A.) - ~"ransız a
mı ·ralik 'llakamı, ayı.ıı 22 sın.de 
neşredilen resmi tebliğde de bil
d.irild rği veçhile üç gün içinde iki 1 

Alman denizaltı gemisini batıran 
•Sirocco• isminde.ki Fransrz muh
ribinin faaliyeti hakkında tafıii -
lat vermektedir. 

Bir Fransız deniz tayyaresi bir 
Alman tahtelbahirinin battığını 
~üğü mahalle bir şamandıra 
atmu; ve civarda devriye gezen 
harp gemilerim keyfiyetten ha -
berde>r otmiş\ir. ·Sirocro. derhal. 
yeti;;erek şamandıranın yanına iki 
kerre Su bombaları atmıştır. 

Sirocco• birdenbire sancak ta
rafına vatmış bir Ahııan tahtel • 

halıirinin ya\'as vav s uyun üs
tüne çıktığını görmüştür. On sa
n.iye sonra tahtelbahir alabora o
larak bir kurşun kütlesı gibi bat
mıştır Üç gün sonra ayni mın!a· 
kada devriy_e gezen •Siroiro• gece 
mehtapta bir Alman tahtelbahiri
nin siluetini görerek derhal ateş 
açmıştır. Atılan obüsler tahte1ba -
hirin etrafına düşmeğe ba:ılamış 1 
ve Alman gemis; derhal dalını:; • 
tır. •Sirocco• tahtelbahirin gözden J 

kaybolduğu noktaya sür'atle gide-, 
rek su bamboları atmıştır. Tahtel
'ballıir bir lahza suyun üstünde gö· 
rünmüş ve denizde büyük bir yağ 
lekesı bırakar<ık hemen batrr 'ştır. 

Çemberlayn krala malumat verdi 
Londra 24 (Radyo) - Maıeste 

Kral Jorj, dün Başvekil Çembcr
layn'i ka]:ıul edeı-ek uv.un müddet 
görüşmüştür. 

Çemberlayn, vaziyeti buırn ve 
mütitcmlekeler, mali ve iktısadi 

meseleıer _hakkında Krala izahat 
vermiştir. 

Kral, aldığı izahattan çok mem
nun olmuş, ve nihai zafer hakkın· 
daki kanaatinfo bir kat daha art
tıgını söy !emiştir 

.. 
Demiryolu istikrazı 

Tahvilleri 
Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/5 ve 15/12/19:M tarih ve 2tö3 • 26H numaralı kanunlar 

nıucibinee ihracına sali.hi)·et verilen ve geliri tamanıen Sıvas -
Erıurunı deıniryolunun inşa~ına tah-.is olunan o/0 7 gelirli Sı
vas - Erzurwıı istikrazının 20 senede itfa~ı nıeşrut ı\.j ınilyon 

liralık altıncı tertibinin kayıt muanwk"1 5/12/1939 akşamı ni· 
lıayet bulmak iizerc 25/11/1939 sabahmdan itibaren baslıya

caktır. 
Tah,·illcr lıiuniline muharrer olup beheri 20 \.C 500 lira iti

bari kıymette birlik ve 25 \ik olarak iki kupiire ayrılmıştır. 
Bu tahviller umumi 'e mülhak bütçelerle idare olunan da· 

ire ve müesseselerce, Vila)"et hususi idareleri ve Beledi~·cler
ce )"apıJacak nıüza.)'ede '\'C nıünaka~a ve ıuukavelelerdc temi
nat olarak ve Hazinece satılmış ,.e 'atılacak olan Milli Emlak 
bedellerinin tediyesinde başaba kabul olunacaklan gibi gerek 
tahvil t·c gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfas1-
na kadar her türlü 'ergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tcsbit edilmi~tir, yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil be
deli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cuoıhuriyet Merkez, Tiirkiye 
Ciımhuriyeti Ziraat, Türki ·e İ~, Emlak ve Eytam, Hali<, Türk 
Ticaret, Belediyeler Bankaları ile ümer, Eti Banklar tarafın. 
dan icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıtasiyle de bu husus 
temin olunabilir. Serına~·e \:e tasarruflannı en en1in ve en çok 
gelir getiren sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet arz \ e bu 
kısa suskripsiyon müddeti zarfında Bankalara müracaatlarının 
kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu i~aret olunur. •956'· 

ruı· 

yaP" 
enıl .. 
ınd> 

taıt-

~·· ı\• 

1 • lllezk.ür kazalllll Karak.u-
..:tıi.ndeki 133 ev ~emen k•

lltııı•tır. 
~ lt :ra.ralı da vardır. Ayru~a 
tt te na.hiy~lerdt de SN dtn 

''kllnıqtır. 

dOnıni)ectıklerine göre, Dolanda ve 
Belçikauın mayın harbine nihayet ve
rllme<;I h:in .'\lmanya nezdinde tqeb
bu. .. tt- hulunmaları ihtimalltrl df' var
dır. 

Londra %4 (Radyo)- Dunkü haTa 
muharebesinde C"arp cephesinde düşü
rülen 7 Aıman tayyarts-lnden biri, Fran-ı 
sız budutla.n dahiline, attuı:ı da harici
ne düşmiiftür. Bunların yalnız ikisinin 
piloUan panflütle athyar;ı.k kurtul 
musılar, dlJerlerl ölmüşlerdir . 

Kayser ölümdeo 
kurtulmuş 

Mayin tarayıçı tahta gemiler 
Lond:a 24 (A.A.) - Gizlice dö

külen manyetik mayinlerin teşkil 
ettiği yeni tehlikenin önüne ge<;· 
mek için mümkün olan her ~evin 
yapılacağına Vf/ bu mayin.'erin 
kullamlması keyfiyeti efkarı umu
miyeyi hayrete dfu;ürmüş be de 
İngiliz deniz eksperlerini gafil av
lamadığına dair dün Sir John Si· 1 

mon tarafından yapıfan beyanat 
iyi haber alan ms;hillerde hat:r'.a

kuYanılm~ m tav ·i.ve ettik:eri 
ayn, mahfillerde ilaw roimekte-

Suikast muhakemesi 
1 • (1 inci sablfeden devam) ı Londra 24 (Hususi) - 5uikas· 

İngılız zabı!ı bir Holanda,ı şofö- dın faili ol:ırak yaka'anan Elzer'in 
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••• 
alil 
dlr• 
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lali 
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bl· 
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lla~ı1 .. 1nde ı ölü ve •arall 

a "aiti.ye inln Kelt· e k.oyuıı· 
ı °""•\, 2 kaclm, Geltnce ko • 
l,ı!:"'•· RıraJll kö1unde l ka· 

b löriınde 6 çocuk 15 kişi 
l,ı.. '-'ı,, altında kalarak ölm\it· 
. t 1 'ılttlan halk !IOkaklarda kal· 
ıu~Iıı... vali>! üç ı;ıind•nb.-rl 
'tlııı ll~hı,.e memurları oldui• 

tt ının&aı..a.swd• ~ulunmak.-

Bir Calatada 
Esrar 

~kkesi Basıldı 
(1 inci sahifeden devam) 

<.ki evlerden birinin esrar 
1 

olarak işletildiğini h:d>er 
,~llıurlar dün muhtelif kı -

:re evin içine kadar soku -
~Ü meşhudu tesbit e:ımek 
1 '.hat almışlardır. Saat do
~ı:ru ikis.i kadın olmak ü-
4'r esrarkeş birer birer eve 

~ . ~ drr. Bir kişiyi de ka,:ııda 
ı ~rak lmakmışlardır. 
~ er ıçetiye alındıktan son

Ilı r ıçmeğe mahsus kabak • 
,eı.d.ana çıkarıllmış ve esrar· 

~~ llııl>cierlere kurularak ka -
Ilı Çeknıeğe başlamışlardır. 

0 sırada daha evel gelerek 
,ltıış ol~ IIl<'mu~ar bit · 
ı ~ Çıkarak cürmü meşhudu 
a etllı~Ierdir. Evde yapılan 
~~nchrMinde yarım kilo ka
·~ naınıs esrar ve esrar i<;me-

alıııı~~~~ kabak \"e ikı kama bu· 
~ r. 

Belçika. ve Holanda İkt.ı.sat Naı.&rları 
Llhtyde vaziyeti rörl.işmektedirler. 

RO~ADA İNTiBA 

Roma 24. (llu.su.si)- Yeni Fransız -
İn&illz ~dblrlerinin Alman ikt.lsadl
yalma btıvuk bir darbe iodlrtttğine 

şuphe edi!ml'mek&edlr. 
'.\-tayin muharebesi yüzünden evvelce 

batan İtalyan Grazla vapuru.odan son .. 
ra. Flanona vapuruna.a da bir nıayine 
rarpar'l"1c batması, İt&1Y• Jçin vaziye
tin ehemmiyetle mtilaleasını icap et
l!rmKledlr. 

~(ulte!lklerin yeni tedbirleri dolayı
sile bitaraf memlektllerde İncilt.ere a
leyhine bir Cl'reyan uyanmıştır. 

BİR TAYYARE DAV.>\D.\ 
ATEŞ ALDI 

Londra 24 (Radyo)- İskoçya sa -
hillerinde aca.n bJr Alman ta1yaresl 
havada aıe. alarak deni'le duşmüş1.ür. 

Londra 24 (Radyo) - Elena a:tlı 
büyük bir yolcu Vl<J>uru, lngiltere
nin şimal sahilinde bir mayine 
çarparak batmı:;tır. Yolcıı:lar ve 
mürettebat bir İnıgiliz tı>hlisiye 
gemi<>i tarafın<lan kurları bnıştır. 

BATAN BATANA! 
Bir Alman mayin gemisi, iki 

İstaobul Belediyesi 

~ii~i 

Londradan bildiıildigine göre, 
Holandarla Dorn kasaba.>ında.ki şa.. 
tosı.ında oturmakta olan eskl Al
man İmparatoru ölümden kurtul
muştur. İmparator parkta gezer
ken 5iddetli bir fırtınadan üç ağaç 
birden devrilmiş ve ağaçlardan 
biri İm\)liratıorun iki metre ileri
sine yılulmıştı:r. 

,-DİKKAT~ 
Çemberi it aş 
SİNEMASINDA 

Bugünden itibaren pf()((ra . 
ma ilaveten· 

EBEDİ ŞEF 
ATATÜRK'ÜN 

ölümünün birinci dönüm. yılı 

1 
münasebetile Ankara ve İstan· 
bul da yapılan ihtifal ve ATA
TÜRK'ün onuncu yı·ldönümün
de milletine bitabesi. 

tılınaktadır. 
Eksperlerin es-n tipi mevcut 

olan taMa mayin tarayıcı gemielri 

('.ekler Almanyaya asker 
vermiyor 

Londra 24 (Radyo) - Berlmden 
bildirildiğine göre Hitler, Çek06· 
!O'Vakya meselesile ehemmiyetle 

1 
meşgul olma.ktadrr. 

Çekler, Almanyaya asker ver· 
meyı kat'i surette reddetmi9lerdir. 
\.İnde yeni bir muharebe 

Moskova 24 (Radyo) - Hing · 
Hu crvarında Çın . Japon kuv
veble>ri arası.nda şiddebli bir mu
harebe o\muş ve Japonlar 200 ölü 
bıra.karak ç~lertlir. 

ŞEI-IİR TİYATROLARI .. 
Tepe~ında Dram K18m1 ŞERM 1 

İstiklal Cadde~iode ~· omedi K18mı 

Ul-IASiP RA IYOR 

d~ 1 
Many~tık rr.ayinler.n müessir o

labilmesi içi." bunların pek derin 
oımıyan sulara dökülmesi lazım 
eldiğinden bu nevı tarayıcı ııc -

milerin kullanılması kolaylaşacak-, 
tır. Mayin tarayıcı geınil<.>r tahmin 
edildiğine göre ikişer iki~r çalı · 
~aktır aralannda bulunacak o
lan elektrikli bir kablo mavinleri 
rozp ve infilak etti!'ee('ktir. 

18\.CÇ 15 harp gemuH 
ı~marladı 1 

Londra 24 (Radyo) - İsveç hü
kumeti, Birl ·ik Amerikaya 15 
ham gemisi ısmadamış!ır. Bu 
gemilerin tonilatosu 115.000 dir. 

rün idaresındeki otomobille hu . ıki İngiliz zabiti ile birlikle mli-
duda yakın bir kahveye gelmiş • hakeme t'<lilecekleri söylenmek • 
!erdir. o anda hudut gümrük par·· tedir. Bu hadbe Rayihştai': yangını 

hadisesıııi bi! kere daha hatırlat· 
maklığı kaldırılını'> \'e mitralyöz· maktadır. 
!erle mücchh"2: altı ki~i bir Alman 

Diğer taraftan Elzer''"l idam e· otomobili kahveye gelen-!<, güm· 
rük memurlarını ve kahvede bu- dildil>i. hakkında bir şayia da do-
luncnları tehdit etmek sure'iie İn·· !asmaktadır, 

)'ll'HAKEMF BA~LIYOR 
gilizleri otomobilden çıkarıp bağ· 
lamışlar ve kendi otomobillerine 
almışlardır. Bu arada kaçmak is

Berlin 2~ MUnlh !iulkash faili o
tank yakalananlann muhaktml"'lrrtne-

tiyen bir Holandah ö:düriilmüş ve :"lunih. Lelp7 ih. yahut BerllndC' c:trf'-
lngi:lizlerin bmdij!i otomobilin ŞO· yan ttmtsl muhtemeldir. 

yakında bacılRnacakhr. )tuhakl'mt'nfn 

förü de yaralanmıştır 
Alman oto;nobili tekra.- geriye 

dönerek. Alman toprakları içmde 

Alman istihbarat ajansının t.t"bli~int 

röre Entelllrens Servt . Almanyada ih
tllil çıkarmak i('ln sizli bi• tf"lslz va-

göT.den k' V'bohnustur. Hfıdise de>r- sıtaslle giiya «•Yrlmemnun khnselrrlr 
hal telefonla merke?,e bildirilmiş, ı muhabtre •imiştir. Halbuki hakikattt 
~len Holanda polisi tahkikata el bunlar Gostaponun adamları tdl. )fu· 
kovmuştur. Ahnnn gümrük me- 1 habere 21 cün ~ürmü.."tür. GaıPlf'lf"r 
murları hiç birııey görmediklerini teMrin fol-Oiraflslnl nN;redlyorlar. Trl· 
söylemişlerdir. -;1-, İnclll.z mamulılbdır. 

TAKSiM SiNEMA 1 
Bugün matinelerden itibaren 

YENiÇERi HASAN 
I'ürkçe sözlü ve Türkçe musikili 

Bestekariar· ARTA.Kİ . 5ADİ - ZEKİ 

Okuyanlar: :vrNALLA-NUMAN iÇLiSES - HAMİYf<:'ı pUYGULl' 

Mus:ki hcyetı Kemani SADİ - Kemani Demir Al • Ka'lunl 

Ahmet Klarnet Şükrü . Udi Zehri 

Rakkase · Ayşe Müjgan 
,.._ ~ a<l"iyeye teslim €'dilen 
~· "r •ı:nlardır: Zehra, Ay

ıt Na<-i ve A:laeddin<lir. - SON HA FT ft 
Bu filim pek yakında Ankarada ULUS s;ne~asl'!lda göslernt>eck'!r 

~111111 ......... -=ıom:ımılıa ................................................... ı:mı 

' , 1'o. •18 - Ya7,ao: RAHMl \AGlZ 
ıı· 
~ 1Yorsunuz ki, geminizin uzun müddet Mal-
' <\ kalması beynelmilel nizamlara muhaliftir 
ı, ı. 

t ~il l'tdlkliltrioin ..ervis aldık· 
il~" ' 1'llledi .. Bunu bllıniyormuş 

''~k .. ,,dt. 

' "'~ '-ur kaptan Ct"mlye donmek 
~"i"'~de ala<"ait -;ırada kf'ndl is

i) 1.nıattı: 
• '~a t•..,tılll tnlı v" hu:lı erir, btr ayhk 
~ lii 11 bele u 'on fırtına l'em.lde 

.... k~lbaı yaptı. Bunların tamiri 
t'i,""lt tleritrıb:in tathirt için en u: 
~·· b11:lr faallyek ihtiyatımu var. 
""t{.ilıı &da, '.\t:ılta limanında yapa. 

lıt ,· llurada Uc cun kalmamııa ve 
rtar·k ~ttt: 1 t"tmemiıe müsaadenb.l 

•.'•ı ihnı " 1 b •• 

1 ~.ı;~i~a. llk atızda rtvap vrrmedL 
·~ d.u~Lindu, sonra hal tekllal 

- Biliyorsunuz ki ceminbin uzun 

muddet Matlada kalması beynelmilel 
bit.arattık kaldelerlne muhaliftir. Yal-
nız siic bu hususta yapacatım rardun, 
kömür tedariki, kumanyanıxın ikmali 
Vf' ni.sbekn tamlri.nl%e müsaade etmek
tir. Fakat bunu resmi 'ek.ilde :rapatım. 
Siz bana bu hususLa resmen müracaat 
ttml~ olun •. Ben, müracaaUnlz.i liman 
kumandanhiınca tetkik ettireyim. ve 
mtısa.adr ve.reyim! 

- Fakat bu mtra.ı,;ım w2un .surmez 
mi!. 

Vali ı;öldu: 

- Ba:rır •. Must.erih olun .. Bühin 
bunlar aibaret bir saat zarfında olur 
bite-r! Yine si.il but hu.~i tmntye:l 

- ~e ctbi tksel .. nı.;'!. 
- :Mewtiıl. burada bulunducunu:ıu 

Elenlf'rin haber almamaları Jçln bay
raiıuu.ı çekmeyin .. Fe H muret.tebatı
ıuzı dışarda 1'6dlrmeyin. Gf'miye zi
yaretçi kabul ebneyin. 

- Bunları kısmen yapmLıtt.tk. DJter
lerini de harfiyen tatbik tdf'<'ei'imJze 
emin olablllniniz!. 

- Kaç l'"Un kalmak hıti1ordunuı.? 
- t)ç giın albay!. 
ve .. iki dost biraz daha konuştuktan 

1tOnra Rauf kaptan valinin vanından 

ayrıldı. 

Seyir zabiti ile ikinci k.ııı.ptan. bitişik 

bekleme salonunda suvarinln avdetlnl 
l'iiztüyorlar, alacafı cevabı endişe ve 
Mlhınu.hkla bekliyorlardı. 

Yarın1 saat sonra süvarinin od.aya 
dunüşü ile ayafa kalkan iki denizci, 
Jlallf kaplanın yüzünde bellrtn sevinç 
Lrade<tlni ve cöı.bebtklerindtki baz 
'im f'klerindtn endlşf'ltrlnl biraz t:ıdil 

ederf'k st'rdular: 

- !iasıJ erendim, muvafakat edlldl 
mi!. 

llauf kaptan ku.;aca: 

- Evet! 
Drdikten sonra il.ive etti: 
- Daydl ~ldtllm .. Yapılaut birçok 

işimiz var. 

Yln~ kendiJf'rlnJ i.sktlede kartıltyan 
İnl'IHz deni? zabltll<" birlikte- limana 
avdet t"ttiler ve filikalarına atlıyarak 

Hamidlyeye donduler. 

Rauf kaptan fillk.ada arka.ti lanna 
bu t11ts·uı. tewdufu ~nlatmı'), onlar da 
bundan cok mrmnw1 olmuslardı. 

Suvari ilr arkadaşları cemiyf' tlvdet 
edinef' çarkçtba'ı '1ust:ıfanın maklnf' 

Eldeki malzeme ile mumkün merte
bt tamir \'e ~mtzllk b~arıldı. Daha 
o l'ÜD kara lir mlina~bete slrl en ve 
valinln delileti ile komü.r tedariklne 
oıuvarfak olan Jklnei kaptan AdU bey 

de satın aldaiı inclltz kardif kOmü
rünu mavnalarla l'emiye l'ttirtti. 

Bir taraftan tamir,_ bir taraftan kO
mur posta.~ma devam edilert"k Hamt-
diyenin Adriyatlk akınına bazırlltı ta-

intikal etti. Vali, zamanının namdar \ 
dtnizelst ol;rn büyük Türk kapta.nı Tur
l'Udun mtnakıbından sttaylfle bahRttl. 
Bu vesile ile de buyük Turk deniui
slnln şu sofra başında bulunan ylflt 
torunlarına, Hamldtyenln zabitlf'rtne 
W-brik. ve iltifat ro~t.erdi. 

A"de:tt.e. Rauf kaptan bu noktayı da 
ihmal etmedi. Gemi mürettebatına bü· 
yuk Turk denixclslnin fet.lh utrunda tamirine ba~ladıjun ıurdüler. ~luret

ttbat auverteyf temizlf'miş, ufaktetek 1 mamlandı. Kı:uldentzdt iken Bahriye 1 C"an verdlil ve ha.ta ad.ile adlanclırıla.n 

tamirleri de başarmışlardı .. Süvari ar-
kada ·ıarile birlikte efradı divan tabu
run.l topllyarak dışarı flkmıyacı&klarını, 
J\İVtrtede (~it dolaşman1alar1111, kim
"'Cl'I rem:ye kabul elmemelf'rini sıkı 

sıkı ve mahzurlarını anlat.arak tt"nbUı 

etti. 
Biraz "M)nroı ı-emlye l'f'len dlff'r bir 

İn&'ili1 denlı ıablti Rauf kaplanı ı.b'a
ret ettikten sonra karaya donmil!f, va
liolu tenbihi uzrrinr ha'lırladıtı bir 
raporu ta.kdım etmiş, bunda llamidi
:tenln mıistarelf'n yapılmast drurı ia~ 
mirleri yüzüuden en aı. Ü(' ~un 1\-lal
t.adı kalmak mttburlfetindf" bulıındu
iunu yazmışh. 

1\taltada C'f'Ctn ÜÇ giin, g"l'minhı fır .. 
hnad;ı.11 zarar sOren kı!Otmlarilf" n1a.ki
nf'. kaz.an ,.,. kondan.ır;t"lerinln tamirine: 
hasre-dlldl. 

1'~ezart"ti ile muhabere te.ı;.lsine ln1ki.ıı (Tursuttepf' • Traırot - hill) i rOsttte-
bulan llamidlye suvarlsl. Malta ilt Tu

nu_o;ı arasında bir komur Kemlslnln bell:
liyeretini öirt"nml"'• bwıun f\.laltadı. 

haber bırakacagını da ummuştu. Fakat 
burada yapılan tahkikatta ne bu cemi
ye, nr de bir haberinf' tcuduf edile
mediiinden artık ar"-! hrmaya nihayet 

verildi. 

Rauf kaptan 2 !fUbat g-unü arkadaş
larllr birllkt.t vali tarafından t>ir ak
sam yl'metlne davtt t>dilmi U. Ziyafet 
çok S.'\mlmi bir ha\'a içinde ceı;tl. in
rlliz bahriye ubilltri Tiırk denit:cUe
rine takdir ve bürmrtlf' bakıyorlar: 

bir kruvazörle d~man donanma. uıa 
ınevda.n oku:vaıı bu kahramanl:ırı ('Ok 
ft"vkalolde hu;anıar lıuluynrlardı. 

Bu slyafettr bir ar.ılık mt"v.ıu, 'tal
• tanın o-.manhlar tarafından frthine 

rek onun büyuk ııohrrtinl ve kahra • 
manhklarıru anlattı. 

l\liirett.ebat o l'ece maul'ada yal.na: 
Turcuitan ve o devlrde Akdenizi bir 
0-.manlı sölli haline &etlren bUyük de
nlzcinhı ylfitllk drstanından bab.settt .. 
ler. Namına fatihalar okudular. 

F.rlesl sabah (3 şubat 328) Uamldlye 
mürett.cbat ve "ubayları başla dcierll 
suvarUerl ltauf kaptan oldofu halde 
Validen musaadt alar.a.k Tura-ut koprye 
l'ltttıer. TUrC'udun ~hit diiıırıt;ik\I toıı

niı ziyaret ettiler. 
Bu ziyaret bir taraftan efradın kal -

bine dt"rln bir hu- iı. diftr taraftan ma
r.tviyahna. fevkalildt bir kudrtt ilive 
t lmi ·ti. 

rurk b.&hrbrl'lilerin ~latt'lda kaldık· 
ları uc l'Ufl. orada bulunan ı-.ıtn ca -

suslarile: remJeUerlnln Pireye ve AU
naya muhtelif vaı;ıtalarla babtr uçur
ma.lanna ki.fi c-elmi.şti. 

Yunan Bahriye Neı.arcUne veri.Je.Q 
bir tel&rarta şöyle df'nlliyordu: 

Yuna.nislan Bahriye Ntzaretine 

~talla 15 ,ubat 1913 

Bir ay evvtl adalarımıza taarruz ya
pan Turk kruvazOru llamidiye iki ı-un· 
denberl :l\lalt.a limanında bulunmak ... 
tadır. 

Bura.da tamirler \'t noksanların lk
mallle utrıwtan ko~n harp ıemi!-ıi

nln yakın sahllle:rimlte yeni bir ıaarruı 
7apması lhtima.U kuvvetlldlr. 

Henuz hareket h.ız.ırtıt• &Orunmtrea 
geminin yakalanması &•1et kolay ve 
lebllkesi•dlr. 

Dlier bir tt:Jvafta •a fvnlar yazıhJ'· 
dı 

Yunan &tıriTe Nturetine 
Allna: 
!! ~!la 16 şubat 1913 

Ü(' ı-ündenberl l\talta limanında de
mirli bulunan korsan Türk kruvuörd 
lfamldtye hummalı bir faall:vttlf' nok
sanlarını tamamlamı1a ulra.,ınakY 

dır. 

(DPvamı var> 
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ile Sabah - Oğle - Akşam her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
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1 
Belediyesi İlanları _ı İstanbul 

• 
ilk Muhammen 

teminat bedeli 
93,23 1243.00 İslanbul birinci yatı okulu pansıyon talebeleri yıllık lhti-

7acına kuru caak, 
88,58 1180,50 İstanbul birincı yatı okulu pansJ,yon talebeleri yıllık ihti

yacına muhtelif cins sebze. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat ı.ıjktarları yukarıda yazılı işler yeniden at;ık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale 27/11/939 Pazartesi günu saat a de Daiin1 Encü
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Mildürlüğü kaleminde gö-

---
' - ~ •• ,. ~· • • • • • : ~i' ~. ~.' ~ •' 

Süs Yalnız Para İle Değil, Zevkle Olur. 
C. K. M. 

tülebilir. Taliplenn ilk temınat makbuz •eya mektupları ;ıe İhale aünü muayyen .... Zevk Sahiplerinin Mağazasıdır 

i~"-~_n_;_:_
1

h_En_i:_men_a._r_:_~_;_un_m_~_
1

·_:· __ ., __ u_·d __ ü_r_l_u_·ğ:-~-~-
18

_~_e_n __ : __ _,I ır-~:;;:;;;:::;;;;:;:;;;:;;::;:::::::::;~::::::::::::::::::::::iiiiiiiilij 
I- Şartname p.lio ve keşltnamesi mucıbince Ankara Bira fabr.ika.smda ilA

ftten yaptırılacak inşaat işi kapalı zart usulile eksi1tmeye konmuştur. 

ll- Keşif bedeli (143490,34) muvakkat ~minatı 8489,04 liradır. 

llI- Elailtme l/12/939 Cuma &ünü saat 16 da Kabala!;ita Levaı:un ve Müba
,.aat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Keşi! ve şartnameler her gün (720) kuruş mukabılinde sazü geçen şu
beden alınabilir. 

V- İsteklilerin yüksek mühendis veya minlar ohnaJarı, olmadıkları takdirde 
ayni evsalı haiz bir mütehassısı ~atın sonuna kadar iş başında bulunduracak
larını noterlikten musaddak bir taahhüt .kAğıdı ile tenun etmeleri ve (75.000) li
ralık bu gibi bir inşaatı muvaftakiyeUe yapmlŞ olduklanna ait vesıka vermeleri 
1.1.zımdır. J.ılünakasayn jıtirak edecekler yukanda ya.c.ıh vesıkayı ek. ıltrrıe gunün
den •3ı ciln evveline kada.r İnhisarlar Umıım MUdtir!UğU inşaat Şubesine ibraz 
etnıelcri lfızımdır. 

VI- ?tflihjjrJü teklif mektubunun ve V ncı nÜiddede yazılı kanuni veSHık ve 
temJnat parası makbuzu veya banka temınat mektubunu ihti\.'"8 edecek olan ka
palı zarflar eksiltme giınu ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı 
get,;en komisyon başkenhğına nıakbuz mukabilinde vermelui lazımdır. (9441) 

•• Cinsi Miktan Mub. '/o7,'5 Eksiltme 
bedeli t111ıi11atı 

Lira Kr. Lira Kr. şekli Hltİ 

Tuz nıhu 660 kilo 99 - 7 43 Pazarlık 14 
Asit .ı:üUürik 500 • 500 - 37 50 Açık Ek. 15 
Kireç kayınagı. 1000 210 15 75 Pazarlık 15,JO 

Potas 600 180 13 so Pazarlık 16 
1- Cin.5 \'C mikıtarı yukarıda yazılı 4 k.aleın e<:za ttizalarındJ. gösterilen 

usullerle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedelleıi ll"U\'J.kkal teminatları, eksiltıne }ekil \'C saatlerı 

hizalarında göı:ıterilmi~tir 

Ill- Eksiltme ll/XII/939 Pazartesi g\.ınii Kaboııı..ışt.n Levazım \ f' Mübaya;ıt 
ıubesindeki alım konıisyonund yapılarnktır. 

rv- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gtln ve saatlerde , , 7,5 güvenm•! 
p.arala?'ile bırlıkte mezkur koınisyon1 g~meleri ilcin olunur. (9697} 

Sayın İstanbul telefon abonelerine 
Şişli 63Dtralı 25/11/939 da saat 15 de iaaliyete ıeçttektir. Ab<}nelerimızin ev

velce tevzi edHen 939 - 94-0 telefon rehberinı o :-;aatten itibaren kullanmıya baş

lamalarını ve rehbere müracaat etmeden abone aram<ımetların, bilhassa rica 
oderim. (9H1) 

MUdirlytt. 

tsTANBUL 

No. 152 

Sultan Mehmet evveldenberi 
Paşayı tam yerinde lil 

takip ettiği Ha
yakalamıştı 

- Şu bir yıgın altını niçin eienctini
un ve milletinizin hi1m("ti yolunda kul

.,JanmadJnu. 
Notaras, Padışah1n bu sualı~e kar

şı ihtiramla §U cevabı \'erdı: 

- Fikri Acizaneme görn bu paralar 
f'sa~en size mütealJik olduğundan an. 
Jarı ı.oıtıhümtıyunları içın tr.ıklıyor -
dum. C('nabı Allah bnn1an sizin ic;in 
nnıhafozn buyurdu. 

Surelindt· iderei kel:inı eyledi. Bu
nun üzerine llazreti Fatih bir esE"l'l 

jnfial ile· 

- Ej"er Ceuabı Alla:h anları benın• 
içın ınuhafaza buyuı du 1Se o nıebaligı 
böyle tuluınuddct saklamak anların 

Mhibl gibı mulfiıhaZJ ett .ğ :ıiz bir ıata 
nlukavemet goster ek CI'.!- et c.;:ustah-
1ı&ını nasıl aldınız? 

.. 'ııtaras, derhal muk .Jel et;. ~ 

Padışab m, e\"Velce de lıı::ettıgim 

gıbı i.HJ • te uendenı.un ıu.ıı;ıhım yok. 
Şehrın r. ık \.ewctı:ıi Ko :ıt n ve JW
tiııyanı tadil! mu k ı oLnoan bır .
nal uc yu· tılar Bende z 1u. t.ı\.en ('t 
ten vazge megt" çok çal· tını. Ecnebi 
k.•Jı""'andar ınıı \!C askerleı nlf' mp 
ı-..ıtor Jzerıpde tesı lerı ı.;ok~n. Sonra: 

ded •.. 

Ve etrafına bakındı. \ı'eı.ıriaZ<Jn'l Ha
lıl Paşa orctda mı değıl nu diye tered
dütler geı:;irdi. Padişah, Notaro. Jn, son
ıü dıyerek 1iifını k~ip etrafına bakın

masına ınana \.'erenıedt ve sordu: 
- PekAla. ı;onra ne oldu"' 

Padışahım, sonra, şehrin t~lin1 

ohmınayıp bir mlktar daha :ebata de
\'8tn etmE"kli imiz için mektuplat· \•a
sıl oldu. 

~yince; I-Iali1 Paşa oldugu yerden 
fırJadı, Notara ın son sOylediklerini 
kargaşalıga şetirmek ister bir tavırla: 

- Padişahım, bu herifı fazla ı;öylet
ınegc lii1'um \'Sr mı?. Kellesıni dür -
sünl("r 1 dedi. 

\1eı.ıriazan11n bu ı fı üze. ınc etrafta 
h~ıı. bulunan cel1fltla derh l p31ala-
rına yapı~hlar. 

Çii.nku vezır~ ~zam Halil Pc.ışanın ağ
zından ~ıkant herJ:ıaide Padişah da 
tekrarlıya("aktı. 

Fakat Sultan J\.lch!llet, ('V\'eldenberi 
hıkıp etmekte olduğ Haliı Paşilyı, tam 
ye ınde yakıılamıi \'e Notarasın söy
lec' b ır üna1ı özü sez:ıu. oldugu için 
del'hal elini pala ına götüı d ve: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romati1' 
- Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal kt',1-

GRiP, NEZLE, NEVRAl.Jİ, BAŞ, DiŞ, KIRIKLib., SoGUK ALGINLIKLARI ve 
AGRILARI TESKİN EDER. 

~~~~~~~~~~~~~~~~:!!::~~~~~~~~~~~~~~~ - • İcabında günde 3 kqe alınabilir. • 

1 
Devlet Denizyolla,.. işletme Umum ı 

• Müdürlüğü İlanları 
-~· 
Hal en • ) o un a ar - An d 1 a o u - Yalova hattı tarifesi kış mev'tilminde 

Fatih sulll 3 üncü hukuk hakim
liğinden: Gıyap kararı. HALK OPERETi 

FSKi TAS ESKİ HAMAM 
Yazan: M. İbrahim 

• 
de aynen tatbik olunacaktır. 

Davacı Nişanın kansı Topkapı 
Tramvay caddesi Oda!lar wkak 17 
numarada oturan Nemzar aleyhi
ne açtıgı nafakanın kat'ına dair 
davasının muhakemesi!ıde dava 
olunan ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile evvelce ilanen tebligata 
rağmen mahkemeye gelmt>diğin
den ilanen muameleli gıyap ka -
rarının tebliğine karar verilmiştir. 

Sadi Salonu 

saat ıı.to Provam, ıs.es )1 

leket saaı ayarı. Ajans ve J\ft't 
loJI haberleri, 18.25 Türk il' 
(Fasıl beyell) 19.ıt Konuşma (· Evvelce 30 İkinciteşriıı 939 tarihinden ıtib:ıren lağvedıleceği ihin olun· 

Büyükadadan saat 7 de hareketle Heybeliye ugrıyarak KOprüye gelen ve Kö 
an 
p

) 
Heı ak~am Bayan MUALLA, SALA

HATTİN PINAR ve arkadaşları • Ta
rJhi kostümli.i tablo. 

rUden 18.25 de Adalara kalkan ı;eferlerede aynen devanı olunacaktır (9695 

Muhterem İstanbul Telefon Abonelerine 
Bu aydan itibaren ~imdiye kadar kullanılan faturn ve makbuzlar de-

lioUrilmiştir, 

Yeni faturalar ayın zamanda makbuz mahiyetinde olduğu icin abonele-
re bu makbuzların ihba.rnaıne maka mında kuµonu verHccek ve techyatl 
müteakip makbuz tevdi edilecektir. K uponlurda matlup bir kalemde a:ö~te-

rilmlı;tir. Makbuzlar matlubun teferruatını ihtiva eder Tediyatın hüviyet 

muhakeme günii olan 25/12/939 saat 
lO da dava olunan Nemzar kanuni 
müddeti içinde itiraz ederek mah
kemeye gelmediği takdirde gıya -
bn~da muhakemeye bakılacağına 
daır ışbu gıyap kararı dava olunan 
Nemzara ilanen. teblig olunur, 

939/636 

SAZ, CAZ, KABARE, VARYETE 

Her Pazar bütün programla içkisiz 
çaylı matine Tl. 43776 

varakalarJ yanlarında bulunan tahsilda rların1ııın vereceklerı imzalı makbuz 

1 Halkevlerinde 1 
li hicazkar ')arkı: (Defi nalt!> 

1 

mukabili yapılınasını rnuhteren1 abon f'lerimıı.den rica ederim (9699) 

1357 Hicri 

' 
1355 Rııml 

Şevval 2. <'i Te.~rln 

12 11 

1939, Ay il, Gıin 328. Kuun 17 
24 İkinc:lt.qrin cmıA 

Vakitler Vasati 1 Ezani 
Sa. Da. 8&. Da. 

Güne, 6 58 2 13 
Öt!• 12 o:ı 7 16 
İkindi 14 30 9 45 
hip.lll 16 44 12 OJ 
Yıtm 18 21 

1 361 tm .. k '5 14 1 'l 29 

- Neden Ce\'<JP \'enniyorsunuz'! 

- Bu derece !,Öylediktt 11 sonr;.ı; i~

nıını ,ı.;0ylemekt<' neden gU\'ltik c;eki -
yorsunuz:>. 

- Korkmayınız, Türk Padişahı \'C 

'l'tıı·k kanunları itdi1dir Değil ı;iz. bü
tün tıe-ba.ıı şaharıem. dn·anı hliıııüyu

numdi.i diledikleri zaman beni bile ten
kirie varacak derecede hürdürler Bi· 
naenaleyh, benın1 aleyhimde dHhi olsa j 
ı-öy1eyıniz. 

Notaras, ezıldı, büzüldu. Nihayet: 
- Halit Paşa; diyebildi 
Pa<lışah; bu söz üzerine derhal şu 

emri verdi: 
- Lalayı delige tıkınız- .. 

Silfıhtarlar \'l' zülüfliı baltacıkır, he
men Halil Paşayı derdest edcr!'k hap
be attılar Padişahın maiyetinde bulu
nan bütün \.'Ü1.cra \'C ric:-ul hayretler 
içinde kalınışlardı. 

Sultan Fatih bundan sonru; ?\ota -
rasa. la\sıye ederek: 

- Canına ve ~yal \'e evıat ve emval 
ve emH'ıkinize esk i gibı suhip olma
nızı ferman cylrcl ın. Ve ~·o<.'uklannıza 

da biner akc;e ihsan eylemekle imtıya
ı:ı sab1kanızı d.l teyıt eyleC.:'11. dedı. 

Notaras, bu ırıclei Padi :ahi llzerıne 
serbe;;t olartık sarayına dondi.ı. 

Halil Pa~anın yerine hizmetı vezaret 
Mahmut P;ı ay" \'erildi. Bu suretle 

Müdüriyet '~----' 
İngilizce kursları 

335 doğumlu islam erat 1 EminOnti Halkevindeıı: 
ı Evimizde lngllJzce kursları açıla 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 

Bundan evvel yapılmış olan ilan 
cakı..a l'a.zllınak arzll edenlerin ikl 
vesika loloirafı ile htr ıün Cafaloi
lundaki büromuza müracaatları ve lanla 335 doğumlu islam eratın 

sevkedi~ecekleri yazılmıştı. Arca 
bu defa alınan emir mucibincf' 

k kursun açılaeaiı 30 ikinciteşrin 939 
Pe~mb~ günts sa.at Cl'1) de dersha
ned~ bulunmaları uan olunur. 

335 doğumlu pıyade islam erat da 
s<wkedil~ğinden bu doğumlu 
eratın da 24/11. Teş/939 cuma gü-
nü şube merkezıne gelmelerı ve 
gelmiyenlere askerlik kanununu n 
89 uncu maddesi hükmüne p,üre 
hapis cezası tatbik edilec,.ği i:iın 
olunur. 

imparatorun ayaklarında 
renkte, kartal markaJı \'e 
nnızlu çizıneler \'ardı. 

l•rguvani 
Hın ınah-

Akıncılar, kafası kopuk bu ce~cdi 

Ha.zretı Fatihe gıe-tirdilcr. lmparator 
olup olınadığuıı teşhis için, Padi~ah, 

Not.arası çağırttı ve göstererek sordu: .. 
- Bn imparatorun cesedi mi'?. 

Nutaras, derhal iınparalorıı tanıdı. 

Tam kendisı idi. !\fukabel<> etti 
- Evet Padişahım .. 

Dell:"ıllar bagırdı. jmparatoru kiın 
vurdugu il<Jn eclıldi. Nih:ıyet, yare.ılı 

azab neferi ınt•yd;ın;-t çıktı. 

Jtazr('tı F'atih fena halde .sinirlen -
n1 tı. Çünkü; inıpa atoron vurulduğu
nt. istcı:niyoı dı . Neft"ı e hicfrlctlc sordu: 

- Ne sebeple \'urdun.,_ 

Bctı, yıırnl. nrnı.:ıtıın. Dizçi.ıkınu:; 

inliye r urc Uı.:.ıkWr. bır atlı yanırna 
ge dt Önii; 1 en kaçmak: \"C geçmC"k ıs .. 
tiyordu. Berı , yeı·l' <;ökrru~ \'( yolu ka
pa: ı gor nce cli.ı<leKı kılH,la L.-eri
m<" . <-ı.ldıreıı ne ( (' lıı.erınc· hücu et
tim, alınri n asd ı :ıldı \'l' boynunu 
ke,.tım .. ( Deı·anu ı·ar) ' 

- Eğer. yıi:ıde bır d!'r<'C<-sınde bile imkan ta
saıYur c.Jebiheydım derhal emrı.nizi yerin<' ge 
tirırriun. 

Sonra lullu bana devlet meselesi·nden, pren -
sipl<·rindrn, Bağdat valiliğinin ehemmi ·etınden 

' 
Nıı>r<': için bunım biT şeref, dikka!i tahrık edecek 
tir terfi olduğundan bahselmeğe başladı. 

- Bcm bu söyledikleri'llizden hiç bir şey anla
mam Bildiğim şey, sizin Dahiliye Naz;rı olduğu
nuz. B"ğdada onu tayin eden ·nazır bey yen bir 
degı11kliğe de muktedir olmalıdır. DeğrJ mi? .. 

Dedim. Fakat, o yine bana sal.fıhiyetsızlığini 

tay'n n lasdikteı• belki de bu gece çıkmış olduğu
nu, •Arzuyu ~ahanL nin yerine gelmiş olması jci.n 
Nusre!in B~ğdada gitme;inin her halde lazım bu
lunduğunu ıspala çalışmıya koyuldu. 

B. miyu.·um, nasıl oldu?. Bir aralık dışarıya 

';tk~ıtlı. Nu:-,ret tc arkamdan çıktı. Beni hır ociaya 
çekti: 

G!ir~yorsun ya ... Dediklerim birer birer çı
kıyor! 

Dive h ddltli hıddetli söylcnmege ba§ladı. 

T<o ıii.. Heme birdenbire başüstü>ıe di 
~r..._= k den~ yo .. 

1)cd.M. Yüzii kıpk.rmız olmuştu. 

-- Sen ôde zannt'diyorsıın ve hiıla kendi ken
dinı ~ldalıy< ·sı ·., Bu adam n kararını degiş:.re • 

rim) Z - - Kürdili hicazkıi1 
kı: (Cismi.n ,-ibi), 3 _ - J(.il 

1 
hJcukir şark ı : (Artlk ne slyahl· 
Salihattin Pınar - KUrdlU }Jic•• 

1 
şarkı: (Ak$am yine &'Öl«endr). 
Rahmi !ley - Kurdill hlcazkit 

nıez;,j n . İmkansız ... 

Dedi v;, kolumu şıddetle sıktı. 
- Niçi·ıı?. 

- Niçir, mi?. Demek hiıla bunun farkındı 
f{i1sirı !. 

- Hayır ... 

Gö:ı!lerinı gü:ıJlerime dikli, 
tarafımı koparacak gibi elinde 
silke, homutdandı: 

yiyecek gib' 
tuttuğu elimi • 

- Çünkü sen güzelsin .. Çünkü sen benıll1 

rım değilsir, Çünkü, bu büyük ve iştahlı lok 
benım elimd~n çekip kendileri yutmak isti)'~ ~ 
da onun için!. C. 

- Sen delisin!. llt 
Adeta ·kavga elmeğe başlamıştık. 
- Olabl r. Faka!, ya sarıa ne diyeceğiz·: .. 

ınak ını? .. 

- Saç.ııalıyorsun. Haydı ıçer1 gidelim. •4 

oluvor'. 

!3ıitu bütun köpıirdiı 

Ayıp ııı olur?.. Ayıplarından kerıd 
utan-;:11 Nerede 5eni'n nafıa nazın beyefond•?. ~ 
>rıylıyt-<:<'kti, ıll.ma.; ede.-ekti, rıca, istırham 

t<•r.ı l;uradJ bırakacaktı. Sen söylerke'l baş,ıı 
şallamadı, s~rı şu ışı yap Rıdvan bi e de:rl' 
lklk de R.d\"ara: Şunu nezaretten at ta 13' 
,~&vloşalırıı. Diyen kendisı olmu~lur!. (Devar1'1 


