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Yahep ıHiTLE 
Ya hic • 

& defakiH~~ VıLHEL 
hir iatikbal boyunca 
insanlığa rahat ve hu
zur getirmeyi emniyet 
altına almadan bitme
nıeli ve bitirilmemelidir. 

Almanyanın yakında bir harekete 
geçeceği intıbaı kuvvetleniyor 

.._ıı.ıcıı.a ve Dolanda biıkümdarlarmm 
t IUUı leltllllerl iberlndekl likrimızl 
~ b11.qun vi.oıl olablleceii nıllceyi da
.\ı •vv.ıden izah ettliimia için •imdi 
._ ttıanyaııın da verml!J oldutu red ce-

buıı hayretle kartılamQ'oruz. 
hı 'lıu~ Avrupayı bir facianın içine 
~lrlam.ı.t bulunan lblllatların ancak 
( h bir tasfiyeden sonra iu.IetıJ mtim .. 

1
U.. •lablllrdl ve .. bu&iln bjle o t ... ıı
~e başlanmıı bulunuyor. Taratlar-

blıj bu &asliyede kendi zilmı hia· 
litdi.ncıye kadar da mücad~le devam 
tılteetur. 
tı. .\lınanya, Polonya ve Ceko!ilovakya-
f. IJJ. 1h1ası l&.l~trdıları olunca tüyterlni 
l\.en diken ed.ıyor .• Ve sulh için Ustu.ne 

... ltHk müstemlekelerinin l'erfye ve-
"'ın . t ••ini de tari koşuyor. ln&"lllere ve 
.. ~a ise Polonya, Çekoslovakya ihya 

1;~edi.k.çe sulh yapmanın Jmkinsız
lını on kat'i ıekllle tebarüz elllrdik:tt ıtbı eski Alman müstemlekelerinin 
~duını bile afza aldırmıyorlar! 

llu p.rllar içinde iki taratın ıulb 
1•oına.ma deill, on basit ıekllle bir 
'°ktaı nazar 7rJnnlıfına visıl olabll
~lerlne dabl lmkin 7oktur. Bu 111-

la, içine clrllın]f elıı.n lıMI• büliiıı 
:ı4dot ve clddlyeU Ue devam edecek 

4 
• iki larattan biri davamı.ı tendi be· 
tflerı dahilinde tabakkuk etılrocettlr. 

b 1111llun böyle olması da llııımdır, ta
:ı. Ve b-.erl7elln lallkball ~ ce
lıt lir, llu defakl harp: cYa bep, 7a 

~-.» diJatunuıa llJ'&n bir harp Olmak 
~ hlo olıaaua umıı bir ı.tıkbal bo-

Bkoç:rada lnmefe mecbur edilen 

BriiUel 16 (A.A.)- İ:rl maltlmal al
makta olan mebalU, Alm&n7tı.nJn Ber
llndekl Belglka ve Dolanda mümea
lillerlne vermlt oldufu cevabı, resmi 
bir notanın takip etml::reoetlnl beyan 
etmekıedlr. Fanı Blilerln Kraıtçe 

Vllhelmlne ile Kral Leopolde ııabsi bl< 

bJr Alman tayyaresinin esir müreUebatı Lond.ra ıokaklarmdan l'Cfirlllrken 

CEVAP TETKİK EDİLECEK 
Brüksel 16- Almanyanın sulh te

tebbüsüne verdlit red ccVabı üzerine 
Dolanda ve Bel~lka hülılimelltrl ara
sında müzakereler 7ap1Jacakt-ır. Sulh 
ıekltrt Doland<& ve Belçika hliio.ümdar .. 

sile şifahen cevap vermesi dikkate p .. 

7an &'(,-ütmU.,tür. 
Brüksel 16 (Dusnsi) - Berllnden 

blldirllcllilne röre, Almanyanın mak-
satları hakkında. hiçbir şey sızmamak-
ta.du·. Fakat ecnebi mü,şahltJere l'öre, ca tn.anııta n1ıaı ve ba•ur •ettr-

1'ıe11 enınll'ol &llma almak vo ondan 
'°'1ıa bllmet lhtl7acındadır. Her :rlnnl 
~ 11lda bir ı...., dİİDJ'a mlllellerlnln 
~iri ale7blno ayaklanmalanna n 
lllıı lıtın ıstıraplı bulıranlar ceçlrme-

mesaJ J'Öndermesl muhtemeldir. Bu tahsına ı-önderildtil halde Alman dev-

1 

Jarı tarafından Alman devlet reisinin ortada mevcut ittma.tsızhk havasını 

dağıtacak hiçbir şey yapılmamıştır. 

(Devamı 3 üncü sahifede) mesaj, netredllmJyecektlr. Jet reisinin Hariciye Nezareti vasıta-
~~~~~~~~~~~~~-~ ~~~~~~~~~-~-~~~~-~-~~-

Başvekilin 
çocuklara 
hediyeleri 

Finlandiya silahlı bita-
raflığı bırakmıyacak 

0 lnaıuıiıtm olmadıiı kadar mede
lll)ettıı de tab•mmüJü ve mtt.u.adesl 
:•ktıır. 1ıısan. modenJ7eUo blrllkle le· 
eın.nm etllkce mııbakkak kl, kendisi 
:ın ta:rın otııtt milli hüviJ'et ve bu
~ bl hallan lglndo sakin ve medeniJ'elln 
ttıdts1.ne Tldettfll huzur ve konfor Ue 

~ltleratik bir ba7al sürmek lsleilnde
lt, .Dunun için de her turlü cemli niza 
~ lhlllitlan, ber türlü menfaat mıll.i-

Başvekilimiz Ankarada Finlandiya üzerinde Sovyet tayya-
mektepleri dolaştı • • d"" ·· ""Jd"" v •• d v d v ·ı t& ve kavı-asından uzak bulunmak 

lııtebnrbellndedlr. Bu ise ancak de· 
'ta,tı:ıh bir ıulb Ue kabfl olablllr ve ne
~den nesle ıürdüreblllrler. Bu lllbarla, 
•r türlü alla ve lbtllitm bu defakl 

'-n1ı mücadele ile tasfiye edilmesi bl
l'lıı.ı prl ve birinci mecburlyettlr. 

Başvekil Dr. Refik Saydam bayram resının uşuru ugu ogru egı 
mUnasebeUle Ankarada bazı yat.ı mek
t.eplerlni zi)aret etmi!;;Ur. 

~ııhakkak ki 1914 harbi de bu mü
~~~za Ue 7apı1dı, fakat, maatteessüf 
~t1edeki bozukluk ve sakat düşün
~ler sulhu tesis yerine bucünkü har
d ln Patlamasını teshlle yarad.J. Buriln, 
iin işlenen bat.alarw ıztırabı çeklll:•r. 1918 dersi 1939 da başlıyan ve 
a.t.gı yılın hanı-1 rünıinde biteceii 

bttu olmıyan muharebenin netlce~inde 
~er müessir olurRa belki, bu sa7ede 

&anhk rahat ve huzura kavuşur. Bu
:ıın için de, 1939 harbln_in_ yalnız r-a

l>ler arasında değil, bi.ıtun mllleUcr .... 
ında ta.~lyesl lt'ap rdecek ve h~r 

"'-illet dünya.nın yeni kuruluşundaki 
b.o~taı nazannı ifade ttmek vazlyetin

(Devamı 3 üncü sahifrrle) 

Bu meyanda Etlmes'ut yatı mekte
binde talebelerle uzun müddet m~cul 
olan Ba!Svekllimlz kimsesiz 42 çocuğa 
bayr;t .. hediyeleri vermiştir. 

J\.tütea.kıben bütün talebeler Refik 
Sa.ydam'm misafiri olarak şehri dola,
mışlar1 sJnemaya c-ilmlşlerdJr. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
ve maliye vekili 

döndüler 
Şehrimizde bulunmakta olan Büyük 

Erkinılıarbiye Reisimiz )Jareşal Fev7i 
Çakmak dün ak$3.mki ekspre&le An -
karaya dönmüışttir. 

l\lallye Vt>kJJi Fuat Ağrah da ayni 
ek!!ıprese Pendikten binC'rek Anka.raya 
gitmiştir. 

• 
ıneye Mr 1 

"--

Verir en: ........ .,. .............. .... 
İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin 
Pekinden çekilişini Almanlar 

nasıl göriiyor ? 
! llerlin 16 (A.A.) - Frars z ve m2ma.ıd . r. Çür,kü bu çekil,, mu
'l'~g~ız. kuvvt>tlerın Pekin ve vaıı:kaHır. iıı,g Jtcre ve Fran.a, Av-

1Yençin'den çekilmdcri, i mcv - rupada elleri boşalır !ıo~clmaz, U
~u bahseden •Bel'lıner Börsen zakşarka yeniden donmektrn halı 
eıtuıı;g, gazetesi diyor kı: kalmıyacaklardır. Ez.cümle İngil-

d Japonya, bu muvaffakiyetin - tere, genç büyük devletleri ayrı 
~en dolayı memnun olabilir. Fa- ayrı karşı,Jıyarak mücadele etmek 

"t Japonya, fazla hayale kapıl - istemektedir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

' Roma 16 (Hususi) - Finlandil 
ya Cumhurreisi Moskovadan av -
det eden heyet reisi Pasiltivi'yi 
ka·bul etmiştir. Başvekil ve Hari
ciye Nazırının da iştirak ettığô bu 
görüşme iki buçuk saat sürmüş -, 
tür. Pasikiviyi Moskovada sekiz 
defa toplantı yapıld;ğını ve bu -
nun yedisine .Sta:Jinin iştirak et
tiğini söy lem~tir. 

Matbuat Sovyetlerın, 1931 de 
imzu.anan Rus - Finlandiya ade
mi tecavüz muahedesine riayet 
etm<»ıni temenni etmektedırler. 

Londra 16 (Hususi) - Helsinki-

• 

· .den gelen haberlere göre, Finlanr ~~~ 
diya üzerinde Sovyet tayyareleri 
uçtuğu "" bir Sovyet tayyaresi.Ilin 
düşürüldüğü doğru değildir. Fin

!andiya heyeti dün Moskovadan 
Helsinki'ye gelmiştir. Heyet reisi 
müzakerenin .inkıtaa uğramadığım, 
sadece tehir edildiğini söylemiştir. 

(Devamı 3 üncü sabift>de) Delslnkiye dofrn bir kuıbakışı 

,.--~~"""!!!!~!""'!'!!~~"'"""!!!"-"'!"">!--~!!"!!!!'!!!!!!~ 

SON TE GRAF 1 
YENİ TEFRİKALAR VE YAZILARİLE 1 
BİRİNCi KANUNDA BÜYÜK KIŞLIK 
NEŞRİYAT PROGRAMINA BAŞLIYOR 

Hazı·,.lıklarımız İlerliyor 
1 BiRiNCi KANUNU BEKLEYiNiZ 

Askeri mükellefiyette 
nakti bedel kaldırılacak 

Bütün vatandaşlar her sınıfta 
askeri hizmei·lerini tamyapacaklar 

Staj için sllıih altına. alınmış muh

telif sınıflara mensup esnan erbabının 

terhiıı;Jerlnin kararlaşhrıldıiını yaz -
mı!"jhk. Bunların peyderpey terbl le

rine de\•am edllmekt~dtr. Get;en nisan 

başında. muvaz.zaflık hlzmetlerl iti~ 

askere alınan bedelli erler de yakında 
terhis edılecektir. 

Hususi surette alınan malômata röre 
askeri mükellefiyet kanununun nakti 

bede] hakkındaki e.ıı;aslarının deth;tfriJ

mesi de t.a ~ a'\-"VUr edilmektedir. Bu hu

susta l\leclisin bu devresine yetiştiril

mek üzere bir kanun projeıı;i h:ızırlan

ması da muhtemeldir. Euna göre. nakti 
bedel esası killllyen kaldarılacak ve 

bütün vatandaşların ask<."ri hizmetle
rini tam surette gurmWf ,.e yctlştirll .. 
miş o1maları temin edilcrektir. 

Bundan başka Pil·ade mu\'azz:ıflık 
müddetlnln bir buçuk sen.-dcn iki H

neye fıkardma...~ ihtimali de ileri ad
rülmekte ve bilhassa 1·eni teknik vesa .. 
itin bunu icap ettirdiil kaydolunmak• 
tadır. 

--- -------·----'- ----

Almanyada gizli Prağda Çek gençliği 
bir teşkilat Ay~klanmış hiY halde 

Roma 16 (Hususi) - Bavyera
daki monarşıı;t tnhrikatı etrafında 
sıkı tahkikata devam edilmekte
dir. Tahkikat zannedildiğinden 

mühim neticeler verıni§tir. Bütün 
AJnıanyada, bilhassa BaNyerdla 
gizli bir monar§i&t teşkilatı mey
dana ç:kanlmı~ır. Oturduğu sa
rayda göz hapsi altı ifa bulundu
rulmakta olan eski Alman Veli
ahdinin bu teşkilatın reisi bu -
lunduğu da söylenmektedir. 

Dağcılık klübü 
Klübün ilgası hakkın
daki teklıf reddedildi 

Dağcılrk kulübünün maksatla -
rından ayrıldığı ileriye sürülerek 
beden terbiye:>i umum direktör -
lüğü nezdinde ilıgayı .l?,;ıavvur e
den bir teklif yapıldığını haber 
vermiştık. Bu teldi! redıdohm -

Talebe Meçhul Asker Mezarına 
giderek " hürriyet, hürriyet ,, 

diye bağırdı 

Pragdan bir cörlinüş 

muştur. Kulüp, kendi hedef ve /,...;-;-;-;-.;;11111..;;;;;;;;;;;;;;;;..;11111---.. ,;,;11111-...;;.;;...;.;;.;;;liil 
maksaUan dahilinde içtimai hiz-

(Yausı 3 üncü sahifede)' 

metine deovam edeceği gibi ayrıca 
dağcılık sporları ile de meşgul 
olmak için kendisine yarclım ya
pıfacaktır. 

Hususi surette öğrendiğimize gö
re, kulübün başkanı doktor Muh
terem Gökmen bu ma·ksatla An
karaya yaptığı seyahatinden dön
müş ve kulübün tekemmülü için 
yaptığı temaslarda muvaffak ne
ticeler al.mı.şlır. 
Diğer tarafta'll İstanbulda.ki dağ

cılık ajanının da tebdili mevzuu 
bahsolmaktadı.r. 

1 Ki SACA 1 
Kitaplardaki 
meselesinden 

yanlışlık 
ötürü ... 

İki arkadaş konuşuyorlardı: 
- Yalnız edebiyat kUaplannda de-

iil, bütün kitaplarda yanhşJık varanı! 
- Kim söylüyor?. 
- Bir gazetede okudum. 
- Hayret!. 
Bizim, mahut arkadaş bu muhavere

ye dayanamamı olacak ki, hemen söze 
karışh: 

- O halde, hepimizin bildiklerimiz 
de yanh1! 

Bu t'fer, b~n de kendimi tutama .. 
don: 

- Ona ne tÜJlhe •• Hele baz.ıları yan
laş değU, martaval .• 

Dedim ve .• bir misal cöslerdim: 
- Al eline «Devletler hukuku .. ki

taplarını.. İmla ,.an1tşmı, cümle ve 
fikir yanlışını ceıı. bak bir tane bayata 
tetabuk edtn nazariye var mı?. 

İki hidlse ve iki esas arasında mü
nasebet yok ammaj l'Ülüşmiye vesile 
oldu. • • 

ÇERÇEVE 
Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-1-

ŞAHISLAR VE DAVALAR 

Son günlerde, soba üflenir ılbf, bir mesti<" a.Jr\·lrndıriJm<'k iı.;leniyor: Maarlt 
meselesi! 

Tetebbüs, Peyami Sa.fanın (Cumhuriyet) gazetesindeki harnlesindt'n doğ

muş, onu bir edebiyat tarihçisinin ayni 1'&.zetedc, JO yıllık tealıhurla rakip bJr 
ders kitabına nişan alan bir seri makale~. &"üya ku\.-,.·eUcndlrmt'k lstem~tir • 

Peyami Sa.la, l'arlp blr t.esadut cUvesile bundan 17 t;ı•ne evvel. 1Jcn 12 ,.,. o 23 
yaşındayken, (Şirketihayrfye) vapurunda, Ha.san-ili 'l·ücelin bana Lakdim f't.U.j;J 
dost!. 
Bu tanıştırma delaleti üzerine hemen L..,ınan, hemen ztveban nokta ma kadar yük_ ... 
selen dostluinm.m, bir('ok ivlca~ rlzerek, bir~ok iniş ('tkı'i kaydedertk, fakat dost
luk ana tstlkametlnf hiç şaşırmıyar:lk bucü.ne kadar Xtldi. Niha)'tl Uilnya corüt• 
Jer.imb arasında esaslı beraberlikler ve esaslı ayrılıklar canlandırıcı bir pl;lnda, 
istikrar vidUe J'erleşti. 

ŞahiUer karşısmda bayslyeW bir mesele incelenirken, ona baflı fikri ve hissi 
uikleri en mahremlerine kadar l'Özönü:ne sermeyi, kuvveUmizle :ıifımııı dibine 
kadar muhasebeden ıcçlrmeyl yeılne metod bJldlflm için, şahıslar ve davalar 
arasındaki ince müııaıırebete dokunmaktan kendimi alamadım. 

Peyami Safa.'nın yazılarını, kendlsl &ibl, bir meseleyi köklerine kadar kur
calamak, aJi.ka.lı ve alikasız hedellerlııe kartı açıkca tesbU. etmek ikUdanndakl 
bir kalem sahibine yakı!jmıyacak şeklide sathi, t<-fcnüata saplı, şahıs korama 
Vtya şahıs ('Ürütme cayretite dolu bulduiumu itirafa mecburum. 
' İsmall llablb'lnkl1ere relince; Fuat Köprülü'dtn boşalan Üniversile Jr.ürıı.1i· 
süne, kendisi, çattıiı nkibl, ve ürüncü bir ut arasında. namztt aranırken birden
bire heyecana gc-ltp rakibine saldırması; 10 arncdir ııustuğu bir eser ve bir mu· 
amele Ü7:erinde en kötü hücum &nmı 5f'ı;mesJ; eserin metod ve t.eknlii dururken 
yalnız kellmc ve Usan lıataJarına yük1enme!'l; ,., bütün bunları 21nı.ni bir (lisanı
hal) Uadeslle bugüne alt bir maarlf suçu oL.rak cöst.ermesi büyük ayıp. 

Blr sabah &'bet.esir.in telefonla Anka.radarı ald.ciı habere côre maa.rlI kadro• 
aune girdiğim söylrnlrktn. meşhur taktik icabı belki benim de dal'a karşısında 
samimi olamıya<'ağım dili;ıinüleccktlr. ııtzacımdakl lsUk.Ji.J ve per,·a ızhfıt hum ... 
masına, ne başta Peyami Safa olmak üzere yakın do!'itlarımı, ne de 15 sen( ilk 
(bmihas) . ız ne1tr hayatımı pklt göst.erecc.oğim. !tleseteyi hangi plinda. nuıl 

bir ton. ve ne gibi bir gayeyle ele a1dıtıma datr, okuyut'ularımm bu seriden ('1-
karacakları hükme şlmdid'n n.ııyım. 

Öl~ü: 
Etle sinir ı-tbl birbirine reçmit oapraşık bir hidise olan şahıs ve dava mil~ 

nasebetl üzerinde, en ıl:ıli maktllara kadar gösterebilmek t'esaretl1 yalnız bak 

sablplorlne mahsus şiar!. NECİB FAZIL KISAKÜREK 



SİVRİSİNEK 

S.\Z OLl.R:S.~ 

''ilayet sıhhiye büi.çe!'llne, slvrbl
nekle mür:ıdtle lı:ln fazla ta.Jısf.sa.t kon
muş! Rivrbln~k vız1aması ne prip ses
Uı·. )lqhur darbım ·ener bile vardır: 

An11.7ana sivrisinek saz, anlallllJ'an• 
da '·uı zurna az ..• 

Eier her cins slvrlsbıekle mücadele 
etmek lizım cellrte, komşuJannız, ab
baptarın1:1: arasında da böyleleri a:ı de· 
iildlr. H.ıtta, bazı caz.ete sütmıla.n:nda 
bile sivrlslnetl andıran sesler yok de
lildir. 

Hula.sa, sivrisinek, sivrlslnt>fbı vızıl
iuı. ıi'"-rblneie benzemek kötü feyler
dlr, vesseıam!•Hayatta sivrisinek ro
lüne diişme:rlnls. 

HATASIZ KUL OLMAZ 

sözt'II; iJ UNUT:IIAMALI 

Şu :ranlış kitap meselesi aldı ,.urü
dü. Bir zat da orta:ra çıkmış, bir pro
fesörün kitabmda yanlışlar bulan bir 

muallimin lı.itabında da :ranlışlar ol· 
dulunu ileri sürüyor ve lsbata çalış1-
7or, İş böyle nere7e varacak?. Herke!:t 
birbirinin yanhşmı bo.ıma,:a kalkusa, 
ortada, caliba, doiru blrlf'Y kal.ınıya

cak. 
Datası:ı kul olmaz, diyen, eski bir 

atalar sözü l'ardtr .Bu soıfi ha.tırlıya .. 
rak birblrimhln ayafına brpıu ka
buiu koymasak .. 

İBTİYABLJGL'll EŞİGİNDE 

OLMAK HAZİN ŞEY! 

TanlD.DUI blr bestekir, bir l'&'Zefeci 
arkadaşa, halkın hınd nevi ,arlular
dın hotlandıtıw anlat.yor. Halk, daha 
z.lyade neş'elJ, mı.nah ve insanı Vı"t:dııe 
~- --------

ret.iren şarlulardaa t botlanıyorruuş! 
Meseli, ~açla.rıma ak d.üşıtö!> pr.t.ı

unı pek beien.lyorla.nnq! 
Sa('lanna ak düşen lıısanlarm, bil

hassa, bu prkıdan hoşlanmadıklanm, 
teaısür ve ızhrap da7duklanııı u.nne
dlyoruz. Çünkü. bu duycuyo terennüm 
edenler, üm.lt~Uik içindedirler, demek
tir. 

iııtıyarlıfın eşiflne relmlş insanların 
utuabı hazin şeT ves.selim! Allah 
kimseye vermesin! 

MEil.TEPLEB.DE NUMARALAR 

YİNE DEGİŞİYOR:U:i,;Ş! 

ıtlekt.eplerde num.ara nulü J'ine de· 
itı;iyorm.uş .• Tam numara 10 iken 5 o
la7orm.u1! Bu, neden icap etti, acaba?. 
şu mektep nwna.rası ne &ati.siz te7 

im.iş! Tıpkı, benim aldığım, piyango 
bUeU numaraın C"ilıl! :N'e numar.adır, 

anlaşılamadı. ,f1tt.L.. Boyuna. değişir, 

durur. Ba.lbuki. vak.tile yine 5 idi. Son
ra on olmWftu. Demek, bir iki yılW. 
bir defa detL;ecek.. H.ardl byırlısı!. 

ÜSrtl AGIR GELEN 

GEMİLER V ABMlı,! 

Geçrn sun, ajans baberl~rı arasın

da. \'aı;inl'tonda.n vrrilmiş, şayanı dik
kat bir havadis vardL. Bir iddiaya söre 
Almanyarun yaptı.tı harp cemileriııden 
destro7erlerin bir kısmının miavazene· 
si fÜpheli sörulmek JUım imi.! Çünkü 

bu a-emile-rln üst kısımları ağırca ya
pılıyormu1.. Binaenaleyh, mü\•azene 
temini kolay 0Jmu7ormu: ! 

Bu haberi okuyunca, bizim Etrüskü 
hatırladım. 1\1.ılfun 7a, o da Almanya
da yaıu.lmu;b. onun da müvazene.slzli· 
tinden ba.hscdllmlş, iı.c;t Cıi\'ertcsintn 

k.aldırılm' ından demvuı1llmuştu. 

AIUIED RAlı'F 

Yeni bir 
müze 

Türk dili 
kursları 

Tesisi için muhtelif yer- Musevi, Ermeni ve Rum 
lerden eserler gönderil-\vatandaşları için de öğ-

mesine başlandı renme kursu açılacak 
Öğrendiğimize göre hükiımet 

merkezimizde yeni ve büyük bir 
müze tesis olunması kararlaştırı -
!arak faaliyete gAÇilmiştir. 

Muhtelif yazma eseı'leri ihtiva 
edecek olan bu müze Ankara be
desten müzesi olacaktır. 

İstanbul ve diğer şehirlerde.ki 
müzelerden yeni müzeye muhtelif 

eserler gönderilmeşine başlanmış- 1 

tır. Bu meyanda Adana müzesi 300 

parça, Konya müzesi de 150 parça 
eserle bu müzeye iştirak etmekte
dir. 
CE.,.,,UPl'AKİ 1SLAM E.5ERLERİ 

Cenup mıntakltmızın en büyük 
şehirlerinden olan Adanada büyüıt 
bir c islfun eserleri müzesi> tesis 
olunacaktır. 

Adanada Akça mescidinde açıla"' 
cak olan bu müze için icabcden 1 
hazırlıklara başlanmştır. 

----00,----

Vergi takib ve tah~il işll"ri 

Beled.ye muhasebe müdürlüğü 
İstanbulu-ı tekm..l kazalarında 
vergi tak•p ve tahsil işlerini hız
landırmaı;a karar verm.ştir; Dün 
açılacağını yazd.ğımız memur im

tihanı da bu maksatla yapılmakta
dır. Alınacak olan 50 memur bü
tün şubelere dagıtılacak ve ya'nız 
eski vergileri bu;up Ço.Aaracaklar

dır. 

Cumhuriyet Halk partisi umu
mi katipliğinin bildirmesi üze -
rine şehrimiz Halk.evlerinde de 
halk dershaneleri açılmasına baş
lanmı§tır. Halen kayıt işleri için 
çalışılmaktadır. 

Bu kurslara hiç okuyup yazma 
bilmiyen vatand~lar devam ede
bileceği gibi Arap hadlerinde ilk 
tahsili tamaınlıyanlar için de ay
rıca bütünleme kursları da açı

lacaktır. 

Diğer taraftan türk.çe bilıniyen 
Musevi, Er;,,cni ve Rwn vatan
daşları için de Türk dili öğretme 
kursları tesis olunacak ve bu va
taııda,.<lardan istiyenier serbestçe 
kurs1ara iştirak ederek türkçe o
kuyup yazmayı kısa bir zamanda 
öğrenebik>ceklerdır. 

----00----
Deniz harp okulunun 

163 üncü yılı 
Cumartesi günü deniz harp o

kulunun 163 üncü yıldönümüne 
tesadüf etmcktedır. Bu münase -
bet!e Heybeliadadaki mektep bah
çesinde büyük merasim yapıla -
caktır. Merasimde emekli ve mu
vazzaf deniz subay !arımızla as -
keri erkan ve mektebin ta.ebeleri 
hazır bulunacakt:r. Merasime saat 
10 da baş..aoacak ve en yaşlı me- 1 
zun da bir nut..ık soyl yecektir. 

-0---

Bir söz atma davası görüldü 

Diğer taraftan bu su'"C'tle bu - l 
lur.up hanen taL ine baş.anacak 

ı,;an bakaya be:ed.ye \ergi ve 
res,'lllcri ıç.n balJu!!, zın sıkıl -
maması da k rarla~tırııırıı•t.r. 

Galatada yeni hir çtır~ı 
Galatada ınışa edilmek'e olan 

yoccu sa: .mu e.\~ıda yeni ve 
modern b.r çarşı te~is olunacaktır. 
Bu çarşıda milli ma.hı;uliıt \·e mas
nuatımızın ecnebiler tarafından 

kolayca görüli.ıp tanınması te -
min olunacaktır. 

Bakırköyünde amelelik erten Şükrü 
tsmlnde birlı;l arkad:ıtlarile birllk!e 
.kahveden dönerken Sallll adlı arkada
ıını kendi sokafı başına. bırakmvJ ve 
veda ederken: 

- Haydi Allah rabatlık versin, :ral
rw defli. in arkadaı;ın var? demiştir. 

A:rııi aokakta :riırümekle olan A:rııe 

"'fsminde ıe..oo bir kadın bu soze alına
rak: 

- Va7, bana !ICÖz atıyorsun ha!. m .. 
tabile hemen polise kopııuş, bıınıın ü
zerine polis Şükrü ile ark.ad.aşlarını 

tutmuş ve ıan%lm etilli evrakla bir· 
ilkle meşhut suclara bakan Suit.anaıı

met üçü.ncü sulh ceza mahkemesine 
röndermlşllr. 

Diin yapılan ılııııqmada, salça ol -
duıiu halinden anlafılan Bayan A:rııe 

davasını anlathktan SODJ"a: 

- Bay bilim; bana arkadaşını 701 
ahbabı diye tava.Jye eder l'ibl söz atan 

ŞtikrünÜJI cenlandınJmpmJı .isterim! 
deınlştlr. 

llıiklm: mamuna: 
- Ne dJ7ueUln'l Bak, sen ba ba· 

rana l'CCe Y'-"-'D Sa.Jiht C'östertp sana 

arkada.şlık eder diye söz a.tmışsm!. 
De7iııce Şii.krı.i de: 

- Ben onu karar..!ıkta ı-örme:Jim bl
lt- Kendi kuru.ntusn!.. diye cevap ver-

miştir. 1 
Bıınu takiben dinlenen şahitler, Şük-

l\"o. 45 

- Delilik olmakla beraber, ona 
da hak veriyorum. .Mehmedi çok 
sevmiş. Ben henüz onun yerinı tu
tamadım. Tutmama da imkıin yok, 
değil mi? 

-Bilmem.. 
- Bilinmiyecek bir şey değil bu. 

Mehmet yirmi beş yaşında. Ben 
~ elli yaşındayım .. Aramızda yir-1 
ml beş yaş fark var. Fakat, ben de 
hiçbir zaman vücutçe düşkün bir 1 

er kek değilim sanıyorum. 
- Elbette carum. Sana orta yaşlı 

bir erkek denir. Ben altmışına gel
dim de hiıla ih!iyarlığı üzerime I 
kondurmuyorwn. 

Kahve ocağında konuşuyorlardı.I 
Salih çok düşüncdiydı. 1 
Koy muhtarı onu teselli ed.yor: 1 
- Bu işlerde bıraz sabırlı ol -

malt gerek.. 
Diyordu. 
Konuşulan tarih üzerinden on 

gı_rıden fazla zaman geçtiği halde 
nlk h neden olmuyordu? 

İbrahi.n ağa kızının scizüne bu 
kad.ır ehemmiyet \ere:> b,r adam 
da değ leli. 

O h 1Je z hiren sebep olarak 
gosten rlıği bi, erÇ{'ktc Ayşe-! 
I' n rahatsızuı;;ı mı ı;cciktuıniştı bu 
&.,ı.ı.? 

Ali umca y v· ~ yavaş a!:.lltıyor
du: 

- B çrık "Mçken, babamla 
b • gün B lıkesirc ınmi'llim Ora-

rün ün ıöıün ii 
latmqlardır. 

A:rte ise: 

rası-ele &Oylediiini a.n-

- GI" ·e yann eokakta ona arkadaf 
olacak benden ba.ş;ka kimse yoktu ki! 

Diye davasında ısırar etmiştir. 

NeUcıede hiklm ~ü.oip cereğlnl dü
tünmü,, ccrek şablUerin ifadesi, ce -

reUe h:5di enln cere1an tanı Ayşenlıı 
iddiasını teyJt eder mahiyette buJun

madıiında.n Şükrıinün beraatlne, Ay. 
şenin de mahkeme masrafını ödeme· 
sine 9rar vermiştir. 

Bu karardan hiç de memnun olmı· 
yan Ayşe kapıdan tıkarken söylenl 
yordu: 

- Keı;ke bu adamı dava etmesey -
dlm .. Üstelik bir de mahkeme masrafı 
ödJ,.eeeibn!. 

İngilterede 
yeni 

yaplıracağımtz 

gemiler 

inKiJ&erede yaptıra...·aiımu remiler 
hakkında hü.kiımeUe temas etmek Ü· 

zere şehrim..lse ıelrrek Ankaraya Ki
df"n m~hnr İnı-1112 Annstrc~n.r fabri· 

kası mtimessUlerl tt-mularına 
etmekt.edirler. 

devam 

Diier taraftan mümes~tlJrr. Ilaliçte 
inşa ohınacak. bôyük. tersaneyi de yap
mak lst.cmişlerdlr. Kf"ndilt·rile bu hu· 
su.sta da cörüştilmektcdir. 

Bu hususa veri en ye .. ! bır ka
rara göre eski mükelleflc•e uzun 
vade verilecek ve vergi b~ !;• ,rı 

taksitlere bağlanarak tal:s.ı olu
nacaktır. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* A.fecidiyeköyU cıvarında yapıJa(·ak 
olan bUyUk ~ehir h:ıstanesinin insaa
lına hemen başlanacakbr. Hasinne üç 
senede ~ al olun::ıc;:ıkt r. 

* Maarif VckAleU er :ten tedrisat 
mesele• hak.kında Use ve orta mektep

lerin nıuallim meclislerınden raporlar 
istemiştir. Şehrimizde bu usulün ta
dili çok muhtcnıel görülmektedir. 

* Ekrem König ve tayyare hiıdise
sinden dolayı 3 aya mah.küm edilen 
l!ariciye Vekaleti memurlarından Et

hem Rut nin temylzen muhzı.krinesine 
cumartesi gilnil aabah saat 9 da An
kara agırcezasında ba~ıl::ıcktır. 

* Yun..mistan hükllıneti yeni deniz 
seferleri heı..t etmC'ğe karJ.r vermiştir. 
Bu sefer er her ay ·i defa olmak Uze
r PL·e • İzmir • : :.ınbı.:.: \·e Karadeniz 
Umanları arasın .ı yapıJ~caktır. * Bazı vatı c .. le mü!etti umurnıler 

araswd:ı ougunıcrdc bir değ lık ya
pı'.I11:ı.! ihtimalinden bar.: ı 1 un:nakıa

c! r. 

, - - ' 
Mehmetçik Geçiyor 

~====[ Yazan: İskendf-r F. SERTELLl ]===' 
da zenginlerden birini tanıyordu 
babamla onu ziyarete gitmiştik. 

Çıfı.lik çubuk sahlhi, gün görmüş 
bir adamdı bu. Babam onun hatı- 1 
rı_nı çok saya_rdı. B:ıba°.1, ç_~tlik sa-'I 
hibini çok duşuncelı gordu. cNe -
yiniz var?. diye sordu. Bugünkü 
gibı, h5.Jii kulaklarunda çınlar .o 
adanıcagız.ın sesi. Babama dedi kı: 
.Oğlum, dünyanın en çırkin bir 
kızına işık oldu. llie yaptıksa, vaz 
geçirememiştik. Bütün tanıd;ğımız 
güzel kızlan karşısına çıkardık. 
Bunlardan birini alması k,:in uğraş
tık. Hi<; birini gözü görmedi. Aklı 
fikrı o çirkin kızda. Eğer onunla 
evlenmez.;;e, kendisini öldürecek -
miş!> 

- Baban ne cevap verdi bu zen
gine? .. 

Ali amca dudaklarının ucile gül
dü: 

- Ne mı cevap verdı? •Derhal 
evler>diriniz. Gör'jJ kimi severse 
güzel odur! Of(lunuzu koybcder -
sin.z '!!aı!Ta ... • dedi. 

- Sonu ne oldu? 
- Z rıgi!> bı:':ıa, bu işin sonunu 

gören vordu. İnatç bır ııd mdı. 
Kızı şehırd n para ıle u~a.tlaş:.r:ıı. 

- Ya oğlu?.. j 
- Ol!lu da hastalaru:Iı.. Ya•ağa 

düştü. Bir ay sonra köyde ölüm 
haberini duyduk. 

Salih dişlerim gıcırdatarak mı
rıldandı: 

- Ha'1l baba.. Göz göm göre oğ
luna kıymış .. 

Ali amca, Salihin yüzüne baktı: 
- Bu yolda ölen delikanlılar gi

bi, genç kızl::.r da vardır, 'Sa:ih 
dayı! Korkanın ki, Ayşe de l\Ieh
rnedin ~k;·e yata;'!a düşmesin. 
Malüm ya, kadınlar bu hıısuı;ta 
bizden daha duygulu olurlar. 

Salih birden çam gibi par'adı: 
- Şimdi anladım, Ali amca! Geç, 

oldu amma ... Demek sen bu h kii
ycyi benim için söy !edin .. Beni zen
ginin yerine koydun, öyle mi? 1 

- Ben kimsenin kalbini kırmalı: 
istemem, kuzum! Fakat! bu işte 

seni biraz haksız görüyorum. Söz 
kesildi. Nişan oldu diyorsun. İyi 
amma, kızın gönlü hilla Meh -
metçıkte ise, anası babası ne yap
sın? Ayşenın gönlürıü koparmak 
e lerinde olsa bir dft c ruzun ha
t.rı in lr. ki t. nu da yapın "a 
teşeu~ <.dcrlcr<ii. 

- Anladım .. A la<t.m Llfı ke
se .,., aı tık. & .. de M~hmct ta
raf.' ,ı ımişs: m ;, ! &n de se
ni, derdime çare bulacak, bu l§i 

1 

İnhisar mamuliıtıınızın şık bir 
şeklıde teşhir etli.ip satılacağı ye
ni çarşı modern but.itlerden mü
rekkep btJunecaktır. 

Yurda gelen göçmen'er 
Bulgari~tandan g-elip de memle-ketl .. 

mizde i~k:in edilen bir kısım muhacir· 
Jer de, Diyarbakıra yrrJcştirHtlller. F:\
kat, bir refikimiz u cecen gün Y&7.dı

iına görr, bu muhacirlerden bir kı. mı, 
İstanbula d.Jtımiışlf"rdir. . Juhacirler 
bir takım lı;ldisel"'rden bahHdiyorla;. 
Diyarb:ıkırda kendilerine, ki.fi dere('e
d~ bakılmaO::ığını lltrl LU.ruyorla.r. "\'et
leri yurtları iyi intibap edilmrmiş.. ve 
saire .. Biz böyle bir Jhmale inanmak 
lslemedik. 

Tama.men. uydurma oldofuna da 
kani defHiz. O halde IıJyarbakırda. 

göçmtn ,·;ı.zlyeli nedjr?. Alikadarların 
bu işe elkoyın:ılarıw bekleriz. 

Bt:RHAN Cl''VAD 

biran evvel bitirecek sanıyordum. 
Ayağa kalktı: 
- Allaha ısmarlad;k .. 
- Güle güle, Salih dayı! Başın 

sıkılırsa yine gel bana. Eski olmuş 
işlerden bir hikayem daha var .. 
Onu da fırsat düşerse söylemek 
is~erim sana! 

Salih dayı cevap venncdi. 
Bacağını sürükliyerek kapıdan 

çıktı. 

* AYŞE YATAGA MI DÜŞTÜ? 

- Su istemiştin .. Getirdim.. Ne
den iç.mi yorsun? 

- Ayran yok mu, anne? 
- Baban yoğurt aramağa gitti, 

hlli dönmedi, yavrum! 
- Çok oldu mu gideli? 
- Bir saate yakın.. 
- Parası var mıydı cebinde? .. 
- Bilmiyorum. Yoksa bile, bir 

bakraç yoğurt tedarik edecek ka
dar hatırı vardır. 

- Hatırla alış veriş olur mu hiç? 
Şu ben.im altın küpelerimi satınız. 
İlıiçlanm da gelmedi halii şehir
den. 

- İli\ç paranı Salih vermişti. 
Bugün ilaçların gelecekmiş. Hatır
la alış veriş olmaz diyorsun arnma, 
Salihin hatırı olmasaydı, işlerimiz 
al'ü.ıt olurdu. Ne damımız tamir 
edilir, ne borçlanınız ödC"lirdi. 
Salih çok tcmız yürekli, iy'ni(i se
ver bir arla;mış, yavrum! k;ıa'-
1 'ı yakınd~ y ı c ı r, kalkarsın da 
d,ı; nümüzü yapr.nz.. E'imiz de 
biraz geni{~cr. 

(Devamı var) 

Divan edebiyatı 
Liselerde okutuJan edebiyat dersi· 

nin müfredat pro,.ramı üzerinde tet

kl.lder J'&pmak ve bir karar vennek Ü· 

zere. An.karada. bir komisyon toplan -

mı.ştır. Gazetelerin verdlfl ha.bere e-ö
l'e, mevzuu bahsola.n ıudur: 

Ll.ı:;eJerimJzde, divan edebiyatını, bo· 
IÜnkü şekil ve halile okutmakta bir 

fayda var mıdır?. Müfredat prorramı 
bir başka kalıba .. meseli, daha ha

fifietilmtş bir şekle • sokulursa, bir 
mahzur do far mı?. 

Bu, mWıim blr m~•:ıudur. Teşkil e
d.Uen komisyonun, davayı esaslı bir 
tarzda tetkik edeceğinden şüphemiz 
yoktur. 

Divan edebiyatı, daha ziyade, mana 
ve mazmun üzerinde iş gören değll. 

ketime ve şekll ü:r:crindc hünerler g-Ös· 
teren bir lisan sıfatıdll'. Daha doğrusu, 

d.Jvan edebiyahnda esas sadece ruh de

iil, zencin bir lisan hazinesine daya. 
nan hü.nerbazhkiır. Divan edebiyatı 

nümoneleri bug-i.i.n yeni harflerl.m.lze 
çevrilmiştir, Bütün, bu edebiyat dev· 

rinln husu.siyetlerinden birçoğu kay -
bolmuştur. Belki, bu hususiyetler için

de çok hızumsuzları ''ar, pek Küzcllerl 
var. Fakat, ne de olsa, divan edebiyatı. 

m, yıllardanberf kabul edilmiş bir 
u:;ulle okutmakta devama kalkı'jmak 

bayii ı-arip oluyordu. Nıtekim, bwıun 
neticeleri de alınmıştır. 

Talebe, bilmedik! ve adına Osman
lıca denen bir dili anlamak için ter 
dokcrAen, bı.r Jc, o dilin edebiyatını 

anlamak üzere, çocukları zorlamak 
çok mantıks1z bir harekettir. Yeni h:ırf

ler habul cdildiii zaman, edebiyat ki· 
tapları, "adece, yeni harflere çrvrll -

mlşlir. B:ılbuki, bug-ün teşek.ki.d ell!
ğinden bahsedi1rn komisyon o ı:aman 
toplanar.ık ve davayı o zaman h:ıl:e. 

deeekti . 

Bir Hse mualllml, U!;enln son SJnıfına 
gelmı.ş talebcrıin, Osm.ıniıca kel..:ınt 

lıazlnesinln ne kadar hafif oidu;Cuua 

anJa!Dl:ık itin "11Öyle dl)1ordu: 

- Edebiyat kompozisyonu imlDıa -
nmda blrtok ta.Jebeler, verdiğimlı 

mevzuun içinde g-~·en avefako"t.n cb:ıni» 
kcümelerinW ma.ııal:ıruu sordular. 

Siz, relin de, bu talebeye, Nel'lnln 
bir kasidesinin mana. ını anlatın, vez:~ 

nlni bu.Jdurun, ve bu eserin 
tattırın!. 

zevkini 

REŞAD FEYZİ 

Hatayın 
imarı 

Vakıflar Umum 
bu maksatla 
seyyahatine 

müdürü 
tetkik 
çıktı 

Ana yurda iltihak eden Halayın 
imarında ve cenup şehirlerimizin 
kalkınmasında Evkaf umum mü
dürlüğünün de faaliyette bulun
ması kararlaştınlmıştır. 

Bu maksatla Evkaf umum mü
dürü B. Fahri Kiper yanında mi
marlar olduğu halde mıntakalarda, 
bir tetkik seyahatine çıkmıştır. 

Umum müdürlük, Antakya ve 
İskenderun gibi Hatay vilayeti -
mizin büyük şehirlerinde modern' 
oteller ve gazinolar iruıa ettireceği 
gibi buradaki tarihi asarın tamir 
ve muhafazasına da çalışacaktır. 

Ayrıca umum müdürün cuma gü
nü uğradığı •Ceyhan• da 40 bin 
lira sarfi!e de yeni bazı vakıf asar 
vücude getirilecektir. 

----<>'----

Talebenin denizlerde 
tetkikatı 

balık 

Ortaköydeki yüksek deniz tica
ret mek'.cbi son sınıf talebeleri 
denizlerimizde baLk tetkikatı yap
mağa çıkmı,lardır. Talebeler ev
velki gün Münakalat Vekaletıne ı 

ait ·Balık. isimli gemi ile Kara
buruna varmışlardır. 

--o--

Belediye şııh~lerinde yeni 
sene bütçe•İ 

Tekmil İstanbul belediye şubelerin
de yeni sene bütJ.·eslnin hazırlanma! ı· 
na ba~laumışhr. 1940 .Yılının en büyük 
faa.lıyctiui yol ve mektep inşaatı teş
kil edecektir. 

Bu meyanda 11 Uk mektep binası da 
yapliarak.ıır. 

--o-
Son ~elen soçmenler 

Son halta -içincie Bulgaristandan 
şehrimize gelen 180 ai'.eden mü -
rekkep 8()0 göçmen buradan Ber
gama ve köylerir.e ,gönderilerek 
iskan olunmuşlard,. Bu göçmen -
ler haraman makineleri, çiit hay
vanları ve arabalarını da beraber 
getirmişlerdi. 

İntizar günleri 
·u'" Yazan: AJJ Ktmal !"i • 

Avrupa harbi ba~ladı ba..-:;ııyalı ~ 
cü aya girildi. Hakikatte daha }ı..l 
yanın kat'i olarak ııe ~·asıfi 
bllinmiyor. Alman devlet rt"~I ııff ' 
yettar kimseleri etrafında ıoP 

onlarla uzun uzadıya a:Orüıiıi.Y0r' •' 't. y 
ra, deniz ve hava kuvvetıeriııln 
mandanlarile kona,u7or. 

İki sual var: 
Harbe devam etmekle Atın:ıP 

memnun olacak mı!. İ.nJiJi:ı ve 
kuvvetlerine karşı pek büyük ft it 
lıkJan cöze alarak g"irlşllecek ~ 
arrtu: acaba Alınan halkı ıar . ., 
nasıl ~örülecek?. Der fedakatl.ıl 
alarak bii;riık mikyasla bir ,.,ıı' 
,-eçmeli mJ?. Yoksa müdafaa " 
tinde kalarak beklemeli mlf. 

Birkaç haft.a. evvel gazetelere 
sözler vardı: Ne olursa oJsu» JJ'-

larca Almanı feda. etmek de Ji•~ 
se bunu göze alarak Fransız ve .. ,., 
kuvvetlerine karşı taarruza .,..a 
rllecek deniyordu. Bwıun ash çı)t ( 

Ciinkii. milyonlarca Almanı fcd-' 
göze almak kolay bir iş detlldil.:.

1 
ı ~ 

1:er Almanyası geçen lı:ırpte bın
arruz:lara. reçnıiştl. Fakat taı. 
akim kaJdık.tan sonra öyle mib' ~ 
Almaıu bolkeseden harcetme1J / 
söze almamışh. O halde Atman1' 
dafaa vaziyetinde mi kal:ıc-ak!· rı. 

Bunun Jçin de Almanyanın ssb 
hammillü kalmıyacak. Her ne 15t 
muhakkak olan birşey varsa o d• 

manyan1n büyük bir taarruza ı 
rl\·ayetıerinin dOnmckıe· oımasın~ 
men filly.l.t sahasında ebemmJYf 
hareketin görülmediildir. 

Dönen rivayetler de muhıttif· 
landa ve Belçika budutıarmdaD b 
diliyor. İsviçre hududunun J;ı.., 
geçiyor. Al.manyarun bu bltarııf 
lekeUerl çiğnlyerek ceçPceii 
dönüyor. Fakat bunların btP~;I 
rivayetten ileri geçmiyor. Kat'i 0 

malüm olan cihet şudur ki Alına . 
bu bitl'lk bitaraf komşuları bO~ 
yanık. bir h:ılde bekleşiyorlar. 

Diğer mühim olan kcyflyeı ft 
kanın almış oldufu \'3.7h ettir. r' 
mesele vazlh bir tekle glrdl dtJii.1 
Aylardanberl devam eden 
kalklı. Reis RuzveHin politik"" ~ 
bu bir zaferdir. Amerikalılar '~ C. · 
harbine karışmıyorlarsa. da haf ~ 

Jere malzeme satmayı bltaranıi' rt t.ıı. 
kırı bulmuyorlar. Şu halde İn,ıııe_ ~ 
Fransa i('in harbe devam etmrk 1J > 
en büyük lınkin lıazırlanmı~ oıdıı 
mcrikadan istedJklcrinl aLlbili.1 
Amerika tayyare fabrikaları 

gündüzlü ~("i ("ahşhrm:ık ıurttilt 

j AVRUPA HARBiNiN YENi MESELELERi j 
Müttefikler arasırıda iktısadi 

giltere ve Fransanm slparlşler.lOıl 
rine l'etirmeie hazrrlanıyor, "'1 .,,;_ 
kadar Almanyanııı mtitteflkl•r< ,f 
üstün olduğu ileri sürülen h•V• 
vetlerf bundan sonra Amerika :tı;ıt'fl 
ııayilnin lakvire edeceil inıil11 f ~ 
Fra.nsı.ı kuvvetleri karşısında bil 

•• muvazene :üıılüğiinü kaybedecektir. ı ~ 

Bitaraf Amerlkaya miiraeaatl• ;., 1~ 
manya da istediği mevaddı lplid ;_ 

YenJ JıarbJn ('ıkardığı birinci derece· 
deki meselelerden biri de müttefikler 
ar.:ı ında u .. ~ısadj miıvazencyi devam 
etllnnPkllr. Bu iUbarla rrrek İngiliz 
ve Kerek Fransl:ı ihtisas erbabı bu 
me-sele ile ('Ok rne g-ul oluyorlar. Ge -
ren harpte İng-lltcre ile Fransanın e
linde pelıi. ~ok ihtiyat altın vardı.. O 
kadar ki bu paralarla 917 "ene!<ti ilk
baharına kadar bol bol ma<1>rar edile
bilmiş, bi:h a Amerikadan pek t;o't 
siJih vc mühimmat, yiyecf'k, gly('e1,.-k, 

t.ulasa ne 15.zımsa ahnabilnı~H. 917 
ilkbaharında Amerika da Avnıpa h::ır
blne karıştı. Fransa Ue İnrlltt-reye bü
yük bir ıni.izahrrl"t temin edilml, ol
du .Bu ~uretıc in:illz Ura-ille Fran!!in; 
frangı d:a. ~ailamlaşh. 

Bu:-ünkri harlıln attetttği manzara. 
daha ba!l-ka türlüdür .Paraca, pek çok 
servet nı~nbaların.ı malik olmfllk ~u~ 

rctile İnı:illz ve Fransız tarafının Al· 
man tarafına üshın oldufu be~belll gö· 
rülüyor. Paranın, tabli servet menba

larına, mevaddı lptidatyeye malik ol· 
manın harpte ne kadar büyük bir rolü 
ola.cajını tekrara lüzum l'Örülmiyebilir. 
Fakat para işlerinde ihUsası olan, rc
çeıı harpteki vazlyel Ue burilnltü hal 
arasında pek esaslı mukayeseler YÜ· 
rütebilecek mevkide bulunan ihtt~as 

erbanın neşre&tiklerl şayanı dikkat ya
zılarda cüze çarpan diler ınühim bazı 
noktalar daha vardır. Şöyle kl: 

G•çen 914 • 918 harbinin bıraktıtı 

tesirler daha dünya yüzünden kalknıa· 
mı')tır .G«en harbin bu. tesir.ıh orta .. 
dan kalkma'.t lçln daha uzun "Zamanlar 
l'eçmek lolzımdı. llalbukl Avrupada 
şimdi yirmi beş sene sonra. ba..5ka bir 
harp daha başrö•lemılş oldu. Onun J. 
çln bugün Fransa ile İn&iltere ellerill.
de bu.Junan pelr. çok lhliyat akceyl sar
federlerken itldaldan ayrılmamayı da 
diaşünüyorlar. Çiınkü elde ne kadar 
para. kaJ4.rsa harpten sonra tekrar fk .. 
tısadi ve mali vaziyeti düzeltmek için 
işe yarıyacaktır. 

Eldeki parayı çok hesap1a "kullanan 
devle& adamları Jç-in d<" bu hal llerlde 
sulh akledillrkcn büyük bir kuvvet 
teşkil cdcctktlr. Ş:u halde Fransa. ve 
İngilltre için devam edtlttrk b~th 
hareketin ,u oldui'o aüyltniyor: 

1 
Kendi servt& menbalannı. '\-i..c;I im- 1 

pa.ratorluk1annı b,lekrl·k lstlbsalatı 

hiç durdurmamak )H'k çok ihtly f'larmı 
&nt"3.lr. krndt sen·et mrnbalarlle temin l 
rimel<, harlt"'11, 111nl Ameriiı.adan 

alınacak şcylrrl yalnız en lüzumlu o
lan sUah, mı.ihltnın:ıt ve tayyareden i
baret kalma"uıa çalJ.!imak. Amerika
dan bir takım mevaddı iptidaiye de 
ahnacakhr. Fakat bu da ancaJ, Fran
sanm, İn_g-jlterenln kendi sanayllnl de
vam ettirmek için e-lzem olan madde
lere münlıasır kalmalıdır; diyorlar. Bu 
suretle müttefikler arasında ikhsa.di 
mü,.·azene de\'am etUrHmlş olacakhr. 

ve tayyareyi alamaz mı?. Huku.k ~ 
tasından alabilirse de flliyal sab .. ~' 
buna fmkoln görülemiyor. Çü.n1'.11de r 
Petin para vermek lizım, heoı 

raya L.adar gemi yollıyarak aı-t~ 
almak elzem. Bu lmk:i.n ise A.*lr 
muharlplerden yalnız .iq1ıteı1' 
Fransanın elinde bulunuyor. . # 

• Ahmed Şükril }$ 

Bir kere harbin nr kadar !'lıiirece•inl !-------
• Türk tuzu kimse tayin edemiyor. Onun lçln eldeki 

ihtiyat ak('f'nin yani ftv.kallde ma..o;raf. Tuz istihsal ve ihracatıınıı 
ıara karşı koyabilmesi lcln bir taraf- günlerde çok artmıştır. Meı111~ 
tan fkhsadi faaliyetin biç durmaması, >' 
yani yeniden para temini elzem gö • dahilinde tuz sarfiy':tı h:r {' 
rüJüyor. büyük mikyasta çogald:gı , ., 

Alm•nyaya gelince: 938 danberl de- Türk tuzlarına karşı hariç pi) 
vamlı surette harp hazırlığı ırören AI- salard.ı gösterilen rağbet t.c ~~, 
manya için ba~lıca düşünce şu iki şey v 
arasında miivaıencyi temin edebilmek madiyen inkişal etmcktedıT· )!' 
olmııştur: Silahlanma masarifi ile mem- cümle bu kere Japonyaya t~ ~ 
Iekel dahilinde lslihiak edllen madde- racatınui en yüksek bir se11ıf' \ 
!erin masarifi doktor Şahi Almanyada gelmiştir. .1 
ikhsad bjlcrinlu başında iken bu mü- ~ 
vazcncyi temine ufra.şarak a.lablldifl ... 
ne sllihlanma yü~ünden dabUde flat 
Jarın yükselmesinin önüne reçmek ça
relerlnl bul.muştu. Sonra çok ealışıla· 

rak ihracat artttrılmış, harice sa Ulan 
Alman mallarının ~min ettiği İngilb 
lirası ve dolar sayesinde yine hariçten 
her vakit mühim miktarda. mevaddı 

fptidajye tedariki kabil olmuştur. Bu 
mevaddı iptidaiye bir taraftan harp 
malzemesi için ,difer taraftan da Jh .. 

racat eşyası ;yaptlmak üzere kullınt· 

l.ı;yordu. 

İngilb: ve Fran'ıı:o taralı ılmdl di7or 
ki: Fransa ile inı:-Utere için bu müva ... 
zeııeyi temin etmek daha kolaydır. 

Fr:ınsa ile İng-Ul.ere arasında pek sıkı 
surette iktisadi bir rabıta tesis edllmlt 
rabıta bilhassa. elzemdir. Çünkü bu. 
rabına bilhassa elzemdir. Çünkü bu 
olmazsa iki müttefik lkbsadi sahada, 
meseli hari('ten, Amerika.dan alınması 
elzem olan meva.ddı fptldalyeyl tedarik 
ve temin ederken blrblrlrrlne bilf'relr.. 
bllmlyerek rakip vazl:Yetlne düşerler: 
harice mal salacaktan zaman da blr
birlerinln pazanna çıkarak yine lk.l 
rakip satırı vazlyf'tf aımtt olurlar .. 
Görülüyor ki müttefikler tarafında. u
zun bir harbin icap etti,tl mtil3haza1a.r 
cözOnünde tutularak ask rlik, poJitlka 
sah3smda oldufa slbl lktısadi Cf'phede 
de İn.riliz - Fransız t rilr.I mesaisinin 
lılp bozulmamasına dlkkal edilecek. 1 

4J.i KEMAi, SUNMA.., 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Bakırköylüleriıı 
hamam derdi 

1 rl· Baktrk.öyün;.e oturan ka.ri ~1, 
ml.ıden Bayan Cemileden aJd ,J· 
mu bir mektupta o muhlttel<I ~ P' 

kın leınizllk ve hamam lbtlY•';ııt 
d!_n babsolunan.k lekmll_ 111uı;.6i' 
tek bir hamam bulundUfll b bit 
rilınek&e ve pek eski, iplld-'\ııt' 
şekilde olan bu hamamla bel• .ııJI 
memurlarının ala.kadar oıoı:ı 

şikayet edUmekledir. . .. ıı•· 
M•ktupta ezcümle: cBuljjtl ,r 

kırköylüler acı su ile yıkarı.01 ,,, 
mecbur tutuldukları ha.ide e~,ıı:~ 
kir halktan bile n:ıtır panasJ 

11 
' 

JJirıa• 35 kuruş altnmaktadır. Jj. -

aleyh bcleJiye men1urlarınut 
1 

ıt' 
1 . maı:ır " 

ı:ım Kclen kon r<>lu yap cait ıs• 
bfraber belediyemizin a~ bur'" 
maınlardan birinin •ilr'ııll• uıııeJ' 
da t..slslnt rica ederin d~ ./ 
kdlu ~ 



1-Iitler Bir Mesajle 
Cevap Verecek v 

(l lncı sahifeden devam) 
"1dı,blr harekete ~eçlleceil inlı
ıtı,, • Fa.kat ne 7.aman ve nerede, 
. d'iildlr, 

ttl{ TA.-\RRl'Z ~IARTA ~il 
BIRAKD~DI" 

u"dıda. ol~un. Bfl('ikada. Ol'.'!UD 
1.ı-ledbirlere devam edilmektedir, 

1 • 16 (Hususi) - Beri indeki 
ntı&ş:ılıttlerin kanaatine cOre. ,, . 

.. aradan ne havadan her-
oı • r toıarruza. fC('mek niyetinde 

!?' ' lliUerin büyük taarruzu. u
latd. 

Ilı ın mart ayına bırakması 
:ıerneı olduiu da .sö_ylenmek· 

il) 1tltr şimdi askeri muşa:\: lrlf'r• 
~·Siyasi ,., lkhsadi muşavir

'°11 telerde bulunmaktadır. mı-
~\ l Statın ve !\.fu501ininln yardı

~ llaıkanlardııkl pl.inlarmın ta .. 
ıııı, Ulışmaktadır. 

(ç VAPUR DAHA BATTI 

~ IG (Busu'll)- Allı bombar
~J'Jareslnden mürekkep blr 
hı•ı filosu dün akşam Sko9-

liııQı sahUlerinde görillmii4tür. 
~ l.ı:ıruıı tanarelerl havalanma.

ti, bu taryareler şimale dotru 
L. 'dlr, 
"'t' llıı.ı "'11erde deniz harbi daha ıl1a-

•U"'1nlşfu. Kreılldel adında bir 
"'4 »Purıı Alman taııtelbahlrlerl 
il, ;n batınımıııtır. ıı:orlaa ısmtıı

Otıan vapııru da İnırlllerenbı 
llrlti sahilinde balmışlır. Vaıre 
' bir İsve9 vapunı Sund bota
lotııue ça<Paralt ba!mışlır. Bir 

rasmdaki münakalita talliiis edece.küı\ 
Dlfer lanıflan İnKillero ltükômell ile 

Soyyetler arasında Uca.ret müıakereıe .. 
rine devam edilmektedir. İngilt.ere iki 
memleketin birbiri.ne vereceiJ malları 
mübeyyln bir listeyi ~toskovaya rön ... 
dermiş tir. 

inıiltere lle İtalya arasında da muh
telit bir komisyonun ne7.areti alU.nda. 
müzakcrtlere devam edilmektedir. 

İıı:İ ALMAN TAIITELB,UIİRİ 
BATIBU..DI 

Londra 16 (Radyo)- Bir İngilb 11-
caret vapuru ile bir Alman tahtelba
hirl arasındaki muhartbcnln tafsilata 
verilmtkk'dlr. I\luharebe bet saat de
vam etmiştir. Telsizle haberdar edi
len İnriliz mubripleri muharebe yerine 
yetlşmJşler ve Alman tahtelbahlrinl 
babrmı!;ilardır. 

. Diğer bir Alman tahtelbaltirinln de 
ayni şartlar dahilinde batırıldıiı bildi
rilmektedir. 
BİR AL)IAN GE)IİSİ :\tİ'SADERE 

EDİLDİ 
Londra 16 (A.A.)J- Leander oldue 

sanılan ve muhasema.tln b&!Jında.nberl 
Viı-oya UUoa eylemiş bulunan bir Al
man l'emhil, Almanyaya dOnmek ister
ken İnl'illzler tarahndan yakalanmış
tır. 

. • .... .,.., .... 

._ .,.,..,_lahlı ı-emislnln de lnfUilt ••
~ b•ttıtı bllclirllınekledlr. 
~~· A.bluka Nazın, harbin ilk 
ı,,,~d• İnglllı bahrl1esinln 400 

Finlandiya' da 
Silahlı 

Bitaraflık 
(1 inci sahLfeden devam) 

• 

~ n fazla mal müsadere ettJilni 
''> 11r. llıınların 1iı• bin !onu de

berı, yüz btn tonu ma7l mah-''b. bin tonu bakırdır. 
~ıı bahrlyesl de harbin bidaye-,/0 .ıe~rinlsanlye kadar 2'l3.29'1 

ı "ı llıus.dere elml.ııllr. 
il) 'inba.nide bit.~n hafta zarfında 

,,., Cideu 10.500 ton mal mü.

•dU'!>i~tir. 
Cil;~ 
ll "" KRALINL'I POLOlolYA 

1<.ı .\şVEKİLİ."E ZİYAFETİ 

D:~ lG (Bıısıısi)- Kral Bokln
ı''it. Polonya Başvekili General 

ttUt ~e llarlctye Nazın Zaleski 
•kt. • bir ziyafet verml.ıılir. Lord 

'-11~tette hazır bulunuyorda. 
, lBEıtt . . 
8.ı.b A.\'NIN YERiNE C:ON 

ı...c . n:ı., Söz SÖYLİYECl'K 

-~ t '> l6 (Htı>usi)- Maliye Nazın 
• f ~ Saymen, buıiın avam kama-
', ~emberla1ne vekaleten be1-
lf •t , '••ini hakkında haflalık be-

h buııınaoaktır. Çemberlarn 
. \ astatıtından odasından çık ... 

ı.,t tadır, 
~ lanJıop da lordl&.r kamara 

YliyecektJr. 

i~,.-
·-.,ı A.llİYETTE TİCARET 

~ ~IÜZAKERLEJtİ 

~"' ~ '> ' 16 (Hususi) - Almanların 
~Satmak isiedlkleri ticaret ce

lltır 0 n yedJsl bu hafta teslim e
. llunıarın blr(lofu l\.Iurmauk 

• ıladır. Rusya bu l'tmiltrl kendi 
lltında Almanya ile Rus ya a-

Finland.iyanın mali bakımdan 
siılahlı bitaraflığa uzun müddet de
vam edemiyeceği iddiası de>ğru 

görüJmuyor. Bugünkü ihtilaf hal
ledilse bile Finlandiya harbin de
vamı müddetince silahlı bitaraflı
ğa devam edecel.:tir. Avrupada bor
cu en az memleket olduğundan 

maliyesi buna müsait tir. Yalnız 
ıstihkiımlarım bıtirdikten sonra 
askerin bır kısmını terhis edecek
tir. 

---o-

Zavallı kız 
Yenişehirde oturan Yani adında 

bir sebzeciye ait beygir Tarlabaşı 
caddesinden geçmekte iken ken
disini okşamak lstiyen Tarlabaşın
da Hasanpaşa sokağında oturan 
Mihal kızı 5 yaşında Parasevi 
adındaki kızın yanağını ısırmak 

suretile koparm;ştır 
---o-

Bulgarların terhis kararları 
Roma 16 - Sofyada çıkan Slovo 

gazetesi Türkiye ve Bulgaristanın 
silah altına çağırdıkları ihtiyat 
kıtaatı terhis etmeğe karar ver -
melerinden bahisle yazdığı bir ma
kalede diyor ki: •Verilen karar iki 
memleketin sulh arzusunu ve Bal
kanların harp sahası e>lmasını is

temediklerini göstermektedir.• 

---
~~ Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

~a.lji, kı.rı.klık, ve bütün ağrılarınızı derhal keııer. 
İcabında günde 3 kaşe alınıı.bilir. 

~ IIer yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. • -

rl· ,. Yazan: UAHMİ \AGlZ ~" l'io. 40 -

sı) Şimdiden Sonra Vazifenizde 
Gayret Ve Fedakarlık 

Fragat, 
Beklerim 

ıqtd; 
tı. _.ın Yükst:ll"'ıı ve birkaç topun 
~ltı.ı.rıeylşlni andıran bir ı;ıes, mU

~ s.~tt bir atızdan seslenditl: 
tı.f uı Beybaba! (1). 

~t 1lkta akl~ler bırakarak Akde
" r~ık Yüıiinde gelilndl, Rauf 

11"\ranı etti· 
lııı . 

~ . dl, Yeni bir ,·azifeye. ~lake ... 
~ •t.._~hilh~rlne doğru yeni bir J.kına. 
~I >. >., 

~;ı. unı. Htpinlziıı kalbinde mem-
~lltı~retının sızısı var. Fakat vasi· 
1 bı~" C<islerdltl leraıalle tarihle 

.)I . '><>hrete mallk olan Ttirk ır
iıt evıatıarı: sUJerlu bu yeni 

·ı 
le;----- ---

~ftı.ilerde süvariye umumiyetle 
' tile bakılır ve bu keliıne söy ... 

bamlcdr dr va.tanımızın beklediii fe. 
dak;irlıiı &Ostereccil11b:e eminim! Bin 
bir te-hllkenlu bizi bekleditl şu engin
de bu dakikadan itibarrn tek dil ünce ... 
ni:ı yalnız vazifeniz olacak? 

Sizi, bul'i..ıne kadar &"österdlğlob 

Türk yavrularına liyık metanet ve fe
daki.rhktan dolayı tebrik ederken şim
diden sonra da ayni rayrct. Ye fera,.atıe 
vulfenizdo fevkal:idellkler gösterme· 
niı.i istiyorum! 

Rauf kaptan durdu. Sö7.ü burada ni
hayet bulmuştu. Yavaş yavaş ufka 9e
kllen kıı l'iıneşlnJn yerine arian rib
ciirın ıslt1darı ve lo luk etrafı kaplar
ken taburun bir atızdan haykırışı UJ'n
mata (yahut kudıırmata) hazırlanan 

sulan Urperttlı 

Ya Hep 
Ya Hiç 

(1 inci sahifeden devam) 

de bulunacaktır. Belki, bu şekilde be
şerlye&ln müstakbel t.alii her rubu a
sırda bir defa harp yapmak feliketln
den korunabilir. Yalnız, harbin. henüZ 
bütün ciddiyet ve hışımUe ba.,ıamamq 
olması bu hususta hiçbir zaman yanlış 
düşünmtye i.mtl olmamalı ve muhare· 
benin hep bu tarzda sürüp gtdecetl 
zannını uyandırmamalıdır. Belki, bu 
kış bu şekilde ve haz1rhklar tçinde ge· 
çecek, asıl harp önümüzdeki ilkbahar 
ve yazdan baslıyarak, btlkl de muhte
lif sahalarda ihtil:itlara ve!illc vererek 
devam edrcektlr. Ti, ki hedc>f ve be· 
şerl}etln müstakbel huzura tamamile 
istihsal olununcıya kadar .. İkinci ve 
bir b:ı..,ka ihtimal yoktur. 

ETE:\l İZZET BENİCE 

EN SON DAKika 
Riga' dan çıkarılacak ecnebiler 
Riga 16 (A.A.) - Dahiliye ne

zaretinin istihbaratına göre Ri -
gada oturmakta e>lan ve se>n ka -
rarname mucibince, ecnebi mem
leketlere veyahut Letonyanın di- 1 

ğer ınmtakalarına muhaceret et-
meleri lazım gelen ecnebilerin 1 

miktıarı, 11,000 kişiye balıg bu -

lunmaktadır. 

Diğer taraf'.an merr~eketlerine 

iade edilmekte olan 3,200 Alma -

nı hfımil bulunan 3 vapı.r, Go -

tenhafen'e hareket etmiştır. 

Rus ordusu Litvanyaya girdi 
Parıs '6 (Radyo) - Kaunas'tan 

alınan haberlere göre, Sovyet kı-1 
taatı, Sovyet - Litvanya anlaşması 

mucıbı~ce !O se>nt-eşrin gecesı 1 

Litvanyaya gi='ye başlamışlar

dır 

Litvanyada bulurduru:acak 
R.s kuvvetleri 20,000 i grçmiye -
cektir. 

•••••••••••••••••••••••• 1. 1 

Edebiyat 
muallimleri 

döndüler 

Bir Alman vapuru daha yakalandı 

Riyaziye kitaplarındaki 
yanlışlar da tetkik 

edilecek 

Londra 16 (A.A) - Leonder 
olduğu _zannedilen 900 ton hac - 1 

mındekı bır Alman vapuru, bir 
İngiliz kruvazörü tarafından ya
kalanarak fogilterenin garbindeki 
limanlardan birine sevkedilmiştiT. 

Leonder'in harbın başlangıcında 

Vigo'ya ,..lt.ca etmı~ olduğu ve 

mürettebatının Almanyaya dön -

mek teşebbüsüne kıyam etmiş ol

dukhrrı zar-ıedı.mektedir. 

Oturan, yanan, aranan vapurlar 
Stokbolm 16 (A.A.)- Sumatra a -

dındaki İsveç vapurunun Calcuta ö
nünde karaya oturmuş olduiu haber 
verilmektedir. Tamara adındaki diğer 
bir İsveç vapuru da Yokohamada bir 
yangın neticesinde tarnamilt harap ol
muştur. 

Diğer taraftan Drotıntnrholm L'irnin

deki İsveç transaUantlfi ~e\'yorktan 

Golenbourı:a avdet ederken İngiliz re

mileri tarafından taharri edilmiş ve 

Orkney~ adalarında kiin Klrvalla rö

türülmüştur . 

l\fekteplerde okutulan t"debiyat ders
leri pro&"ramlarJru tetkik elmek üz.ere 
Ankaraya ı:lderek l\laarll VekW Basan 
ili Yücelln relsllilnde çalışan edebi
yat muaUimlerl bu sabah tehrlmh:e 
dönmilşlerdlr. 

Komisyon mesaisine İstanbul k.ı~ 
lisesinde devam edecektir. 

Lortlar kamarasında gizli bir celse 
Vekile!; tetkik işi bllliklen sonra 

edebiyai ders kitabı ve antoloji için bir 
müsabaka açacaktır. 

Lise ve orta mekteplerde okutulan 
edebiyat klta-plan gibi riyaziye kitap
larında da birçok yantıslıklar bulun
dutu anlaşılmışhr. 

Maarif Vekaleti bu. yanh~ları tetkik 
için de bir komisyon toplamayı karar
la~tırmıştır. 

·---,oo----

İstanbul hastahanelerini 
hafifletmek için 

Memleketimizde vereme yaka
lananlar tedavi edilmek üzere yal-, 
nız !stanbula gönderilmektedirler., 

Sıhhi ve İçtimai Muavenet Ve
kiıl<>ti İstanbul hastane ve sana
toryomlarındaki veremli hastalar 
yatak adedinin azlığını ve bu yer
lerin kifayetsizliğini nazarı iti
bara alarak İzmirde 100 yataklı 
blr verem pavyonu inşasını karar
laştırmıştır. Bu pavyonun hemen 
inşası için Ankaradan evvelki gün, 
bir mütehass:s gÖnderilmiştir. j 

Yeni pavyon açıldıktan sonra 
Eğe mıntakasındaki veremli has- , 
talar badema İstanbula gönderil
miyerek bu pavyonda cdavi olu
nacaklardır. Diğer taraftan İz -
mirde Bozyakada büyük bir pre
vantoryom da yapılacaktır. 

. 
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16 İklncitcşrbı l'ER~E~lBE 

Vakitler 
Vasall 1 Ezani 
Sa. Da. Sa. Da. --Güneı 6 47 · l 58 

Öt!• 11 59 7 08 
!kindi 14 35 9 44 
i· ··~şam 16 50 12 00 

1 
Yatsı 18 25 1 35 
!msa~ 5 06 12 15 

bayrak utruna feda ol-,un efendim!. 
A.kşamuı lo~1uğunda heykelleşmiş 

bir duru1la bu şehanıct levhasını KÖXe 
den geçiren Hamidile zabitlerinin &'Ö· 

tüsJeri iltlharla kabarıyor, "-ÜVarinln 

gözleri sevinç yaşlal'ile lncileniyordu. 
Rauf kaptanın verdiği bir işaret.le tae 
bura: 

- Pa7dos! 

Kuınandaıu verlldi. !\'lürett.ebat tek
rar vazifeleri başına, vardiyalarına 

koştular. Zabitler de suvarlyl selimh
yarak kendi ruevkilerlne ı-ittiler, Rauf 
kaptan kamarasına döndü. 

İk.ln~l kaptan Adtl Bey Rauf kapta
nın udısıra yürüyor, ikincinin gö:ı.lerl 

armada ıslık (!alan ve şiddeti dakik•· 
dan dakikaya artan, fırtınalaşan yıldız. 
rüzl'irının estiği istikamette endişe ile 
dolaşJyordu. 

Rauf kaptan kumanda mevkiine fl· 
karken AdU Bey ses1tndi: 

- Kunıandan Bey! 
- Ne var? 
- Fırtına path.yacak l'ibl! 

Rauf kaptan da bakı!jlarını rü~a-lr 

istikametine çevirdi: 
- Evel. Fa.kat sürekli olmıyacak 

rallba! 
- Karayele çevirirse? 

Londra 16 (A.A.)- Bir çok lordlar, 
halkın bilmemesi lizım gelen bazı me
selelerin tetkik edilmesi için lordlar 
kamarasının gizil bir eelse akdetmesi
nl talep etmişlerdir. llUkiımet namına 

bu talebe cevap veren lord Stanhope 

böyle bir celsenin, lüzumu tamamile ta

hakkuk ettlil zaman, aktederej'ini bil

dirmiştir. 

Münih suikastında bir mesul 
Bern 16 (A .• \.)- Zurihl.e ikamet Othon Stras"erin :\tünih suika:.tında. 

etmekte iken . .\lmanyaya dönmüş olan methaldar oldutu söylenmektedir. 

İngiltereniıı telefon ~ e telgraf 
ınuhaberatı 

Roma 16 (Hususi) - İngUtere. 

Almanyadan maada Avrupamn 
bütün memleketlerıle telefon ve 
telgraf muhaberatını tekrar tesis 
etmiştir. Yalnız diplomasi ve mat
buat muhaberalı değil, eşhası hu
susiye muhaberatı da sansöre tabi 
bulunmaktadır. Telefon muha -
bereleri ancak müstacel hadise -

Kayserin en küçük tornuu 
Londracla 

Londra 16 (Radyo) - Nazil er 
tarafından kurşuna dızild.ği söy
lenen Prens Frederik Vilhelm dö 
Prüs, harbin bidayetindenberi İn
gilterede bu'lunmaktadır. Prens 
kaçmıyacağına, siyasi faaliyette 
bulunmıyac:ı.ğına söz verdiğinden 

serbest bırakıimıştır. 

!erde yapılacak, ingilizce ve fran- İ 
Almadır sn ·ıın bir abides;ni 

sızcadan başka bir lisanla konu -
şulmıyacaktır. 

--<>--

Berlin - Varşo\a sür'at 
katarları 

Berlın 16 (Radyo) - Dünden 
itibaren Berlin - Varşova aras;nda 
sür'at katarları işlemiye başla -
mıştır. Bu katarlar, Kutno - Po- 1 

zen yolile gidip gelmek'edir. 
.. --

Eden L'?ııdraya döndü 
Londra 16 (Hususi) - Müstem

lekat naz;rı Antoni Eden, Fransadal 
bir haftalık ikametten sonra İn
giltereye dönmil§tı.ir Eden, müt
tefiklerin nıhai galebesine her za
mankinden ziyade emin bulun -
duğunu soylemiştir. 

--;-0--

F ili sti u d (' Yahudi muhacirleri 
Brüksel 16 (Radyo) - Beş yüz 

Yahudi muhaciri Filistin.de Telavivl 
civarında karaya çıkarılmıştır. 

Ve .. yilrUdU, kamara\ına c-lrdJ. 

• •• 
Gün kavuşurken akşamın loıtluiu, 

ufku kaı>lı~·an kapkara "'" yıldırım -
larla yiikhi kümülüs bulutları, Hamldt
yenln vardiya başında bulunan müret
tebata dch~elli bir rırhn:ının başlangı
cınJ ilıin ediyorlardı. 

Akdenizde 1<;eylr halinde bulunan ti
caret remllerl varhızlarlle en yakın il· 
mantara slfnımaia koşuyorlar; deniz, 
üzerinde bulunan teluıeler tabiatın kU· 
duruşu kaTijısında emln birer melce 
arıyorlardı. Gecenin ilk karanhğ'ı ile 
birlikte dalla.şan dalı-alar Hanıldiye

nin provaı;ınJ toslamağa, kup"tclerl ae 
şan serpintilerini yaimurluklu vardiya
ların üzerine savurmaia başlamıştı. 

Günlerdir na.ılı nazlı e~en yıldız rüz
cirı bu eslşten bıkmış gibi karayele 
dönerek rtratı kasıp kavurm:ıia ko
yulmuştu. 

Fakat Ha.midiye, bombot kalan ~n
gini boyd:ı.n boya katederek ilerleyl -
şinden ceri kalmıyor' stivarJ; denizleri 
başa almış, rotasına dev:ım ediyordu. 

Fırtına her saniye blr paroa daha ar
tarak müthl1 blr hal alıyordu. Rillı'i.· 
rın ıslıklan kulak tımıahyan bir tabi
at ni.r&Sı g'ibf cönüJ dondururken atış-

D s en k r da v rdl7a ba· 

uç ırdıılar 
Londra 16 (Radyo) - Bratisla

va'dan bildirildiğir.e göre Alman
lar, Poznanın büyük meydanında 
bulunan 'Mesih abidesini dinamit 
ile berhava etmişlerdir. 
Bu abide, iki sene evvel, Polon -
yanın ihyası hat ırası olarak hal
kın ianesi ile yapılmıştı. 

-Y.--

Sovyetler SloYakyayı tanıdıtar• 
Re>ma 16 (Radyo) - Sovyet 

Rusya Slovak hükmetini tasdik 
etmiştir. S'alin Monsinyör Tis -
so'ya bir tebrik telgrafı gônder
miştır. Yakında Bratislava'ya bir 
3ovyet dip:e>masi mümessili gön
derilecektir. 

--o---

Çörçil Sarayda 
Paris 16 (Radyo) - Kral ma

jeste Jorı, bahriye lordu Mistr 
Vinston Çörçil'i kabul etmiştir. 

şındaki mllrctt.ebahn parmak uclarını, 
burwı ve kulaklarını birt-r buz parça
sı haline sokuyordu. 
Datlaşan Akdeniz dalgaları prova -

dan pupa.ya kadar Hamidiyenin blitiin 
c-üvert.esini yalarken Rauf kaptan bu 
vakitsiz fırtınadan canJ sıkılarak ku
manda köprüsünde mevki atmıştı. 

Gemi, bodoslamasına tarparak par
çalanan dai kıJıklı dalralann karşı 

koyuşile sür'atinl yarı yarıya kaybet
miş, Akdenizl bir su oku C'ibl yara ya
ra yol al:ın Hamldiye kUçük bir stim
bot halinde ancak birkaç millik bir 
sür'atle harekete imki.n bulmu..oıılu. 

Bu vaziyet karşısında mecburen Bey
rut istikametini g"österen rotadan vaz.
&'eçilmek lüzumu ortaya çıkıyordu. 

Fırtına, her saat geçtikçe şiddetini 

arthrarak akşama kadar devam et.ti, 
Karanlık basarken kruvazörün prova 
rasat. vardiyası rür.girın çıfhkları ve 
denizin beyax köpüklü kudurmu1 dal
l'alarından tıkan korkun(' seoı;lerl ara
sında haykırdı: 

- Prova istikametimiz.de bir sem.1 
var. 

Bu rapor ediş Rauf kaplana söyle .. 
nUen istikamete röz çevirttJ. Dürbü .. 
nü.nü yakaladı, bakb. 

Uzak.ta· 800 met.re ileride booalıyau 
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Prag} da Çek Gençliği 
Ayaklanmış Bir Halde 

Lon<lra 16 (Hususi) - Buraya 
gelen haberlere göre, Çekoslovak-; 
yada bırçok karışıklıklar e>imak
tadır. 28 te~rmienc! nümayişi.nde. 

ya-alanıp ıkı gün e\"Vel ölen bir 
tJlcbenJl cenaze erasirr_ mü...,a

sebet.le yapılan buyuK tez ürat 

dolayısilc, pu "' ile talebe arasında 
birçok 'ıad'selcr - muşt.r. Talebe 

aras,nda birçok } aralı olduğu söy
'cnmektedır. Hukuk: ~ahalles~ 

su~gulü Alm~n a.!:1<erlerr n mu

!ıafazası altırda bulunmaktad r 

Sahilde bir 
çocuk cesedi 

Dün KumKapıda sahilde bır ço
cuk cesedi bulu. muştur: 
Kumkapıda Hisardibi deni•en 

sokaktaki çe~meye su almağa ge

len kadınlar ve çocuklar tren 
köprüsü civarında dalgaların bir 
çocuk cesedini karaya \'urduğu

nu görerek hemen pe>lise haber ver

mışlerdir. ı 
Yeni doğmuş bir çocuğa aıt olan 

cesedin bir ke>lu kopmuş vazi - 1 
yebtedir. Zabıta çocuğunu atan J 

anneyi aramaktadır. 
--o--

Bükreş belediye reisi 
valimize bir ziyafet 

verdi 
Bükreşte bulı:.nmakta olan Vali 

ve Belediye reısı B. Lı'.ıtfi Kırdar 

dün Kral sarayına giderek defteri 
mahsusu imzalamış ve müteakı

ben Rurr.en Harıciye Nazırı B. 
Gafenko tarafıNian kabul olun -
muştur. Bilahare Bükreş Be.ediye 
reisi tarafandan şerefine blr ziyafet 
verilmiştir. 

-0---

Kitabın yanındP kılıç 

Roma 16 (Hususi) - Ünıversite' 
sitesinin açılışı münasebetile Mu

solini, üniversite gen~lığinin al -
kışlarına karşı Venedik sarayının 

balkonundan birkaç söz söylemiş 
Ye demiştir ki: 

•- Üniversitelı arkadaşlarım, 
şimdi siteniz kapılarını açmıştır . 
Müsterihane ve herzamanki fa -
şist adeti mucibince dis.plir da
iresinde tahsilinize devam ediniz. 
Hfıdi9eler doıay,sıle kitabınızın 

yanına kılıcınızı da k<>1ı..nuz. Fa
şist İtalyanın sulhu korkak bir 
sulh değil, müselliih bir sulhtur .• 

Çek talebe dur de nümayış ) a?' 
mışlar \ meçhul asKer ab desi 
önu'le g.dere· eh "rriyet. dıyc ba
ğırmı.şlardır. Alman asker erı ta
lebeyi dağıtmıştır. Hüküm_t reisi 
Hara tevkıf edi' . ış bul•ı mak -
tadır. A.ma.1ya, Çekoslova1<ya bil
kür-etınin başına mufnt A ınan 
taraftarlar ı gelirecel<' c 

Münih suikasdı de>layısile Çe -
koslovakyada da bırçrık t 'k fat 
yapilir.-,ıtır B~lar, oılhassa eski 
AYusturya kralıY<'t t ıraftarları -
dır. 

I-Iacıbayramda 
bir tren kazası 
Samsundan gelen bı telgraf ha· 

berıne göre, marşand z treni Ha
cıbayramda, makasın yani., açıl
ması yüzünden istasyonda bulu
nan ~·agonlara çarpmı.ş.ır. On beş 

vagon denılerek parçalanmıştır. 

Bu yüzden pos~a trenleri aktarma 
apmak mecburiyetinde kalmış

lardır İnsanca zay 3t olmamıştır. 
--0--

Busabahki trenler 
Bu sabahki konvansiyonel bir 

saatlık, ekspres tc tki saatlik rö
tarla gelmiştir. İsveç sefaret 
müsteşarı da bu sabahkı ekspres
le gelmişt.r 

-ooo
Kahvede ölüm 

Haydarda e>tura,-ı Eyüp oğlu Ali 

adtnda biri Edırnekapı harıcinde 
bir kahvede oturmakta ik<>T' üze

rine fenal,k gelerek düşmü~ biraz 
sonra ölmti§tür. Yapılan muayene 

neticesinde Alınin kalp sektesın
den öldüğü anl8*ılarak gömülıne
sıne izin verilm11t r 

-ooo
İngilterede bir tren kazası 

Londra 16 (A.A.) - Lıver -

pool'dan gelmekte 013n bir !ren, 
Southport istasyonunda bir mar
şandiz vagonuna çarpmıştır. 

Dokuz yara!, vard.r. Bunlardan 
dördünun ha.>taneye kaldırılmala· 

rına mecburiyet hasıl olmuştur. 

-0---

Biletsiz yolculuk 
Mustafa adında bir amele bilet

siz olarak Pendiğe giderken, bilet 
istiyen kontroldan kaçmak iste -
miş ve düşerek yaralanmıştır. 

l~_ı_n_h_is_a_r_ıa_r~_u_.~M~ü_d_u_·r_l_ü~ğ~ü_n_d_e~n_:__.l 
1- Şartnaıne pl;ln \'e keşifnaınesi mucibince Ankara Bira fabrikasında ill

vctcn yaptırılacak inşaat işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konın~tur. 
11- Keşi! bedelı (.ı.44.078,89) muvakkat teminatı 8489,04 liradır 
111- Eksıltıne 1/12/939 Cuma günü 5aat 16 da K<ı.ba~ta Le\pazım ve l\tuba-

yaat ı;;ubesindeki alın'\ kon1isyonunda yapılacaktır. 
IV- Keşif ve şartnameler her gün (720) kuruş mukabilinde sOzü geçen şu

beden alınabilir. 
V- İsteklileriıı yüksek ınuhendis veya nlimar olmalar1.t olmadıkları takdirde 

ayni evsah haiz bir mütchassı.sı inşaatın sonuna kadar iş başında bulunduracak
larını noterlikten ınusaddak bir taahhüt kAğıdı iJe temin etınelerı ve (75.000) li
ralık bu gibi bir inşaatı ınuvaf[akiyetle yapnıış olduklarına ait vesika \·erıı1eleri 
Jdzımdır l\.1ünakasaya iştirak edecekler yukarıda yazılı \'esikııyı eksiltme günün
den 3.t gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğu İuşaat Şubesıne ibraz 
t"t: eler• lfızımdır 

VI- ?\.lLihlırli.ı teklif ınektubunun ve V nci maddede ya1.ılı kanuni \"e<Jaik ve 
tt·nünal parası mdklıuzu veya banka teminat mektubunu ihti\·a edecek olan ka
palı zarflar eksiltme günü ihale ı:aatinden bir saat e\·vehne kadar yukarıda adı 
geçen koıni~yon başkanlığına makbuz mukabilinde venneleri M.zıındır. (9441) 

bir ticaret gemisinin aradablr belirip 
kaybolan direk U('ları (ÖzilkU.yor, bu 
sefinenin çok müşkül ve yardıma muh
taç bir \•aziyette bulunduiu farkedill
yordu. 

Rauf kaplan &ö11erini dllrbtinüıı a
deselerine mıhhyarak uzun uzun bu 
silinip peyda olan genıi gölgesine baktı. 
Kıç gönderinde bandırası mevcut ol
madıfı için reminin milllyttt anlaşa -
Jamıyordu. Fakat şu mıi~kiil vaziyette 
dahi Türk denh:ciJerine çok yaku,an 
civanmertlik vt :iHcenaplıkla Hamid.i
ye süvarisi remlsluln fırtına karşısın

daki vaziyetini nazarı it.ibare a1mı:ra

rak bu tek.neye rardım etme-yi düşU-
nüyor, tikin bu 7ardurun 
yapılacaiını kestirmekte 
ufruyordu. 

•e ~oretıe 
mü.şkillita 

Rauf kaptan akşamın alaeakaranhit 
içlnde bu 7ardmı eserini araştırmakla 
utraşırken ikinci Adli kaptan kumanda 
kulesinin merdivenlerini hnnandı. 

Geminin nöbetleşe iki tarafa bakışı, 

bordalara çarptıkra dafılan ve daiıl
dıkça l'emiyi sarsarak dalıaların müt
hiş bir g"ÜrÜltü çıkanşı karşısında ikinci 
kaptan merdiven vardavelilarına sıkı 1 
sıkı tut.una. tutuna sorlukla ilerliyordu. 

Süvari, yanına l"eleu ikinci ıi.mi -
mlrlni se1im1adı, onun: 

- Bir'jey mi var?. 

Deınesine meydan bırakmadan ağm- • 
dan rapor etti: 

- Fırtına ı:emiyl çok hırııahyor •.• 
::\lürettebatın bir kısmı deniz tutmaa 
ka~ı~ında vardiyalarına devam ede
miyorlar. 

Rauf kaptan ırözlerini durbünden a
yırdı: 

- Vardiyalarına drvam tdemiyorlar 
mı ~l"'dinlz! 

- F.yct. amma hepsi defli,. Yalnıs 
bir kısmı! 

- Onları deniz tutmıyan vaz.lfedar-
larla dei1'tlrlniz? 

- Öyle yaptım.. 

- O haldt? 

- Fırtınanın uzun müddet clevam.ı 

halinde ne olacak? 

- Nasıl ne olacak! 

- Deniz tut.anlar manırada. nnula-
rında istirahat vaziyetindeler. Fakat 
onlarJn yerin_t vardiya~ a cttlrdij-tmla 
deniz tutmıyanlar l'ilnlerce vardi1ada 
kalamaz.lar ya!. 

- Tabii!. 

- Bu takdirde ne yapacatız.'t 

tpevamı var) 

:.. 
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1 İstanbulun imar işleri 1 

Eskiler kızku e 
neden inşa ettiler? 

• • 

Eskiler, denizden latanbula gelenlere şehri şirin 
H • 

göstermek için Uskü:dara ehem. ~iyet verirlerdi 
1 Yazan: RAHMİ YACIZ 1 ı· 

Bo&aza \-eya .Mdrmaraya vapur yol
culuQu yapblıruz zaman ıuphe yok k ı 
ıözunüze evvela çarpan Kızkulesldir. 

:Su larlh abıdeaJnlıı 1U üzerinde acalp 
dunııundan baııka tuhaf bir de hikl
raıııi vardır. Fak't bu tarih! mahiyet
ten ziyade halk anamda ıöhret bulan 
iaylalaıımıt şeklDe orijinal bir hikaye 
teıı1<il lder. 

Jtıatlnyenden ıonra ıelen Bızan:; im
paratorlarJ, bilhassa Blzamın inhitat 
devrinde phr!n sukut eden ahlakı, 

Bfıans ı;arayının binblr aak entrika -
ille ıeliştfrHmiJ dahJll hayatından (:Ok 
beı.mialerl. Bunlardan knal kı:tının ba
baaı çok .ııevdlli birıc.ik kızını Prens 
adı verilen Jmtiyazlı föntil haydutla
rının elinden kurtarmak için dı..ifiln -
müe, tatınrnış; denizin ortasında bjr 
ll:Öjk yaptırmayı kurmuf ... Mimarla -
rına Kızkulesini ini& ettirn1iş. 

Kız. burada kapalı ömur ıeı;irirken 
bi.r gün bir yılan gelmiş, onu zehir!e
miş .•• 

Bu şayialaşmış hikc\yeyi ben büyük 
annenıden dehi dinlemiştjm, 

Halbuk.ı tal'ih\·ilerin i<ldlastnd aore 
flmdiki Kızkulesı ile ıahil arasında es
kiden bır yol \·armış .. Sonradan o top
nk parçaaı da batarak kaynamış. Kız
ku1et:inin bu1undui:u. ada kılıklı tepe
eJk1e Kaptanpap kıYJSlnın arası a(ıl

m11!. 

• •• 
Amiral VaaıtJa konuşuyoı-dum. Ha

li; vazıte ald1iı harp sahnelerinde, 
21rhWarın kumanda köprüsünde bu -
Jundutu z.aınanki konuşma edasını mu
hafaza eden değerli deniz kurdu, ne 
l{ızkulesinin şayialaşmış hik8yesini, ne 
de buna dair ahici tarih malümatını 
kar.ııtırmadı .. Sadece; harap, bakımsız 
ve tabiatin eline baflboŞ bırakılmış 

Şem.sipqa sahillerini &özlerinden be
liren bir hüzun bulutu ile açıyormuş 
libi süze süze, gözden geçirdikten son
ra baıını iki yana uUadı; söylendi: 

- Yaıuk! Çok y.a.tı.k bu &ah.ile. Şebrjn 
imarına en evvel buradan başlamak 

&erek! 

-
f..,tanbulun ,cü2rl ~m: lt"rindrn: Kızkulr-;i 

1erııe beni azarlar &lbi bii1ttıktan ı;onra 
deYa."TI etti: 

- Sana _öyliyeceğim rakam seni ı;;a
şırtmasın! Transit olarak Karadenize 
ıeçenlerle birlikte limana gelen gemi
ler en az 2500 ü bulur. 

- 2500 mu' 
- E\·et. . Şimdi onu bU' tarafa bırdk. 

DinJe •. 
i ... tanllıla gelen bir gemj, limana gi

rerken evvela Sarayburnu ile karo
Ja.şır.. YeşıJ dekorHe Sarayburnunun 
uzaktan görfinüşil; göz atacak kadar 
değilse bile a:ünlerce enginde dolaşan, 
denize dalan a:ö2lere epey ferahlık vf'rir 

Bu yesfl gOrOnüşün arkasından, iler
Jiyen gemidekilerin gözune (<ırpan en 
muh.nı nokta da Şernsip~c;a kıyıları, 

$U har&p \·e tabiatin eline bırakılmış 
sahildir. 

.. ti: .en yabancı gemiler de bu :ıahlli ta
KİJ.1 etmek mecburiyetindedirler. 

.Min»ar Sinan, ulalı: olnıakla beraber, 
inşa tarzındaki 1>agiambk ytizünden 
ıayanı hayret bir nümune teşkil eden 
ıu camii buraya, tam kıyı boyuna: a
kıntının gözüne bir yüzüktaşı gibi o
turtu!:;unun en büyük sebeplerinden bi
ri, bjrincisi itte deniz yolile İstanbula 
giren yabancılara güzel bir dekor için
de Türk miınarlsinin ilk ihtişamını u
facık bir camile göstermek istemesidir. 

Amiral durdu ... Sahile çakıh duran 
bakışlarındaki e_ef manasını gizlemi
ye ltizum &örmeden derin derin göğ:.is 
g~irdi. 

Sinanın; ge~:en ieneye ko:ıdar klırşun
ları çıkarılıp çerc:eve ve cam1arı tah
rip edilen; şimdi kısmen tamirine bai
lanan şaheserine bakarken benim de 
içim burkuldu. 

Amiral de\·am ett:· 
- E.'lkiden; Osmanh in1paraıorluğu

nun satvet ve ihtişam devrincle kaptan 
paşalarla bir kıs1n1 vezir1er bilhassa 
doni::lnmanın bi.iyük rütbeli erkanı bu
ralarda, $emslpc~a He Salacık arasın· 
da otururlarmış... Bu kısım o zaman 
bol agaeh yemye il t;ahilJ; muhteşem 
yalıları, ve Türk mimarisinin en göı;dc 
e~erlerile İ~tanbulun ilk b~;kışta gü
z.elligini belirten bir parça imiş.. Son
ra; bir yangın; İstanbuhı tehdit l'den o 
zamanki en korkunç tchLke bur~yı ela 
siliniş. süpürmüş~. Bir clah<.ı da buraya 
kimı:-e ehemmiyet vern1em .ş ..• 

B'Jrada tekrar 11özü <J1dım· 
- Pekala Amiralim amma, ş1n1di 

bu kl$nun iınan ne bileyım. milyon -
lara ihtiyaç göstermez mi., 

Amiral, acı bir tebec:..,iımle zcıraki gi.i
lü!iün bir örnegini dudaklarında can
landırarak kar§alık \·erdi: 

- Burayı e~ki haline getinııek için 
o kadar masrafa birden lüzum yok .. 
Şuraya muntazam bir rıhtımla. yerini 
çok s.even çam ağac:larından mürekkep 
bir korucuk yapılır J bu. Pf-"k oyle ın;l
yonluk mıJyarhk masrafa lüzum gOs
termez'. 

• •• 
Sözü uzatmak. ArnıralJ bu hu .. usta 

uıun uıun öyletrr:ek istemedim ... İlk 
sebep diye ıleri &Ürdilğu f.iC;yyah Ye 

!;ARl.JllA>,;J>,; KEMİKU:Rİ 

Şarımetnın F.J<s ht Ş<.ıpe1 Kilısesınde 

bulunan mezarı açılmış ve kemikleri 

c;-ıkı.rılar~ık AJmnnyanın dahil şehir

lerlnden birine naklolunn1uştur. 

Frane:a hududuna yakın bulunan bu 
şeh.irdeki kıymetli ve tarih1 eE:erler de 
tarr.amıle kaldırılmıştır. 

AVl!STRALl'A BAŞVEKİLİNİN 

SERl'ETİ 

İn,gıliz domlnyonJarındnn Avustral
yan1n seneJerdenberi muhtelif devir -

lerde başvekili olan Lyons bundan bir 
kaç ay ev,·el ölmilştü. E~ki başvekjlin 

serveti olan yalnız 836 lirası buhınmı1s, 
vasiyetnamesinde bu parayı karısına 

bıraktıgı görülmli~tür. Bunun üzerine 
Avustralya parlılmentosu Lyonsun ka

rısına senede 500 lira tahsisat bağla -
mıştır. 

KIRKINCI DALAYLAMA 

Tibetde Buda dinine mensup olan
larca muk~ddes bJr '"t.ıhsiyet olan Da

laylanıanın ô1mesi üzerine yerıne Ti

bet ruhaniıeri Budanın yeryüzündeki 
vekıli <ılaıak bir toc11k bulmuşlardı-·. 

Onlara göre btıdanın ruhu bu ço
cuğa gırmış olup hc•kiki buda sayı. -

maktadır Çocuk beş yaşındadır \'e 

şimdiye kadar gelen D;,ılaylamaların 

kırkıncıııdır. 

BÜdarun ruhu bu beş )'<:ı~pndak ço
cuğa gjnniş olı11asın;.ı delil oJaı-i::lk da 

be.ş yaşında ohnasın<ı ragıı.en Çinin 
Mcındcı.rcn dili denlll'n en fcı jh J,!><.ırıını 

n1i.ikemmel surette: kon\~<•bi1 e id'r 

ALj\IASLAR, l'~ll'Mİ HARl'TL >,;E 

KADAR DENİZALTI KAYBETTİLER? 

• .\Jman1.:ır; nH.ıml harptt• 195 deniz
altı, 515 bahı-iye z,1biti, 4.819 bahriye 

neter1 knybetliler Harp:e Olen bahri

ye zabıtlerinin yarı ı kor,·et kaptanı. 

uçtc bir• orta rütbeli idı. Cephelerde 

me,·cudLi 13.000 olıın r .. katarın z<.ıyi.atı 

en <ı ~ırr 5.000 idi. 

ROVIA'.'ll'A. Yl'GOSLAV\'A \'E 

JllACARİ,"J'A. '11' Sİ°Fl'~I' 

.Son z;ıınanlarcla bL devlctll'rın birle· 
~ereginden çok b~ıhı-<ılunuyor. $.ayet 

bu üc devlet birle-şir.se 44 ınibıonluk 

buyuk bir kuvvtt ttı=kJJ edeceglne hp
he yok! :: 

Zira Romanyanın ıo mılyon, Yu -
go l:ı\·y,\nın 15 mı~yon, Macaristanın 

nufusu da 9 m ·lyondw- -we kolayra 
3 nııJyc.ın B!-k çıkarabılecektir .. 

Alman hükümet\ 
merkezi : Viyana 
Şönbrön sarayının 

hazırlanmasına başlan

dı, Hitler bu sarayda 
oturacak 

•Daily Ekxpre<>• gazetesinin Bu
dapE§te muhabirinin yazdığına gö
re Hitler, Alman hük\ımet merke
zini Viyanaya nakletmeğe karar 
vermi§tir. 

İngiliz tayyarelerinin Berlin ü
zerinde uçuşları, bunların bir gün 
Alman payıtahtını bombardıman 
edebileceklerini göstermiştir. 

Viyana; İngiliz tayyare karar -
gahlanndan 600 kilometre uzakta
dır. Sonra müttefiklerin birçok 
dostları bulunan eı;ki Avusturya 
merkezini bombardıman etmek is
temiyecekleri muhakkaktır. 

Viyanada birçok büyük evler bo
şaltılmıştır. Avusturya İmparator
larının ikametine mahsus olan 
Şömbron sarayı da hazırlanmak -
maktadır. 

Mareşal Göring'in zevcesi ile 
kızının yakında Viyanaya gele -
cekıeri siiyleniyor 

.7 GÜNDE 60~ KİŞİN~N 
HAYRAN OLDUGU FİLİM: 
SENELERİN ... ASIRLARIN ... 
EŞİNİ .. YARATA'.\HYACAGI 

HAŞMET ve AZAMET 
KALESİ 

\•eni sistem 

KABARTIIA RENKLİ 

VATA'.'/ KURTAUA.N 
ARSLAN 

ERROL FLYN - OLİ\'lA 
DEHA ViLLAı 'D 

A 

LALE sinemasında 
Herke;ın görebilmesi için bir 
hafta daha devam edecektir. 
Bu filme mahsus seans saallcri: 
Saat 1 - 2.30 - 4,30 - 6.30 ve 9 da 

Suvareler cumaralıdır. 
Telefon 43595 

Bu filim pek yakında lzmirdc 
LALE ,.e Ankarada ULUS 
Sinemalarında gösten~eeektir. 

• 
Şaaırdım •. İstanbulun imarına Şem

alpaşadan b_aşlamak yolunu ileıi •Ü

ren Amirale tuhaf tuhaf baktım.. o, 
bu bakışımın farkına \'ard1 .. Sordu: 

İlk görUşün, bjrinci gOrüniışun jn _ 
san Uzerınde bırakacağı tesiri bir defa 
diJ$1.İntir. ek; daha Umana girerken ec
nebilerin, seyyahların istanbul hakkın
da edinecekleri fikri pek değil, hiç de 
bf'J{(•nıncyiz!. 

yabancıla,rın .deniı:yoli1e geJi~t(' n:· g• 1.- 1 .• .. .. 
!erine tarpan nokta oluşu; Şeıru;ipaşa , Gıı urıuz ... Çocukların Z' da güldtırür ız... \ 

sahillerinin muhilkk•k ki 'm•r işinde 1 K hk h kralı EDDİE CANTOR'un son fı"lmı· 
Ön plJ:nda gözöni.ıne aJınm.c "'l0l mec- a a a 

- Bu ı;özilme hayret ettin değil mi? 
- Tabii An!iral! 
Oilldü, i!Ave etti: 
- Hakkın var. Şımdi sana anlata

cııgın1 noktaları öğrendikten fOnra sen 
de baaa hak verecek, benimle fikir 
birlıği gürll'Ceksllı-

Ve .• anlattı: 

istanbuJa yıl<b kaç ecnebi gemisi 
aeJır biliyor musun., 

ieı t;akaya dokmek içJn karşılık ver
dlın: 

- Şı.mdikı Av.upa harbı sürerse 
pek pek bet on tane! 

Amiral telik p1mtılarıle .ade enerji 
k""ilen bakışlarım gôzüme dikli. Gaz-

- Evet!. 
Sonra; trc.nsit ge(en bir gemiy'i ele 

alalım... Boğaz sularının meydana 
getirdiğ. akıntılar, orkosJar bu gemiyi 
ıu Şemsipaşa sah boy•ınca ilerlerıi· 

ye mecbur eder. Binaenaleyh, güzelliği 
dillere destan olan boıaz hakkındaki 
methıyeleri mE"mleketinde doya doya 
gözünde binbır süsle oyalanmış engin 
bir hayalle İstanbula gelen ecnebı, sey
yah \'eya gemici şu eğri büğrü, harap, 
bakımsız Ye mühmel kıyılan görunce 
ne derin bır sukutu hayale Llğr .. 

Gelen gı·miler gibi, Kar.:ıdenizden 

buri kılan bir l'ebept 
Deniz.in ortasında duruşile tou·ıhi a

bidelikten ziyade ilk naı.ara çarpma
sile seyyahın üzerinde orijinal teı;ir bı
rakacağına şüphe cılmıyan Kızkulesi

nin de ne o şa.ytaJaşmış hikitye, ne de 
bilşka bir IOzun1lo bur(lya yapılmadı
ğım, • ne-ak Amı et! n izal' ett g; ~ebeple 
inı=:;,ı edildıgini anlar gibi oldum. Yanı
başımcla hAJa mahzun bir tavır \'e a- t 

cıyfl,n bakqlarla har<ıp .-ı} ıli silzE"n A
mirali" bır sualle kestirı:e cevap ve:
me) diJşı.ındu , \"e öyle yaptır..· 

·- Şetırin ıcin<lf' Ed nekapı ile Top
kapı, Tekırsarayı gıbi t;na-ıara gô4'..i-
rliz ili •ı i An"ıral". 

Filrr !il.iz'. göre, e!"''1 

Bl'GÜ •• E KADAR 

hep b. ağızdan s<>y, diK erı te!t b. cu~ e 

c:ÖRÜLJ;N TflRK<:r·: FİLJllLERİ.' .E.S MÜKL'IDIELİ 

TOSUN AŞA 
Yalnız 1 PEK Sınerası da bır k~, g .n c d g •e-• ec k•ır İliıvete'l: Ebec.i Şefım zin 'et, !. r,,-, n 

bl.:: nci yılcıön.ımu n!'• ;scoe•ık ANKARA"da ' pt'an er m. 

No. 144 Yazan: M. SAMI KAKAıf&L 

Türkler şehre girmişti, önüne kattıklarını palala
rile biçerek şehre hakim olmağa çalışıyorlard1 

Bılha. a~ Türklerin umumi hücuma 
ge\mesı bu iç kapının kapanması unut
:kanlıgını arttırmı,;h. Bu, kapx, ıuphe
aiı, kale bedenleri dahilinde ve hen
dt>klerden uzaktı. Türklerin buralara 
k;-ıclar sokulabileceklerine o vakit ih
tımal verUeıniyordu. 

işte; Ulubatlı ııa~anın ve puna n1ü
rnasd babadır•arın ılcrl hamJelerı sı

rasında y ne elli k:ıdar Türk bahadırı 
bu kapıya Kadar sok.!lmuşlardı. Bu 
kapıya sokulanlar sancak askerlerin
den ıdl 

Kale bedenler nın dıbme dayanan bu 
bir avuç Anadolu yiğideri kapının -.
çık uldugunu goı.d\.."(':' ve lçerı daldı

lar Palalar le ._e.ı.lıyerek müa ..... Jler: n 

ardına duşttiler. 

Hırisllyan miJd~!iler, Türk asker· 
terini ard1anna düşmüş görünce şeh
rjn başka bir tara!tan istilaya u&radı -
,iına hamlederek kaçıştılar. Binlerce 
kişi kale müdafaasını bırakınış elli ki
şilik bir Türk bahadırı önünde 5chre 
ve Ayasofyaya doğru kaçıyordu. 

Çok geçmeden bu kargaşalık haberi 
Haliç cihetinden sür atıe Topkapı ka
le ~ne yakın bir yerde m•ıharebe eden 
imparator \'e etrafına E;irayet etti. As
kerleri dehşet sarmıştı. 

Teof"l Poleolog, DUk Fran ko dö 
Toled gıbl kumandanlar askeı lerınin 

heyecanını teskine çnl,.,tılar. 

Hatta, lt.ılyan kumandanı bağ r ; 

Btı haber y;ııılıştır Turkler .,e-hrc 
g.rerocm lcrdır l\riulı;ırcbcye dl'\'an 
ecıinız 

Fakat; \3Ziyet kötii idL Dig~r cephe
lerde bulunan ınudafile. ~:özUlmUş ka
çışıyorlardı. 

Lfı.kin, ortada daha Türk kavukları 
gözukmüyordu. Bir aralık. impara -
torun maiyetinde bulunan ecnebi as
kerlerden biı1 bağırrlr 

- İşte; Türkler şehre girmişler. 
Hakikaten. Türkler şehre girmişti. 

Öntine kattığı on binlerce düşman as
kerini palalariJe biçerek şehre ho'ikim 
olmağa ça1ı ıyorlardı. 

Türkler, ayni zamanda •Kaligarya> 
kapısından • Eğrikapı > dahi gedikleri 
ve kale bedenlerinı aşar~k şehre dahil 
olmuşlardı. 

Ve karşılarına çıkan müdafileri kı
lıçtan geçiriyordu. Bu cephede elli bin 
kadar hıristiY~n ordusu teşekkül et -
mi~ti. 

Hıristiyan ordusu sii3hını atmış şe
hır dahLinc kaçıyordu. Türkler, bu 
cepheden şehre dahil oldukları halde, 
Haliç cephesi deha hNl~ müdafaa ve 
mukaven1ette ie İşin tuhafı bu cep
hcnın Topkapı, Eğrtka:ııdan şehre da
hil ulan Tiırklerden haberJ yoktu. 

Birltaç .saaıtcnbcri ~ehre giııniş olan 

ALİBABANIN MİRASI 
~özlii Vf' şarkılı büyük komediniu 

SAKARYA sinemasında 
Gördiiğii rağhf't basebile Bir Haftn Daha göqterile!'ektir. 

~fevsiırıın en nrş'eli en eğ1enceıi ve en kuvvetli filmidir. 

J\1e\">tmin ı:n güzel, musikıli ve rcnklı 

SEVİŞTİGIMİZ GÜNLER 
Harika filminin EL K sinemasında 
Gordugıi f vk.ıladc ragbet ,.e kaza'1dıgı muvalıakiyet haseb.lc 

BİR HAFTA DAHA gösterilecektir. 
1 "veten FOKS Jl RNAL en son diı ·ya ve lıa•p havadisleri 1 

Tuıkl ~t rin nerı<ezınc dog.ıu ka
çan 1ı rısııyan ordusunu takıp edıyor
du. 

Bir aralık Ztıgnos Pa§a; Haliç cep
hesıııin mÜciafaa. halinde oldugunu1 

halbukı; Türk ordusunun şehre dahil 
oldugunu haber alınca; derhal atına 

binerek Hazreti Fatihin karargfı.hına 

geldi ve. vaziyeti anlattı. Sultan Meh
med. Karaca Beye şu emri verdi: 

- Haliç cephesini müdafaa eden 
hıristiyan ordusuna &ehirden ve geri
lerinden hücum ediniz!. 

Padişahın bu iradesi üzerine; gözcü
ler ileri atıldı. Topkapı ve Eğrjkapıla ... 
rın demir kapılarını bir anda hikile 
yeksan ey ledileı;;. 

Karaca Beyin on binlerce atlısı ya-
1mkılıç şehre dahil olmu:jtu. Haliç sur
larına arkadan hücum eylediler. 

Bu esnada, Türk ordusunun Haliç 
salıi1ind<' bulunan mütebaki kısmı, 

cPet;a kapısıt tarafından cUnkapanı 
kapısı• kale bedenlerine merdivenlerle 
hücum ediyorlardı. Yani; bu cihette 
bulunan TiJrk askerleri de bedenleri a
şıp şehre dahil olmak üzere idiler. 

Zaten; Sirk kapısının açıp ka1ıp ve 
bu kapıda!l elli Türk askerı şehre gir
me! iş olsaydı, çok geçme<len her ta-

raftan Tür.ri.ler gt.irillc!Liğü veçhilc kal(' 
bcdenleı·ini ~nuş bullJngcakl;,ı.rdı. 

\re, nitekim, Türk eı-kerleri, Eierika

pıdan, Topkrıpıclan, Unkapanı kapısın

dan hep ~irden kale bedenlerini aşıp 
şehre girmiş bulunuyorlardı. 

Ifıristiyan askerlerjncc mukaveınet 

mümkün dcğildL Ahali kendilerini 
kurtarmaktan başka birşey dı.işünmü

yorlardı. Türklere, koşuşarak dehalet 
eyliyorlardı. 

İmparator Kostantin, Türk askerle
rinin şehre dahil olduklarını &örünce 
ne yapacağını şaşırd ı. 

İmparatorun yanında bulunanlar fi

rar etmişlerdi. Yalnız başına kalan im

parator, atına bindi ve Topkapı surla

rının iç tara!larından kaçak askerleri
nin içinden cVelekarna> sarayına doğ
ru yürüdü. 

İmparator, meyus ve müteessir as
kerlerine bagırıyordu; 

- İsanın çocuk1arı, neriye kaçıyor
sunuz? 

- Mukaveır.etf Daima mukavemet!, - ........ . 
(Deı:amı var) 

Arap bacı görücü olunca1 

1 Yazan: M. Sami KARAY EL 1 
Arap bacı, saltanat devrinden 

kalma demode olmuş entarisinin 
şişkin ve sarkık göğsünü dolayan 
yırtık danteliılarını kuru ve mar
sık ellerile karıştırdı. 

Neden sonra, paslı kopçalarla 
kilitli olan entarisinin göğsünü açtı. 

Bir kara keçi memesi gibi uza
yan ve karnına doğru yayılan me
melerjnin arasından yan nemli, 
bir kağıda sarılmış paket çıkardı. 

Paket, ince bir sargı kağıdına 
itina ile bağlanmış yassı bir şeydi. 

Siyah yüzünü ışıklıyan gözle -
rinin beyazını büyülttü. :vıahrem 
bir şey konuşacakmış gibi başını 
eğdi. Sağ elile ağzını örttü. Ve 
dudaklarını yanında oturan elli 
yaşlarında bulunan efendısinin 

kulağına uzatarak· 

- İki guzum bC'ğcığım 
tird::m resmin1!. de-<.li. 

ıstc ge-

Beyın. somurtgan sur<l~ı bir -
denbire güler hale gelmi~ti. Bacı
nın ne getirdığı ve ne söylı:mck 
iste<lığinı anlamıştı. 

Kağıdı açtı. İçixıden çıkan kart
postal büyuklüğündeki re&m tet
köke koyuldu. 

Bir dak ka, he§ dakika, on da
nika hıç ses çıkarmadan gozıc -
rini tevcih ettiği resnce baktı... 

Baktı ''<' sabırs.zlıkla yanında kıv

ranan Arap bacısına dönerek. 
- Boyu kısa değil mi? 
Bacı tclaş:a. 

- Yo ... Vallah. lx'ycıgim! .. 
zundur. 

U-

Saçları açık kumra.a b<'nzi-
yor • 

Biraz koyuca ... Fakat. ı-engi 
ve ten. çok beyaz, süt gibı_ 

- Beli .. 
- Hele göz:eri. gürüyorsun ya?. 

Elci ... 

- Ka(: yaş.nda var? .. 

- Tam, on bt'§··. Hem de bu ay 
girdi bu yaşa .. 

Kimin ncsı bu?. 
- Bir anası var ... İşte o kadar .. 
- Başka kimselerı yok mu?. 
- Yok ... 

- Ne rk geçiniyorlar?. 
- Babasından kalan ay !ıkla .. 
- Bana gelecek mi bakalım?. 
- Yalnız begen, ötesine ka -

rı~ma ... 

- Çok güz..I, bır <l<· ~orsenı fe
na olmaz .. 

Çok gl'Çmeckn Arap bacı, ekn
dısine anasilc beraber kız getir
mişi. Elli ık efondı, sınek kaydı 

bir tıraş oınıuş. yuzuniı gözU.nü 
poma• lamış, beyaz J<umral saç -
lal"'nı s yahlar' dal'a ziyade üste 
gelmek iızerc i 1ina ık 12 a'11ışt. 

Kız, çok körpe, bM,ık e inde c:.
rı. beyaz, sıyah ve kemane ka<lı , ' 
ye~ı! ~c iti t; t !bere i. 

Arap bac d nd•s ar.a \"e k.z 
bı < omobık oınere Hu riyeti 
Eoe iye tqpcs ndeki ga<ınolar -
dan b rwc ı; t•ı!cr 

Kız, mas-.m vt sessiz halile 
mu. •akbcı kot't.:ıı ulacak eJI, ik h
tiy"ra ha<in haz; bakıyo,·d.ı. 

Fakat; ih:;yar efı:ndı dinç ve 
çelik gibi bir adamdı. Bir genç ka-' 
dar cevval ve neş'eli idi. 

1 
Pazarlık tamamlandı. Kız; mu

vafık cevap vermişti. Dedesi yerin
de olan adamı beğenmişti. 

* Kuytu bir köşede nişan oldu 
Şerbetler içildi. Bütün mahalle ve 
nişana gelenler hayretle bir kıza 
ve bir de dedesi yerinde olan er
keğe bakarak içlerini çektikleri 
gö.rülüyordu. 

İhtiyar adam zengindi. Derhal 
bir ev tuttu. Dayadı döşedi. A -
rap bacısını da beraber aldı. 
Kızın yaşını büyültüp birkaç ay 

sonra evleneceklerdi. 

Fakat; her nedense nişandan 

sonra; bir araya gelen ailenin için
de Arap 'bacı diken olmağa baş

Jaôı. 
Bacı her gün her saat evde bir 

uygunsuzluk yaratıyordu. ve ~ 
se buna mana veremiyordu. 
fırsat buldukça da kızı efendi 

sine kötülüyordu. 

Bir gün günlerden şeker baY 
arifesi idi. İhtiyar Efendi rıijlf 
!ısına kayn~nasına ve bacısıJlJ 
rap alınıştı. 

Tabii, bacısının çorabı, ip!'~u 
ince değildi. O vual çorap!;. 

Bacı, çorabı eline aldı. ıvW 
çevirdi. 

Yere attı. Efendisi, şaşırıııli' 
Sordu: 

- Ne o bacım be-ğenmediO ~ 
-Yoo ... 
- Nasıl istersen öyle alayıl" 
- Kızınki gıbi niye alınadıP 
Di:·ınce efendi şaşırdı. ıııı 

bacısının ala,· ettigim~ zanr.<ıtı 
sordu: 

' - Sah.h m. d.yor~un bacııf• 
- Elbette ... 
İdd.ası 

mıştı kı, 

aşıktı. 

cıddi ıdı Efı:nd• aP;' 
Arap bacısı keıı<İ' 

İhtiyar çileden 
evdt:n kovdu. 

* .Nikiıh olmadan bır araya r,e 
ihiıyar, kızı du. bulmuştu. 

Yaziyet cıddileşm ştl. Bôyle 
kızı n.kiıh.ı olarak almak o·3 

dı. 

Kızı sıxı.st.rdı. Ka_ynana d ... 

vazivette kalmı<tı. 
F~kat; kavna~a denilt:n ka<l' 

da hıç de h.eyeca,. Ye !l.'>iJŞ f 
rülmüyordu. • 

Zaten, ana L~t.ıcak bu kac'111 

kıza karşı şefkat yoktu. 
. . t~ 
lhtıyar mesdıyı dPrırilt"Ş ı 

Nihayet, kaynanasın 'l kıııJl 

kiki aı .. ası oln1adığ,nı anJad · 

.:'>ltger, karı koca çocuklaf' ' 
matlığından üç ya~ında ık<·I' 

kendilerine eda• edinmhkr 
hat•a nüfus kı.itüklcrine de e~ 
!atları imi~ gibi kaydettirmisl• 

Demek kaynana, kızın h•" 
ve kız da besleme olmcış olıı~'" 

* Bütün bunlar, ar. beş gün !'> 

de orta,-a çıkmıştı. Kaynan3 
- b • gun eşyasını topladığı gı ı 

bırakarak evder kaçm;ştı. 

ihtıyar adam, akşam eve gr 
d .•. k ı u'r. 
ıgı zaman ızı yalnız bu nl ' 

Vaziyet kö:ü Jd . 

.Nıhayet kızın bckaretını de 
adamdan sorabilirlerdi. İhtiyııf 
dama kız yalvarıyordu: 

Beni nıkahloma .. Ben :;t• 

olayım? .. İstcdigin şekılde "" 
otuı ayın .. 

. •"' L.tiyar razı oıuu. Av.ar g 
Bır gun k Lı bir g rçle yak•1• 
Ses çıkarmadı. 

Derkc~ .Ki uc <lort 
nihayet, ç~ıı: sevdı6 bu ko 
za ç kışt : 

Y dptıgın oro ,ıı.lu~tur ... 
ha , mü! edeme ., 

- ....• f 
- B.r daha y a\rn a ><ını. fl'l · 

me gözıikme evımi tHkl.'t ,·c ~. 
Çok geçmedı. İhtiyar kızı Jıl <' 

sıle daha gördü. Ve nihaye' 
vinde zamparasile yakal3ıJı. 11 

Art.k, tahammülü kaim~, o· 
Kızı içi sızlıya sızlıya iki S<.!le ı; 
ra terkettı. 

* 
Ar d .. . t" 'i# a an uç sene geçmış ı. • 

hanesinde oturan ihtiyarın tf
1' 

fonu acı acı çaldı. 

- Alo, alo ..• 
- Alo ... 
- Kimsiniz? 
-M ..... . 
- Ne istiyorsunuz? 
- Sizi görmek. 
- Geliniz .. ··~ 
Yarım saat geçmedi. ~ız •. ~~,..ı 

boyalı bir koket halinde ı.•tı\ ı,ıt 
karşısına dikilmişti. Birıu )J{)Ş 
ten sonra, ihtiyar sordu. 

- Neredesin şimdi? .. 
- Barda.. .p 

M SAMİ KJ\llA 'J 



f TARiHiN BiR SAHiFESi 1 

Umumi Harp nasıl bitmişti. bu 
harp nasıl bitecek? 

KABI KOCA ARASINDA: 

Bay - (Kansına hitaben) 
Benim kıymetli hazinem!. .. 

Ah! 

Birisi aksırınca 
niçin " şifalar 

olsun ,, derler? 

Mısır Holivudunda 
bir cevelan 

<ı sene evvel 11 İlkteşrinde Alman murahhasları/ 
F'ransız hatlarını geçmişlerdi, mütareke şartlarını 

görüşmek, kararlaştırmak için... ~ 

Bayan - Alı! Benim sevgiJ.i ha-ı 
zinedanm!.. 

DOKTORUN TAVsITESİ j 

- Bay doktor, karını uykusuz
luktan muztarip... Geceleri saat 

2 ye kadar gözlerini kapayıp uyu
yamıyor, beıı de raha·t<ıız oluyo -

S.- Birisi 1Lk.sırdı mı hazır bulııııaıı
lar: cŞifalar obu.n?> derler. Bunun se
bebi nedir?. 

C - On birinci yüz yılda, h~ 
nüz mahiyeti bilin<:miyen müthiş 
bir sari hastalık zuhur etmi.ştL 

Roma ahalisini kırıp geçiriyordu. 
Bu hastalık bir ıı:ı.ezle ile başlı -
yordu. Hast.a:lar, son nefeslerini W

rinciye kadar mütemadiyen ak -
sırıyorla.rdı. 

Kahire stüdyolarında tarihi filimler çevriliyor, 
Mısırlı sanatkarlar garplılardan aşağı 

olmadıklarını ispata çalışıyorlar 

h· lll!iiln herkı:s ıimdikl harbin nasıl 
;,ceğinj meraJt ediyor. Herlı:es ken
'1t~öro bir mütalea yürüt(ıyor. saı 
r , hepimiz neticeyi göreceiiz: 

a!tat bu vesile geçen wnuml harbm 
~ neticelendiğini bir Fransız ga
-..,,, iöyJe anlatcyor: 
, •Alınan orduları erk.anıharbiye re

<.. Ceneral Lodendorf, ordunun mu
ti!ıı tnıeı kabiliyetini kaybettftin.i gö
lll C. isti!asını veımek istedi. Fakat 

tla:ıı kabul olunmadı. 
ll>~O eyJüJ 1918 de JI!ndenburı. müta-

Ollizı akli için teşebbüste bulunul
' ııu talep etti. 5 ilk teşrinde Baş
~ lllak.s dö Bad Birle;ik Amerika 
de h~r Itelsi Vi.lsona bir nota gön
ı, tıll, tnütareke ve sulh akdine deli-
ij ricasında bulundu. 

ıı.ı,.\ınıan ordusu temmuzdanberi itllA.t 
'1ıı letıerininin taarruzuna k3l"§ı koy

Ya Ça~•yordu. Pek çok zayıata uğ
~ı;tı. 363,000 nefer, 7,990 z:ıbll esir 
.. ~. 6,215 top, 38,000 mitralyöz kay-

fıııİşt!. 

ı' 

lıı: llorUıı.ıe Vaşington anlSUlda muha
~~ devam ederken Avusturya ve 
.-"'ntistan BWlhlannı bırakaııı;tı. Al
~Ya mü;;kü! vaziyette idi. İstil~dan 
ı... . Ulmak için mütareke talebınden 
"<ita caresı kalmamıştı. Alman erk~
~biyesı, itilA.t devletlerinin 14 ilk 
,.,,,'inde, Sar ile Palatinat arasında bü
."" bt- taarruza hazırlandığını haber 
~ Ve 7 llkteşrinde mütareke mu
~"laslanru Marc;:ıl Fo:;:ı g6ndOfI11iye 

AJma.n murah haslan ıellyor 

r vermıstı. 

~ll:t.ıı. NASIL TERKİ SALTA.:.AT 

ETTİ? 
9 '-'klcşrin sababı =t 10 da, Hio

~tı.rg, General Fon Gramer Spaı.la 
~!Uıan imparator ikinci Gıyomun 
<la··u,..JllO. çıktılar ve terki saltanata 

Yet ettiler. 

b :kinci Giyom, aya~ yere vurdu, 
•&ırct.ı: 

~ Aııla! .. Ordwıun ~a geçip Ber
d liıerıne yürüyeceğim, asaylöi ıa

e edece-"ı 
C. "'rn ... 

Verdi:eraı Groener baridane cevap . . 
- Ordu artık sizi set oluralı: tanı

~Yor, enttrlerlnJze itaat etmiye<:ektir. 
iıln için yapılacak. son bi~y varsa 

0 
da cepheye gitmek, ölmektir. 

~iYom susuyordu. Blı tavsiye pek 
ele. uııa gitmeınişU. Maamafih ısrarın-

,'•bat ediyordu. 

ha lkı~ei Giyomun terki saltanat ettiği 
\' b~rı Berlinde ancak saat 11 de, Bal
ıı,.tlt.·ı Maks dö Bad taraf,_.an resmen 
ı.ı,.ber verildi ve saat 14 de Cumhunyet 

. resı il~n olundu. 
1kiııci Giyom saatlerce süren bir mü

~i;::ıdan son~a saltanatı terke razı 
'"'ak: 

l::a.J.- i\lrnanya imparatoru sıfatlle terki 
.._~nat ediyorum. Fakat Prusya Kral
".llCJan vazgeçmiyorum. 

l llenıişti. Ayni gece, Spa istasyonuna 
~tıiliildü. Bir sulkasde ı .:raınasından 
t tk.uıuyor, bir an evvel I-lolandaya 
İlııd..-;ımesı ıstenlliyordu. G•yom, va
~~ biner binmez fikrini değiştirdi. 
'""'thaı :yere atladı ve: 

0 - Haytr. Gitmlyeceğim. Kalacağını 
"'•da .•• 

tı..ıL Ve tekrar köşküt:c döndü. 
~ l?iııdenburı:. kendisin! slikünele da
.: •diyordu. Ertesi günü, sabahleyin 
b t beşte uyandırıldı; itirazlarına, ba
.,,~~ "1i:ımıasına ehemmiyet veril -
:"ı. bir otomobile tıkıldı. 

0. lltinc; G.iyom, Jlolanda hududunu 
"tok müokü!At ile geçebildi. 

fl'ı ldutareke şartlarını müzakereye rne-
11> Alman murahhasları 1918 senesi 

son!eşrinin 7 inci günü, Şimay yolu U
zerınde, Şapelin biraz ilerisinde bek
leruyorc.:u. Kendileıi.ni kabule kuman
dan Burbon - Bussay memur edilı işti. 

Kumandan Bussay, murahhaaladı 

Relhondda buJunan Mareşal Foşun 

cezdine goture<"ekti. 

7 sontcşrin sabahı erkenden ITiill~

h-at yerine gitmişti. Alınan murahha,s.. 

Bunları da bi i
yor musunuz? 
* Tommy, Fransızların İngiliz 

askerlerine verdikleri isim ... * Cash and Cany aynen ter
cfune olunursa şu manayı ıraQc e
der: cPeşin ve nakil>. Peşin para 
ile alman ve götüriilebilen ti<arl 
eşya için kullanılır. * Şansölye dö Leşikiye. İngiliz 
Maliye Nazırlarına verilen unvan. * Kask (Casque), ispanyolca 
kasko (Casco - kafatası) dır. Çe 
1ilcten veya sair madenden yapı
lır, başı kılıç, pala gibi silAhlardan 
muhafaza için kullanılır. * Kepi, almanca kaeppi kelime
sinden al~. cTakkc> de -
mektir. Ön tarafında bir güneş 
siperi buluntın bu h:ıfif serpuşlar 
Fransa ordusunda, Cezairin zap
tından sonra kullanılmıya baş -
Iamıştır. Bidayette sltindir ş<'k

linde idi. 1870 den sonra bugünk.il 
şeklini aldı. * Vaktile kullond:~mız önleri 
açık entarilere Fransızların ver
dikleri isim. * Merkantf, italyancadır. c:Muh
tck.ir> dcme':tlr. Umumi harpte. 
evvelce topladıklan yiyecek ve 
s~ıircyi yüz misli fazlasına sata 
rak zengin olanlara verilen un -
van: lfarp muhtekirleri. .. * İperit (Yperlte), boğucu gaz. 
İlk defa olarak Almanlar tarafın
dan 1917 de cYpres> de atıJdığı i
tin bu isim verilmiştir, Sarmı.<iak 
ve hardal gibi koktuğu için (har
dal gazi> de denilir. Boğucu gaz
lerin en tehlikelisidir. 

b· Bu da, nasıl olsa günün birinde kendili~inden 
ır fırsat olarak karşıma çıkacaktır. Yeter kı, Bel
~ Yaşasın!. Kendisi için yaşıyan Belkis yaşasın!. 
1ıııtılasız, hesapsız, kararsız, hedefsiz Belkis ya -

fqını. 

b: Bugiln çok rahatım. Artık ne bir üzüntü, ~e 
•r Yorgun.Juk ne bir kararsızlık .. Hiç bir şey hıs-

ları gece saat sekize doğru geldiler. 
Bunlar: lrfatyas Erzberger, General 

Fon Vinterfelc4 Kont Oberndorf ve 
bahriye kumandanlarından 'ranselod

dan mürekkepti. Beş büyük otomobil 
işgal edlyor'.n.rdı. 

Öndeki otomobilin yanında beyaz bir 
bayrak dalı: lanıy du. Ewela Şapele 

General Debeneyın. kararg.1.hına gOtü
ruldüler, sonra saat 3 de hususi bir 
trenle Retbonda hareket ettiler. 

İstasyonda büyük: bir kalabalık top
lanmıştı. Biraz ileride ile yata.Jw va

gondan ibar<·t bir tren dunıyordu. Va
aonlardan biri, Fransa imparatoru il
çüncü Napolyonun hususi va.J;:onu idi. 

Alınan murahhasları, erkfın.ıharbıye 

reisi General Veygand, İngiliz oıdul rı 
kumandanlarından Geneı.al Venısy ve 

Hop, bahı·jye kumandanı lıılariot ve 
iki tercüman zabit tarafından karşı-

landı. 

Mareşal Foş, düşman murahbaslan
nı sontcsrinin 8 inci günü sabahı saat 

9 da hususi vagonwtda kabul etti ve 
ziyaretlerinin sebebini sordu. 

Erzberger, itiliı.f devletlerinin mil -
tareke şartlarını öğrenmiye geidikle -
rini söyledi. Mareşal Foş, teklif edecek 

bir şartlan olmadığı cevabını verdi. 
Erzberger, Reis Vilsonun mektubunu 
gösterdi. Bu mektupta, mütareke ı;:art

larını öğrenmek için Mareşal Foşa 

müracaatlu.rı ta\ı·siye olunuyordu. Ma
reşal Fos tekrar sordu. 

- Demtk nıütareke talep ediyorsu
nuz? 

Erıberger ve Oberndorf birden ce
vap verdiler: 

- E\•ct, mütareke talep ediyoruz.a 
General Veygand, müt.ırckc şartna

mesin ok..ıdu. Alınan murahhasları de

rin btr yeise dilştül;r. İtiraz ctıııek ıs
tediler Almanya ezilirse Bolşevikli

ğin Avrupaya yayılacağını söylediler. 

Faş, şartlardan hiçbirini tebdıle ..... :za 
göstermedi. 

Dört sene süren ve 12 milyon aske
rin ölümüne sebep olan kanlı muha
rebe 11 sonteşrinde imzalanan müta

reke ile nihayet buldu .. Bakalım, bu 
yeni başlıyac. harp ne z.a.man ve nasıl 
bitecek?. 

•eı,__ · · lef tti" .,,,Yorum. Hayati Bey, yıne te on e : 
- Nasılsınız? .. 
- Ç-Ok lyiyım ... 

. :0..-dim. Ve .. Epeyce gülüştük. Açılmak için bir 
Ç.f "' b d . d" bül. lı .. •»andanın gilcünü anyan u a am, şım ı -

Dedim ve .. O söyledikçe ben güldüm! Fena de
ğil. Karikatür gibi bir insan. Beni epey cğle.ndirc
bilecek ... 

ııı kcsildı: 
. - İstiyorum kı, sana her saniye telefon cde

bıJe~".>n ..• 
- Zihnım hep seninle ~gul .. 

~ - :Mus•eşarı'l getirdiği k~ğrtlara imza atar -
._'.'n bıle seni dilşıinuyor, ekseriya dalgınlıkla ev • 
·•kı . 

ı z.ıladım za, edıp geciyorum.. 

d - l3 ,~ ıne bir şey .sOy'"Illek isterken •B .. .> 

'Ye bı: Lyor, gilç'.ikle kencfimi topluyorum.. 

Ilı: - l ı senın_e bır ve beraber olmak istiyo -
:ıı. 

I:>.yor. 

._ Aır • .uı :ı-~ kadar dalgın olmaktan sWn!, 

• •• 
Nusret ~am eve çok asabi gcldL 
- Ne var?. 
Dedim, 
- Hi.ç bir şey yok .. Yorgunum. 
Dedi. Biraz piyano çaldım, şarkı söyledim. 

Ben söyler ve çal.arken o, oturmuş boyuna eli şa
ğında düşünüyor, arada bir uzun uzun dalıyol'

du. Bir aralık en çok sevdiği şarkıyı çaldım. Her 
vakit daha ilk nağmeyi çalar çalmaz hell'en baş 
ucuma gelir, kcnd..si de beniml<. oerabe.r söyleme
ğe başlardı. Bu ak~arn hiç yerinden k.pırtlamadı 
bile. Dıkkat ettim: Bir defacık yüziL~de hafif bir 
te!:.cssüm dalga.~nd .. Gôz.er.min içı~ baktı, S<'l
'iUil b~ldü. Tt.okrar daldı, tekrar uzun w:un d::,ün-

rum. .• 

- Şu halde eve biraz daha geç 
gidin.iz ... 
iLAc .• 
Hastanın biri doktora müracaat

la bütün geoe uyuyamadığmdan 
bahseder: 

- Yatmazdan evvel bir fiocan ı 

ıhlamur i.çi.niz!. 

- Her ~anı içİyorum .. 

- O halde bundan böyle içme-
yiniz!. 

BİR AVUKATIN NEZDİNDE: 

- Meslekd~ bay N ... hak
kında fikriniz nedir? .. 

Papa Sen Gnıguar Roma hal -

kına, Akrabalarından ve dostla -
rından biri aksırınca: cAllah şifa- 1 
!ar versin!..• demeleri tavsiyesin

d,ıı bttluruntl!Jtu .. 
S.- Vampir ned!r? İn.."a.n kanı em

dikleri, insanlan öldıi.rdiikleri doiru 
mudur?. 

- Çok yüksek ruhlu, malfunatlı 
bir zattır; değerli bir avukattır .. 

- Acayip! Halbuki o sızin için 
çok fena söylüyor. 

C - Bir kamus açar, vampır 

ke;imcsini bulursanız, ~u satırlan 
oh<lrsunuz: • Vampır, kocaman bir 

yarasadır. Kahatlarının genişliği 
75 santimetre kadardır. Burunla- 1 

rın ucu sivridır. Meyva ve böcek 

yemekle yıı§arlar. Bunları bula -
madc.ar mı uyuyan hayvanların 

veya insanların kan;arını içer -

~ıı.cnr fillm1erlnden btrtnde düiün merasim! 

- Biliyorum. .. Fakat aııun da, 
1 benim de birbirimiz hakkında soy! . lediğimiz sözler hep yalandır. 

1 

! Bir İngiliz ge-
1micisinin başına 

gelenler 
Son gelen İngiliz gıneleieri, 

harbın binbir tıirlü macC""aLPn.

dan biri olarak ta şu vak'ayı ya

zıyorla=: 

Vilyam Olında adlı bir A'.man 

tücca: gem.sinde seyiT za•bi•i idi. 
Harp b"§ıay,nca, kaptanın emrile 

bır kamaraya kapatırdı. Tabii i.k 

Alman lımanında karaya çıkanla

cak üsera karargahlarından bı.rine 

gönderilecekti. 

Vilyam bunu düşünüyor, ınem-1 
leketıne hizmet edemiyeceğine 

müteessir oluyordu. İki gün son

ra bir İngiliz kruvazörü, Alman ge-ı 

misini topa tuttu, kaptan, geminın 

bataca.ğıİıı anlayınca mi.:.retteba

ta, tahlısiye sand~arına binır.c-

!erini ve uzaklaşmalarını emre:tL 

Vilyamı hatırına bile geürrneclL 
GeliTd.i ise de ıudırıınadı. 

!er ... > 
. 1 

Zavallı vampirler!... Kımseye 

bir zararları olmadığı halde her-

kes korkar. Açık yerlcrcıe yatmak 

gaf.etinde bulunan yolcu.ann, vü

cutıarındaki ka~ n v-mpirler ta
ra!mdJn .nılır.esi üzerıne bır da-j 
ha uyanımıat.Llu.ı.r>nı idd a eden
lc-r ç• k u•. 

Bu ic.iianın doğru olmadığına 

şı.phe y<"'k ur. İnsarı, uykuda ı.ken 
k.;\uk bu U:'lta kurusu, bir pıre 
ıs:nnas !e heın<'n gıizlerinı açıyor. 

Nıu: 1 o.ur da bülıin kanı bitinciye 
k~ar uyu,. ... 

S.- Koronel denb: muharebe.sine it· 
tırak eden harp &"emilerinin LCiim.leri 
nedir?. 

C - İng;liz donanması, Am,ra.J. I 
Kr:s~of Kradok'un kumandasında 
idi. Amiral kahramanca öldü. Filo

su· Amral kruvazörü Good Hop'un 
büyük çapta iki topu vardı (25 

sanı.metrelik 2, 15 santimetrelik 

16 top, 2 torpil kovanı bulunu -

yordu. Sür'ati saatte 23 mil idi). 
Monrnut kruvazörünün sür'ati 23,, 
hafif kruvazör Glaskov'un sür'ati 

25 mil idi. Otranta posta vapuru-

nun üzerine 12 çapta 4 top kon -
muştu. 

Bu filoya Almanlar, modern iki. 

.Mısır stüdyosunun Holivu.d stüd
yo! arından farkı yoktur. Y alıuz 
biraz küçüktür. 
Mısır sinema amillerinlıı en 

)fı~ırın ~inema yıldın Roklyr 

m~huru .Siileyman Necip Beydir. 
Artıstler hep Mısırlıdır. Stüdyoya 

girildi mi, kırmızı fesli san'atkiz-. 
lar, yüzleri tül ortülü kadınlara ıe... 

sadüf olunur. Dekorlar tahtadan, 
alçıdan y;tıı.lmış. Bir Arap kö
yünü temsil eden deko:r cidden 
güzel. 

B,rçok Arap evleri, küçük bi:r 
cami, pazar yeri; köyün kenarın
da bir de mezarlık... Sokaklarda 
merkep:i sebzeciler, ~atıcılar do
lıı§ıyor. 

Fakat Vilyam, böyle göz göre 
zırhlı kruvazörle, Ş:ırnharst, Gne-

göre ölmek istemiyordu. BütJn isenao saatte 24 mil kateden üç j 
kuvvetıni sarfetti, kamaranın ka- hafif kruvazörle karşı koydular ... 

Studyoda her şey yeııi, modern, 
temiz ve konforlu. Artistler için 
bir lokanta ve bar da var. Gar -
sonlar beyaz entari!, ve kınnı.zı 

fesli ... 
pısını kırdı, dışarı fırladı. Gü - ____ ı 

verteye çıktı. <?.eıni, bir yaruı yat- Yunanistan ve lsviçrenin 
mı.ştı. b~tmak uzcrc bulunuyordu. 

Sandallar, kruvazör çoktan uzak- askeri kusvetİ ne kadar? 
l~ını.ş. gözden gaybolmU!JIU. Vil- Dosl ve müttefik Yunanı.tanın 7 1 

milyon ııilfusu vardır. Tetblzatı mü- \ 

kemmel olmak üzere 1 milyona yakm j 
asker cıkllrabllir. Yunanlstanın mev

kll sevkulceyş bakımından çok mü-

1 himdir. 

yam, itidalini kaybe:.medi. Ce -

kelini ç:kardı, den.ize atıldı. İki sa
at dalgalarla boğuştu_ Artık kuv-

ve!i ve ümidi kesilmişti. .Bu srrada 

Artistlerin Jocalannın pencere
lerı ehramlara .bakıyor. Stüdyo- 1 

m.ın en şayanı dikkat yeri küçük 
camiidir 

Yıldızlara gelınce: İşte Emıne 
Rizk Hanım, Ubeyde Hanım ... Bu 
ikincisi, on iki senedenberi fiilin 
çevıriyor. Sonra Şekip İbrahim, 
Rükiye Hanım:lar var. 

İngiliz kruvazörü yeniden görün

dü ve Alman zannettiği bu İngiliz 
gemiciyi kurtardı.. • 

Nülusu 3,500,000 olan İsvl(!renin a

razisi dailık ve müdafaası kolaydır. 

Erkek yıMızlann en m~huru, 
Silvenin şakirdi Ubeyd beydir. 

Sahne vazunın ismi Niyazi Mus
tafa ... İsviçre, 350,000 asker çıkarabilir. 

miyc bıı§ladı. Dişlerini gıcırdatıyor, şakak derileri 
geriliyor, ~acaklannı odayı sarsacak kadar kuv -
V€'tle oynatıyordu. Bera.her ya5adığımız için mi 
yoksa fazlaca hoşlandığını için mi bilmem neden?. 
Şarkıyı yanın bırakıp, kalktım: 

- Nusret, niye böylesin bu akşam?. 
Dedim. 
- Bugün çok yoruldum. 
Dan başka ağzından kelime çıkınıyordJ> 
- Hayır .. 
- D€ğil!. 

- Bır şey var .. 
- Mu laka ÜLÜlüyorır.;ıı : .. 
Diye, d.ye en nihayet ağzından yeni birşe' 

alabildim: 
- Canım sıkıldı'. 

Dedi. Ve .. Konu.,qruya başladık: 
-- Niç·n?~ 

- Müsaade et. Neticesini alın.cıya kadar söy
lemiyeyim!. 

- Canım ne var ki?. 
- .Senin de canın sıkrlacak ta on.un i.çın söy-

lemek istemiyorum. 
- Hayır .. Söyle... 
- Vazg~. 
Böyle söyledikçe meralilaruyor, 

yordum: 
- Rica ederim söyle.. 
- Daha neticeyi almadan söylemek istemi -

yorum. 
_,__ Olmaz mutlaka söyliyeceksin .• 
Benim bu dere::e :ısran:nı.ı görünce, bu kara • 

rını da söylediğine pişman olıın bir hal i;le: 
- Eheınmi~tsiz bir şeydL İzam ettin galiba? 
Filan dem.iye başladı. Fakat, ben bırakmadım. 

Hatta: 
- Niçi :ıısöylemiyo:rsun?. 
D:ye biraz da hiddet!end ın. 
- Y enmi değiştitiyorlarmı.ş ta 

sıkıldı ... 
- Kim söylroi .. 

Buıgfaı müs+eşar lr:ıbcr verdl 
cipten çıkmış ve ta.selika gitnıİ§ .. 

ona camın 

Karar mu 

{Devamı ııar} 

.Mısır stüdyosunda çevrilen illt 
filim ·Mi.aür paşanın kızı• dır. 

Ayşe ve Ma.ri Keen adlı iki Mı
sırlı artist tarafından çevrilınıştir. 
Kaliforniyada gostcr:len bu filim 
çok beğenilmıştir. Bilhassa Am~ 
rikalılar tarafından çok alkı§lan
m~tır. 

Şiımdi Mısır stüdyosunda Sü -
leyman N re bin • Hak-.'ll> adlı fi.. 
limi çcvn..yor. Bu filim yakında 
Kah.rede .gösterilecek. .Sonra Tu
l!~a. ~zayıre, Fasa ve bu'un ı:ı

.ıam. mcrn.ıeketlerir:e ı;ünderi.ecck

tı:r. 

Necıp Süleyman, kendisile gö
rüşen bir gazetecıye: 

c- Sinemacıl.ğı Pariste öğren
cLın. Ve memlekette latlıika baş
ladım. l\1ısır tarihi çok zengin -
cL.r. Tarihi ve milli f;Jimler yapa
cağız. Majeste Kral Faruktan çok 
yardım görüyoruz. Muvaffak ola
cağımızı ümid ediyoruz ... • dem~ 
tir . 

•••••••••••••••••••••••••• 
Eğlenceli hesap 

Üç yolcu bir otele gıd1yorlar, 
geceyi geçiriyorlar. Ertesi günii 
hesaplarını istiyorlar. Garson ge
tiriyor: Otuz Frank, yani adam 
b"§ına on frank. .. 

Üç ark.adaş parayı veriyorlar, 
ve itiraz ediyorlar: 

- Biz zcngi:ıı. adamlar değiliz. 
patrona söy leyilliz, biraz tenzı.Jt
yapsın! ... 

Garson hesap puslasını ve otuz 
frangı götürüyor, patrona venyor, 
ayr.i zamanda yolculann itirazını 
da söylüyor. 

Pctron: 
- Peki, odayı yirnll beş frnnga 

bırak.yorum. .. Al şu beş frangı 
kendı.lcrine iade et.. 

Diyor, beş frangı veriyor. Garson 
üç arkad39ın bu beş frangı müsavi 
surette taksim edemiyeceklerini 
düşıinüyor. İkisini cevine atıyor. 
Yolculara biTer frank veriyor, 

On fraı:ı.k veren yolcuların her 
biri birer frank geri alıyorlar, ve 
oda için dokuzar frank vermiş o
luyorlar. Üç kere 9, 27 yapar. İki 
frank ta garson cebine attı. Bunu 
da hesaba katarsak 29 olur. Yol -
culann garsona verdikleri 30 
franktan biri eksik. Bu frang;n ne 
olduğunu söyliyebilir misiniz? .. 

TÜNEL 
Uzun bir tren (bir kilımıet;.., u

zunhığunda) yolda bir tünelden 
geçecek. Tünelin de boyu tariıam 
bw kilometre ... 

Tren saatte 60 kilometre kate-
diyor. Bir sual: ~li geçmek için 
ne kadar zaman s:ırfedecek? ... 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cll1evadclı tephiriye ve mUmasiline 
ve bilhassa asid siyandrikf masseden 
ve hasıl olan mevad> hakkındaki ihtıra 
için alınmı.ş olan 23 Sonteşrın 1931 ta
rih ve 1437 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre b;ışkasına 
devir ve yahut icadı TC, ki.Yede mevkU 
tüle koymak çin icara dahi verlJcbi .. 
leceği teklı.! edilmekte olmakla bu bu
SUD "azla nıalıimat cdirmek istiyenle
rin ca·aı.ada Aslan Han 5 lrci kat 1 - 3 
nt...n J.ralara muracat eylemeleri Wn. 
olunur. 
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)r ARİHİ SÖZLER) 

Ölmekten korkmuyorum, · 
fak at Alla hın huzuruna 

nasıl çıkacağım ? 

ikisi de Birbirine Hayran 

ANKARA RADYOSU 
- DALGA UZUNLUGU -

1648 m. 182 Kc/s. ııo Kw.I 
• A. P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 20 Kj 

Her gün yalnız kısa dalga 31,7 m. 
9465 kc/s postamızla neşredilmekte o
lan yabancı dillerde haberler saatleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tarihe mal olmuş meşhur 
sözlerden bir kac tanesi 

Ta.rlhe malolmwı birçok cümJeler 
Yardır ti. bunlann haııri ııebeplerlo 

timler laralmdan ııöyleııdiilnl çotu -
muz bilmeyiz. İ41e birkaç tanesi daha ..• 

YAZIKTDl, KESMEYİNİZ. JtİlllSEYE 
İHANET ETMEDi 

İngiliz BqvekW Tomas Moru'nun 
balta inecell sırada uzun sakalını elile 
kaldlrırken ıöyledilf. aöz. Tomas, seki
zinci Haminin nıhant nüfuzunu tanı
madığı için idama mahkOm olmuştu. 

(1480 - 153~). 

MADEMKİ 6ARKI SÖYLÜYORLAR, 
BORCLARINJ VEREBİLİRLER. PA
RASI OL.'>lIYAN, ŞARKI SÖYLEYİP 
EGLE..~MEZ. 

J.1azartn'nin yeni ver&ilerin halJc ta
ra.tından 6denem1yecek derecede ağır 

olduğunu söyliyenlere verdiği cevap. 
PRENSİMİN REı'D<E İŞTİRAK 

EDERİM. BATA I!Tl"İGİNİ, YANIL· 
DIGINI BİLMİŞ OLSA.'I DAHİ. •• 

Rokrua kahramanı Prens Konde çok 
ıert tabialli bir adamdı, Sözlerine itiraz 
edildi mi k.ızardı. Buvalo, bir gün bir 
facia hakkında kendisile münakaşa e
derken bunun farkına vardı ve: .Bun
dan böyle, dedi. Prensimin reyine işti
rak ederim. Hata ettiğini, yanıldığını 

bilmiş olaam dahi ... > 

cilR"ETKAR MİLLET!. 

29 temmuz 1693 de, Meervinden mu
harebesi (Belçlkada) pek çetin ol -
muştu. Kral üçüncü Giyom, Fransız 

aüvnrilerlııin top ateşine karşı hücum 
etliğini görünce takdir ve hiddetle ba
ğırmı;U: Cür'etklr millet! .. 

Bu muharebede zafer, Lüksemburg 
Marşalinin kumandasında bulunan 
Fransız orduları tara!ından kazanıldı. 

ÖLlltEKTEN KORKMUYORUM. 
FAKAT TANRININ BUZURı.;NA NA-

• 
SiL CIKACAGIJ\D DÜŞÜNÜYOUM. 

Lafontenin son nefesinde söylediği 

ıöz (1821 - 1695). 

SİZİ DİNLEDİKÇE ZEVKİM KAÇI
YOR. 

On dördilncil Lül tara!ından Masi
llona &öylenmi~Ur. 

BUNDAN BÖYLE BİRİCİK MUSİ
KİM KURŞUN SESLERİ OLACAKTIR. 

Rakibi 1.lare~al Türenin bir top gül
lesi ile öldOtilnU haber alan Avustur
yalı General Montekuk.llinin söylediği 
sözJür. (Salzbah, 27 temmuz 1675). 

ARTIK PİRENE HUDL'DU KAL -
MADI. 

On dördllncU Lüi, İkinci Şarlin vasl-
7etnamesini kabule karar vermişti. 
Şarl, bu vasiyetname ile İspanya ta
cını, Fransa kralının torunu Anju Dil- i 
kü Filipe bırakıyordu. 

Filip, 16 son teşrin 1700 de Versa)" 
da beşinci Filip unvanile İspanya kralı 
ilAn olundu. 
İspanyaya gitme,k üzere kralı zjya

rele geldiği zaman on dördüncü Lüi: 
«Artık Pirene hududu kalmadı ... > dedi. 
Bu sözü. ile iki millet arasındaki birli
ti anlatmak istemişti. 
Jl[AREŞAL! llltTEESSİR OLJ\IAYI

NIZ. İHTİYARLIK İKTİZASI BU!. 

Mareşal Vilörua pek değerli bir ku
mandan değildi. Birçok hezimetlere uğ
ramış, 23 mayıs 1706 da Ramilide bü
yük bir mağlübiyete uğramıştı. Brabani 
Flanderi tahliyeye mecbur kalmıştı. Bu 
hAdiselerden aonra Versaya gltmeğe 

cesaret edemiyordu. Nihayet gitmek 
mecburiyetinde kaldı. Kral on dö.rdün
cti Lüinin MaresaJe karşı derin bir 
muhabbeti vardı. Salona girdiğini gö
rünce ayağa kalktı, ve: «Mareşal! de
dj. Müteessir olmayınız. İhtiyarlık ik
tizası bu!.> 

Bir Zabıta Meselesi 
Bu Garip Ölüm Muammasını 

Halledebilir misiniz ? 
Avrupa g~teleri, ara sıra o

kuyucularına halletmeleri iıc;in bir 
zabıta meselesi verirler. Biz de 
buna benzer bir mesele veriyo -
ruz. Bakalım halledebilecek mi -
siniz? Bununla detektik kabi'liye-

tinizi de ölçersiniz. ı 
Bay Fikri, Pendik civarında bir 

köşk satın al:ını§ ve dostlarını da- 1 

vet etro4tL Dostları, :i:lk gece Fik-, 
rinin bir tebdid mektubu aldığını 
ve okuduktan sonra hafifçe gü -
lümsedığini görmüşlerdi. Bunun, 
ahbaplarından biri tarafından a
lay için gönderildiğine hükmet -
mişlerdi. 

Pazar günü, İst.anbuldan gön -
derilmiş bir mektup daha aldı. 

Bu mektupta, makıne ile şu sözler 
ya~ılı idi: •Pazartesi gecesi ölc
ccl1.sin! •. > Fikri buna da aldır -
madı, Neş'esini kayıbetmedi. Fa
kat davetlileri eıı<l~ye düşmüş
ler, ıhtıyatlı bı.ılunmıya karar ver
mişlerdi. 

~ceyarısı köşkte derin bir sü
kunet hüküm sürüyordu. Saat 
23 e kadar Briç oynamışlar sonra 
odalarına çelulmişlerdi. 

Fakat, yatıp uyuyamamışlardı. 
Doktor Vecdi, diğer davetlilerle 
ge<:eyi bahçede geçirmeyi karar -
lrujtırmıştı. Avukat Nuri, koridor
C:a, Fikrinin yattığı odanın kapı
sının karşısında bir kanepeye u
zanmıştı. 

Doktor vecdi, kimseye haber 
vermeden bahçede çoban kopeğini 
salıvermişti. 

Gece Jıad:sesiz geçtı. 

Faknt, s3bahleyin Fik ınin o -
da .n<la ölıhü bulu-du. Odada, 
aı., < bır siyanür kokusu vardı. Ka
pı, kapalı ve içeriden kilitli idi. 
Kınp g:rmekten başka çare bu -
lunamamıştı. Pencereler de ka -
pal, adı. Bunların biri!'." n kenarın
da boş bir küçük siyanür tübü 
bulunmuştu. 

Zabıta; davetli!erı, hizmetçileri 
ıo:guya çekti. Hepsi şüpheyi ~ 

Kaçakçı 
hileleri 

TiltJn, elmas ve uyu$turucu madde
ler kaçakçılarlle hudı..:t bekçileri, güm
ri.ık muhnfızları arasında daimi bir 
mucadele Vdrdır. 

Kaçakç-Jar; gunrük kolcularını al
datmak: için bin türlü hilelere müra
caat ederler. Ka<;Jrrnnk fstcdiklert s~y
lerı gizlemenin yolunu bulurlar. 

J-Icr meınlekettc gümrük idarelerinde 
bir mektep, bir müze vardır. Gümrük 

memurlarına, kaçakçıların hileleri hak
klnda malümat verilir. 

Fransada tütün bükü.metin inh.isa
nndadır. Ve Belçikaya1 İspanyaya nis
beten biraz pahalıdır. 

Kaçakçılar; bu memleketlerden al
dıkları tiltünler1, &lgaraları ekmek so
munlarının içerisine koyarlar. Tütün
leri de otomobil ve bisiklet l~tıkleri 
it'erlsinc &tıklulardı. &r.ılarının büyük 
kurt köpekleri vtırdır Sigaraları, tü
tünlerı karınların:ı bağlarlar. Hududun 
tenha bir yerinden geçirirler. Köpek
ler, yi taı .. n ec. .ml,..Ur. E1e geçmeden 
yerıc-lne glderler 

Alkol kaçakçıları, elbıselerlnin altı

nn giydıklerı çinko yeleklere alkol 
doldun.rlar. Her defasında yedi sek.iz 
kilo kaçırırlar 

Uyuşturucu maddeleri kaçırmak için 
yumurtalardan, yaprak sigaralarından, 
mürekkepli kalemlerden istifade eder
ler. 

Kaçakçılar cidden zeki, kurnaz a
damlardır. Yazık ki zekA!.ı.nnı hayra 
de1'ı1, lenalığa hasrederler. 

Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı besledik
leri ıevgiyi görüyorlar. (lnlann bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Sa~ah, öğle ve a~şa;n her yeme~ten sonra gün~e 
3 ~efa muntazaman kullan~ıkları 

Y Li 
Yarattı. Çünkü RADYOLİN sadece dışleri temizlemekle kalmaz, dış 

etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları öldürür, 
iıöylece bütün vücudün sıhhatim temin eder. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ltlotmtt u. idaresi llinları 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı aşağıda yazılı l ve 2 No. lı 

listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayn ayrı ihale edilmek üzere 24/ 

11/1939 tarihinde Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında salın alınacaktır. 

Bu ~e girmek istiynelerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lô.zımdır. 

Şartnameler 511 kuruşa Ankara, Eski~ehir, İzmir ve Haydarpasa t·cznelerin-
de satılmaktadır. (9~ 16) 

c.iste Malzemenin ismi 
'lo. 

1 

2 

Çam tomruk 
Takriben 5071, 599 m3 muadili 
11700 adet 
Cam azmanı 
Takriben 2377 m3 muadili 5300 
adet 

Metre ınık'abı Muvakkat teminat 
ıııuhammen bedeli 

Lira K. 

35 00 

43 00 

Lira K. 

ıo125 30 

6360 55 

hanca saat 13,00 ve 18,45 de 
Arapça > 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca > 13,45 ve 20,15 de 

• Saal 18,00 Pro~am. Saal 18,05 
Memleket. saat. ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. 18.25 Miizik (Rad-
70 caz orkestrası). 19.00 Konuşma! 
(Zlraal saall) 19.15 Türk mii2iil: 
CatanJar: Hakkı Derman, Şerit İçli, 
Ha&\11 Gür, Hamdi Tokay. 1 - Oku-
7an: Semaha* Özdenses: l - Nuri 
Halil Poyraz - llüseyni ,arkı: (Ar
tık yetişir), 2 ....... llüseyni şarkı: 

(Sevdiğim cemalin günkü göremem), 
3 - Refik Fersan - Hüseyni ,arkı: 

(Bir kaçı birleşerek). 2 - Okuyan: 
Sadi DoşSes. ı - Kazım Uz - llicaz 
şarkı: (Gamla kıymetta.n ömrün), 
2 - ...•• - Hicaz p.rkı: (Hasreti ru
ylnle), 3 - Refik Fen.an· - Dicaz şar
kı: (Cihanda biricik sevdiğim sensin) 
3 - Okuyan: l\lefharet Sağnak: 1 -

l\Iusa Süreyya - lluzzam şarkı (Sen 
sanki baharın &ülti,ün), 2 - Yesari 
Asım - Uüzzam farkı! (Yine kalbim 
taşar ağlar), :ı - Zekai Dede - Hüz
zam şarkı: (Ey husnü cemal). 20.00 
Türk muziğl: llalk türkıi.Jcri. 20.15 
Konuşma (Doktorun saati). 20.30 
Türk müziği (Fasıl lıeyetl) 21.15 Mü
zik (Küeük orkestra - Şef: Necip Aş
kın) 1 - Uelnrfcd StreckC'r: Kalbimin 
sahibL<.;in. - ff Plnz Reifeld: Eve gel, 
yavrum. 3 - Eduard Künneke: Tady 
Hamilton operetinin potpurisi. 4 -
Emmericb Kalma.nn: llollandalı ka
dın operetiııjjen potpuri. 5 - Zlehrer: 
Karnaval tocuklan (vals). 6 - Rubin-

stein: Kostümlü balo suitlndcn: To
reador ve Endülüs. 22.00 l'tfcmleket 
saat ayarı, Ajans haberleri; ziraat, 
Esham - Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
borsası (fiyat). 22.35 l\oliizik (Chopin
io piyano eserler! - Pl.). 23.00 l\fü

zik (Cazband - Pi.) 23.25-23.30 Ya
rınki program ve kapanış. 

-Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus man.toluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek 
fantazi rodier, moreau, har
ris, tweed ve saire YÜNLÜ 
KUMAŞLARIN emsa!scz çe-

17650 lira muhammen bedeli olan 585 m3 moşe a.man kapalı zarf usulile şit, cins ve renkleri Beyoğ -
mübayaa edilecektir. Bu i>in muvakkat teminatı 1323,75 liradır. l lundaki BAKER Mağazala-

Münakasa 1/12/939 cuma günü saaİ 15 de Sirkecide 9. İşletme binasında rında her yemen müsait şart- 1 
A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ayni gün saat 14 e kadar lar ve UCUZ fiatlarla 
kapalı zarflarını komisyona vermeleri l~zımdır. Şartnameler parasız olarak ko- satılmaktadır ....................................... 
misyondan verilmektedir, (9389) 

Sahip ve neşriyatı idare eden BapnuharrlrS 
ETEM İZZET BENİC. 

Baaıldıi" 7erı SON TELGRAF Jılatb-

Ş EH 1 R 
TİYATROSU 

Tepebaşında 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 
ŞEUJ\IİN 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
BİR Ml1HA>;İI' ARANIYOR 

• 
HALK OPERETi 

P .. la ve Telp&f fabrlkuında 
Ctmal Arısaıı 

P A Ti KULLANINIZ 
Her türü yanıkarı kan çıbanlarını, meme iltibııP' 

farını ve çatlakları, koltukatı çıbanlarını, dolaJJJ•ı 
akneler, ergenlikler, çocukların ve büyüklerin bet 
türlü deri i ltihaplarını tedavi eder. 

, T. iS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 
Keşıdeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bu• 

lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYELERİ 
1 Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 " - 3000. - " 
6 " 500 " - 3000. - " 

12 " 250 " - 3000. - " 
40 " 100 " - 4000. - " 
75 " 50 " - 3750. - " 

210 " 25 " - 5250. - " 

Türkiye İş Bankasına paTa yatırmakla yalnız para biriktir• 
miş olınaz, ayni zamanda tallinizi de deneniliı olursunuz. 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Adet Tutarı 

10 Aiat ıemsi:yesl 
-!O Sakul Orta boy 
6 Mira 

MiltredaU yukarıda gösterilen H kalem aliıtı fenniye açık eımıtmeye JC 
muştur. 27 teşrinisani 939 Pazartesi günü saat 15 te ihnJesi yapılacaktır· ' 
olanların Sultanahmette tapu sicilli m!idürlOğünde müteşekkil komisyon• 
n<aat etmeleri il~ olunur. (9425) 


