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lataaı..ı N11n11 ewi7e Ne. N En Son Telgraftan Ve Haberleri Veren 

Yılların 
1Jles' uliyeti 

Bugünkü Maarif Vekili 
Maarif ve kitap işleri 
üzerindeki ..kat ve ha· 
taları ancak: taı.fiye ile 
a1ikalı ve muvazzaftıl'. 

lı:er babaya sorunuz: 
Çocuğunuzun okumastndan mem-

ıı.11ıı musunuz?. 

1 

1 

.ı\Jacağııruz cevap şudur. 

1 

- Eh .. Şöyle böyle. 
lier talebeye sorunuz: 
- Nasıl mektebinden, hocandan, 

l$tabmdan, ımlihan tar4ndan 
lııenınun musunuz?. 
Alacağınız cevap yine odur: 
- Eh .. Şöyle böyle
Gaze-telere bakınız; aynı hava, 

•Ylli sızıltı· hatta tenkit, şikayet! 
Dün de ~yni bahis üzerinde dur-

1 
d~k. Bugün de duruyoruz. Dava, 
'Iürkiye hacminde bır davadır. 
llugünün ve yarının, daha öbür 
l:iinün davasıdır. Yani, Türk mil
leUnın istikbali ile alakalı temel 
dava, kültür davasıdır. Yannı bu
Rıindeıı hazıriamıy a mecburuz. 
\'arının tür!dyesind okumamış 
tek vatandaş görnıiye, muasırı me
denıyet seviyesıne yüksclmemış, 
lıatta <>nun fevkine çıkmamış va- , 
tand~ bulumasına tahammü -
lJiınüz yoktur. Bunu yapmak, bu 
Rayeyc varmak, bunun yolunu 
iÇınak istiyoruz. Bu yol dili çet
l'efU :iınlisı bozu&, inşası sakat, 
tekniği ayarsız kitapla; bam usul
lerle, nümasiz vasıtalar ve ele -
fllaniar!a bulımarı::ız. Şımdlki id
<ilaJarda btı noktalar bu sakat -
lıJcıar üzerinde telçasüf f'..dı · or 

Polonyad da iğtişaşlar Be leniyor ! 
Prag Üniversitesinde Talebe ııe Alman Polisi 
Arasında Cok Şiddetli Bir Mücadele Oldu 

' 
Belgrad'da Çekoslovak aıe 

lehine nümayişler yapıldı 

• 
Si 

- ------ -- -----------------

bir İtalya da 
buçuk milyon 
daimi asker 

Kral bu yolda bir 
kararname neşre.ti 1 

Londra 19 (Hlb;w.i•- DU.n Bf'ftttii-1 
Jcn bir Kral ~tyanname ... indr. bir bu· 
('Uk milyon.. İtalyanın daimi sareUtı Al-
lıi.h alımda butundurulma15;1 rmrl't1i1 -

mektedlr. 
On haftallk bir .talim de,·rr ... i jç.W (3 • 

iınlan 1902. 190:\, 1910, ısıı ıQıfları 

ordu ka.d("o.°'unda iJlka ~Bt"(·C'klerdir. 

1 
Bundan ba"ka h.ilı-n <.:U:ıh altın:ı alın
mı olau mu,·ar.ıafbr, 1nllddf'U riııi 

1 

bitirdikten sonra da h·rh s f'dlln,~ye -
C'f'klrrdir. 

Val"mizin 
Romanya da 

tetkikleri 
1 

1 
Sinayadan sonra Bra- 1 
şova şehrine gitli 1 

alkan bloku 

italyanııı bu hafta 
teşebbüslere 

geçmesi bekleniyor 

A 

resmı 

ıv:usolini bitaraf Balkan bloku hakkında hazıt
ladığı planı alakadarlara bildirecek 

f"ans l~ (0U-tutj)- Jtalya tıiı.kiıae• 
tin:n ıtat\anlanta bitaraf btr blok YÖ
eud~ tttiıınf'k littre, IJİmdi)'t' kadar yap• 
tı 1 dJploJ:D.UA d.<"~cıelerdcn ~oura bu 
harta fçlııdr- r(-smt'JJ tcştbbuse r~ 
• :uıa ılJ'Df"klt'dir. 

!De,-'! l:lr.wre5 ca:ıet i, itaı a.nın bU
'ün Balkan \'(' Tona dC'vleUeriDe bir 
blok kili bakkmda haurladıiı plinı 
b cllrtte!"lnl Jaxmakta4hr. Bu p1in ••s
ı·tp riHdtfı takdirdf' u umı ir krn
ft ra.nH toplanarakbr. Bu konlerans!I 
İt:ıl;ı:a da bJr miişahıt cônder<'rek 1 -
UraK f'd rektlr 

~iz, sadece umumi görii:ntiştek 
~lıreyı ve hallan venyurırz. An
cak, bugUnkü nctıce, hatalar ve 
eksiklikler lızerinde blr mes'ul a
ranı.ak ve onu tenkıt mevzuu, mü
nakaşa hedefi yapmak !ktıza edi
YGrsa bugünıkü Maarif Vekili. bü
tün bu münakaşa ve tenkitlerin 

i Aim•n ordusunun Çekoslovakyayı ll!lallnl müteakip ffitıertn Ook !.Uhldıml nnda tcfUıjlerık bulundutu uman ahnnn r.-ıl 

Bukre.ştt• bulunmakta olan Vali ,.r 
Beledi;f' R<'isi J.Utfi 'Kırdar ~lnaya t 

da ziyaret ( tmlştlr. VaJh·t Propannda 
~ezaretinden hlr mllımandar refakat 

etmi!-ftir. Vall Slnaya parkını ve petrol 
ku.,·ularıeı ''e Kral sarayını .ı-tz.m~. Ke

ce ot.ehff: ,erefine bü>"'lik bir 1i)·arrt .. c-

İnıillı caı:ctelerı bu mu !ıt~ 1az• 
d lan yaı.ı arda İ~lnınm teşebbüs ve 
1r yreUnl t:ıkdlr r: tyorlar. Cud3.ı>etk
df'C .celt'11 habrrltre rore ita.Jya hiılt\ı
lllE-h Hod.lpf"1tr hukllm"tl ile dltcr M.-
71 d vleller arasındaki mcseJrlrrde mu
ta: ı& r la oynayarak mtuı3zaalı me
~tlelf'ri hallettnrk ti7t're lf"$bbüsatta 

bolu ma • kabul ..ı .. eıııır. ftol11 bu 
fikrini daha •imdJdt"n lh~u etnı' Ur. 

hedefi olamaz. Bu.günkü Vekil. ' 
ancak kitap işleri, program işleri, 
ı.ısuı işleri, teşkilat işleri üzerinde
ki sakatlıkları tasfiye ile alakalı 
ve muvazzaftır. Bugtln üzerine 
ııarmak basılmak istenen bir yara 
varsa bugünün değildir; yılların 
bi:riltintisidir ve .. bir neticedir. 
llöy!e neticeler uzun yıllarda hu
suı bulduğu gibi izalesi de ancak 
uzun yılların çalışması ile gide -
lilebilir. Cumhuriyetin ililnından 
bugüne kadar Cumhuriyetin is -
!~haline şamil kültür bünyesini 
bulmak, maziyi tasfiye etmek, ile
riye hedef ve veçhe vennekle uğ
raştık. Dilnlı:il yazımızda da işaret 
ettiğimiz gibi bu birinci safha, in
lrı!Ap safhası tarnamla.t>mıştır. Sı
ra, simdi ikinci safhadadır. Yani 
inşa· ve hedefe varma safhasında. 
Bunun için de bir inkıliıp liızım -
dır. Hakıkaten, asla oportünist 
<>lrnıyan yıkıcı ve her şeyi yeni -
den kurucu bir inkılap. Bunun 
için de genç Hasan Ali Yücel'tn 
ınaarifin bütün gunılük işlerini 
tııüsteşarına bırakıp dinamik ve 
11enç neslin devlet mekanizması 
içinde vermiye mtebur olduğu bir 
inıtihana hazırlık hızile rüye · 
linden sıyn!ması ve kültür ınkı -
la.bının ikinci safhasının pliınını 
çiı.nesi lazımdır. Ve Hasan Ali - J 

nin ~ahsiyeti de bunun için 'kMi
dit-. Söylediğimizi bugün de tek
rarlıyabiliri2: Bu planı başarmak 
ıçin iki yıllık asgari bir intikal 
devri lazımdır. Bu devre · ·inde 
l'ürk tipı kitap ta, program da, 
llsul de, imtihan tarzı da. eleman 
d'I. teknik ve teşkilat da hepsi ku
rulabilir ve .. bunu ı·apmak, dema
IOjinin kendisine ya. ·gara kopa
tat'llk fırsatlar hazırlamasına sa
hay boı; bırakmamak :izımdır. 
ti{er filan yıldaki talim \'e terbi
y~ heyeti reisi filan kö1ü kitabı 
ltabuı etmişse; falan yıldaki falan 
tınıum müdür şu ve bu hatalan 
Yapın~ da bütün in hatalar bir te
Selsüı halinde buııunkü nellcevi 
~Gğunnuşsa bunun manf'Vİ me.~'u
•u ancak o yıllardaki o za•lar ve 
0 rnes'ulivetlerdir. Acaba bugün 
0 rta •a atılar 'Pnkitlerin dolam -
ba~lı b ~ hedefi de bu mevzua do
ltunm "ın imklinına \'llrmak için 
l'llidir•. Bıı da. düsünfilmiyc ve 
<V<lınla""' va muhtaç a\Tı bir 
l<ılttad,.._, . 

Londra 19 (Hususi)- ÇekOllhıvıık

)ada Ahnanlann tedhht lta.reketl cil-
ılkçe artma.ktadır. Bokemya. ve 1'1erav
ya JJrotektorasındaki Alman makanıla
rına aI.zJJ emirler verUm.Jştır. Bu emir
ltre l'ört, S.heınya ve Moravya Al .. 
m&nıaş'iınıacaktır. Çek ttrma1arıruı Al· 
ma.n komtserlerl konmuştur. Skoda ve 
Sbrojovka sRih fal>rikalarmdakl Çek 
amele çıkanlmakta, yerlerine Alman 
amelui konulmaktadır. 

İşl'al ordusu zabiUeri Alman7a.claki 
aUelerinl ~ellrmeie davel edllmlşler

dir. BirJ;Ok Çek mek&epleri ordllDun 
binaya lbüyacı oldui'u baban..Ue ka
patılmq.tır. Geri kalan mekteplerde al

manca tedrisat mecburidir. 
Bununla beraber, halkın J)aslf muka

vemcU devam etmektedlr. Almanlarla 
Uışverit edUmemektedir. Konulan 
memnulyete raimen blrc:ok Çekler Mil· 
nl.Jt suikastını takip eden cünler d.I'· 

fmda üç renkli Cek rozellııi takmışlar
dır. Hücum kı&'alaruun hususi müfre
zeleri bu rozeileri sökmekle mesa-ul ol
muşlardır. 

Pr&l'da ,., difer Çekoslovak şehirle· 
rinde tevkif edilenlerin miktarı sekiz 
bini bulmuştur. Bunların bir kısmı tah
şlt kamplarına rönderlhnektedtr. 

Pral' poJiginiD Kİiii raporlarına na
zaran, .reçen eylfal ayındanberl Vlata
,.a nehrinden hücum müfre:ıelerlnt a

it et.uz nefer ('ıkarılmışt.lr. 

l'Ç KİŞİ DAHA KURŞUNA DİZİLDİ 
Parb 19 (llususi)- Prardaki son 

nUmaylşler dolayısllt> idam edllr-n do
kuz Ç._.ı.. ta.lebeslndf'tı baş'ka, üç klşlnln 
daha ku"'funa ifufidlğl blldlrllm•l<ledlr. 

Eski ('umburreisi Dr. Bene, bu i- J 

darnlaru1 cinayetten başka blrşey ol
ma.da.tını. bu cinayf'tlerln intikamı ah
naca.(ınt, Cf'lto'=lovakyada müthiş btr 1 

1 Ki SACA ı 
Her zaman tarih teker

rürden ibaret mi ?. 
Tarih tetkikt:llerlndeıı biri ya..ayer: 

Eiki B.omada, servet. 11.ahu.Jn.i cizleri 
haili, lki tekerlek üurlnde ayakta du
ra.ıı vr dleri ile etratma pa.rıı daiıtan 

bir adam olvak rMmederlermiş! 
Zaaıanla bet'Şe'Y drfifiyer. Bir kere, 

şimdi. wr\'et tlmsall olan ada.mın c•R 
batlı değil. bll&kls a.çık&:iı2d.ü.r. Sonra 
da, iki tekerlekli araba üzerinde deiil. 
otomobil lcinde clder. sonra, etrafa pa
ra daiıtmaz. etrafta daha ne var, nt 
yok, diye bakınır. 

ller zaman, tarih tekerrürden lba 
ret dl"ijJdir. • • 

teıTör bökıim Mdjjğünö sö !emiştir. makam.lan da Ce-kmilovaky&nın büyiilr. 
bir ltıişaf l(lnd• oldu!nno tasdik el
mrk&edlr. Aşaiıdakl mmtaka1arda örfi 
id'lr<" nan edilmiştir: Prag ve civarı, 
RlıMin'!, Beraaa, Horehov~. 

Doktor Beııeşe bale! oluı Hacla& tn
klf edllmlştlr. Almanlar ise llachanıa 
ha!<ıta oJdujunu ve buyüzdeıı dısarı;va 

cıkmadıtını bUdirm~ktedirler. 

POLONYADA İSYAN BAZIRLlltLAlll Alman isUhbaraı bürosu bu tt"dbirin 
Alınuılıı.ra talltlk edllmlJttetıııl bil -
dinaekıt:.dir. Jlallveler, ı.i7atnııl&r ve 
oteller saat 22 dr-a ltilta.ren bpumak
tadll'lar. 

ı rllmlttir. '\-'ali Slnayadaki bircok )'er

leri ktklk eldkte:a •nra f .. rato'·a7a 
harekd dmisUr. Yolda kar mmtaka
smda bir müddei. ıeva.ııtktd cdtlr-.ttk ln~ 
SJ>9rlan m&lıalll cezilın.lştlr, 

Londn 19 (Hususi)- Amstt-rdam -
dan blldlrUdliine göre Polon;rada Is· 
nıı ıdlınl7eUnt yaşatmak için ri•ll bir 
teşktlit vücude getlrUmlştır. 

PRAG tlNİVERSİTESİNDE 
ALMANLARLA MtlCADELE 

Londra 19 (Hususi)- Re""1i Alman 

Papanın 
tavassutu 

Telefon mah.aberatı durmuştur. 
Diin 4f' iie 9ene müddeUe kapatıl 

(Devamı S ün-cii saldfede) 

yeni sulh 
umuluyor 

İki gündür 
dükkandan 

çıkmıyan adam 
Kepenk açıldı, dük~an 

sahibi ölü olarak bulundu 
Almanlar geniş mikyasta muharebe olmadan Mercanda Uzunçarşı caddesin-

de hmlavatçılıık yapan ve ayni 
sulhun teessüs edebileceğine inanmıyorlar dükkanda yatıp ıkalkan Sadullah 

Paris 19 (Hususi) - Papanm Ber- yanın aldıg vaziyet dolayısi!e ojtlu Murat isminde biriılln iki 
!indeki vekili dört defa Başvekil- g~ernediğini beyan etmiştir. gündenberi dükkandan c;ılırnadı-
let dairesine uğramıştı.-. Papalığın Fakat buna mukabil muharebe ğını gören komşuları polise haber 
sulh lehinde bir tavassutta bu - iktısadi bakımdan cihanşümul bir vermi~erdir. Kapıyı açarak dük-
il.unmak imk:iınlannı ar~tırdıA't şekil alnuşt.r. Musolini demiştir ki: kana giren memurlar Muradı dük-
şayiası dolaşınaılı:tadır. - Artık bir sulh ekon<Ymisinden· kanın ortasında ölü olarak bul -

SİLAHLI SULH bahsetmek manası.z.dır. Bundan muşlardır. Yapılan muayene neti-
IWma 19 (Hususi) - Musoılini sorıra bütün Avrupa milletleri si- cesinde Muradın çekmekte oduğu 

korpol'asyoınlar komisyonunun bir !ahlı bir sulh halinde ya:şamağa , kanser hastalığından öldükii an -
toplantısında, muhar-ebenin İtal - (Devamı 3 üncü sabifede) J ]aşılmıştır. 

J 
Rejisörü: 

İskender Fahreddin 1 

·- ME.MLEKEiiMİZDE MÜHİM BİR SAN' AT HADiSESİ

ÇQK HEYECANLI ve ORiJiNAL BİR FiLM: ------- ----··· -·--------·-
BAR ÇİÇEKLERİ 
İ•tanbal halkını şimdiden merak 
ve heyecana düş6.ren bu film 

acaba nerede ve ne zaman 
.. t ·ı k?1 gos erı ece ...• 

Şimdiye kadar hi1: bir filmde 
Muhteşem sahneler .. Göz 

görmediğiniz yeni artistltr .• 
kamaştırıcı dekorlar .. 

Yakında vereceğimiz tafsilatı bekleyiniz! 

ı(De\'1lmı 3 'Ö1M.'11 n.hM'ede> 
İtalya 8'u;\'ekill Musolintnin Yfh• 

reslmlcrtndrn 

Bir vapur battı, 140 
kişi boğuldu 

Londra 19 (Huı,nsi)- . imal dent - ı )·arah Harviehc rıkanh:..ıı.-uT", 

~inde ~lmon Bollvar h.:mtncle 8"8 ton- 59 aiır ;ran.h TU'tltl'. Ka(' ki!iinin tlt-
luk ve dort 7üz y0Jcoy11 bimD bir Do
landa vapura mayine ('arpmış v" bat
mq:tır. 140 lri$1:nln boiulmtı!J oldatu 
zannedfltyor. Knrialanla.rdall !6t 11:1"1 
İncilterentn arlt sahiline ı-ettrilmi: -
lerdir. Bunlardan ellisi yarahdır. 

Amst.rdam 19 (A.A.)- 8369 toıılak 
«Slmon BoHn.n imıtndeki Dolanda 
vapura İncilt.ttP sahlltntn a("ıfında IJlr 
maylnt çarıımı.tt..r .. imdiye kadar ]ff 

ÇERÇEVE 

:tik oldutu henii:t. malôm dri'tldir, 
Londra 19 (A.A.)- Amil'alllk ma

kamı bu hidi~f'nln incilb: tln.rt't ·\'a
:Pnrlarllr bltara.f vaeurtann mutad yol
lanna bunhın batırmalt makndile ha
ber \:ermr-1 r- mayinlf'r dok.en Alman 
hıik1imettnfn hukuku duYt'1 kafdt'leri~ 

:r..e ''l: tn~nlılı: vaı.ifelerin(' riaye-t tt
m~dlfine 7ffll bir mlq,J tf" 1til t-ltlttnl 
ber.ın tlmf"k&fodlr. 

Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-4-

İŞLKll.İN SAl'ISI VE SERLEVBALARI 

Müşahhas ('trçt-vede ma.artf me ·eıelerlmtt, benim tasnifime sott 14 tane. Bu.m
lar, bir 4at sllslle>lnln belllbaşlı U blrllil clb~ blru l>İİ7Ü vilıld. Teker ldter 
mürekkep iş l'ruplarını l'öste.re.n bu vihldlerJ '•beletttrdlkoe meselelerin 1tayı

amı ~faltmı ohtruz. lte.slrsl'ı birf'r topluluk ltadeslle maarif meselelf'rimiz 
bence •ocmatlk •larak ,unıardır: 

1- ANA FİKİll - PLAN ... 
t- OKUTMAYI GENİŞLETME ... 
3- YEriŞTiRicirt YETişT tn. 
4- MEKTEP Kİ'l'APLAllL •. 
s- AHLAK VE DİSİPLİN_. 
- DİL VE ISTil.AH ... 
7- tlNİVERSİTE-

- POLİTEKNİK._ 
t- YABANCI PROFESÖB.-

10- AVRUPAYA GÖNDERiLECEK T,UFBE. 
U- SA.'1'AT VE İLİM HAREKETLERİ~ DOGURMA VE KORl'llJA .• 
lZ- BALK TElmİTI:Sİ... 
13- DCNYA .ıı:L'LTtJıt'NiJ NAKİL .• 
14- KÜTtiPHA.''E VE MÜZE ... 

Bu 14 meselenia içinde. biıtnn dlm:rıulaki örnekierindea iıstünkorıi kop)·e 
edilmif olarak tatbiki istendlli halde bJr türlü becerilememiş ve ayrıca hlc dü-

1 ıünlilmemif v~ tatblk Mllmenıiş i ltt var. Sadece serlevhalarını koymakla ken
disini yarı yar.. a ltade edett"k kadar derin bir ibtfyaç bedaheU temsil ed"n 
meseleler. kronolojik bir ahenk i<'lnde kafannzda bDlür1a madan maartr da"Vamı~ 
büyük ~\'ZllUD& llVU$a.11Uyacakhr. 

Be mt-selelerden her etin iki tanes.ini. en dinamik haUarla belirtmt'A:e <>alt 
caiun. 

Öl•ü: 
Ellndeki pösteki.Jlin tek teli üstünde mıethole datm1 deliler Klbi, da.va:rı tr'k 

'fe basi~ bir mr ·ele halinde 1-;r.af etmtk biftnlyorsa.k., en kaba Rrlevha "Vf' lı:rm-a.t-
yet planında olsun, ı~ l<m:ıs ·;mııurıw NECİB FAZJL KISAKÜREK 



. Son TelgrC'f. 

ihracat 
birliği 

TALİSİZ ETRÜSK 

VAPURUNUN BAŞINA GELENLER. 

Meşhur Etrüsk vapuru tamirden çık
mış! Cok şükür, toplar atılsın! T~
belerlni yapmışla.r, bazı ca:ıetelerin ri
vayetine ı:-öre ıı. baular.ına cöre de 
10,5 ::!! ::::=·~ ancak gldelilli]'or -
muş! Buna da tükür_ Ya, inadı tutsa 
da: 

- Hiç gltmiJecejim, dese.. Elden 
ue gelir?. 

İşin asıl tuhaf ta.rafı, Etriisk vapu
runu, bundan sonra, her üç ayda bir 
mutlaka tamire sokmak lizım imiş,_ 

Aksi halde «Çabalama kaptan ben gi
demem» diyecekmlş! 

Me ele anlaşılıyor: Etriisk tein, bir 
de, tamiratı mütemadJye amele§i kad
rosu teşkil etmek lazım! 

ELI r:.RiN niLL'-'DEN 

İSTİKBAL ANLAı"'\<IAK 

Bir gazete, yeni bir tefrikaya. baş
hyacağını ua.ıı eclJyor: Eserin ismi: El
lerin dili, im.iş? 

Alimler, insan ellerinin istikbalin 
aması olduğunu soylerlermiş! Tefri
kayı ner.l'edecek olan ~rkada.şımız, el
lerin nesini yazacak, bilmiyoruz. El 
Dmlnl merak ediyoruz. Biz de okusak 
da, 1; tlkbalimizin nice olacağını anla
sak! Çünkü, istikbali, bagünkü hali
mizde pek parlak görmüyoruz. Biz1m 
bir matbuat cemiyeti vardı. Söylendi
ilne göre, o da ortadan kalkıyorm~! 
Halbuki, Allah razı olsun, yardım san-, 
4bğ-ı. imdadunııa yetişirdi. 

EDEBİYATTA YE.Vİ BİR 

ŞEY VAR MI? 

Şair Halit Fahri, yazdığ-ı bir yazıda 
fÖyle soruyor: 

- Edebiyatta J'enl blrşey var mıdır? 
Elbette vardır, üstad! Baksana, ede

biyat kitaplarında bir sürü yanlışlar 
varmış! Bn, az şey mi?. 
2debJyat sahası, carp cephesi mi ki, 

hiçbir ,.ey olmasın?. Elbette ıüriiltti. 

patırtı, münakaşa, çarpışma olaeak.. 
Meşhur sözdür: 

Barikai hakikat müsademeı efkardan 
çıkar 

95 KURUŞA ÇEKİSİ 

ODUN VA&MIŞ 

Ne g-arlp şeylere tesadüf ediyoruz. 
Son Posta refikimiz de, şöyle diyor: 
cOdunun çekisi 95 kuruşa.. Fakat müş
teri yok.,> 
E blradeT, gözume mi inanayım., sana 

mı?. Daha bir hafta evnl ev için alı
nan odun!lll parasını, çekisi üç liradan 
ödedim. 95 kuruşa mı?. Nerede bu 
bolluk?. Yerini göster de, gelecek kış 
için de alalım. 

Sonra, bu ar!'adaşımız, galiba, ihti
kar mevsimlerini de bilmiyor. O:lun 
fiatları şimdi pahalı olnıayıp da, ne 
zaman pahalı olacak?. Temmuz orta- l 
sında mı?. 

YİRMİ SE1'"E KONUŞlUIYAN 

KADL"'I' OLUR MU?. 

İngiliz gazeteleri haber veriyor: 
Bir Londralı alim, tamam yirmi sene 

çalışarak, fransızcadan ingiliueye bü
yuk bir lügat kitabı yapmış! 

Alim şöyle diyormuş: 
- Ben, bu liıgati kendi çalışmama 

ve bilgime medyun değilim. Karıma 

medyunum.. Cünkü, karım, tam yirmi 
sene müddttle benimle hiç konuşma
dı. Ben de; bu Iüatl vücude getire -
bildim. 

Böyle hatun, hepimhin başmal. Fa
kat, biz, yirmi sene hiç konuşmada.o. 

duran bir kadın bulunabileceğini ta
savvur edemiyoruz, Her moda değişi
minde, kocasına bir cümle söylese, ba 
bile kafi! 

Galiba, Londrah alimin şimdi mü
kemmel olduğu söylenen lügat kitabı
nın yanlışlan da, bizim edebiyat k.ltap
lan gibi, bilahare meydana çıkacak.. 

AHMED RAUF 

ihracat daha sağlam 
esaslara gore 

teşkila tlandırıh yoı 
İhracatı daha sağlam esaslara 

göre teşk.ilatlandınnağa karar ve
ren Ticaret Vekfileti şehrimizde bir 
cihr:ıcat birliği> teşkilini karar -
laştmnıştır. 

Pek yakında kurulacak olan bu 
birlik her ihracat maddesini ala
kadar eden branşları muhtevi bu
lunacaktır. Aynca her madde için

1 de ayrı bir iş bürosu faaliyet gös-
• terecektir. Bu suretle birlik; ih

racat kanunu hükümleri dairesin
cfe faaliyetini müsbet sahalarda 
teksü etmiş olacaktır. 

Di!:{cr taraftan geçenlerde İzmir
de kurulmuş olan ihraç birliğinin 
de mesaisi daha iyi tanzim oluna
cağı gibi kontrol altında da bu
lundurulacaktır. 

----<Jo----

İngiltere ile ticaretimiz 
Öğrendiğimize göre. İngiliz iaşe 

nezareti İstanbuldan ve Ege mın
takasın.dan toplu bir şekilde iaşe 
maddeleri satın almıva karar ver
miştir. Bunun üzerine ilk parti 
rni.lbayaata başlanmış ve mühim 
miktarda üzüm, incir partileri. ha
zır lanmıştır. 

İngiliz mümessilleri ile Anka
rada yapılmakta olan iktısadi ve 
ticari müzakereler de son safhaya 
gelmiş bulunmaktadır. 

---O-

Belediye memurlarının 
tekaütlük hakkı 

Dahiliye vekaleti belediye memar -
!arına tekaütlük hakkını verecek olan 
kanun projesinin esaslannı tesblt et
miştir. Bu proje ile belediye memurlan 
için kabul edllmesl düşünülen formül 
devlet memurlaruun tekütlüklerine 
mümaslldlr. Proje bugünlerde son şek
lini alacak ve Başvekilete gönderile • 
cektlr. 

Bir para cezası yüzünden ... 

Diğer taraftan yine Dahlliye VekileU 
tarafından devld memurları lçin ol -
duğu ~bi belediye memurlıın için de 
bir memurin kanunu haW'lanınıya ba.ş
lamıııştır, 

Meşhut suçlara bakan Sultanahmet 1 da bir üzerime hücum etti kL Dar fır-
ı Wıcü sulh ceza mahkemeslnln kapı- ladıın kapıdan dışarı!. Derken efendim 
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mndan süzülen orta J'aşlı davacı ile 
ondan bira11 daha ren9 rörönen ma11-
aan mübaşirin deWetile yerlerini al
tılar. 

Hakim Mtinip evrakı okuduktan son
ra sordu: 

- Ba7an Feride, davanı anlat ba
kalun.. Ne lst.iyorsan! 

Ve feridc anlatmaia başladı: 
c- Bu Nazmiye benim kiraladıimı 

medresede oturuyor. Bir odasını ona 
Termlştim. Evvlekl cün çoeuium has
talanmıştı. Belediye doktoruna çağır
dım. Geldi. Muayene ettL Giderken de 
Nazmlyenln kapı önüne yıfmııl olduğu 
ıuprllntülerl gördü. 5 lira belediye ce
nsı yazdL Halbuki ben 5 lirayı nere
den bulacaktım? 1 liram dahi olmadıiı 
için yavrumu muayene için belediye 
doktorunu çafırmıştun?. Bittabi Nu
miyenln yüzünden baflDI& relen bu işe 
çok kızdım ve akşamüstü o rellnce: 

c- A kızım ben sana kaç defa rica 
ve tenbih ettim. Süprüntüleri kapmm · 
inüne dökme diye_ İtte bak 5 lira ceu 
J'&zdılar. Bunu kim ödiyecek?. 

Nazmiye bıına bir kızsın... Bir kıs
am?. İnan olsun ba7 hakim rözlerinl 
tôyle bir fincan gibi J'erinClen fırlattı 
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- Hekim ne demiş? İlaçtan baş
ka bır şey vermemiş mi? 

- Annesıne, giderken: cBı.ı., in
ce hastalıktır. Çabuk geçmez. Çok 

dıkkat e·melisiniz .. Üzmemelisiniz. 

G lı yemekler yedirmelisiniz .. 

Eğ bu ilaçlarla ıyiliğe yüz tut-

a, muhakkak su.rette bir da

ha doktora göstermelisiniz!> de

m ş. 
- Sen kulak verme doktorun sö

zu Onlar haı.talarını korkut -
m k ısterler. Eğer her hasta, he-

n dediği zaman ölseydi, yer 

u de insanı kalmazdı. 

- Doğru söylüyorsun Ali amca! 

Fa a , bizim Sa ıh dayı çok telaş
ınce has a:lık• vebadan, gizli 
dan, tifodan, kuduzdan da

h k ırkunç bir hastalıktır. Diyor 

v A enin hayatını tehlikeli gö

ru\: r. 
- Sen Salih dayının sözleriın.e 

.ku .,:erme! O biraz dünya dolaş-

. K ndinı çok şey bilirim zan-
r amma, hiçbir şeyden haberi 

r Şimdiye kadar cince has

n ham.do sun köyiımü2de 

ırk' i )O tur. 

n de ö e bil yorum. Lakin 
a dırmak ve teskın etmek 

açtı afnnı, yumdu gö11ünü-. Söyleme
diil bir sözü bırakmadı!.» 

- Ne dedlT 

* Tozkoparan, Taksim, Dolmabahçe 
gazhanesi, Nişantaşı Valikonağı karşı
sındaki yeşillik sahaların planları Na-

- Şey .. Çok ayıp şeyler!. fıa Vekclleti bahçeler mütehassısı Lov 
- Meseli canım.. Bir tanesini, en tara!ındao tamamlanmış ve imar mü-

ağınnı söyle!. dürlüğüne verilmiştir. 
Feride biraz düşündü.. Tereddü' e- * Prost salı günü Bursaya giderek 

der ribl oldu. Sonra söyledi: Bursanın imar plılnı mukavelesini im-
- Sırtını kira7a veren sopa acısına zalıyacaktır. 

da7anır! diye başladı, söylemedlğl kö- * Floryada belediye tarafından yap-
tü söz kalmadı.. tırılan gazinonun inşaatı bitmiştir. 

Hakim Münip suçluya sordu: * Adliye sarayının yapılacağı İbra-
- Bak, sen Ferideyi tahkir emılşsln! himpaşa sarayı ile umumi hapishane 

Ne diyeceksin? civarındaki arsa, ev ve dükkanların is-
Nazmiye haykırırcasına anlattı: timlakine başlanmak üzeredir. Bu is-
- Ah bay bikim, sen bu Feridenin timlake elli bin lira ayrılmıştır. Kö_~-

nasıl bir insan olduğunu bilsen, bura- başındaki Firuzağa camiinin etrafı park 
da ona söz bile söyletmezsin! Evinde haline konacaktır. 

* Maya fabrikasının mayaları sıhhi 
görülmüştür. Ekmekçiler cemi.yeti ta
rafından tayin edilecek iki büyük fı

odama reldl vırvır başladı söylenmiJ'e- J ~ında bu mayalar tecrübe edilecektir. 
Başım şişmişti. Odamdan kovdum. Po- ) 
lis fağırmı!J.. Bana hakaret etti diye .. , •-• ...... ...,,...,.,... ...... -• ................... - ................... _, ............... . 

klrac17ım. Amma ne rahatım var, ne 
huzurum! Çocuğu hasta olmuş, ben he
kime fitmedim diye kudı .. Akşamüstü 

davaya kalkışmış!. Hepsi J'alan!. iladesile sabit oldu. Sana Turk ceza 
Bakim şahitleri de dinledi. Sonra ka- kanununun suçuna uyan maddesine gö-

rannı tebliğ etu: re beş ıün hapis ve bir lira da para 
- Nazmiye, senin FerldeJ'e hakaret cezası veriyorum .. Bir d 1 1 tut! 

1 
ettiğin gere!' ikrarın, gerekse •ahltlerln Ev sahibinle iyi fe(lln! .. 

, ' 
Mehmetçik Geçiyor 

'-===• Yazan: İskcnd•!r F . SE .. TELLi -'===I 
Orada çabuk iyi olur. Siz ince has
talığın ne demek olduğunu bil - 1 
mezsiniz. Buna şehirde cverem 
tıastalığh dcrler.:ıı diyor gözümü
zü korkutuyor. 

- Dedim ya. O çok bilgili bir a
dam sanır kendini. Her zaman or
talıgı boş yere telaşa verir .. Size 
hediye ettıği öküzler gürültüye 
~itmesin diye Ayşenin iıstüne dü
şüyor. Hele şu kış geçsin.. Bahar 
gelsın.. Çiçekler açsın.. Kırlar ye
şillensin. Ayşenin o zaman bir 
şeyciği kalmaz. 

- Ben de böyle düşünüyorum, 
Ali amca. Biraz daha vakit geçsm 
Qakalım. Su ilf.çları içsin bir kere. 
Eger iyileşmezse, o zaman ger -
çekten bunun bir cince hastalık> 
olduğuna hükmederiz. Çaresine 
bakarız. Salihin dediği gibi şehre 
götürürüz, büyük hekimlere gös
teririz. Salihi de incitmek istemi
yorum. Çok seviyor kızımı .. 

Ali amca gülümsedi: 
- O, kızını seviyor. Sen de, o

nun verdiği ökiızleri seviyorsun! 
Ne o, Ayşeden... Ne de sen, öküz
lerden ayrılamazsınız. En iyisi bu 
işi biran evvel bitirip şOylece bir 
düğün yapm~ hepsinden hayırlı 

çalışan öküzleri gözüniın önüne 
getirdi: 

- Hakkın var. Salih de bunu 
istiyor. Geçen gün hacı eyzeyi bı
ze "'Öndermiş. Fakat, hek]mın söz
leri korkutuyor beni. 

- Ne demiş hekim?. 
c- Kızınızı iyıleşmeden evlen

dirirseniz, mezara çabuk götu -
rürsünüz!• demiş. Bunu duyunca 
tüylerim ürperdi, Ali amca! 

* Ayşenin babası bir taraftan. kı-
zının hastaj.ğına üzülüyor, diğer 
taraftan da öküzlerin geri gidece
ğini düşünerek m.eraklanıyordu. 
1braohimin eline ihtiyarlık gün -
!erinde bir nimet geçmişti. Ayşe
n.in yüzünden rahata ereceği sıra
da onWl da hastalanıvermesi, İb
rahimin işlerini altüst ediyordu. 

İbrahim, kahve ocağından ay -
rıldı. Köy muhtarı kulağı delik bir 
adamdı. Acaba Ayşe hakkında baŞ
ka duydukları, •bildikleri de var
mıydı? 

İbrahim ağanın kafasından şim
şek sür'atile gelip geçen bu şüp
heler onu yolda giderken de dü -
şü-ndürmüştü. 

- Ya Ayşe ölürse? .. 

Muhtaçla· 
ra yardım 

Bekçi paralarına k üçük 
bir zam yapılmakla 
temin oluna bilecek 
Askere alınanların muhtaç aile

lerine yapılması icabedcn yardı -
mın, bazı yerlerde istenil'diği gibi 
yapılamadığı ıgörül:mektedir. Bu 
hususta yeni bir tedbir olmak üze
re beledivece bir talimatname ha
zırlanma5ı kararlaştırılmıştır. 

Talimatname ile, evlerden alı
nan bekçi paralarına küçük bir 
miktarda zam yapılması derpiş o-
1 unacaktır. · 

-Bu para ancak hal ve vakti ye
rinde olanlardan alınacak ve ay
nen muhtaç asker ailelerine veri
lecektir. 

~~---oo>-------

Devlet Demiryollarında 
imtilıanJnr 

Devlet Demiryollannda münı -
hal memuriyetler için geçen ayın 
16 sında şehrimizde ve Ankara ile 
İzmirde yapıldığını y~zdığımız im
tihanın, bazı talipler arasında tek
rarı zaruri görülmüştür. 

Bu ilk imtihanda tam numara
nın üçte ikisi nisbetinde not alan
lar arasında ayın 20 inci günü 
Sirkeci, Ankara ve İzmir işletme 
müdürlüklerinde ikinci bir şifahi 
tefrik imtihanı yapılacaktır. 

-<>---
.Belediye tekaüt yetimlerinin 

maaş yoklamaları 

~ 111L.v 
Gelin de pazarlık 

yapmayın! 
Şu pazarlıksız satış kanununun asla 

tatbik edilmemekte olduğu en çok ya
zılan mevzulardan, en su götürmez ha
kikatlerden biridir. Halin böyle oluşu 
gayet tabiidir. Esasen aksinJ zannd -
mek ı:-arip olur. Çünkü, bu kaııunun 
hükümleri ve yapmak istediği iş, mem
leketin umumi bünyesine, adet ve an'a
nesine uygun değildir. 

Her tarafta hani harıl pazarlık ya
pılmaktadır. Bu pazarlığı yapan kim?. 
Herkes... Müşteri, ben, siz, o ... Esnaf .. 
Hulasa hepimiz ... 

Son zamanlarda. pazarlıksız satış ka
nununun tadil edileceği veya büsbü
tün ortadan kaldırılacağı şayiaları çık
mıştı, Ne oldu, bilmiyoruz. Muhakkak 
olan şu ki, bu kanunu bir aıı evvel 
kaldırmak, piyasaya büyük bir ferah
lık verecektir. Çünkü, pazarlıksız satış 

. kanunu, esasen had devresinde bıılu
nan ihtikar için, yeni bir vesile ve 
fırsat olmuştur. Tatbik edilmiyen, e
dllemlyen bir kanunun ne lüzumu var? 
Derhal kaldırmalı ve kalktığı da halka 
bütün neşir vasıtaıa.rile ilin edilmelidir. 

Size, yepyeni bir hadise anlatayım: 
Şehrin büyük mağazalanndan biri

ne, yakınlarımdan bir bayan kumaş 
alm1ya gidiyor. Bu mğaza, şimdi de
ğil, eskidenberi pazarlıksız satış yap
tığı iddiasında olan bir muessesedlı'. 
Bir kumaş beğeniliyor. Fiatını soru
yorlar. Müessese sahibi: 

- 14 lira diyor. 
Cevap veriyorlar: 
- PahalL. On liraya bırakırsanız 

ahrız. 

- Nasıl olur, efendim?. Hem biU
yorsunuz ki, pazarlık memnudur. Bizl 
pazarlığa teşvik ve mecbur ediyorsu
nuz. Daha aşağı fiata idare etmez. İda
re etmiş olsaydı, sizden fazla ister mi7-
dik? 

Fakat, birkaç dakikalık ıınıırdan son
ra, netice maliım! Kumaş metresi on 
liraya satın almıyor. 

Görıiyorswıuz ki, ekseri müessese-
ler, pazarlıksız satış kanununu, müş--o---
teriye karşı yeni bir ihtikar vasıtası 

Hususi idareler ve İstanbul -
Ankara belediyeleri tekaüt sandı
ğından maaş almakta olan müte
kait, dul ve yetimler rna~ yokla
malanna önümüzdeki hafta için
de başlanacaktır. Yoklama venni
yenlcre maaş ödenmiyecektir. Ay
rıca İstanbul Ziraat Bankasında 
bu ·kabil ımaaş sahibi için yapılan 
iskonto muamelesi de, yoklamıya 
~itmive.nlere tatbik olunmıya -
~aktır. 

Parti Genel Sekreterliğinde olarak kullanmak istiyorlar. 
münhal katiplikler On liraya satabildiği kumaş için, 

Cumhuriyet Halk Partisi genel on dört lira lstiyen müessesede, hüıı-
sekreterlik bürolarında Qazı k.i - niiniyet aramak safdillik olur. 
tiplikl<t:"i münhaldir. Bunun için REŞAD FEYZi 
lise mezunları arasın<ia bir imti- • •• u .. o u u o u •• u .. u •• 

han. açılmıştı~. ~m:~h~ önümüz- Gureba hastahanesi dahiliye 
deki ayın 1 ıncı gunu Ankarada kısmı hüyültülecek 
Parti merkezinde yapılacaktır. Ka- . . . . 
zananlara 100 _ 120 lira arasında Şehrırnızdekı hastananelerm ge-
a:r lık ve aynca da buna ait mesken nişletilmesi faaliyetine devam o-
bedeli tediye olunacaktır. lunmaktadır. C&rahpCliada yapıla-
.. .... •• •• •• .. .... .. ...... , cak ola:n ilave tesisatından sonra; 

şimdi de Gureba hastahanesi dahi
liye kısmı büyültülecektir. Bu işe 
16 bin lira sarfolunacak ve bitir
me işine önümüzdeki ay başlana
caktır. 

Sirkeci 
caddesi 

ıSür'atle 
için bazı 

kılması 

genişletilmesi 
binaların yı
kararlaştı 

Belediye reisliği Ei.i:rkecide tram-, 
vay caddesini genişletmeğe karar 1 
vermiştir. Bilhassa Şahinpaşa ote-ı 
inden dört yol 'ağzına kadar olan 
cadde çok dar görülmektedir. Bu
nun için bazı dükkan ve binalar 
yıkılacaktır. 
Yıkım işine evvela Hocapaşa -

dan başlanacaktır. 
Yıkılmaları için istimlakleri icap 

eden bina ve dükkanlar da beledi
yece tcsbit edilerek Dahiliye Ve
kaletine müracaat olunmuştur. 

Vekalet Belediyenin bu müra -
caatini tetıkik ve kabul etmiş ve 
bu yerlerin istimliikleri hakkında 
istenen menafii umumiye karan 
dün Belediye reisliğine tebliğ o
lunmuştur. 

----or:-----
Türk borcu tahvilleri 

kuponları 
Yüzde 5 faizli ve 1937 senesi 

Türk borcu tahvillerinin müte -
addit kuponlarının - Şark demir 
yolları Türk anonim sirketi tas -
fiye memurlannın talimatına tev
fikan - öd<:'nrncsine .ayın 20 inci 
gününden itibaren Cumhuriyet 
Merkez ve Osmanlı Bankası tara
fından başlanması kararlaştırıl -
mıştır. 

-0----

İki memur lazım 
Dahiliye Vekaleti, viliyetlere gön

derdif;i bir tamimde bazı yerlerde va
lllerin 'maiyetlerindeki memurların ca
l!şmalarlle alakadar olmadıklarını bll
dlrmiş ve genç memurların iyi yetiş
meleri için murakabenin hi.zumunu ha
tırı atın.ıştır. 

Diler bir tamime göre her memu -
run kcııdJsine geleu işleri her s:ıfhada 
takip ve bıtaç etmesl lazım gelmekte
dir. İşlerin silrtıncemedc kalmasına 
kat'\yyen meyruın verilmiyecektir. 
İşleri zaruri bir sebebe müstenit olma
dan tehiri veya tereddütlü muamele -
terle sür .. ncemedr bırakılması \'Cya ge
cl.ktlrilmcsi, alakadar memurların ki
fayetsizliğine, üzerine mes'uliyci al -
maktan kaçındığına veya kötü istek -
terine verilecek, haklarında takibat ya
pılıwaktır. 

--o-
Memba suları 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kfileti, bilhassa büyük şehirleri
mizde sarfiyatı fazla olan menba 
suları için bir talimatname hazır
lanma.ğa karar vernliştir. Talimat
name menba sularının de.polarda 
sıhhi şekilde doldurulması, ka -
palı ve açık sahşlaırda sağlık ba
kımından aranacak şartlar hak -
kında hükümler bulunacaktır. 

Bu su:> 1 sorulmalıdır 
Bir kısım mektep kitaplannda yan

lışlar bulunduio iddiası bir çorap sö
küiü ıibi devam ediyor, Ve maalesef, 
iddiaların bir kısmı da birer birer ta
hakkuk ediyor .Mektep kitabında yan
lış bulunması hazindir. Hatta, talebe
nin eline verdiilınlz kitaplarda mü
rettip hatası dahi bulunmamalıdır. Bu 
dünyanın her tarafında böyledir. 
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Belçika'ya Taarruz Edecekler mi? 

Fakat, işin asıl hazin tarafı, yıllar

danberi Vekaletin bu yanlışların ne
den farkına varmamasıdır. 

Bu;rıinkıi değil, fakat, dünkü talim 
terbiye heyeti azasından bu sual so -
rulmahdır. 

BURHA.'lltl CEVAD 

zara gitmeden Salih davıya iade 
etmek lazımdı. 

İşte, İbrahim bunu düşündükçe 
zıvanadan ~ıkıyordu. 

Yolda dostlar.ndan birine rast
la<lı. 

Adem baba. 
Bu, doksanlık bir ihtiyardı. Köy
de Adem babanın hatırını sayar
lardı. Köylülerden bazıları ondan 
bahscdHken: 

- Adem baba ölürse, bir türbe 
yaptınp başına kandil asalım. 

Derlerdi. Adem babaya - hayatta 
iken bile - evliya gibi taparlardı. 
İbr9him ağa, Adem babaya sor

du: 
- Biz"m Mehmet cephede şe

hit olmuş diyorlar .. Doğru mu a
caba? 

- Neden doğru olmasın? Ça
nakkale bir ejder a·ğzına benziyor
muş. Oraya gidenleri bu ejder el
bette yutacaktır. Şehit oldu diye 
merak mı ediyorsun. Koca ahmak? 
İbrahim ağa hayretle ihtiyarın 

yüzüne baktı: 
- Merak etmiyorum. Varsın va

tan uğrunda şehit olanlar ara -
sına bir Mehmetçik daha katıl -
sın. 

- O haldezorun nedir? 
- Bizim kızı onunla evlendi • 

recektim de. 
- Mehmet öldüyse, köyümüzde 

erkek kıtlığı yok ya. O olmazsa, 
başkasına ver .. 

- Ben de övle düşündüm, Adem 
baba! Kızımı Salih da ı a n· 

Almanlann İngiltere üzerine hava-
dan yapmayı düşündükleri söylenen ta

arruza dair ortaya türlü türlü riva -
yetler çık~ı. Türlü pl3.nlardan bahse -
dildi. Bugünlerde olan vukuata dair 
geleıı telgraf haberleri ise malıim. İn
glltereye taarruz sözleri ortaya çıktık
fanberi ise llolaııdaya. olduğu gibi bil
hassa Belçika için de mevcudiyetini 
korum.ak endişesi başgösterdi. 

zaıen harp başladı başlıyah lkhsadi 
vaziyeti gitgide zorlaşan bir milJet i
çin burünkü Avrupa buhranı birçok 
noktadan cndi.,eyi arttırmaktadır. Bel
çika için yiyeceğini hariçten retlr -
mck derdi \'ardır. Gerek halkın ve ge
rek orduuWl iaşesi ı;oktanberi hükü
meti meşgul etmekte. geçen mayıstan
berl bu işle uğraşmak üzere bir de 
mühim teşkılat vücude getirilmiş bu
lunmaktadır. Aylardanberi Belçikaya 
hariçten yiyecek ve saire gibi madde
lerle mevaddı iptidaiye getirilip sak
lanmaktadır. Belçikada halkm yediği 

et. YUIJ}urla, patates, yağ, şeker dahil
de temin ediliyor. }'akat pirinci hariç
ten getirtiyor. Fabrikalarına elzem o
lan mevaddı iptidaiyeyi ise büsbütün 
dışarıdan almak mecburiyetindedir. 
Yeni tetkikata göre Belçika yiyeceği
nin yüzde 25 miktannı hariçten cetlrt
mektedlr. Zirai istihsalitm kıymeti se
nede 12 buçuk mllyar frank imiş. Hal
buki yiyeceği lçln harice de 3 buçuk 
milyar frank vermektedir. Gıda mad
deleri he:laP edilirken bir de yenen şe
yin vücude, insan makinesine temin 
etti.il hararet ve kuvvet - kalori - dil
şünüldüiü cihetle Belçikab bir iUın 
kendi memleketi için bunu naurı dik
kate l!)arak ıu neticeye V&l'llllf: 

Belçl.ka halkı 8 m.lb'ar kalori aar
fetmektedlr. Belçika toprafı ise ıl mil
yar küsur ka.lorl temin edecek mahsul 
vereblllyormW}. Şu halde yan yar17a 
barice muhtaç kalıyor. 

Betçi.kalı tetkikat erbabının fikrince 
orada haywı.nat yetlşttrmeie çok e
henunl7et verilmekte, halbuki hay -
vanlar için lazım olan gıdayı memle
ket tamamlle temin edemedlil rlbJ 
mısır hep hariçten retlrilmekiedlr. 0-
DDD için 11lraat usulünü büsbütün de· 
ğiştlrmek lbımdır. Ha ana& mer'a· 

vafık olacaktır. Bira sarfiyatı azaltı

larak arpa yetiştirmek yerine daha zi
yade buğdaya ehemmiyet verilse di
_vorlar. B,~lçlka fevkalade zamanlarda 
::C.cndi yiyeceği ekmek için harice muh
taç olmaktan kurtulmuş olurdu. 

Belçika kömür lhrac etmekte, ma
deni eı;ya çıkarmaktadır. Bunları ha
rice :;atarak hariçLen de ylyecefi için 
elzem olan bir takım maddeleri ve bir 
de fabrikalarında lşliyeceii mevaddı 

iptidai7eyi almaktadır. Kömür lstlh
salatını daha arttırarak satmak lazun
dir, diyorlar. Lakin lstihsalat için de 
rok işçiye lüzum vardır. 

Bclçikadakl kömiır madenlerinde ça
lışmak iızerc ıelmiş 260 bin yabancı 
itçi bulunmaktadır. 

Bir de unutmamah ki Belçika müs
temleke )jahibi olan devletlerdendir. 
Afrikadaki Kongo müstemlekesi dün
yanuı birlııd derecede bakır çıkarılan 
memleketleri sırasındadır. Altın, el -
mas, kalay, kömür de çıkanlnıaktadır. 

Sonra Belçikada işsizlerin miktarı 

!00 bin olduğundan bahsedilen zaman
lar vardı. Eğer, diyorlardı, Kongo 
müstemlekesi olmasa bu miktar 600 
binden aşağı düşmezdi. Kongo saye
sinde reçlnen Belçikalılar ılOO binden 
aşağı değildir. Konı:-onun orta bir he
sapla senede 595 bin '00 ton mevaddı 
iptidaiye ihraç ettiil anlaşılmak~. 
Son 10 sene zarfında Konro ile Belçika 
arasındaki al1'Verlt 18 mil7ar 500 mil
yon Belçika franrı olmW}tur. Bu su
retle Belçlkamn ticaret müvazenesl 
temin edilmiştir. Kongo müstemlekesi 
Belçikanm lkiısadi ve mali hayatında 
en mühim bir menba olmW}tur. Bu bah
si daha zlJ'ade azatmaia mahal olmasa 
rerek. 

Beltlkanın burün hazır bulanan or
dusu 600 bin kişilik oldaia anlatıl -
maktadır. Holanda ve Belçlkaya &aar
ruz ihUmallerl müttefik İnrtltere ve 
Fransa7ı lakayt bırakır rlbl deilldlr. 
Fakat inrllls ve Fraıısn askeri müte
hassıslannm fikri şadur: 

Dolanda Ue Belçikayı ele ıeçlrdlk
ten sonra İnrlltereye havadan taarnu: 
e&meyl düşünmek Alman ordusunun 
ka ISllldakl in Ul11 ve Fransı11 ordu-

• 
"Hakiki vaziye 

Yazan: Ahmed Şükrü 

Resmi Alman istihbarat aja 
D. N. B. oin Alman matbu:ı.ıı 
nrlad1ğı havadis bültenleri A 
run dışındaki gazetelere de 
zaman, buıılar ekseriya ciddi s 
zetelerln sıitunlarmdan ziyad 
gazetelerinin sayfalarına layık 
mahiyetini almaktadır. Boyle 
bir haber dün Türkiye gazetele 
cıkmıştır. D. N. B. ehem.mJye 
müsademe neticesinde esir e 
kaç Fransız askerinin Alman 
rlle görüştüklerini bildiriyor. 
istihbarat ajansına göre b;r ccAl 
baribi» Fransız askerile yaptığ 
rüşıncnin inhbaını şöyle anla 

.,İfadelerine nazaran (yani 
esirlerinin) bunlar bu harbi 
buluyorlar ve Jıakikı vaziyetin 
kında değlllerdir. Fransızlard 

mensup olclıı~u kıt'anın, zaptı 
tepe alındıktan sonra çorba 
cağı vadile ileri sevkedildiı;ini 
miştir.» 

Bu fıkranın t.amamllc «dı!.hi 

lak» için yazılclıfına şüphe 

Çünkü, ihracat matahı oiara 
kıymet ifade etmez. Bir Frans 

kan tasavvur edilemez. A 
iyi aıılıyan millet şüı:besJz Fr 
dır. Harbin manasına ne dere 
ettiklerini anlamak için gazet 

Fransız askerlerinin manasız 
lan bir harpte neden diiğüştuk 
zah için Ueri sürülen sebep p 
Fransızlar çorlr.ı içsinler diye 
zaptetmeğc teşebbüs etmişler! 

yabancıbt i('in, bir tas çorba 
gün Aımanyada ifade ettiği 

anlatması itibarilr. enteresandı 
Diğer taraftan «Alman mu 

Fransız askerlerinin h~kiki va 
bihaber bulunduklarını söylerk 
disine göre, doğruyu söylediğiı 
metmck icap eder. Gaflet içind 
nan mulı.!rl'p, Fraıısı.z askerler 
vaziyetin lılç farkında değille 

yor. Acaba hakiki vaziyet nedi 
man muharibi» bunu bize anlat 
funda bulunur mu? Fransız as 
nin bilmedikleri hak.iki \"aziyet 
sa gerektir: Hitler, Çekoslov 
istikla.Jinc hürmet etmek için • 
hiçbir valtte lıulunmamuıtır. 
vakya, kendi lalrbi üzerinedir 
manyamn himayesi altına g 
Çek milleti Alman himayesi 

le Polonya arasında 1934 senes 
zalanmış bir pakt yoktu. Bitler: 
dururken. ba pakta m1Jhallf 
etmiş değildir. Polonya İngiltcr 
viklle Almanyayı istila etn.eğe 
büs etti. Harbi İngiltere provok 
tir. Aimanyarun idaresi altında 
mak Polonya icin bir şereftir. 

yeUer medeniyetin en büyük 
lkeıı, ağustostanberi artık İngil 

.sanlıbn yüz karası ol.muştur. 
meselesi halledilmedikçe Alm 
Fransa hakkında hiçbir emeli 
Nasıl ki Avusturya «meselesi» 
ça, Çekoslovaky:ı. meselesi yok 
koslovakya ortadan kalkmadık 
lonya meselesi mevcut değildi. 
bin hiçbir manası yoktur, ve 

İşte .Alman muharlbinln• 
sine göre «hakiki vaz.lyeb 
Fransu askerlerinin, realite ile 
münasebeti oJmıyan böyle bir 
tin «farkında olmamalarına» 

etmemek lazımdır. 
Hakikat şudur ki. Almanya 

kendi aleminde yaşıyan blr ne 
iller cennetine» benzemektedir. 
ıülünç defli, acıklı bir manzara 
kat bu alem içinde yaşıyan)ar. 
vaziyetten blhaben diye başk 

merhamet ettikleri zaman. giil' 
maktan kurtulamazlar. 

Nüfus sayımı hazırlık 

İstatistik umum müdür.Ü 
senesinde yapılacak olan ü 
umum nüfus sayımı için ha 
lanna devam etmektedir. 
da kullanılacak olan matbu 
kın bir kısmı sipariş ed · 
Umumi sayımdan önce, geç 
yımda olduğu gib~ muhteli 
takalaroaki şehirlerde tec 
~ptlacaktır. Bu savımdan 
geni.ş ve şümullü neticcle 
edilebilmesi için bazı esasl 
Tarla.ştınlmıştır. 

Birimizin Der 
Hepimizin Der 

Su bo:-uları 
Kasım.paşadan bir Ok11J'UCDID111 

111yor: 

önümüz kış, havalann sıll 
yafmurlu rldecettııe şüphe 

Birçok evlerde sa borulan, ki 

nına kadar indirilmek lizım 
lirken, ,-ukarıda bırakıldığı 

yafmurlu clinlerde bu borula 
ııanJ şarıl akan sular gelip «E 
lerln üzerine dökülüyor. Belı 
ev tıahiplerlnl ba boruları kal 
m~ kadar lndlrmeie mecbur 



Balkan 
Bloku 

EN SON DAKika 

Cl ine! ahlfoden aevam) 

. lork~irpost cazetesniD yu-
ıı.., llalkanlarda menfaatlerl

aya başJ17aıı BU!Y& ile 

Türkiyedeki Almanlar gitmek 
istemiyorlar 

Londra 19 (Radyo)- i.tanbuldan 
alınan haberlere göre TllrkiTede bu-

umumi harple bulunmuş blrkao mü
tekait ,-encral Berllne gitmek il..ıere ba 
sabah bir İtalyan cemlsl il• İstanbul-

ıı.ııı harelı:ellnl ~illder 
ı '-ı11 etmelı:ledlr. 
.\ll GAZETELERİNİN SOV- 1 

lunan Almanlar, AJm.aııya7a dOomck 
letmeemelr.tedlrler. Bunlardan, yalnız dan ayrılmışlardır. 

iı t IL\ıtŞI NEŞRİYATI 
lııt· (lladyo)- Gazela del Po

ii nü h~ının başmakalesln
lt: 

it '°'7etırrln Tuna vacıı.ı, Bal
.ı\kdenlz üzerinde 7eni bir 

Müttefik hava kuvvetlerinin bir el
d.en idare edilmesine karar verildi 

t nıüsaade etmb'ecektir.> 
h•ı., Sovyetlerln lı:omünlzm 

tt-rkile ~ki CarJann em-

Loııdra 19 (A.A.)- Miılleflk hava 
kuvvetlerinin bir elden idaresi karar-
laştırılnıqhr. l\Iüttefill hava kuvvet
lerine kumanda edecek olan İnc'iliz ku
mandanı kara kuvvetleri için General 1 

Gameline verilen salihiyeti haiz ola
caktır. 

Bu iş için en liyakatli zat intlhap e
dilir edilmez kumandanhğa tayin edi
leceği zannt"dllmektedlr. 'ııı ~h ilerini lalı:lhe ba,ladılı:

d,ttlkten »e>nra. İtalyanın an
Polltıkada şiddetle devam 

lörlüyor. 
Sovyet bandralı Alman gemileri 

ı. 1'- Trlbuna cuelealnden 
"Dtlka Faşlsla cazeleııl de tld
llıataıe neşretm~tlr, bu ma

loııuıyor ıı:ı: 

Londra 19 (Radyo)- A(!ık denizler
de dolaşan İnxlllz torpidoları Rus ban
dırası taşıyan ve baş tarafında U. R. 
S. S. h:ırfleri bulunan bir ıemiyi iev
ktt etvıişterdlr. Yapılan araşCırmrı<Ja, 
•eminin Almanyaya ait otduf:u 3Dla
şılmq ,.e zaptolanmu.ştur. 

Bu gemi 989 tonluktur, l:smt de Le-

anderdir, Harp başladığı zaman İ~pan

yanw Vigo llmanına sıtınmıştı. Mü .. 

rettebat yiyecek tedarlklnden iclz kal-

dıklan için berçlbadabid AJmanyaya 

dönmek üzere Umanı terketm.işlerdl. 

l ı,lmdillk Balkan iJ)rriDe 

''" Sovyet Rusya Balkanla.r -
ı.. medeniyetini yıkmalı: lstl
">•ı Rusya Balkanlara dolro 

is~rse İspanyada. komünlzm
b İtalyan labnrlarlle karşı -
~ 

Londrada dört bomba patladı 

~LER. TÜR.KİYE VE 
BALKANLAR 

Va 8 (A.A.) - Havas a
Üdiriyor: 
~·e vakıi mahfiller Sovyet
lıı-kler arasında mütekabil 

Londra 19 (A.A.)- Harbin bidaye
tfndenberl ilk defa olarak İrlanda tet
hiş.çileri ışıkların -öndürülmesinden is
tifade ederek bombalarla sulka~tlar 

tf'rtip etmektedirler. Dün Londranın 
m~rkezlnde birçok lnflliklar vuku bul
muş ise de klm~ye blrşcy olmamıştır. 
İlk ınrııar PlcadUJy ve Park ı~ane kö
l}Hlnde, ikinci lnfilik Picadillynln or-

tasında, üçüncü infllik Uppert Rtgent 
sokağında, dOrdüncü lnfil<ik Lover Re
ctnt sokağında vuku bulmuştur. Ti -
yatro ve sinema. çıkışı münasebetlle 

halk sokaklara dolmuştu. Polis kolay
ca intizamı t.e~e mcvaffak olmuştur. 

Civarda patlamamış iki bomba bu
lunmuştur. Park Lane'da da saati ku
rutmamış blr bomba bulunmu1tur. ~ anlaşması müzakeratı

."'lllda tekrar başlıyacağı 
<lak; haberlere fazla ehem
ltfetmemektedirler. Ayni 
r, Moskova ile Anka -

Almanyaya geçen bir hudut i<>tasyonu 
Bndapeı;te 19 (A.A.)- Gazet..lorln 

blldirdliine göre l\lacar hududunun 
ıımaıı garbislnde hudut haltında ya

pılan bir tashih neticesinde Sovyetler 

Birliğine terkedllmlş olan eski Polon

ya hudut istasyonu Siankl şimdi Al-

manyaya ıecml!itlr. 
lııııdaki temaslarm muha -
~lldığini fakat Saracoğlu -
b·OSkovada bulunduğu za '-... . ' - ~ ' ~ . . , . 
ır uzla ;na yapmağa .mu • • • 
olmadığı tarihtenben va - Gemılerını hatıran Almımlarl 
değişmediğini söylemek - Londra 19 LA.A.)- Bir Alman ge-

~. 'I'iır}./yeyi, Büyük Britan- misinin muretlebatını le~kll eden 57 
~aıısaya karşı mevcut ta- kbıl dün bir Skoç limanına çıkarılmış-
tine rağmen, Çanakk&.e tır. Bunlar, bir İngiliz devriyesi dur 
ı kapamaktan imtinaa em.rint verdi.fi zaman gemiyi batırmış

~den ve Sovyet hükfıme - ı ıardır. 
il; arıJ.arda vuku bulabile - --o--

Alınan taarruzuna kar~ı İsviçrede şiddetli yağmurlar ,,;;e ~ü:ı:ahe_ı-etten .. alıkoyan Bern 19 (A.A.) _ Şiddetle yatan 
, degışmem14t!r. Turk.mah- yağmurlar blrı:olı: kantonlarda mıiblm 

!İııi llııca~ Rusyanın, ~endı va- hasara! husule betlrmiştlr. Bilhassa 
111 degıştırebileceğinı, fakat Fn!ly civarında husule gelen heyeliin· 
llQ ~, Finlandiya meselesinin dan yirmi lı:adar ev harap olmuşlur. 
lô eıı sonra mümkün olaca -
~~lüyorlar. Rusyanın, Bal -
.~leleri bahsinde nasıl ha -

Paristeki opera 
Faris 19 (Radyo) - Büyük o

pera dün gece açılmıştır. İlk tem
sil hasılatı Kızılhaça hasrediıl -
miştir. Cumhur başkanı Mösyö 
Löbrün temsilde hazır bulun -
muştur. 

--o--

Musolininin oğlu Lizhonda 

Polonyada da 
iğtişaşlar 

bekleniyor 
(1 inal llalılfeden devam) 

D1ll olan tlnlverıılle ve bil1ük lı:olleJ 
laraflannd&n mitralyöz seslen lşltll -
mlljtlr. Hücum kıı•atarı talebe tarafın
dan tl'nlverslte koridorlarında vücude 
l'ttirJJcn barlkaUarı baltalarla devir
mişlerdir . 

A~lEKİIL\DA ÇEK SEFARETİNDE 
l\IATEl\I 

Vaşlnclon 111- Pragda 9 Çek talebe
nlıı idamı üzerine buradaki Çekoslo -
vak iielaretl bayratmı yanya lndlr -
mlştir. Sefir beyanatında bu keyfi ı .. 
danını, medeni fi.Jeme nazlzm.in ne ol
duğunu :österdlğinl söylemlşttr. 

RELGRADDA ÇEK TALEBESİ 
LF.llİNE NÜlllAYİŞLER 

Londra 19 (Hususi)- Belgradda ve 
Yugoslavyanın U.tğer şehirlerinde Çe
koslovak talebesi lehine nümaylşlt-r 

yapılmıştır. Nüma)·lşçlltre karşı Almanı 
sefarethanesi binasının etrafnıa kuv
vetll bir muhafız müfrezesi konmwı

tur. 

POLONYADA DA İGTİŞAŞLAR 
BEKLENİYOR 

Loridra 19 (Hususi) - Buraya 
gelen haberlere göre, Prağdaki ta
lebe nümayişi Poionyada da tesi
rini göstermiştir. Alman polisi 
Varşovada da, bilhassa Karakuvi
de muhtemel bir iğtişaşa karşı cid
di tedbirler a'lmı.ş ve bazı tevkifat 
yapmıştır, Lehisatnın bin;ok yer
leı-inde gizli bir eşki!Atın halkı ve j 
r>·:hassa gençliği ayaklandınnak 
ırin tertibat aldığı hakkında ha
berler gclmektedir. Bu hususta 
henüz sarih malumat alınamamı.ş
tır. 

ÇEK TALEBESİNİN FERYADI 

Londra 19 (Radyo)- Pra~da bütün 
kltipler, kahvehaneler, oteller zabıta

nın Lnaıı altmdadır. Girip çıkanların 
htivlyetıerl tesblt olunmakta, tavır ve 
hareketleri tarassut edllmekte-dir. Tev
kil olunan Çek talebeler: cAlmanya ne 
kadar utraşsa bizi lstlk.Jıll lehine çalış
maktan, istik.lillmlıe kavuşmaktan me
nedemlyecektlr,.> diye batırmakta -
dırlar. 

§sA POLİS HABERLEH~ 
Zincirlikuyu caddesinde bak -

k.allık eden Süleyman adında biri 
bir para meselesinden çrkan kav
ga neticesinde ayni caddede otu -
ran Hüsniye adında bir kadını ba
şından yaralamı.ştır. 

* Şehrimiz ücearlarından Sait 

Papanın Yeni 
Sulh Tavassutu 

(1 inci sahifeden drvam) 

mecburdurlar. ltallya bunu hisset
_miş, anlamış ve ona göre vaziyet 
almıştır. 

ALMANLAR BALKANLARI 
TAZYİK ETMİYECEKJ;,.ER 
Berlin 19 - Yan resmi Kores

Pondans Diplomatik'e Politik ga
zetesi, Almanyanın Balkanlara 
doğru askeri bir tazyik yapması 
ihtimallerini reddetmektedir. 

İSVİÇRE ORDUSUNDA 
MEZUNİYET YOK 

Roma 19 (Hususi) - İsviçre 
ordusu başkumandanlığı, bugün
kü vaziyet devam ettiği müddetçe, 
kı taa tın terhisine ve mezuniyet 
verilmesine imkan olmadığını bil
dirmiştir. 

ALMANYADA ASABİYET 

Londra 19 (Hususi) - Amster
damd3 çıkan Nüyuz Rotertlamşe 
Kurent gazetes'nln Berlin muha
birinin bildirdiğine göre, Alman
yada asabiyet gittikçe artmakta -
dı.r Jv!uhabir, bu hafta içinde bü
tlın şayia ve r•vayetlerden kurtu
larak, tam kanaat sahibi olabile -
cegımizi muhtemel göstererek di
yor ki: Almanların ·İngiltere ü
zerine hücuma gidiyoruz• milli 
şarkısı bu hafta içinde bir haki -
kat olacaktır Holandalı muhabir, 
Almanların geniş mikyasta bir 
l]lUharebe hareketi olmadan ev
vel, sulhun teessüs edebileceğine 1 

inanmadıklarını ilave etmektedir. 
F1RANSADA YENİDEN 31LAH 

ALTINA ALINANLAR 

Faris 19 (AA.) - 1919 sınıfının 
birinci kısmına mensup olanların 
yani 30 haziran 1919 tarihıne ka
dar doğmuş olanların ay sonunda 
siJ.ah altına davet edilecekleri bil
dirirnektedir. 

İngiliz Kralı nutuk 
!'ÖylİİJt'Cek 

Londra 19 (Radyo) - Parla -
mentonun 29 sontesrin •Çtimaında 
Majeste Kral Jorj bir nutuk söy
liyecek ve harici meselelere le -
mas cdec€'ktir. 
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Almanyadan kaçan 
fabrikatörler 

Paris 19 (Radyo) - Almanya-
dan firar eden çelik kralı Friç 
Tissen, ailesile beraber Lokarno'ya 1 
golmiştir. 1 

Yirmi beş sene evvel 1 

Umumi harbin birkaç 
çizgi ile manzarası 

Bizim dahil olduğumuz Almanya zümresi dört 
senelik muharebeden sonra silahını bırakmıştı. 
Şimdi Almanya hemen hemen ayni şartlarla 

yeni bir harbe atılmış bulunuyor 
-1-

Geçen Umumi Harb 2 ağustos 1914 
de başlamıştı. Almanlar; Fransızları 
şaşırtmak, gafil avlamak için Belçi
kayı çiğneyip geçmek istediler. Kra
lın kumandasında bulunan Belçika 
orduları müstevlilere kar~ı koydu. 
Bu sırada Kral Birinci Alber şu söz
len söyledi: <Kendiru müdafaa eden 
bir millet herkesin htlrmet ve tak
dirine layıktır Böyle bir millet öl
rn-ez! .• > 

-2-

Fakat Bdçikalıla.ın küçük bir or
dusu \:ardı. Almanların kuvvetli or
duları karşısında gerı çekilmek mec
buriyetinde kaldL Belçika Biışvekili 
Baron dö Brokvil, M·~et meclıst kür

sü ünde:" <Belçika ordusu mağlüp 
olabilir. Fakat Bdçikalılar asla bo
yun eğmezler > dıye bağırdı. Almarı 
orduları, Belçikalıların kahramanca 
müdafaasına rağmen ilerlediler. 
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Bütün dünya Belçikanııı istihlAsına l 
~ı isyan etti. Almanya, Belçikanın 
bitaraflığına riayeti taahhüt etmişti. 
Bu taahhüdüne riayet göstermedi. 

Alman Başvekili Betman Holoveg bu, 
ckağıt parçasına> riayet edilmediği 
için Almanyaya karşı harb açılması
nı hayretle karşıladı. 
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İngiltere boyle tcl.ikk:i etmedi. Al
manyaya harb i1€tn etti. İkinci Ki
yom, İngilizlerin Fransaya gönder -
dikleri ordu ile alay etti: cMareşal 

Fren·'in şu zelil ordusu. > dedi. Fa
kat, bütün dünya denizlerine hakim 
olan koca İngiliz donanmasını unut
tu. 

-5- ı 
Bel~ika ordularının ce'>arctinc, düş- l 

marn durdurmaya çalışrrı.asına rağ

men Almanlar ilerlediler, Fransız top
raklarına girdiler. Fııınsız ordulan 
geri çekildiler. Almanlar Parise yak-

aldılar. 1915 nı.sanında Jak Prikar adlı 

bir çavuş küçCk blr müfreze ıle düş
mana karşı koydu. V<. b..'ğırdı. cÖlü
lcr ız de kalkınız, hlicum ediniz!.> 

Yerlerde yatan yaralılaı· bu :ı-oı.ü 
-1pc1doı (U'!'.Ia{lah.Anlf utJ.HlQ a:ıunı~ 

lar, kalktılar, ölünciye kadar dü~ma-
na ka şı koydular. 

-8-

1916 da Almanlar yenıdcn müthiş 
bir t.ıarnıı.a geçtiler ve Verdön'a 
hücum ettiler Bu müstahkem ırcv
klin <-tihkiımları baz:ı. o Almanların 
eline geçiyor, sonra Fransızlar tara

fından isUrdad olunuyo du. M•re~l 

Pcten. Verdön'ü müdafaa eden or
duya karşı şu emri neşretlı: cAlınan

lar şüphesiz taarruza dc\·am eclccelc
ler. Herkes yerinde durmalı, vazife
sini yapmalı. Cesaret! .. Haklanndan 
gc leceğiz!..> 
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Amerika, Alman denizaltılarının 

yalruz muharib crevletlcre ait olan 
tüccar gemilerini değil, yabancı dev
letl~re mensup yolcu gemilerini, bil

hassa Luzitanya'yı batırdıklarını gö
rilnce İtilaf devletlerine ilti!-.ak etti. 

General Perşingin kumandasında bu
lunan ilk Amerikan kuvvetleri 1918 

de Fransaya geldi, GenPral Perşirtg 

Fransız toorağına ayak ba.Slilca şHy
le bağırdı:. cLMayet! Biz geldik! .> 

Ma!Umdur ki Llfayet, Amerikanın 
istikllıl mücadelelerin~ iştirak ro..xı 
meşhur Fransız Generalidir. 
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1918 de Fransa çok buhranlı saat
ler geçiriyordu. Fakat, Başv~kil Jorj 
Klemanso, yaşının pek çok ilerle ... 

miş olmasına rağmen büyük bir ra
aliyet gösteriyor: cDahili siyas<?•im: 
harp yapıyorum .. •; harici siyasetim: 

· etmek niyetinde olduğunu 
~ it ancak o zaman kabil ola-

bütün mahfiller Sovyet - Bulgar 
münasebatının inkişafını dikkatle 

·takip ediyorlar. Bulgaristanın 
Türk - Sovyet müzakerelerinin a
lcim kalmasından dolayı müteessi:f 
olduğu tebarüz ettiriliyor. Türki
venin, Alman - Sovyet menafii ile 

1talyan menafiinin tesadüm ettiği 
Balkanlarda, istikrar amili olan 
nüfuzunu idameye azimli bulun
duğu kanaati herkeste mevcuttur. 

Roma 19 (Radyo) - Lizbondan 

bildiriliyor: Mösyö Musolini'nin 
oğlu tarafından idare olunan büyük 
Transatlantik tayyaresi Lizbona 
gelmiştir. Tayyarenin kumandanı, 
Cumhurreisi tarafından kabul o
lunmuştur. 

-~--
Ömerin idaresindeki 916 nurnarallı -------------

laşıyorlardı. 3 ey!QI 1914 de General 
Galiyeti, Paris duvarlarına yapıştırt
tığt uanJarda müstevlilere karşı şeh
ri csonwıa kadar> müdafaa edeceği
ni halka itan etti. 

harp yapıyorum. Rusya bize ihanet 
etti: harp yapmıya devam ediyorum. 
Zavallı Romanya mağlUp ve dü ma
na teslim olmak mecburiyetinde kal
di: harp yapmıya devam ediyorum 
ve son dakikaya kadar devam edece
ğim ... > diyordu. 

~·aııc, müşahitler, Bulgarista
~aya, Türkiye aleyhinde 
~ 1;;1ım vadinde bulunduğuna, 

"Usyadan böyle bir vait 
~ dair, teyit edilmiyen ha
~ inanmamaktadırlar. Fakat 

Bulgar ordusunda aziller 
Sofya 19 - Bulgar yüksek ku

manda erkanı aras:nda büyük de
ğişiklikler olmuştur Bazı kuman
danlar azledilmiştir. 

ŞARKIN VE ARAB DİYARJ'<TN YEGANF. SES KRALI 

oAŞKIN GÖZYAŞLARI» ve 
cYAŞASIN AŞK• tumlerlnln 

unutalmaa san'atkln ABDOLVEHAB 
ın qk .. heyecan velılcranlarla dolu 

EYAZGU Türkçe sözlü 
Arapça şarkılı 

Şabeserlni :ııeyrctmek için İstruıbulun her semtinden koşu111;an 1000 terce sınema meraklılarını 

TAKSiM SiN M l'n_ n 
Visl salonu istiaba ki.fi cehnlyor. (J .. iatfell tam seans ı-.aallerinde teşri! oluunıa.:;.ı ... ) 

Seanslar: 12,15 - 2,30 - 1,45 - 7 ve 9,15 te 

' 1\o. 43 - Yazan: HAIBIİ \AGIZ 

"a.ri bocalama emrini verdikten sonra artık 
kendi işlerile meşğul olmaya başladı 
tnıriul:z ertndlm'l 1 
liaıcın ('arkçıbaşı ne sOylüyor! 
~e sOyhiyor elendim'?' 

1 
ltoınürıimü.ı kalmamış, Yf'dck kô
'li\lt>rl kullanmata başlamışız! 
kt-v,t, onu biliyorum: ~ize arıe -
tıhl şimdi,. 

'ıı:ı: Şlnıdi ıemi nerede bulunuyor? 
11 '8.·7 tt"rtddUt~uı: cf'vap verdi: 
.\tıt:ıl~·a açıklarında.! 
~:ıhue ııe- kadar m;saremi7: var? 
~o ınıı ... 
llıstua 'Bl"Y ~öze karıştı: 
.fltyefendl, şu anda bir dunla kö

~ 'biiı )'ok dıemlyorum. llevcut 
'ıı~at 48 saat seyre lı:ifl gelir. On-

receii kömür l'emlsinJ bulmak yolunu 
arıya hm. 

- Fırtrna'? 

- Evet ... 
Suvart çu.t mü.şküJ bir vaziyette bu4 

lunuyordu. Fırtına. henüz bütün şid

deUle devam ediyor, ne kadar süreccit 
de kestirilemiyordu. Bu halde ne ya

pılabUlrdl?. 

Sahile varmağa talı!fmA, 80 mlllik 
me.o.;.afe mevcut. kömürü de sarfettlr -
mekten başka bir ncUce vermezdi. 

Rauf kaptan arkadaşlarına anlattı: 

- Şu halde yapılacak lek iş, gemiyi 
staper tdlp bocalama (1) dır. Ne der
sln!ı:? 

1\lustafa Bey bnrnunu büktU: 

- Si:ı blllrslnlz! 

~\.dil Bey bu fikre iştirak etti: 

- Evet, yapılacak bu.ndan ha~ka iş 

yok .. Ya.lnız fırtına. du~man '\'aziyetl 
ve erce nazarı itiharc alınarak a'l.ami 
bir itina ile bu amf'liyata ~irişebillriz! 

- llaydi Oylf' ise, vazifeyi t;.ıksim e
delim, iş ba~ına çıkalım. 

Uamldiyenin makinesi stapcr t-tU. 
Koca kruvazör kcndıslni deni7;ln t-line 

bırakarak relen dalgaları pro\.·asına al- t 

mağa itina rôstererek boca lamağa ko- 1 
y uldu. 

30 ki.nunusani günU ve reccsl kruva-
zörün bocalamasUe geçtrlliyordu. ı 

Süvari, bocalama emrlni verdikten 
sonra artık kendi lşlerUe meşırul ol -
mata başladı. Koca Hamidiye staper 
eden maklnelt- r ile iri bir beşik gibi dal

g-adan dalraya yUkselip alçalırken ce
sur Türk ka;tanı yapacafı i~leri şöy
lecr sırah1ordu. 

Evvela, revire k.aldırllan kazaztdeyl 
rönnek, onunla konw1mak arzusunu 
rösUrdl, kamara kapısında kaptanın 

hususi otomobiıl ile şoför Reşidin 
idaresindeki 1621 numaralı taksi 
otomobili Şişlide çarpışarak her 
ikisi de hasara uğramışlardır. * Şoför Ahmedin itlaresindeki 
3879 numaralı yük kamyonu Ka
sımpaşada Basri isminde birine 
çarparak muhteli1 yerlerinden ya
ralamıştır. 

İstanbul asllye 4 üncil hukuk hfıkim
liğinden: 

İstanbul evkaC n1üdiriyeti vekili ta
rafından Lalelide Mesihpaşa mahaJle
sinde Alçıhanc sokağında 13 No. lı ha
nede oturan Fatrna aleyhıne 38/997 

No. ile açılan davadan dolayı ınuınai
leyhc Fatmanın clyevm ikamet ettiği 

mahallin bilinmediği davetiyesine ya
zıl.fın mcşruhattan anlaşıldığından is
tek veçhile kcndisıne ildnen tebligat 

icra edilmesine ve bu husus İ\:in ken -
di.!ine bir ay 1nilhlct verilmesine ve mu
hakeınenın 20/12/939 saat 14 e talikına 
hfıkimlikçe k::ırar verilmiş olduğundan 

yukarıda isim ve adresi yazılı milddei
aleyhanın yazılı glın ve ~atte mah
kcnıede hazır bulunnıadığı veya bir 
vekil göndern1ediği takdirde hakkında. 
gıyDp k ·'8.rı verilecegı ve bu baptaki 
i1<inın ınahkcme duv:ırına a~ılnuş ol-
dugu il5.n olunur. 938/997 

emirlerini brkliyen posta neftrlne c;cs

lcnc\i: 
- Posta! 
Kapı a('ıldı; tunc bt-nizll. ('elik yapılı 

bir Türk deni;ı eri f('rrl girdi. topukla
rını serl('e birle tlrerek Ra.uf kaptanı 

seıanıladı: 

- Eınrinlz efendim? 

- Revire git; bfraı evvel drniıden 
('tkardığımız adamın halini öğren; he

klmdrn izahat lstediti.ml öyle! O a

dam kendine gt-lnılşse b~na haber ıe
tfr!. 

- Ba.ı,tlstüne efendim!. 
Posta, yaydan fırhyan bir ok l'ibl 

d15arı ('ıklı. Revire koştu. 

Denizden çıkarılan adam doktorla 
sllıhiye neferlerlnln ihtimamı ve de

vamlı ('ahşmalarlle yavaş yavaş ken
dine geliyordu. Za\•alh adamcağız u
zun müddet suda kal.nn'), dondurucu 

karayelln dağlaştırdığı buz gibi sularla 
boğuşmaktan fena halde yorulmuş ve 

donacak hale gelmişti. Saatlt'rcı oğul~ 
duktan \·e uıun bir sun'i teneffiJs ha

rt-keti tatbikinden &onra zorluklA ken
dini tophyan kazazede şimdi sakin bir 

Yeniçeri Hasan 
Türkçe sözlü ve şarkılı 
ESKİ ve YENİ musikili 

İlahiler, RESREVLER, Sema

iler Gazeller ve Raks havalan I 

Pek Yakında ; 

TAKSİM 
Sinemasında 

-6-

Mareşal Jofr, Manı'da düıımanın 
ta.aruzunu kırdı ve orduya hitaben 
şu emri ycvmiyi il3.n etti: cGeriye 
bakmamak lazımdır. İ!erlemiyen bir 
tabur, bütün kuvvetini sarf, son ne
ferıni feda ederek olduğu yerde dur
malıdir. Ve geri çekilmekten ise bu
lunduğu yerde ölmelidir ... > İşte bu 
fedakarlıkla Fran'1zlar Marn muha
rebesini kazandılar. 

-7-
Siper mtıharebcsi ~şladı. Frnnsız

lnr, slperlE"ri birE"r birer zeptettller ve 
dü~'TTlanın istilıi ettiği araziyi geri 
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Ylnni beş sene sonra Almanlar, 
Polonyaya taarruz ettiler ve memle
keti kısa bir zaman içinde işgalleri al
tına aldılar. Yukanda hikaye ettiği-

miz 914 tarihi tekerrür ediyor Fransa 

muahedeleri Behnan Holoveil; gibi 
k~gıt parça.ı telakki etmedi, 1914 de 
olduğu gibi bütün lruvvetile ve İngi
lizlerin yardımile hak ve adaletin, 
küçük devletlerin istiklilin! muha
faza için mücadeleye atıldı. Geçen 
muharebenin neticesi malil.m ..• Fakat 
bu muharebenin neticesini de herkea 
merak ve heyecanla bekliyor. 

ı' cün1le 
filmimiz 

Bütün İstanbul halkının hep bir ağızdan kullandığı bir 
meınleketimizde bugüne kadar yapılan en mükemmel 

S PAŞ 
Yalnız i PE K sinemasında gösteriliyor. 

Bugün seans.ar saat 12 - 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da 

pençele:;e-n bir zavallıyl kurtarmak i
c;-ln !'oi\İ\•arlnln bir lş:ırellle so ·unup bu 
karakı. ayazında kendini denize atan 
yii"tt Türk df'nh:ci 1, bu adamı kurta

rıp kendi ınanf:"asına dönünce arkadaş· 

ları etrafını sararak onu tebr!lıi.lcre, 

t3kdirlere ırarkclmt lerdl. 

SUleyman onbaşının ne soğ'uk, ne de 
abldıgı tehlike umurunda blle deilldl. 

O; son derece hoşnuttu .. Çünkü canın

dan çok sevdi.fi, uirunda seve seve ken
dini fedaya hazır olduğu kumandanı· 
nın emrini yerine ı-etlrmtş; vazifesini 
yapmışb. 

Onbaşı elbiselerlnl C"iyerken hem•e
rilerinden l\tustafa yan ına sokuldu, e
lini uzattJ, a.rkada.:;;ını n temiz ve mert 
elini sıkb, tebrik ettl: 

- Ooba!;ım; bir can uğruna ken -

dini tehlikeye attın. Fakat bir uvallıyı 
ölümden; .-\ırallin pençr~lnden kur -
tardım. Seni candan tebrik ederim. 

Sulryman onbaşı Turk denlı:cllertne 
yakL'j:uı imrenilecek bir tevazu He kar
fıhk verdi: 

- Sağt)l kardeşim .. ııu yaptıtım iş 

o kadar oğünülecek birş;ey değil!. 

orun? 

maktan ('tklnlrkt-n drnize atlamak aı: 

i~mi kutum! 

r\rkada.:ları da \rize kart'jtılar: 

- Evet .. Bu fırtınada?. 
- Bu kiilnata mrydan okuyan e ~u 

fırhnada .. 

- Bu, her dalr:ı.'iı bir feloi.ket me7 -

dana rehrecek korkoııç fırtınada .•• 

Slileyman onba ı bir el tşaretUe ar

kadışlarının soı.ünü ke U, hünnetkir 

bir yiğ"U ta'\·rlle konu-ştu: 

- Bu fırtına belki çok •iddeUidir .. 
Yine bu fırtına belki kilnata meydan 

okuyan bJr dt-nlz kudurutu saı·ılabtllr. 

Fakat işaretine canımı vermekten çe ... 

klumlycceğlm sUvarimlze; şu tekne -

ml.zle her taraf dü_şman dolu Akdenize 
açılarak bir aydır kıyı şehtrlt-rindeki 

dU_şman halkına sakin uykuyu haram 
eden cesUJ" kumandanımıza adamı de
nlı.den çıkarırken dikkat ettiniı. mi!. 

-Btn, suya atlarken &"öı:ümün ucile 
ona baktun .. Doi.l:i. vaziyeti hayalimde 
capcanlı duruyor. 

Geminin bordasına yukselen dal -
ıa1arın karşısında onlan küçUk xörl'n. 

topyekfın bu f1rtınaJ'a denizin ('OCuk.ça 

mızın harikuJadellğinl omriın1 olduk.('a 
unutamıyacatım .. 

O, bir b:l! ına bin fırtına y-arala.eak 
kabJllyetle . ahlel fırhnanın ti kendisi.. 

Suleyman onba;ı du .. du, eöılerıni 

manganın t.avanıııa çel·frdi, orada., yük.

sekte süvariyi görüyormu .. &ibl hay

ran baku;larını çelik tavana mıhladı, 

arkadaşları bir ağızdan !Jaykırıtlılar: 

- Doğru .• 

- Fırtına onun yauuıda drnh:lu ('-O• 

eu.kluiu sayılır!. 

- Evet, rvrt! 
Ve .. bir seı:1 duyuldu: 

- Asd fırhna o, kt-ndisi; ~uvarimhı 
Rauf kaptan?. 

Bu söz manl'ada.kl neferlerin alkışla 

kar ıladıklart ve çok M-i"endikl('ri blr 

söz oldt.l. hep blrdtn haykırıştılar; 

- Fırtına kaptan •. Fırtına kaplan ... 

Bu hidi-.e ,\kdenizl korku ve dl'h

şete ıarkrden 11amidi)'<' kruvazörunU... 

ee!'Jur akıncı kumand.ınına ouun arzu

su '\'e malümatı hil;ifına. mai) f'tl balkı 

tarafından takdir ve ü..kra.nın lfadeş,l 

halinde bir lsbn hediye etti: 
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!f'l_H i KA iEi,! 
Tanımadığı Biri 

1 Nakleden : S İ S 1 
Sevgi<l.ınden ayrıldım. 

ZAYİ 

İçinde 30/6/933 tarih ve .Jozef 
yazılı üzeri pırlantalı bir alyans 
ıiizüğü zayi olmuştur. Getirena 
mükafat verilecektir. 

ıBu her lı:esln başına gelic, herkes 
sevgilisinden aynlabil.ir.. Fak.at 
sevifilden aynlmalt için bir sebep 
Jılzrmdır değil mi? Mesela ka~a, 
geçimsizlik, ihanet, her ne ise bir 
sebep... 

Artık söyiyecek oelk söz bula -
=~ Saatilne baktım. Fart:ma 

1 - Gidiyor musunuz? dedi. 
Hemen kiistahlaştım: 

Taksim Zümrüt apartıman 
No. 7 daireye müracaat 

- Ya siz? 1 
- Ben birıni b&liyorum. 
- Yazık, bu geceyi beraber ~ 

Mahlut Yağlarda 
Sakınınız! 

Benimse mazeretim yok. ~ -
kasını da sevmiyorum; yani baş
ka birinde de gözüm yok. Ben bir 
çok sevgi.tiden aynldnn, fakat ay
rılır ayr:.!maz ba~a birini sevdim. 
Esasen yenjsini buhnadan eski -
siıııi başımdan atmam. Bu pren -
sibim dışındadır. 

ve çirirdik. 1 • Gözl.erinin içi ııütdü: GRİP, NEZI.E, NEVRAIJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI 

_ Birini bekliyorum ded'imse ~~;;~;;;;;;~;;~~;A;G;RIL~ARl;;~;T;E~S;K;İN;;;~ED~E~·R~.~~~~~====~~·ı tarudığrm biiini demedim. Belki 
de bekled.iii;im sizsiniz. 

ıHa'1buki bu sefer sevıgilimden 
aytılırken başka biri yoktu, başka 
sevgili peylememiştmı. 

- Beraber e'Vime gitt.ik. YEmeğini Beyoğlunda B A K E R Mağazaları '\:J:t••~ 
:=ib~z:ı~~=~ =~: En birinci İngiliz ve Fransız kumaşlarından mamul Ai.ır.!Jss!~ 

1şte bunu düşündükçe yeise dü
şüyor, mahzun oluyordum. 

be;:~re::!~~:~ei devriyemizde f TRENC - KOTLAR, GABARDİNLER, PAL- ANKARA RADYOSU 
bir deste o;içekıle eve geldim, o TOLAR, TÜVETLER, SPOR ve F ANT AZI HeJe havanın güzel güneşli olu

şu beni bütün bütün meyus edi -
yordu. Parkın aydınlık yallannda 
dolaşırken içime bir şüphe girdi: 

- Acaba ihtiyacladnn mı? 
Dii.şWımeğe başladım, öyleya, 

gözümde başka bir kadM <llırıadı
ğı hakle ne diye sevgiılimden ay
rıhnıştım? 

yo!~lıuG~!ı;~i. KOSTÜMLER, PARDÖSÜLER b- DALGA UZUNLUGU -ı 
1148 m. 182 Kt/L Ut KW 

Bı.r aksam ona rastladım. Yine ı ı Her yerde· müsaid ~artlı..r va ucuz fiatLrla salı'm 1kt1d•r. 1 [ . A. P. 3ı.7 m. 9465 Kt/s. 20 K\ 
fı:~ yine güzedi. Yanına .lı:oş - Çeşitler 007ulmadan evvel ihtiyacınızı BAK.ER 

• m mağazalarından temin ediniz. mmmmm• Her gun yalnız ıwa dalga 31,7 m. 
- Sen. .. dedim, birini mi beil- 9466 kc/s J)('5tamızla neşredilmekte o-

lyorsun?. ı---------------------------- lan yoıbanı::ı dillerde haberler ~:aaUeri 

Tam bu sırada karşıma dört ta
ne - bir iki değH - tam dört tane 
kadın çıktı. 

Yuz .. um·· e dikkatle b-'-'ı·. ,~-----Dll------=-----iilllll!lmı:-mı!!l• lllıııı• er&' ._. • W a~ağıdrı go..,terilıniştır 

- Evet, dedi fakat seni de!!'iJ, A K lranca saat 13,00 ve 18.45 de 

Dördü de şık giyinmişlerdi. Dör
dü de hoppa, dördü de güzeldi. 

tanımadığım birin, bekliyorum. sı· pı·. n en ~ n Arap~a > 13,ı5 ve ı9,45 de 
e ı e ı e ı e ı e 1 eıe 1 e ı e ı e ı e ı • ı e ı e ~ Fransaca > 13,45 \'e 20,15 de 

Al Kapone saat 18 P.rogra: ıs,o5 Mcmle-Baktmı hiç birini eanrm çekme
di Başımı geri çeviri.!> te arkala
rından bile göz atmadun. denı.Jen adam Sizi: SOGllKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, Dl~ ket saat ayan. aıan• H ""'· ro-

ve ağrılardan ve kırıklıklardao koruyacak ilaçtır. loj, haberlcn lo.25 l'lluzık (Rad· 
Birden aklım abir şey .ııe«di: 
- Acaba sevmek hissim battal 

mı oldu? 
4te bu aklıma gelince hüznüm, 

ye'sım arttL Biraz daha yürüdüm, 
yürüdüm ve onu g6rdilm. 

O dediğim bir genç kızdı, bir j 
ge::-ç kadındı. Bunu on anda kes - I 
tiremedim. Bir tahta kanepe-ye o
turmuş bir şey dikiyordu veya iş- 1 
liyordu. 

1 numaralı halk düş

manı hapi~ten çıktı 
İlk defa olarak cHaık düşmanı• 

ünvanı verilen ve on sene hapse 
mahkum olan meşhur gangster 
Alkapon serbest bırakıbnıştu:. 

Alkapon, hapis miiddetiJlô 19 

sonteşrinde bitıriyordu. Ve o gün 
çıkması lazım geliyor-iu. Halbuki, 

hapishane müdürüne müracaatla 
\9 sonteŞTinde veya sonra tahliye 
olunursa hayatının tehlikeye dü-

Neydi, nenin nesiydi? Bilmem. 
Ya.nız çoraplanndan fakir oldu
.ltu bcJ..ydı. B.ı belli olunca yü -
züııe dikkatli baıktım ve genç, çok 
genç, çok güzel bir k.\Z 9lduğunu 
gördüm. 

Durdum ve baktım ... 
D.ırup baktığrmı görünce başı

m kaldırıp o da baktı. 
!Bwı; üzorine tereddüt etme-

dim, hemen gittim, yanma otur -
{!um. 

O işte devam etti. Uzun müd
det dikti, nıhayet derin bir nefes 
alıp durdu. 

Gülerek sordum: 
- Yoruldunuz mu? 
- Hayır dedi, canrm sıkılıyor. 
Onun bu sade hali hoşuma gitti: 
- Böyle güzel havada can sıkı-

lu mı? 
- Hava güzel diye canım sı -

kılıyor. 
Binienbire ona hak verdim, hak 

verdiğimi söyledim: 
- Bu hava kadar mes'ıit değiliz. 
- Evet; halbuki gün. güneşli iken 

insanın mes'ut olması şarttır. 
Yine dikişine daldı. Bakıyor, bak
~a O!IU genç giael buluyordum. 
Siirme;;iz gözleri, allıksız yanak
ları, boyasız dudakılan rıe kadar 
güzeldi! 

şeceğıni söy !emesi üzerıne dfu:t 
~ evvel bırakılmıştır. 

Şika:gonun gangsterler mub.tin
~e Alkapon aleyhinde büyük bir 
cereyan vardır. Bunlardan on iki
si Alkaponu görür görmez öldür
mek için yemin etmişlerdir. 

Alkaponun nereye gideceği ve 
nerede yerleşeceği malum değil

dir. Uzak bir yere kaçmaktan, eş
kalini değiştirip gizli yaşamak.taııı. 

başka bir çaresi yoktur. 
Alkapon hapse girdiği zaman 

şişmandı. Şimdi ise yarı yarıya 

zayıflamıştır. Dizlerinde roma -
tizma vardır. Yürürken topalla -

maktadır. Saçları da tama.mile dö
külm~tür. Alkaponun serveti 
yirmi milyon dolardan fazladır. 

Eğer gangsterlerin kurşunuııdal:ı. 

kurtulursa rahat bir ömür süre
bilir. 

ISTANBUl 

No. 147 

Papasların 

ayinlerine 
demir 
karışan 

Karaca, ağaya ikinci bir emir verdi: 
- Aia; kapıya git seslen!. 
Ala; r...-ıaiyet.ine birkaç ~ aldı. bu 

ıtmuazzam mabedin demir kapılanna 

~ ve se!lendi: 
- Bre, aç kapıyı! ..• 
- ........ . 
- Haydi bre., aç kapıyı!. 

- ........ . 
Mabette bir ugultudan başka hiçbir 

teY yoktu. Kırk bin kişi toplanm>§ ha
lAlkiır meleği bekliyordu. 

Melek çıkacak, Hareli Meryem na
mına kanatlanacak, ondan sonra Türk-
leri bir anda kanatlarile clarbeleyip yok 
edecekti. Bu derece batıl, bu derece 
aaçma bir itikada kapılmış olan bir 
milletin hakkı hayatı oluı· muydu? 

Al1ah, kullarına darei cüz'iyelerini 
vermiştir Hazrr olmaz~, kuvvetli ol
mazsan, Allah adamın ağzına ne lokma 
verirdi ve no de oturciuı.ı.tn yerde düj
manlarına m.Ull<elerin:. yollardı 

Pııpa!ların ~ıne düşmuş, onların 

lğfalhlına kapılınış olan bu cahil halk 
daha Mtô Atlahtan mel~•ke bekl!yor
Jardı. 

BlZANS SARA 

Yazan: M. SAMl KAKA:U!.ı .. 

kapı arkasında dini 
: Bire aç kap·yı 

Halbuki; hem Allahın ve heın de 
Re:iulünün uhrevi vazifelerini yapm~, 
sonra da dünyevi vazi!elerini. yerine 
getirmiş olan Karaca Paşanın askerleri 
Ayaaotyam.n demir kapılılrının aralık
larından baflrıyordu: 

- Bre, aç kapıyı!. 

- Ha bre,haydi çabuk ol!. 
Bu müthi~ seda, içeride bulunanları 

titretmişti. Çünkü. bu ses yabancı bir 
sesti. Çünkü bu seos Bizansa yabancı 
oJınıyan bir sesti. 

- Ha bire, haydi çabuk ol~. 

Papaslnrın dinl 3yinlerine karışan 

bu ses demir kaptlann aralıklarından 
sızarµ Ayasoiya kilL.,inin kubbesini 
çınlatıyordu. 

- Bre aç kapıyı!. 
Papaslar, despot!ar, onların etra.f.ını 

alan çömezler, mücevherli. pırlantalı 
elbiselerile ha.bire Hazreti Meryemden 
~et umuyor ve: • Halkkflr meLiike> 
yi bckliyorlardL. 

Halbuk~ ne gelen varcl~ oe giden?. 
Yalnız, mukaddes mabedin kapısına 

dayanan bir kütlenin sesi vardı: 
- ııre, ;oç kapıyı!. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, omatizına 
Ne•·ralji, kırıklık, ve bütün a0rıları ıw derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alw:ıbilir. 
Her yerde pullu kutuları ısrarın isteyiniz. 

~~-~~~~~~~-:-~~~~~~~~~ 

\\1111 ; ıl l\'nıı~ıı Ş E H İ R 
i\\\l ili\\... 11~ 1 \~ TIY A TR OSU 

\ mlll\Jlll1\\I'\ Tepebaşında 
dram kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 
ŞERMİN 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
BİR Ml'HASİP ARANlYOR 

• 
HALK OPERETi 
ESKİ TAS ESKİ HAMAM 

Yazan: M. İbrahim 
Pazar: Matine 16 da 

11••• ••••.•• •·•·•·••• Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETL~ İZZET BENİCE 
Son Telp-af Matbaası 

Acaba, hal3skıir melü.ike bu ınuydu? 
Kim.bilir?. Fakat çok geçmeden anla

tıldı ki, hn lA..~fı.r melflike, Ka!'a.ca Pa-
18 idi. Onun eınrile kapıda ı;.6lenen iri 
sesli hul~kftrdı. 

Tabii kapıyı kimse a rr.adı. Mukad
des mabedr sığınan hnlkın Ayaoofya 
kubbesine dikilen gözleri mel!likeyi 
bekliyordu. 

İşte tam bu ırada. birdenbire bir 
gt.ırultü işitildi. Bu gürültü tek ve hrm
ahenk olan korkunc,- bir enindi: 

Gum.rnınm ! . 
Çti.nki.i; aj'a 1 ses alamayınca, kapılar 

açı..l.mayıı:.ca maiyetinde bulunan Siirz
cillere IU emri vem;ı~ti: 

- Vurrr!. ~ı-r! . 

Bir anda, gün:c:U pehlivanlar, elle
rinde tuttukları yüzer, ellişer okkalık 

gürzlerle, Ayasoiya kiliı;esinin demir 
kapılarına hep birden ve tek seda ve
rir şcldlde gerilerek vurdular: 

- Gümm..aım !. 

Mukaddes mabeilin kapılan bir anda 
kırılıp dökülmü~til, Bu, gürzcüler ki; 

Türk ordusunun en yilluıek şahsiyetini 
taflyan pehlivan sporcuları idi. 

Bu, gürzciller ki, nice demir kapı
ları ve kale kapılannı gürıJerile yık
mış pehlivanlardı. 

Mukadde:ıı mabedin kapıları bir an
da devrilince, i<,.-e-ride h.aliiskdr melfü
keyi beklıyenler, kırmızı kül.ihlı. geyik 
postundan ceket gcyirurJö, yalın kı

lıçlı alelllcajp adanılan ~ördüler. 

İşte: bunlar dünyaya nam salınış 
Türk sipahileri idi. İşte: bunlar dii;
manlaruıa karıı Anadolu çocuğunun 

aman bilmez evl.:itları idi. 

Karuca Pa•a ilerJ atıldı. P;.ı.paslar ve 

1 

Dr. Hafız Cemal 
(LOK~l!L~ IIEKhıı 

DAHİLİTI: MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

l\luayene saatlerJ: Pazar har-lo her 
~n Z,5 - 1, Sah, Cumartesi 1! - %,5 

flltaraya. Tel: ız3şı 

1357 illeri , un Rami 

Şevval 2 . .ti Tetrlıı 

7 6 
1939, Ay 11, Gun 323. Kasım 11 

19 İklacltotrin P AZA1l 

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

Güneı 6 52 2 04 
Öil• 11 59 7 11 
İkindi 14 32 9 45 
hlqam 16 48 12 0) 
Yata 18 24 1 351 
!tı:ısak 5 09 12 2 1 

de.:;.potl.ar "-yinlerinc devam ediyorlar

dı. Bil.tün bu gt.uı.Htü onları elini .ftyin-
lenoden çevirmemjşlı, Daha, ba.15 i

manı mutlak halinde, haJ~k.ılr melıli
keyi bekliyorlllrdt. 

Fal<at, bu gtirtiltu mul<add., mabe
de iltica etmış olan kadınlan, krılan, 

delikanJıları, erkeklerı hep birden he
yecana dü:jtirdü. 

Tam bu sırada J><ipas_Wrın kalın ve 
davudi seslerine daha yük~ckten, ve 

daha tok davudi kalın bir ses karıştı. 

- Kıpırdama, durrrr!. 

Bu, Karacanın sesi idi. Fatihin bü
yük ve bin okkalık taş gülle atan to
punun sesi ıibiydi. 

Karacanın bu sesi karşısında durma

mak, heyecana ge.lm.emek, donup kal
mamak, kanı kaçmamak, korkmamak, 

dehşet duymamak imkan haricinde i
di. 

Dai}ar. dereleı·, yamaçlar, ovalar 

sürüp geçen ve ardına bakmağa aha
mayıp daima ileri hamleye alışmış o
lan bu vakur ve azimk5.r ses bağırı -
yordu. 

- Kıpırdama, durrrl'l ... 

Bu sesin, her gürsesi durduracağı 

tabii idi. Nitekim, papasları ve des -

potları din.liyen ve onlara kapılan halle 

bu diri ve canh ses karşısında, papas
Jarile, despotlarile dındu. 

Öyle bir durdu ki. Kırk bin kişi bir
den bir :yaya ı..ı:.ıııruş gibi durdu. 

Mukaddes Ayasofya kilisesinde ne 

Ayin kalmıştı \lf' ne de n~fes alan canlı 
bir mahlfik ..• 

(Devamı var) 

yo caz uı kı. ırnsı) 19 Çocuk saatı 
19,30 Türk n•uzııı Was.I hcy€'1) 
20,.30 Konuşma ;; ,4 Turl< rnuzı
ğ. <,:alanıar: Cevcçt Kozan, Re
şat Erer, • abıre Fersan, Refık 
.ı- u • .ın. 1 Oku:> an: ~maha t 
Özdcnscs, l - Ndi Fahrı Hicaz 
şarkı; (Bohor ols.ı çemenzar ol
sa) 2 - Şevkı Bey: Hicaz şarkı: 
(I:kirem eana beni yade!) 3 - Re
fik Fersan: Hıcaz ~arkı: (Göğ -
sümden kaçıp gittı) 2 -Okuyan: 
Necmi Rıza Ahrskan 1 - Şa:kir a
ğa~ Ferahnak yürük semaı: (Bir 
dilbere dı düştükiJ 2 - C<!mil Bey
Eviç şarkı: (Bır nigtıhın ka!tıiroi 
elti esir) 3 - Araki - Eviç şarkı: 

1 (A kınla harnp oldugumu) 4 
Halk tiırküsU; (Ilü.lbül) 3 - Oku
yan Melek Tokgöz 1 • Reı;at E
rer: Gösteri. 2 • Kazım Us • Kür
dili hica:ııkiir şarkı: (Kani değil) 
3 - Artaki . Kürdili hicazkar şar
kı: (Yetmez mi •ükel'mez mı) 
4 - Bimen ı;ien . Kürdili hicazkiır 
şarkı: (Gün kavuştu) 21,30 Mü
zik fCazbanl . Pi.) 22 Mem!eket 
saat ayan ve ajans baberllri 22,15 
Ajans spor servisi 22,25 Müzik 
(Cazbaııd-PI.) 23,25-23.30 Yarın-
ki program, ve kapanış. 

GÖZ HEKİMİ 
Dr. Murad Hami Aydıo 
Byoilu • Parmakkaıu. İmam ~ okak 

N. Z Td. 41553 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıh l<'akültesi Kulak Boğaz, 

Burun Doçenti 

Dünyanın en saf ve ıezız ya,i!ıdır Terkibinde zerre kadar t! 
yağı yoktur, halistir, ve kat'iyyen karışık değild.T. Yc-mEkle1'(lt ~ 
Jılarda, pilavlarda, salatalarda, balıklarda, nefasetine payan o:~~ 
Tababette kum, böbrek, mesane bilhassa safra ve karacığcr has• tV 
rında şcrbeJ. gibi bol bol içilir. Zi\!1 umum~ hayat ve sıhhat '/f 

Ş 1 Ş ELER: 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 l<t· 
3 kilo tenekesile 250 Kr. 

HA SAN Deposu Yeni Adresi= 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısın 

Orman lakültesi alım 
başkanlığından : 

satım komisyooıl 

9/11/1939 Penıembe cUnü saat 14 de münakasa "'e ihalesi Cumhuriyrt 

Son Telgra.! ıazetelerile ilan edilen Or 1nan Fakültesine ait otobUsle taıebt 
işi talibin iFteni1en vesaiki ibraz edememesi dolayı.sile 21/11/1939 5,ııı 
saat 14 de tekrar mtınakasaaı yapılmak üzere talik edilmiştir. İstt'klilerifl 
kUr gün ve .s~utte Bcyoğhı Lh,eler Muhasebeciliği -dairesinde tophınacnl4 

Taksim Cumhurlyt"t. caddesi 17 
Muay,ne Pmrdan maada rünle:r 3-.1 

Telefon: t2400 komisyona müracaatları. (9458) 

- Pe-lti. 
Dedi. B3'kal.ım ne olacak?. He-r halde, bunlar 

birbmerinin hatırından çıkmazlar değil mi? Nafıa 
Nazın: 

- Rica ederiım. 
Diyecek te Dahiliye Nazın: 
- Olmaz. 
Diyecek değil ya?. 

* S.ıgün kendi kendiııne düşündüm: 
- Acaba Nusreti mahsus mu Bağdada gön • 

deriyorlar?. 
Çekemiyenler bunun pekala böyle yapabilir

ler. Zaten, herkesin gözü çocuğun üzerinde. Kıs -
kanıyorlar, ben;,;,_ etime, kemiğime sahip omasını 
bir türlii haımedemiyorlar. 

- Nusreti istanbuldan uzaklaştıralım. 
Diye, te~ir yapanlar olmamış. Denem1!Z. Fakat, 

buna da bir türlü kat'i karar veremedim ki. Doğ
rud.an doğruya talihin bir piyangosu da olabtJir. 
Madem ki, devlet teşkilatını gençleştirmek isti -
;rorlar, genç >e kıymetli elemanları İ§ başına geo
tirmiye çalışıyorlar. Nusreti de bu niyetle tayin 
ettiklerinin aksi nasıl isbat edilir? 

* 
Akşam üze-ri Hıeyati Beyl yine aradım: 
- cMeclis, Vükelada• dediler, 

yaptınız, Dahiliye Nazırı 
diniz ımi? .. 

. Diyecektim. Ben, telefonu kaparken 
geldi. Getirdiği haber hiç iyi değil! 

- Ne yaptın?. 
Dedllıı. 

- Bugün Daqiliye Nazm ile lrendim y,orl 
tum. Ümit yok!. 

- Dedi, ilave etti: . gı~ 
- Bağdadın hususiyeti vamıış. BenilY' . . , 

biT vali behemehal oraya lazımmış. Devlet sı) ~ 
seti noktasından oralara yeni bir ehem."Ilıyet ~! • 
Arap kabileleri arasındaki cereyanları idare -~t~ 
mek, Urbanın hissiyatında hfilcim olan hassıısı:,, 
izale için tedbirler almak ifu:ıınmış ve.. Bull~ 
hepsini de ben yapacakmışım. Nazır beyJJl ~ 
çok itimadı varmış. Düşünmüş, düşünmüş, be 
daha elveri~lisirii bulamamış!. 

- Denıek olmuyor?. 

Boynunu büktü ağır ağır söylendi: 
- Evet olmuyor. 
Sordum: 

- Nasıl bir adam bu nazır?. . . .. .. il' 
Nusret sorgumu anlamamış gıbt go~d ;ııi!· 
- Bay ağı bir adam.. Senin gibi bcnı111 g 
- Hayır, canrm .. Ge~ m!, ihtiyar mı'· 

l Devamı ~4'} 


