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Jı:TJı:lll İZZET BENİCıı: YIL: 3 

~ulgarlar Yeniden Sil&hlanmıya Koyuldular 
Bulgarların Bütceye konulan tiıunzam 772 
son vaziyeti biİhassa hududun tahkimine 

milyon Leva 
sarf edileceknıiş Komşumuzun tuttuğu 

yoldan dolayı Balkan• 
lar sulhu adına gönlü
tnüzün rahat etmedi
ğini ııöyliyebiliriz. 
" - -- - -- -

.!._tı&ıı: ETDI İZZET BSNtCll 

'~ı ı,,1 ıorı.ıan ye.ııi 7e.ııl siyasi faallyel-
bi!Jı lo.ıtt assa sahne olmaktadır. Bu 

~ .. ette ecnebi rekabetler aşü:ir bir 
-,.1'

11e ıeıJimektedlr. Diler taraftan, 
ıq,. r:ır komşulanmuın fili harek•I 
'-'~atı da maatıeeS>iıt Balkanların 
~ butunJuğünü muhafaza balumın· 
.. : '~e.ıı kalmlbhe lstedlilml• ve 
._ 1•cllflmlz raha lbiı vermekl<n 
... ~lır 

ı.~la 
0

•D. N. B• ı;lbl resmi Alman a
-.."""uı tebllfl oldutu halde Sofya 
ı.,,1buatuım neşriyatından Bnlıarls
l;ı, iti V ersay muahede ine muhallt blr 
) l'aflıt muhafazasında ısrar J~ln 
''tid \.i en )'enlye kararlar aldıiWl öire-
1otıı D 'tt z. iter taraftan, Bulcaristanın 
~ etUii askeri faaJlyeUer etralmd'l 

dikkate şayan maliımat sı:ımaktdır. 

1 )!Uhleiıt kaynaklar ve bilhassa Bel-
1.."d Aimanyadan bupnlerde Sofyaya. 
ı. 11le kame layyare sevkedlldlflnl 
..:·ı •itikleri clbl külllytlll miktarda 
liı, 11> ınaızemesl, lop, tank ve a,tır ma
lllt •it lüf•k llbar edlldiilnl de ıWen-
111 "'•kledir. Bilhassa, hummalı bir fa
t ~•ile Bulgar hududunda tahkimat 
h~~11 dıi_ı, ıenbt mikyasta askeri haur
\ lt l'Ötüldufö, sivil halka ıaz mas~ 
.,, da"-

tıld aıbldaiı ve manevralar yaptı ... 
rar ..... kaydedllmelı.le oldutu &ibi Bııl
bı,.I hllkiunellnln fevkalide askeri ted
t •t •e lallmler ıoln yüksek nisbdle 
._tru ttıasratıar kabul eUlil de 1"örül
't •kiedlr. Bir yandan Balkanlara ıe
'<t ~ İlalya • Yunan hududundaki as
li tlerin cerl aJmması ve dosUuk mu
ta.•batınm arttınlması :rotu ile, ıerek 
ı. "•k · Bulı;ar hududundaki askerlerin 
t·'hlsıerınln tekarrör elllrllmesl vo 
ıı."'k • İn&illz • Fransız 7ardım paktı 
1 f•rabltlı. ı;ellrlllr ve muhtelıt şekll
~'1• de bu ferahlık artlınlıntya ve • 
k "1 bit süküna kalbedllmlye çalışılır
ı.,"' llolcarlsbndakl huırlıkların ve 
\ tuıan 70Jun manası nedir?. Biç tüP
l t )'ok kl, bu sual hidlseler karşısında 
'•dUlflnden zihinlerde dotmakta ve 

~"~ttları aranmaktad1r •. Bull'aristanın 
1 ~huı b,u hazırlıklara lüzum rörmesl 
~111 Ya tedafüi, ya tecavüzi bazı ha
l keuer müli.huası etme:;l lizımdır. 
•datüi hareket tedbiri ileriye sürüt-:tk lkU.a edene bu takdirde Balkıuı
tda BuJcartnana müteveccih bJr ha

~ktt ve kasıt ortada bulunmalı. ı;erek-
lıl, böyle bir hareketin en küçük 

ita.ret ve emaresi dahi filen mevcut ;t ll:ıevıuu baht! dellldtr. F11n ve b:ış-. 
1
1b"Jına Bulı;arlsla.ndan korru;uları a
'lthtne bir münasip fırsatta ve bazı 
~üıaı.ereilere dayanarak bir tecavüz 
l.i reketinde bulunulmasına ise hem lm-

n tasavvur edllmez, hem komşumuz; 
~e dostumuz h~etten bö) le bir 
\ a.reket beklenmez. Üçlıncü bir hare
ı.~t tnevzuu ise berşıeye ve her türlü 
"'4.ttket ihtimaline karşı hazır bulw1-
"'•k ve buı;ün oldutu gibi Versay mu
•btdeslno muhalif bir blLarafltlı.ta ı.s
~ IÖ!Siermek ve bunu bir milli tean

' 41 haline 90kmaklır. 
(Devamı 3 üncıi sahifede> 

.......__-~-~~~~~ 

Son günlerde de bir çok 
Alman tayyareleri geldi 
Türkiye Balkanlarda istikrar verici nüfuzunu 

kat'i surette kullanmıya karar vermiştir 
Son gelen Sofya gazeteleri, Bul· 

garistanın yeniden siılfilılanması 
etrafındaki faaliye1ıine dair dikka· 
te değer malfunat vermektedirler. 
Bu malumata göre Bulgar nazırlar 
meclisi, ordu ihtiya.çlarma sarfe
dtlmek üzere munzam tahsisat o
larak 772 milyon leva kabul etmiş
tir. Bu para Bulgar ordusu için 
alınacak tayyare, cephane ve si
Uıhlara sarfecillecektir. 

Almanyadan Bulgaristana tay
yare sevkiyatı devam etmektedir . 
Bu tayyareler, Bulgar zabitleri ta
rafından Yugoslavya üzerinden 
çok yüksek irtüa:larda uçarak Bul
garis! ıona gçtir:lmektedir. Hatta bu 
tayyarelerden birinin Yugoslav 
toprağına dülitüğü blldirilincktc -
diır . 

Bu,lgar gazeteleri, kabul edilen 
munzam tahsisat ile Bulgaristan 
hududunun da tah.ltim e..L c-eği 
bildirtl:ınekte, ancak bu hududun 
hang; hudut olduğuınu tasrih et -
memektedirleı. 

Son defaki tahşidat dolayısile 
Bulgaıilar cenup hududunda epey
ce istihkamlar vücude getirmiş -

Bulgar Kralı Boris, kardetf Pren · Gl_rU U_e birlikte (aoJda) mant>vralarda ... 

lerdi. Bulgar Ziraat Nanrı !ah -
itimat için ordu emrine bazı bü
yük ormanlar tahsis etıW;ti. 

Bundan maada Kızanlık kasa
basında ve Şrpka eteğinde bulu

(Devamı 3 öncü oahıtede) 
~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ 

1 Birçok canlar kurtaran doktorumu~! 

Operatör Orhan Abti bir kadının 
ölümüne sebep oldu ı 

Dün akş:wı Fatthde f.ecl bir otomo
bil kazası olmuş ve fdı.rlmhln maruf 
profesör, doktor ve operatörlerinden 
Orhan Abdl kendi ku1landığı otomo
bil ile bir kadını çiğneyip ölumiine se
bep olmuştur. 

U3.dlsenln taCsllfıhnı yar.ıyoruz: 

Doktor Orhan Abdi Edlrnekapıdaki 
bir hastasını r.iyaretten dönerken, Fa
tihde Fe'\'"lipaşa caddesinde birdenbire 
karşısına bir kadın cıkmıştır. 

Kendisinin kadını görüşü ile araba
nın sür'aUc ilerleyişi arasında pek in· 
aa. bir r.am•11 bulundu.tundan, doktor 
otomoblll kadına çarpmadan durdura
ma.m.J"!hr • 

arabadan çıkan telişh bir adamın onu 
kucaklayıp içeriye alarak vak'a yerin
den uzaklaştığını bir fllın seyreder ıt~ 
bl cördüklerlnden işin içinde blrşey 

bu1undufunu sezmişler ve henıen po
lise haber vermişlerdir. 

POLİS FAALİYETE GEÇİYOR 
Bu lhb:ırla beraber arabanın 932 

numarayı taşıdıi't da polise bildirilmiş 
oldufundan Polis hemen seyrüsefer 
merkezine telefon etmiş ve oradaki ka
yıtlardan bu numaralı arabanın Alman 
hastanesi sertabibi operatör Orhan 
Abdlye ait oJduiunu öirenmiştır. BJt. 
tabi hemen doktorun Caialoilundaki 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
--- - -- --------- -------
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Bar 
Çiçekleri 

Yazan: 
lskender Fahreddin 

AKOENİZOE TÜRK 1 

O [ N İ 1 C lL E R I 
Yazan: 

Ziya Şakir 

Ha imdiye 
Kahramanı 

Yazan: 
Rahmi Yağız 

Yeni meb'us seçllen, eski başvekil 

Rauf, yı11arca evvel Hamid.iye knl· 

vaWrü ile eşsiz harJkalar yaratm1Şh. 

cFırt.t.na Kaptan• adlı iefrillamıaın 

çe neşriyata başladı 
Evvelki günden itibaren n('Şri

yatı arasında her akşam türkçe 
M:berler vermeğe başlıyan Lon -
dra radyosu gibi, Berlin radyosu 
da gece türkc;e neşriyat yapmağı 
kararlaşlırmIJitır. 
Karamı. tatbikine bu akşamdan 

itibaren başlanacaktır. 
Berlin radyosu bu akşamı taki

ben ayrıca aceınce ve hintçe dil
lerle de neşriyatta bulunacaktır. J 

Vali dün 
Köstenceden 

hareket edemedi 
Karadenizde de şiddetli 

bir fırtına devam 
etmektedir 

Bükreşte 'bulunmakta olan Vali 
ve Belediye reifümiz B. Lütfi Kır
darın bugün •aat 12 de şehrimıze 
dönme..i beklenmekte idi. Fakat 
öğrendığiınıze güre Karadenizdeki 
müthiş fırtınadan dolayı Kösl€"1· 
ceden vapur hareket l'<icmcdiği 
için Vali ve Be-lediye reisimiz mec
buren dün gece Köstencede kal
mıştır. Bugün saat 11 de Kösten
ce ile yaptığımız telefon muhave
resine göre vapur hil:a harC'l.et 
edern~miştir. 

Deniz sükunet bulduğu takdir
de bu akşam hareket ederek yarın 
saat 12 de Hmanımıza gelecektir. 
F;rtına dinmroiği takdirde ise Vali 
ve Bolediye rei.>fmiz yarın akşam 
Köstencroen kaılkacak olan pos:a 
vaı:ıuru Daçya le hareket" mec • 
bur kalaca ı.: t L·. 

Üniversite 
kitapları 

Yanlış olduğu hakkın
daki iddialar tetkik 

ediliyor 
Lise ve orta mekteplerde olduğu gibi 

Üniversitede okutulmakta olan kitap
ların bir kısmının yanlı~larla dolu bu
lunduğu hakkındaki iddialar üzetine 
Rektörlük tarafından tetkikata baş -
lanmıştır. Rektörlillt bu Jtitapların tet
kiklerini tedr.L; heyetlerine havale et
miştir. Verilecek raporlara göre biia
harc tedbir alınacaktır. 

Esnaf cemiyetleri reisleri 
pazartesi günü toplanıyor 

Esnaf cenriyetleri reisleri pazar
tesi günü için umumi bir toplantı
ya çağırılmışlardır. Bu içtimada 
yeni sene bütçelerinin hazırlan -
ması etrafında görüşmC'ler yapı
lacaktır. 
. Öğrendiğimize göre esnaf cemi

yetleri müşterek bürosu fakir es
na.bn çocuklarına daha geni§ mik· 
vasta yardım yapmak ve bunlar -
dan ,,;.,ktep Çağında buılunanlara 
parasız defter, kalem, k}tap ve 
saire gibi levazımı 1cdrisiye temin 
etmeği karıırıla~•rm~tır. 
Toplantıda bu mesele de görü

şüleceği gibi bekar ve fakir esnal 
lıçin açıJması muvafık göriiıldü • 
A'fitnü haber verdiğimiz yuro et
ra1ınıda da es.aslı mi;.zakereler ya• 
pıdacaktır. 

Aynca esnaf çocuklannın sağ
~' gürbüz ve tam :sıhhatli ola
bi!lınelerin; temin için de .JIBE mev
sim'lerinde yaJı:!.ız esnaf çocukları· 
na mahsus bir kamp açılması da 
görüşülec<>ktir. 

Bu roman, blr aşk, heyecan, ma· 
Ctra eserkllr. Muharrir, temin edi
:tor ki, bu nefasette bir eser henüz 
ilin.tük razetelerde tefrika. edil -
ttıeınt1Ur. Eserin içinde sizi merak 
"le hayretler içinde bırakacak sah
b')'" rönceksinlz. 

Asırlarca Akdenlze hükmeden 
Türk korsanlan, burada blnbir kah
ramanhk des~nı vücude ıeUr -
mişlerdir. Kadlrga ylğlUerlntn aşk 
maceraları dillerde dolaşmıştır. 

Harpler- etrafa •lddet salmıştır. 

Tefrlkamızı bekleyiniz. 

SON TELGRAF 1 Birincikanundan itibaren yeni 
/. ~aşlıyor. Bu üç yeni eseri 1 Birincikiinunda tefrikaya 
( 81ze yeni, mühim ve meraklı yazılar takdim edeceğiz. 

yeni ve müheyyiç kısmına başhyo. 

ruz. l\Iullaka takip edin.iz. 

k.ı§lık neşriyat programına 
batlıyoruz. Bunlardan başka 

Nevyork sergi reisi 
şehrimize geldi 

1 Birincikenunu Bekleyiniz. Bu akşam ~nkaraya gidecek, gelecek sene de 
-iOiiii--•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.._iiiiiiiiiiiiii ____________ ioı ____ iiiiiiii""iii•o;;;~~ sergı ye iştirakimizi görüşecek Y 12111 3 de 

Almanlar bitarafları 
tehdit ediyorlar 

İngilterenin şiddetle mukabeleye 
geçmek kararı Almanyada 

tesir bıraktı 

lnılllıler denlıtltrde "arat 1ırmaJan sıJWuılırchlar 

Ber ın 22 (A.A) - İngiliz ami- pı!an ihracat ticareti ınaıa~ _·1nı mıı.. 
raJılik dairesinin bi1araf limanlar sadere etmek sıneıtile ~ !Jlu:kMJ 
~dı: Almanlar tarafından ya- (Devamı ı tıru:ıı •;ı.Jılfote). 

El ser isminde yakalanan birisi 
suçunu itiraf etmiş 

bütün 

CYaxısı 3 üncü s:-.hift-de) 

ÇERÇEVE --- ·---
Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemi& 
-7-

MEKTEP KİTAPLARI 

Herkesin mal bulmuş nufrıbi ribt saJdırdıiı mektep kitabı mcst>leiı IJtont'e 
işin en basit tarafı. Neymiş? ~tekt.ep kltapJarında. şu bu yanhşlar varm.~. llühm 
bu kitapları elekten feçlrJp yanlışlarını düzeltUflmizi fanedtUm. Dav~ hallo
l unmuş, hatta mektep kitabı meselesi kurtulmuş mu olur?. 

Mektep kitabı meselesine işin en basit tarafı dedim, fa.kat en Iit.ım <·ı..•phe~ı. 
Mubarririn masa!m'ldaki hokka kalem. s:ibf. Kendi tatile delil de, onu en mukem
mel prUar aUıada temin edememiş elanlarm kalannı 11-,a etmek bal ıı?nndan 
mühim. 

1\-lektep Jdtabı, baıadrollaı:Dl.lıJ, istife ıirmiş djnya haktkatıerlni, nı~alUm 
elinde tefsir ve kı7met kaı.anacak kuru eer'('eveler kinde dafıtan vasıta Deniz
Jerlmlıln derlnllilnl ve t!aflartm1Zm 7ukııekllilnl bile Avrupalı ölçüp biz. öirel· 
ttjine göre o, en halis örneklerlle Avrupa.da. Avrupalının, tetkik edip bize Öf· 
ıretmeJe imam ı;örmedlil Türk edebl7alı ve tarihi müstesna, mektep lıtllapların
d&lıtl ana muhlevayı, piyes adapte eder ctbl, ustaca nakletmekten başka ne it 
kalıyor? Bana ııonanu dava, dün7anın her larafıccla çnlyd ıtade eden hakl
lıt&Uerl henlmse7Jp kendi usullerlmlu ıöre telıt etmekte. İşte Fransayla Almanyı. 
aıımmlakl ı .. ıı.ı-

Mektep kUa.pJarmdaki ana m.uhteva.11, kendimize alt bir usule varacatunu: 
ıüne kadar, ustaca bir nakille temin e&t\tımızı kabul edellm. Hele bunların meJ'
dana ıeUşlndekl teferrüat ilzerbıde, düne kadar ıeJdftl l'lbi zata dü~müş olmak. 
affedilmez suç, 

iıste davanm möşthbas cıkar yolları: 
Asla işi kitapçı elinde bırakmadan devletleştirmek; her menuda büyult bir 

müsabaka açıp üç beş eser kabul etmek~ müsabakada pedaKocya usulleriııJ esa~ 
bllmell; lisan ve ıstılah meselesine bili.im olmak; meseli edebiyat klta_plarmda 

, fU veya. bu muharriri, şahıs kini J'iizü:n,den eserine aJmamak suretJJe keyfi ilim 
yapanları ayıplamak; aynca. şahsi ve huso!ii terkip ve tefsir btiyen edebiyat Te 
felsefe menuunda, Avrupalı ınolıarriJ'l,. .. rden yüzde yÜ1.-}uJ'Sı11ama eserler verip, 
sıkılmadan ve utanmadan kitap kapalr.*1-nna mtieJUI lmzası ha1lnde parmak ir: .. 
!erini basanları tokallamak; üç beıı kllııjp13n birinin tercihini muallimden bek
lemek; bunJan devlet hesabına cayet Wanlz e kiti miktarda basmak; unıaıımda. 
yet.qtirmek; son derece ucu:ıa maletmek.1 ihtiki.rlara meyd•n vermemek; fakir 
talebeye röre hususi prtlar tatblk e.tınek~er 5 senede bir, zamanın tekimüllerlnl 
aratlırmak Joln müsabakayı taı••<:P>ek lilrundır. 

Ölçü: . 

Bütün ele Ce(medır:n, ne kadar da basit olsa parça işe hakim olunamıyau .. 
ima mekltp kltuıarı davamn .. hll! NECİB FAZIL KISAKÜREK 

, 
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smBi F.K~IEK --MAYASI VE 1939 

Bulm İstaabulun derileri, rtfen rftn 1 
7azdıiun clbl, hakikaten bir romandır. 
Fakal, buan, faeladır. Meseli; ekmek 
me!'e1tslnl ele alın- DliD bir C"&:ıelcde 
fU ıulevbalan okııdum: .sıblıl ekmek 
mayası• aJtınctakl serlrvha: •Battı 

tecrübeler 7apllacab. 
DUşünüyorum: Demek, şimdJye ka

dar, İs tan bulcla ekmeklerin ma7&!1 

Hoppala!. Alın size, bir mesele.. 
Jlakikatcn. ,ımdt bu hiidlseye lhtl

kir mı diyecek.siniz, hile ml?. Bizce. 
mütebL.~ısla.rdan mürekkep bir 
koml"iyon toplanıp bu işe blr 
karar vermeUdir. Öyle ya., hile 
yapan var, lhtlkir J'&pan var .. 
Nahak;rere, bqkasrnın ne dlye cüna· 
hına. clnlfm1. 

İSTANBULLN YILDIZJ 

DAİMA PARLAKTIB. 

sıhhi detllmlıı! Demek şlnıcli7o kadar ı---------
7apılan ekmek lecrübelerl fenni de· 
tıımtş!. Sis do b• mana:rı cıkarmas 

mısmı:ı?. 

Ha7ret! Sene, mili.dl 1939 dur. 

BW llrtlTEHASSISINDAN 
---~ -- --
NELER İSTİYOB.UIIIT. 

Bira fabrikası l('ln bir mütehasslS 
1"elml1? Ho. ama ıltU. Bu mütehassıs. 
biranın nesini llliah ede.et bllnıl:Jorum.1 
Tadını biras daha arttınra.k mı!'. Kim
blllr, ne yapacak!. Fakat, benim bu 
mıitehassıstaa lstedllderlm ~unlardır: 

1- Bazı me7ba.nelerde biranın dub
lesi bili 18 - %0 kunıştur. llalbu.ld, bu 
metaın tlşeol 16 kuruta!. 

2- t:mumlyetle blrahaneJer, dub
leyi doldururken, yansına kadar ko
yuyorlar. Üst tarafını köpük doldaru
)'orlar. Bo köpüiün lzale"l!. Ve pa
ramızın köpufe cltmemeslnin tenttnl! 

• lüleh"8SIS. eier bunl.art halleden•, 
ona dua ederiz.. 

BİLE Mİ, fırriKAR lifi?. 

ÇIKIN İCİNDEN." 

Bir deri fabrll<ası, a1a\:kabıcılann 

anu ettiklerinden daha k.Cla derUer 1-
anaı edlyorm.ut! Kunduracdar, bu hal
den ,lka1eı.:ı .. Bu ha.vadbl veren l(a
:ıett de, 107le ru.Jor: ihtlkiı' mı, hile 
mi?. 

Yakmda, bir tloUk ka:rnıkhı ~ıd .. , 
anımın pek yakın olarak ıeçecekınlş. 
Fakal, maalesef, )'lldu, İslanbuldan 

rörünmb'ecekmİ!f- Bundan İstanbulun 
artık yıld1z1 t6ndil, manasını çıkarma.
fa ka.lkı~ınanna. İlml heyet ve coi
raf)'a sebepleri, böyle icap ettlrlyor
mw !. Yoksa i:stanbu1o:n yıldızı dalma 
parlaktır. istaabulun ytlduı da nedir, 
dfyecekslnlz.. Son l'ü.nlrrde başlıyan 

lular hareketleri m.I,. Ra1ırt. 
Mektep kitaptan yanlı,ları!. Öyle 7a. 

kllaplarm hrpsl İslanbuld~ basılmıyor 
mu!. 

LONDRA MAHKEMESİNİN -YEB.İN'DE BİB. KAllARJ 

Londrada Hayd Parkla, bir k•dını 
nrla Öpen blr delikanlı. mahkrmroe 
20 Ura para ceıa!:ma mahk(lm olmu'J? 
:İ.tln lulıalı. adamcağız, o kadar hara
reUI imiş ki, sesi, lir. 19 melttden du· 
:rtılınllfL 

Umumun ir ve biyi. hblerinl rencl· 
de etlrn ve mU<ottebcen olan bu hareket.
ten do1a;rı. 20 Ura para censı az bile
Bu satırları benimle beraber okuyan 
bir arlııad:ı1 ,öyle dedi: 

- insn, basan. sok:ı.kla. clderken, 
verecek 20 lirası olmadaiına ne kadar 
hayıflan17orL 

AHMED RAUF 

Dolmabahçe hadisesinin şahitleri 
dün mahkemede neler anlattılar? 

Samsuna 
Tayyare 

Yeni bir hava hattı 
açılıyor ileride Tiflisede 

sefer yapılacak 
Türk hava posta:arı umum mü

dürdüğü önümüzdeki ilkbahardan 
fübaren İstanbul - Samsun ara • 
sında muntazam yolcu ve posta 
tayyareleri işletmeği kararlaştır· 
mıştır. Aynca Ankara • Samsun 
arasında da yolcu tayyare!eri iş
liyecektir. Bu hava hattı 327 ki-
1-0metre uzunluğunda bulunacak
tır. Diğer taraftan, hazırlandığını 
haber verdiğ'miz yeni bir pro~am 
mucibince iler'.de Aınkara - Tifüs 
aras-J!da da bir hava hattı tesis 
o:unacaklır. 

Öğrendiğimize gör-e bu hat 1100 
kilometre uzunluğunda bu;una -
caktır. Mezkur hattın iŞ:emeğe a
çrlışı dolayısilc 360 kilometrecik 
Ankara • Sıvas, 225 kilometrelik 
Sıvas • Erzincan, 155 kilometrelik 
Erzincan - Erzurum ve 175 ki'.o· 
metrelik Erzurum - Kars ile 195 
kilometrelik Kars - Tiflis hava 
postalan da les:s edilmi~ o:acak· 
lır. 

----cır--

Köprü mercii venlerine 
levhalar 

İstanbu'.a gerü Anadoludan ge
rek hariç memleketlemen golen 1 

yerli ve yabancıların Şirketihay" 
riye, Den.izyollan ve Haliç vapur 
çektikeri görümektedir. 

Bu sebep'e köprünün üzerindeki 
m~rdiven başlarına eskiden oldu· 
ğu gibi yıne levhalar konacaktır. 

Maliye Vekaletinde münhal 
daktiloluklar 

Maliye Vekaleti varX!at umum 
müdürlüğünde münhal dakt>Jo • 
luklar için bir imt ihan aç.lmıştır. 
İmtihan öııü:müzdeki arın 2 inci! 

günü yapılacalctır. Kazaıııan bayan 
daktLolara 80 - 90 lira arasında 
ücret verilecektir. 

Devlet 
imtihanı 

Orta okul mezunu 
olmak için konulan 

mühim şartlar 
Maarif Vekaletince kabul o!u

nan yeni iroahan esasların.en tat-
bikine başlanılması münasebet1'e 

'bu sene resmi ve hususi mekleP" 
!erden orta mektep mezunu ol • 
mak için mühim ba:ı:ı şartlar ko -
nuln)wıtur. 

Ezcümle bu ünvanı kazanıp or
ta tahsil şehadetnamesi ai:mak es· 
kisi gibi ko.ay olmıyacak; talebe
ler ayrıca bir cdıovlet orta okul 
tmlihaııu• na tabi tutulacaklardır. 

Bu imtihana son kanaat imti " 
hanında 5 den aşağı numara al -
mamış olan orta okul üçüncü sı
nıf talebesi ile evlerinde bu dil* 
rece tahsil gördük.:erini iddia e
denler giretıılecektir. 

<Devlet orta okul imtihaınlan• 
ise: 1 - Eleme imtiha~an, 2 -
Söz:ü imtihaniar namıle iki kı • 
sımdan mürekkeptir. Or'.a mek· 
tep.erde derslerin kesilmesini mü· 
leakıp birisi türkçe olmak üzere 
ya.nız üç kurstan tahrii-i imtihan 
yapılacaktır ki buna eleme imti -
hanı dencc:>klir. Bu imithanda ka· 
zananlar da sözlü imtihana tabi 
tu uı'acaklardır. Sözlü imtihanı da 
kazananlara d. vlet orta okul şe
hadc. namesi veriecekt'.r. Ve yal" 
nız bu şehadetnamesi olanlar lise
lere veya mes:ek mekleplcriıne 
kabul o:unacaklardır. 

Bu seneki deviet orta okul im· 
tihamları temmuz ve eylu de al· 
mak' uıere 2 devrede yapılacak~ır. 
istiyen taı.ebeler bir kısım ima • I 
hanlara temmuzda bir kısmına da 
~ylU.:de girebileceklerdir. 

---,:;-----
Şehrimiz'1eki Hatay 

mahsulleri 
Dün Arıkaraya vararak Büyük 

l\1illet Mcdisinde yemin eden Ha· 
tay meb'uslarının pazar günü şeh· 
rim:ze gelme:cri bek ennıektedir. 

D:ğer taraf an Halayın a.na va-

Kararsızlığın zararları 
Bllylık harple olduitu «ıbı, ltarşı.Lıltlı 

sallanmış mUyonluk klitlelerln kanlı 

bofazla$malarını bckliyen dünya et. 

kin amumb'esl, e7lıl1 başındanberl, 
oabırsulık lclndedlr. Filvaki, harp 15. 
tenen bin,ey deilldlr. Fakat. başlamış 
bir barekeUn d~vamsı!!hfı ve ha7aJ~ 

[erdeki müthit traJedyaya henüz &'ÖS

terememiş olması, kötü bir salaş tb'at
rosona rlden, sukutu hayale a,tramq: 
seyir<! haleti rublyeslnl dolun17or. 

Glinlilk resmi harp tebllJlerl, &:arp 
eepbeslnde daima sü.kilnetten bahsedi· 

yorlar. SükUtwı bu derece ma.halaza. 

swa ehcmınlyet ve k17met verllm~I. 
kafalarda bir lakllll lııUfham !Jarellerl 
belirmesine eebep o1u7or. 

iki BüyOk 
gemimiz 

Almanyadan getirecek 
hey' et öbür gün 

hareket ediyor 
Deniz ticaret filomuzun en bü· 

yük gemilerini te~kil edecek olan 
Doğu ve EiE>men vapu~.ar.ııı.ızı 
Almanyadan tceeliüm edeçek olan 
kaptan ve tayfalardan mürekkep 
heyetimiz öbür gün şehrimizden 
Kiel'e hareket edeceklerdir. 
Ögrendiğimizc göre harp do -

lay;si!e denia.erdeki vaziyet dü • 
şünüierek her iki gemimiz de bu 
kere 100 bin liraya sigorta olun· 
muşlardır. 

Hı>lbuki bunlann her bil"' hü· 
kimıetimize ikiı;er milyon liraya 
mal olmuş bulunmakladıı-. 400 er 
bin liralık son takaillcrı r;cmilt·r 
lmanımıza muvasalat zder et • 
mez ödeneceklİr. Yeni iki gemi
miz de •Karadeniz,. vapuru lipir~
dedir ve 3500 er tonluktur. 

Maruf dcnizci:eri:mizden Aziz 
kaptarrıın reösl''ğindc bu.lunan heye
timiz bu iki vapuru limanımıza ge. 
tirdikten sonra üçüncü büyük ge
mimız olan Savaş ta gelecektir. 

Buaiin, dünya normal hayat ,artla
rın yaşamamaktadır. Harp haJfnln de· 1 
va.nu. cephelerde korkunç botazlaş • 
malar olmam.asına raj-men, normal ha

yat şartlarını iadeye manidir. o halde, { 
ne olacak?. Bu&ünkü istikrarsız ve 
emnlvctslz havanın Avrupıuun üzerin- I 
de daha fazla hıi.klın olması, bize öyle l 
&'t1ir kl, yıpratıcı harpten az u.rarll 

de,flldir. Bel\:i, bu~n kan dökbhne- 1 
mektedir. Fakat, hemen bütün Avrupa 
memlekeUerinde ekonomi ve ticaret 0 

bakımınd..,, ha.;. bava.omın eallti etin- Oda oda kiraya verilemiyecek 
den bu ana kadar maddi zarar 7('ku.. j yerler 
nu, medeniyet \'C lnsa.n1;.1t aleminin 
manevi kaybı herhalde, kücuk bir bl
li.nço te,kll etme., 

Dünya, slnlrH blr lntb:arda ve vUıuh 
koridoru arıyan, hu.ıura mabt..aç bir 
insan halindedir. 

Ne olacak?. 

Avrupada hayat tekrar lnsanlaşacak 
mı?. Ne vakit?. 

Bu suaJJerln cevabını, şu anda, kim
se bllmlyor, demrk~ hatalı bir ilade 
olmaz.. Büyük dUnya davalannı hallet

mek, karara ba~lamak Jcin, J'akm hi
dlselerlu bir viızub perdestle bil'Q ol· 
ıwı aydınlık görwımesl, Avrupa dev· 

Jet adam1annm yenJ alacalr.Jarı dun
larını bilmeleri lizımdU'. 

Halbuki, her l'Ünkü aJ:ı.ns le-1,-ranan, 
boYWUl, k:ırarsızhk hUkiım siırdü.iiin

den bah~"diyorlar. Bu kararstzhk. ve 
onun havası, ıimdl sillr.ftnet içinde bu
lunan cephelerdeki 1 aiır bnkJardan 
daha .. ıcldlr. 

REŞAD FEYZ1 

Bazı St:'tntllerdekı ahşap konak
lar n oda oda k:raya verr.diküri 
görülmekteci.r 

Halbuki bu hal hem umumi )uf-. 
zıssıhha kanununa ve hem de 
23 teşrinievvel 928 tarihli belediye , 
kararına muhafütir. Be:cdiyc re· 
isliğinın bu husustaki son emri 
üzerine yakında bütün 91>m lerde 
ırmuırıi bir kantrol yapılarak oda 
oda kiraya verilen ah~ap konak " 
lar !ah.iye ettir;lecek.iT. Ancak, 
ahşap lronaklar kat kat kiraya 
ver;lebi~ecek ve her katında yal
nız bir aile oturabil.eceklir . 

--0--

Tanare uçuş yerinıl~ y«"ni 
bir yol 

Yeşilköyde tayyare uçuş yerine 
betondan bir muvasala yolu ya· 
pı:acaktır. Bu yeni yol içün 77 bin 
lira sarfolunacak ve in~aat yarın 
bir müteahhide verilecektir 

l•l~ii:Z•l!i•I~ 
ÇekosJovakyadakİ 

ayaklanma 
Yazan: Ahmed Şıilı:ru ~s,ıt' 

Barbln baslan(lcmdaubcri. Çtld•--4;' 
vakyanıo bLi7ük karışıklık i('indc b 
londuin.nu mııhlollf kvnaklar<W' r'" 
len haberler blldlrmeltle idi. B• ;: 
nıuklıkbr nihayet Alrna.uJaruı da t' 

llyemlyeceklerl bir hududu buı01t11 b' 
la.eak tır kJ resmi Alman ajaJlS1 

ıu11· 
memlrkrttu tam anarşi lelnd< b• ~ ~-
dutunu lllrar etmiştir. llalilıDd•' jıl Ilı ll 

:::~:::::::~y:~~e/)~ ~. ,.. •, 
lenen hislerbı bir döntlm noktasıJl1 

kll elmişUr. Çekosıo,·akyaya kal"ı1 ~ 
be indiril inciye kadar AJnıaıtfıJI ııO 
7aptıiı her hareket, Versay sulh'° 
ta.sfJyesl J'ibi ı-örünü.)'ordu. Alnl:ıof' 
silihlandıfı zaman bü•ük. bJr htık-_. ' , ,. 
lık tamir edilmiı;;U. Rf"n nehrinlo bO 

' . 
Jarı askerileşlnce, bütün dünya b&ı' . 
Almanyadan esirrenen mwıavat ııre:. 
slblnin l'alcbest olarak kar!'Jl.ı.d•· 'ti' 
vusturyanın ilhakında milli blrJıilll t 
ı.:ateri &"Örüldü.. Südet AlmanıarııH~ ~~ 
mWi hudutlar l(!ine alınm:ıSl da JllC J,I ' 
bir akis UJ>and1rmadı. Fakat bund ııt ~~-· 
~onra Çekoslovakya.ya lndlrllcn dir 

!'" birkaç noktadan ehemmiyetle uıer. 
de durulması lizam selen bir bia-d!.# 
olarak ka1:1ılandı: ~ 

1- Evvel• 1848 ıscne:tindenberi JJJ 
lstlkl.iJ Jçtu mıieadele halinde bui .. ol 
da büy!.ik harp sonunda bu isUld~; 
kavu,an bir milJet aıısızın ortadaD kal' 
bolu\·erdi, Bu, milliyet prr.nsiplniD Jll. 

kirı demekU. • A 

Z.- İJr..ııctsi AJwauya buı-üoe ıı-4" '\İ 
LııLkip ettiti davayı milliyet ve ~ ~L.1 preıı.sipiue btinat eltlrmlşll. çek# IJ 
vakya hakkında ı..lbik ..ı.ıen JlluŞ.... na 
le bu u:':zi preusirıl Ue tezat halinde : 

3- UçU.ncusu; /\iman devlet re 

Südel mınt..kalarını aldıktan ~ 
Cekoslovakyadc1. hlçblr l(Ü2U oımad-ıl'' 
nı ~ti.ınihte Mtylembf. Bu nokta üwt'• 
de ""arilı &.aahhut altına Kirmiştl. <if' 
kosJovak.ra hak.kuıd2ki muamele f~ 
rilen. ~öze itimadı sarstı. \'e bir e_.J· 
J'et buhranı mrydana ceUrdL Potoaıf' 
ihtiJifı ('ık:tıjı uman m~enln h•!Jf" 

dilernemeslne en büyi.ik 8ebep, bu eti/ 'l 
niyet bubnnıdır. \, 

Bu vaziyette •u sriylcnebJUr Jd 1'11' \ 

Ebedi !,lertm.ls Alalürklln aııb nlf· 
lannm 1!7arell esnasında Dolmabab· 
çede 1'111<u relen ve 11 valandaşm I· 
liunllo ueUoelenen hidbe ıabillerlnln 
Uadelerl dun İslanbal Z inci afıreHa 
muhakemesinde aluuruıtır. 

tim. Kapmuı ne vatıı kapanclıiını bil
miyorum. 'KÜÇÜK HABERLER' 

tana illihakı üzı.-rine buradaki Ha
ta,Y'h'ann çoğu mem:detterine git. 
miş!erd:r. Oradan gerek bunlar 
gerek gerek Hataylı tiıccarlar ta 

' rafdJan ~ehrimize gönder::en 

clln demokrat devletle:le Almanya ,. ' t 

rasmda iki aydanberl devam edrn 1"'.. \d 
bin Polonya tecavüzii derecesinde t' '~t 
bemmlyetli olan imill Cekoslovak1•• \ 
ya karşı yapllan teeaviiı:dlir. Bu bl ' 
kundan Çekoslovakyanın mukaddeffP 
dünya efkirı u:mllmlyeslnln derin •"' 
kasını celbe:&mekte devam etmiştir.· 

Ba ltad!Mden dola71 ledblnlslll< ve 
llun&I ıaçlarUo şohrlmls eok.I polll mü· 
durü Salih Kılı~ ve muavini Klmran 
aleyhine İmııt afı.rcou.smda mllhake· 
me açılmış oldoiundan dli.n dlnlenen 
İaııınbaldakl tahlllulıı ifadeleri aın· 
tar mahkemeye pndtrlleee•ıır. 

Diln ilk tü.11 olank dinlenen Tak· 
ılın polis merlı.eıl muavini Fenl eı
cilmle •unları sö7lemJttlr: 

- ıı.neo hldbe)'e sebep ahalinin 
bıiyült lzdlbamıdır. O reee Dolmabahçe 
eamU önıindı vaı:lfede idim. Gelen a
halJyJ dörder dörder aıra7a koyup Joe
riye Jönderiyordut. Bi• ualılt kalaba· 
daha (oğaldL Saat 20 den sonra relen 

alib Kılıc. benim vasıtamla. süvari 
polis komlnrl Vedadı pl;U"laralt: 

- Ahaliyi datıtınL 

Emrini verdı. Esasen . üvari polisleri 
Deride blr kıt'al munt.azlra halinde 
bekllyorlardL 11 kqlnln .. ud.lf yeri 
ben rörmedlm. Sarayın cümle kap15ı 

önünde vukubulduiunu sonradan işit-

No.51 

Adem baba gülümsedi: 

GaDl.l kendu7e zevk etmededir 
llemde lıiiııd 

- İşte sen de böyle yapmah " 
sın.. Kederleri, ıztıraplan yen • 
meli, onları kendine z•vk edin " 
melisin! Kederden, ıztıraptan, hat. 
ta işkenceden korkan insanların 
başından bu be:aıar hemen hemen 
hic te eksik olmaz, yavrum! 

Adem baba Ayşenin yanağllll 
okşıyarak geriye çek!hnişti. 

Salih dayı, Adem babarun söz· 
!erini uzaklan işitiyor ve kendi 
kendine: 

- Allah razı olsun su futjyardan 
qjyordu, Ayşenin ııön!ünü alma
sın:, onu teselli etmesini öyle iyi 
biliyor ki. Zavah kızca,i!ızı ne 
anası, ne de babası bu kadar gü
zel teselli edemediler. 

Davetliler arasında harp haber· 
leri etrafında konusanlar da var
dı. Bım.larda.n biri:· 

- Haberin var mı, Memiş da
yı? Car.akkaJede çqk ~hit veri -
yormuşuz .. 

Divordu. Memiş davı uyanık bir 
köy'U idi, ce-phede iki oi!lu vardı. 
Buna raj!men ümitsiz değildi.. 
Dostlanra her zaman: 

- Harbi biz kazanaca~ız.. 
D~rdi. Arkad2•ınm bu sözünü 

de ce-va[ISız bır~kTT'ad': 
_ Cenheler el(lencc veri de~H. 1 

dedi, oralarda lıısan vücutLaruıdım ... 

Bllih&re san1 kapıCJ!IJ Ömel", ltad.ı. 
tö7 pollslo•lnd•n lllaeld ve Taksimde 
laelr Trlfo Vano dlnlenmqlerdlr. 

Trlf._ .o ,..., ahalinin kalabalılt 
•lrWeulr. birfeydL Teessür ve he:re
C&D içinde balıınan halk fazla ylll<lenJ. 
yordu. Bir aralık arkadan relen insan 
ııc.llnln laull<Uo ben de yere kapak
landım. Az daha eı:Ulyordum. Ölüm. 
den zor kurtuldamı. d•mlşllr. 

S öneli pbll komiser Salih Sabri ise 
o ı-ece ara71n içerisinde on beş btn. 
Dolmabahçedcn Tophaneye kadar da 
altmq bin kiti toplandıj'tnı IÖ71emiş, 

reisin bir sualine eenb<-n, ikinci rün 
Salfh KıJıcın da orada bulunması icap 
ettıfl kanııatlnde bulundufunu ili.ve 
elmltllr. 

Bu aralık SaHh Kılıcın avukab, o
&iDı müekkllintn komisyonda oJdu. 
tunu söylemek l!'temtşsf' de reis bu
naıı müdafaaya &it olduitına bildir -
mişllr. 

Neticede tlsküdar emniyet Amiri Ce
valla, Abidin, Lillfl, Seyfi. Tahsin, Fah
ri, i.mau, Xtdrl ve Da.san ıs,mıı phl~ 
lerln dinlenmesi için muhakeme a7ın 
28 inci 11Ulü saat 15 e bırakıIDlllhr. 

* MiJ.!;taktı ressam1ar birliğı inkılU
bımızın sa.lhalarını gö.c,teJ'en tablo:c..r 
hazırladığını bildirerek bunlann şehri
mizde lf! hlrı için belediyeden bir ga
leri istemiştir. * Bugünden itibaren Üniversitede 
lııkılilı> derslerine başlanmaktadr. 

* Buclın şehrimiz.in bazı kısımla • 
rındaki kablolar defi4tirilmekte oldu
ğundan saat 12 ile 14 arasında bir kı
sım semt1ere elektrik cereyanı veril
memektedir. 
* Fu-ıncılar lekı-ar belediyeye mü

racaat ederek c;u\:al bulmakta zorluk 
çektlklerini ~öylenıişler ve ekmeğe 10 
para zam i.1lemişlerdir. Bu müracaat 
kabul olurur.ıyacakltr. * Eski ı;enelerdc belediyece emlak 
veya arsalan istimlak olunup da pa
raıarı hilta verilmenuş olanlar için ye
niden bütçeye konan 100 bin lir.ının 

tevziine yakında başlanacaktır. Ve 
1000 liraya kadar olan istihkaklar ta· 
marn, diğerleri taksiUe verilecektir * Cumartesi gUnO başlaması icap 
eden mektepliler arasındaki 1 de\•reli 
lik maçları 1 hafta tehir olunmuştur. 

ı==========================, 

Mehmetçik Geçiyor 
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kaleler, etten siperler yapı.ldL 
D~man yerden, gökten, bütün 
de~t ve ş~ddetile hücum ediyor. 
Bizim çocukların ikisi de Çanıık· 
kalede imiş .. Allah korusun onlani 
da ölümden. 

Ve imanlı bir insan soğuk kan
lılığile bll!jını sa.fuyarak ilave etti: 

- $ehi~ olur'.arsa ne ımutlu on· 
Jara. Vatan uğrunda kıanlarını dö
kerek ölecekler. Diz gazi olup 
ııelmiştik vaktile. On'ar şehit o
larak bizden yükselt bir mertebe 
ye irişecel<ler. 
Konuşınalann ardı arkası gel -

mivomu. Za·ten ne zaman ve ne
rede harp lafı açılsa, yılan hikA· 
yesi gibi, çabuk kapanmazdL 

Nikahtaki davetliler ikişer üçer 
dal!ılma"ı başlamıslardı. 
İbrahim ve kansı, o akşam kızı 

ve damadile birlikte yemek ye • 
dikten sonra, onlar da dij\er da -
V'l!fülerle beraber evlerine döııdü" 
ler. 

• •• 
AYŞENEN GEBELİGİ 

ttç ay sonra. 
Av•e bir sabah öğilr-erek uyandı. 
Salih o gün Ayşcdan önce kalk· 

mıs, mühim bir işin peşinden koş
mak üzere evden c· kmıştı. 
Ayşe ö~ürdü.. Öl!,ürdü .. Mide bu-

• 

lantısı gittikçe artıyor, gözleri ka
rarı fQrdu. 
Ayşenin en yakın komşuların " 

dan Gülsüm h-,..:ıım öjtür:üyü du
yarak bahçeden seslendi: 

- Ayşe .. Ne ()..dun kızım.. Has
ta mısın? 

Ays_e pencereden başını uzattı: 
- Yatarken birs~yim yoktu, 

Gü..süm teyze! Birdenbire ne ol
du bi.:mem-. Öğürerek uyandım, 
gözılerim de karar.yor. 

Gülsüm te}·ze giilme(:e başladı: 
- Tıpkı ben de senin gibi ol

muştum. İ.k önce kuru öğürtü " 
lerle başladı.. donra diz kesik " 
~i, göz kararmasL. İştahsızlık. 

Ayse;obir şey anlıvamadı: 
- Ne diyorsun teyzeciğim? Bu 

hastal;ğın adı ne? 
- Bu, hastalık değil, yavrum 

gebelik, gebelik .. 
Ayşe birdenbire titredi: 
- Ne diyorsun, gebelik mi? 
- Öylt. ya. Aş eriyorsun işte! 

Bende de öğür' Ü ile başlamıştı. 
Altı aylık ohmcıva kadar sürdü. 
Ondan sonra öğÜrtü kesildi. Ne 
yesem, derh&l çıkarırdım. 
Ayşe başını pencereye daya " 

mıştı. 
Beynmden Y''d:nmla vurul'ınuş 

gib~ sersem sersem bakıyordu. 

yerli ma: ara şehrimiroe pek bll· 
yük bir ral!bE't göslerilmeke ve 
hergüo:ı müteaddit sipari'ller ve • 
rilmektedir, 

j AVRUPA HARBINiN YENi tv'ESELELERi j 
İngiliz ef karıumumiyesinin 

vaziyeti 

Çekler Alman tehdidi kar,ısı.fld' 
teslim olmu!flardı. ft.lücadele yap111-4Jll 
lstlkli.llerlnl J'abaneı blr devl~tr t~· 

!im ehnek Çek ml!lell lcln bir a•d' 
olmuştur. İşle Çrkler bu lekeyi t•ııtiıl' 
Jemek J(!lndır ki Ulr. fırsatta Alman I· 

dareslne karş:ı ayakJaumışlard.ır. 

İi t kir komisyonu 
Öfreniyorui kt, lhtlkir komisyonu .. 

nw1 !aallyeU, arhk nihayet bulacaktır. 
Bu yold:ı bir karar verılmlştir. Artık, 
bu komisyona hacet ve lüzum olmadı
ltna bi.ı ue kanii&. Fakal, arlık İslan· 
bulda lhtlkilr yapılnıadJiına asla. tna
nanl•rdan defUlz. Yalnız, 9unu merak 
ediyoruz: 

Aeaba. bu komi 70n iki aytlanberl ne 
işler yapmıştır. Hancı işleri neUcelen
dJ"miştir. Lütfen efkirı wnumi7eyi 
tenvlr makııad,Je, bir rapor neşrederler 
tni':'. Biz de, l(Üttip anlasak .. İslanbuJda 
hanz-i maddeler üzerinde llıttklr yaptl
dıfını, halkın çarşı pazarlardaki C'ÖZÜ 

De defli, koml5J"on cözile bir öiren.sck •• 
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Pencereye dayanmam•.ş o'saydı, 
olduğu yerde yıkılın ka1.ıcaktı. 

- Demek ben gebeyim, öyle 
mi? 

Diye mırıldandı, 
GiLsüm teyze: 
- Evet, dedL Gebesin kızım! 

Bu.güne kadar hir şey seuneıniş 
miyd:.O? 

- Hayır .. 
- Ev eneli nekadar oldu? 
- Tamı;m üç ay .• 
- Eh .. Belki de ile ayl ktır. Bir 

erkek tosuncuk doğuruI'!>an, :3a:ih 
dayı kimbi;ir nekadar sevinecelc. 

- Ya lqz doı'!uru:rsam? ... 
- Allah vergis'ıııe ne denir? 

Hepsi ev:attır. Faka!, erkek ço -
cu§'u babalar daha çok severler 
de." 

Ayşe pencerede düsünüyordu. 
Hiç beklemed.ği bir şeydi bu. 

Nih. vet Sa:ihten _gebe kalmıştı. 
- Demek ki ben de ana olaca

j!ım .. Ne tuhaf şey! Ha:buki ben, 
daima çocuk kalacağımı sanıyor
dum. 

Bu harbin meselelerinden blrt de Te· 
kayil laklp edebilmek olduiu bor l'iln 
tesadüf edilen mlişk:ölıl.ttan anlaşıl1-

1or. Lord Baldvbı ceçcn l(tlıı bu me
eele7e temas ederken mevzuun en e
hemmfy"tH l noktasınıı lşarf'l etmiş 

olu:vordu. Demokrat memleketl!'rde 
halkı yilk.scltmek, halkın seviyesini 

1 
dün.ya vekayl ve hidlsatını &aklp ede. 
cek dcrweye çıkarmak lçin plışmak 
va'Zifesl vardır. İnl"ilterenln snbık baş- ı 
vekili vatandqlanna keyfiyeti anlat
niak lsterk: .n tabiidir ki kendi memle
ketlnJ ml!13l olarak cözönüne koymak
tadır. Senelerce it başında bulunmak 
teerübeslnln verd-il salılhiyetle Lord 

ı Baldvln İr.;Uterede halkın hariri me
seleler kaJ'!ı ında pek de iyle dtrin 
bir mt"r:ık duymaC!'ığ-ını SÖylemektedır. 

Bununla beraber na.ve ediyor ki İ.nı'lllı 
balkı en mühim harici meselelere karş:ı 
nlsbeten Ji.kay-t balunuyorsa bo biraz 
da kendisin.in 13.zım oldufu kadar bu 
işlere dalr tenvir edllmemlş: olmasw
dan Uul celmcktedlr. İugUterede yeni 
vücude ıetirUen ve beynelmilel m~e· 
lelere dair muhtelif neşrl7ab ile halkı 
tenvir edecek olan yenJ bir müessese
nlu fa&llJ'ete ceçmesl dolQısiie sa.bık 
b""'7kUlıı sözleri tabiidir ki incııts 
matbuatında aklı bırakmadan ıeçme

mlttlr. Orta seviyedeki halkm mliblm 
m-1elerl anlıyarak lal<lp edebUmesl
nl cüçlettiren şey nedir?. Tahlli ede· 
rek bunun fıırluna varm1Şlar ki bn 
husm:ta en birinci noksan l(tçmiş U· 

manlaruı Tlllnıah ile •lnıdll<I anıım

dakl mesafeyi dolduraeak maliimatm 
bulunma.7J41-cl1r. 

- Hep öyle sanmıştık, yav -
rum! Elo,ğlu insanı her zaman ço· 
cu.k bırak.r mı hiç? Hem seneler 
de geçtikçe, insan büyüyor, afı'r· 
la.oııvor. Hepimiz vak'i'e çocuktuk. 
Bü.vüdük .. Evlendik .. Çoluk çocukl 
sahibi olduk. Sen d~ bizim gibi ı 
olacaksın! Günün bir:nde bütün bul 
cocuklukları unuacaksın .. Ana o
lacaksın! 

Harp zaman1nda. bu blr kııt daha 
kendini hlsselllrmektedlr. Mesela öyle 
ınllleUer vartlır ki bunlann tarihi, ma
ılsl İnrlll• halkı için ,ımdl)'e kadar 
pek de me.nk u7andırmıyablllrdf. Fa
kat cünün birinde bal büsbütün de
flşmlş oldu. Eskiden orta 11evlyedr bir 
inruı. için Lehl5tanın maslsl, larlhl 
merak edllmemlş bir menu olarak 
kalabilirdi. Fakat Lehistan sünün bl· 
rinde inrtılettnln mtiltefll<t olmq, bu 
ittifakın leabı olarak da inrlltere bar· 
be rlrmlştır. Bunun iiurlne Lehlslana 
alt her mesele İncJJb tfkıin umumiye
slnl de ali.kadar ve meşcul eder olmut
tur. Şa halde yine ayni mlsall takip 
ederek deme-k llztm ki, Lehlstanm m.a .. 
sisi ve hali inrlllzler için şimdi birinci 
derecedeki mev?ala rdandır. Çtinkft Av .. 
rapanın lslikball. sulhun oaflam bir 
surette tesisi için dünü ve bu.ıünü bil· 
mt-k elzem. 

Ayşenin rengi yemyeşil olmuş
tu. 

(l>f'Vamı var) 

Leh mlllellnln l>uıriln çekmekte .ol
dutu ız'1rahın bind•blrlnl bile rilster
mete kifl celmfven ca?.t-te tatsJl:i.1.ı •
Jr.ıınurken bu mUletbı mazide de neler 

oektığf. şimdi kaçıncı defa ola.nk tak· 
sime airadıldıfı bUlnlne o saman ,.. 
lak.a.nın daha artacafı tabiidir. Leh ta· 
rlhl için 7azılmı'!ll kitaplar İngiltercde 
az değ-ildir. Ilerkesın vaktine ve ke
sesine l'Öre etraflı. fakllı muhtasar, U· 
euz kitaplar mevcut. Fakat mazinin ve
kayli ile bugünktıl<'r ara'lındakl rabı

talan bulup ı1östermek için yepyeni bir 
faaliyete liizwn ve ihtiyaç h!Medll • 
miştlr ki onu d:ı Lord Baldvlnln 7U· 
karula bahsedılen beyanatına ve~lle 

Bu a7aklanmının reni.şllfi ve şil ~ 
mulil malum QeJUciir. Fakat sebep1tl' 
meydandadır: Cekler Alrı:ın t.ahakkU· 
müne katlanmak istemiyorlar. Vaktflt 
Avusturyaya karşı nasll mücadele eı" 
mlşlcrse, bucün d~ Almanyaya k•ı11 

mücadeleye ı-irt.,mlşlerdlr. 

Bucünkü ayaklanma hareketlnlu yıJ• 
nız başına. muvaffak olmasına JD>~ 
tasavvur edilemez.. Çeklerin mukad " 
deratı harbin neUceı;lne bağlı bir ınr 

ıe,ku etmiş olan mtie-;~ese ternlne ça.. sele halindedJr. Esasen Cekoslovak1•· 
lışacak:mı .. Hakikaten bu mtiessescnio nın AJmanyaya iltihakını SovyeUer ~ 
faali1ctinl takip etmrk az faydalı ol· dahil olduğu halde hiçbir devle! taı>1' 

masa ıerl!k. Çünkü ke1fl7r-t şu veya maDll!ıhr. Anıerlkadakl ÇekosloV•), 
bu şr-kild~ propaı-anda. yapmak me· sefareti faaliyetinde devam edJyor. Bıl' 
selesi deiildir. Jla11u daha ziyade ma· yük barp içinde oldufu l'lbt bir çe): 
lümat ite teçhiz etmektir. Prop:ıı-:ı.nda ordusunun teşkili Jçlo adım atı1nııttıt· 
vadisinde sôylenmf.$, 7az1lnu$ ol&n teY· Demokrat devletler sarlb olarak sötlt" 
Jerl halk ptk çabuk anladtiı clbl arhk memekle beraber, CekoslovakyaJJ&J' 
bundan usanımibr. Fakat. her cüm- ihyası bu devleUerln sulh ıprUarı •r•" 
lesbıde yenl bğrcnUe<'ek blrşcy bulu- sında bulundu.fu anlaşılmakta.dır. 
nan bir cep klı..bı okuyanı kendisin· A. ş. ESMJ>ll 
den bıktımuyabUlr. Bunu işine ılder-
ken herhııngl bir c•nlllmcnl olobılste 1 1 
de okuyablleeekllr. , Heyetimiz Parise hareket eti 

Mevzuun ruhu releeek sulhun sat· Parls ve Londbda :lkh.sadi temas "' 
lam suretle tesisine Iıazırlanmalttatlır. larda bulunacak olan Hariciye Ve~j, ' 
Gelecek Avrupa sulhunon hakltanlyel. !eti Killbl Umwnl51 B. Nnınan gJ,.l 
mti.saff&t ribl yüksek rayelue &öre Menemenciofltmun relsJlflndekl ıa.e" 
tanzim edilmesi, hele Alman. mllleUnlD 7etlmlz dün l'tee Parise hart.ket et "' 
hakSUi 7ere maidur olmama.sı. ,u son miştlr. 

BeDelerde utratılmq: olan ml11eU.erbl 
de btirrlye& •e bUklillerioe kavu.şma .. 
ları 1811kballn emni)'ell için elsemdlr. 
Versay sulhu c-ürildı.i. Tekrar bö7le blr 
tecrübeye rlrlşlle<•k doilldlr. Fakd 
yeni sulhun safla,m aureUe kurulmasa, 
7anl ikinci bir Versay tccrilbeslne nıa
hal kalınaması Jçbı ne yapmak 1Uımf 
Şimdi aradan 7lrml seue reçmlşllr. O
nun t~in muidekl hatala.1"1 ibretle röı:
önlıne s-etirerelt itiraf etmek bb:zat in ... 
cili:ı;lerln de pek uypn bulduklan blr 
haldir. İllraC edlllJ'or ki ylnnl sene 
evvelki sulhu yapan ingUlz devlet a
damlan da kendDerlnde balunması el· 
•em olan ma10nıatın blr kısmına ol· 
""" maili< detlllerı!L 918 .ıe pllp Jel· 
dikten sonra ise İııcUls lıal.lr.ı b• ra• 
!ebeyi kiti rörerek ,,. bir daba incn
le~ln ıı...,...,.ıı llılncl bir Anııpa 
harbini lbllnıalluln en uzalı dl)'e lıa· 
tanna bUe r~llrmtk ı.tememlşllr. Ylr· 
mi sene evvelki A1'1'Upa nılbu ille böY· 
le İnrllls eftirı wnumlyeslnln lika7I 
bir vaıl1el aldıfı zamanlarda akle • 
dUmı,, oldu. Şimdi İnrllhlerln dilşün
düiil, •elccek sa1h konleransanıu an
cak inılllz efk:lrı umumlyesl taratm
dan müzaheret l'Ören, raall1etl İnı-Ulı 
halkmea dikkati• takip olunan bir 
le.Planlı mahl)'tllnl alabilmesidir. 

ALİ UMAL SUNMAıw 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dardi 
Mahalle <"rasında 

çıra deposu 
Fındıklıda oturan oku7ucuıarı

nuzdan Halil Samancıoflu yası-

J'Or: 
cBlrlmi.ıln derdi hepimizin der· 

dl ise liilfen rettn de bizim f"ıD' 

dtkh caddesinde caminin karşı

sında evlerlmlzln arasına doldll" 
rutan soba tutuşturma!& mahSU-' 
olarak satılmak lçiu rellrllmq çı· 
rah tahta parralarınm evlerLmlıiD 
damlarına kadar yükselen deJJD" 
suna bir bakınız.. 

Önü, üstü a('ık etrafı evlerle 

1 ~cvrlll en ufak bir kıvılcımla vr-1• 
s!rara aleoılle 'laluşaoll..:•k bd 
mevaddı mü tallt ba,ımıza 

felüel açtıtı cUn derdimize 
ortak olacakb 

bir 

kiıP 

-



F atih'te Feci Bir 
Otomobil Kazası 

: ~ (1 inci sabileden devam) 
~ ISt "e hastaneye de telefon edilml!j

TI kendisini bulmak kabil olama -
~. 

b~ lt\sı:;ıti UA.STA.>'IESL'IDE 

t~ı~ 't t&.ra.ttan çifnedii l bedhahı 
~ bt otoınobillne alan doktor da bü.
'lt insani his ve temiz bir m eslek 
'-ı ~1 İifii ile kazazed ey i hemen na
~~ asta:ncsine getirnıiş ve kapıcıya 
ı..... • arabay ı gös tererek: 
~ lı;eı:lde bir aiır )'arah var .. Ça
'tt Sedye geti riniz!.» dedikten sonra 
, N~Ustahdemlere de sormuştur: 
ft~ Dbetçj operatör kim '! 
, sııaıe: 

r ~l>eratör doktor Halit Ziya .• 
""- · bı111 aJ a.n Orha n Abdi 1u emri 
''lllıtır: 

~~. ?abuk yaralıy ı ameliyathaneye 
... ~dın· 
-.ı•,. ız .. Herşey hemen hazırlan .. 

~ ... 'tQ tı h\l esuada nöbetçi doktor ve 
' r de gelmjş oldufundan yaralı 
ıı.tij derhal ameliya thaneye götürül-• .. 
\; <\.\JELiYAT MAS ASINDA ... 

lı~
1

•tle bir a.meUya t elbisesi g iyen 
•1» .. ı ·ı-· i . - eu ın kazanın heyecanı çın -

Anıt. Kabir 
~~tiirk 'e---;;, a hsus bir 
D ide mi, yoksa milli bir 
anteon mu olacak ? 
~""ı.1trlyet Halk Partisi umumi he
~ 4lin sa.11.t 15 de reis vekili Hasan 

'llıı.ı ~ riyasetinde toplanmıştır. 

~\l"eku Dr. Refik Saydam, Ebedi 1 
~~ lı Atatürk için yaptırılacak olan 
• b • kabir haklanda izahat vermiş 
' it sahadaki istimliiklerin ekserisi-
b. bıır-
~ll'ı. itini, yeril san'atki.r ve mlmar-
~u,1't~ da. dahil olabileceil beynel
'.Ctt bır .tnüsabaka açdacafmı beyan 
t~k, l'aptırılacak anıt - kabrin sırf 
'~ Şer Atatürke mahsus bir ibide 
\:~~iti 'l'ürk ile ti ulularına clahi 
~~ lstitahatg • • ı olabilecek bir milli 
l~ 0tı Dhnası mı tazım geleceiinln 
~ ~~ Partiye müracaatla karar altı
b <ltrııacatını söylemiştir. 

ıı,:"•ku1n inhalmdaıı ıuılaşıldı(ııı.a 
'-tıe' ~lltt .. kabir inşaatına ancak 1,5 

llilıı ~. ~eçilecelr.lir. 
~ So kij lo»lantıda Hariciye Vekilimiz 
~ •• ~ baftonm siyasi ahvali halı.kında 

\ı'er-1111.şur. 

, 

1

ragda örfi 
1
date kaldırılmış 
lı~~dra 22 (Hususi) - P aristen 
·Ov llıalılmata göre, Almanya 
~~.k~aya yeni askeri kıtaat gön
;!\ ~tır. Bazı motörlü kıt'aılarla 

\ il) fırıta hududa varmıştır. D€
!~~ .0lları askeri n akliyat ile meş
~ lır. 

'i,lltııa 22 (Radyo) - Pra~da ve 
'<~~r bazı vilayetlere'.. örfi idare 

ılmıştır. 
--o--

~~~-'.lerde ni$an ve 
~llgun yapılabilecek 

lo..ı 1 . ,. 
aı ' " "·ece hazır anan yenı men ı 
,~ <t tali matnmesl şehir medi
~ •eritmiştir. 
~·· '.alimatnameye göre oteller

'tı ~l1Un ve nişan merasimi ya
i,,~•s ın a müsaade edilecektir. 

<fet~ bu salonlarda verilecek zi
~e ~d~ki davetl ile rin sayısı 50 

'ıq~çeınıyecekti r. Ve cihaz nakli 
\le~ Olduğu gibi gelin alayına dal 
l,Y~ fazla otomobiıl iştirak ede

eltti r. 

'" !';o. 46 -

d e bulunan doklor Orhan .'\bdi m es
lekdaşı Ha lit Ziya. ile beraber yarahyı 

m uayene etmiş v e sür'atle ameliyat 
ıazım olduiu neticesine varılarak m !il .. 
sanw baiına •eçip Halit Ziya ile bir
likte aıneliyah yapmıştır. 

L &kin buna rağm.en zavallı kadmca
ğız k ısa bir müddet SO[ll"a kurtulamı .. 
yarak ölmüştür. 

POLİSİN İHBARI ÜZERİNE 

İşte bu sıralarda da. adliye h i d iseye 
vaz 'ıyed etmiş ve doktoru aramakta. 
olan ııolis de Haseki hastanesinde ce
r eyan edip kadıncağızın ölümile n et i 
ce lenen facianın bu son kısmından ha
berdar olmuştur. 
Kazanın müsebbibi doktor operatör 

Orhan Abdi polis ve adHyece sorgu al
tına alınmıştır. Cesedi muayene eden 
tabibiadli Enver Karan defnine iz in 

vermiştir. 
Orhan Abdi Üoivers1t.enin ve bp :lle · 

miınizin tanınmış birinci sınıf opera
törlerinden olup Alınan hastanesindeki 
vazifesinden başka bir de CaialoğJun
da hususi h astane sah ibi bulunmakta
dır. 

Bu feci kaza doktorlar arasında da 
teessür uyandırmıştır . 

Daha doğrusu 
hastahaneler 
kafi değildir 

General Refik Münirin 
şikayetine verilen 

cevaplar 
Şehir meclisi azasında Doktor Ge

neral Refik Münirin evvelki günk ü 
meclis toplantıt-ı ıı..la; belediye hasta -
nelerinin; halktan ziyade Üniversite 
tedrisatına hizmet ettikleri ve profe
sörlerin daha ziyade eı;ı.teresan vak'a
larla meşgul oldukları hakkında bir 
şikô.yette bulunduğunu ve bazı ko -
ğuşların da dar olduğunu söylediğini 

dün yazmıştık. 

Bu hususta dok tor Profesör Behcet 
Sabit demiştir k i: 

- Üniversite doktorlarının hastaların 
bir kısmına bakıp bir kısınını ihınul 

etmelerine im.k<in yoktur. Hastanelerin 
Üniversiteye hizmet etmesi fena mı?. 
Daha iy i ya. O vakit Üniversite ideal 
tedavi i§ile meşgul olur. 

Sıhhiye müdürü Ali Riza da §Unları 
söylemiştir: 

c:- İstanbul lr-=tanelerinjn h eps i 
Üniversitelilerin elinde deği ldir . Cer
ı·ahpaşa, Hasek i ve Gurebanın bir kısmı 
ile Üniversite meşguldür. Bundan baş
ka Haydarpaşa, Beyoğlu, emrazı enta
niye ve sair hastaneler halka açıktır. 

Yalnız esas itibarile (hastane rnevcudü 
ve yatak adedi kafi gelmiyor) dE'n i -
lirse doğru o labiljr . .> 

Diğer taraftan Üniversite tıp fakül
tesi dekanı da İstanbul hastanelerin
de şimdi me\~cut olan yatakların gayri 
kcl.ii bulunduğunu ve bu sene 470 .Ya
tak na.ve olunarak heın vatandaşların, 

hen1 de ilim mensupların ın daha fazla 
istüad"! etıniş olcaklar1n ı söylemişti r . 

Arşidiik Otıouun doJum 
günü 

Londra 22 (Radyo) - Arşidük 
Otto'nun doğumunun yıldönümü
nii kutiulamak için Avusturyanın 1 

tenha bazı yeııierinde havai fişek- I 
!er yakılmı;ıtır. 

DAVET 
İstanbu.l Basın Kurumu reısli

ğinden: 

İstanbul Basıaı K urumu heyeti 
umumiyesi, Türk Ba'Sın B irliğıne 
iltihak hususunda karar vermek 
üzere, 23 i kinci teşrin 1939 per -
~embe günü saat 13,30 da kurumun 
Beyoğ:undaki merkezinde tuµ la
nacaktır . S ay n üyelerimizi:-, ge l
mel-erini rica eder iz. 

Yazan: UAH!Hİ YAGll 

~ltıidiyc şimdi oldukca sinen ve a lça lan dal
~il.lar arasında Maltaya doğru il erli yordu 
~·~ı 

~it~ ~t\eıı Söz 0 kadar tuhaf, ileri sü- ı vaı· i kendisine vaıiyetini teblii etti: 
lııı~ij tdbtr ve hareket 0 kadar l'Ü - - Sen şimdi bir harp csirisiJı .. Ge-
'ij~ aq iti; Daınidtye glbl bin topuu ö- mide kalacaksın: Kendi sahillerimiıe 
~ ı.ıit, ~an namlusuna dudak bükerek iJk. varışta seni hükömetimize teslim 
\~~ltdiltılnıa.z deniz taarruzlarını bir edeceğiz. Burada rahat durmak, sa.na. 
\t'ıı"aı:tve rnuva(fakiyetle bitiren biri gösterilen basil işleri yapmak tan bat-
~~lba,~ e ufacık tek toplarla karşı ka bir işin yok ... Kaçmafa, yahu t her 
~~ cq:: kalkışmak devin kanııtSma. ha.nı:-i bir hlyanetliğe ka1kışman seni 

ttlı;ttt· tnuhariıı çıkarmata esit bir k urtaran eJlerin Hi.yık oldutun idam 
~ 1

• cezasını yerine retimıesine k:ifi se-
t 11.;ı,"1 
~~iti afib Rau( kaptaıı blltlu da öi- heptir. 
tı ~'ttı~e tneınuun olmuştu. Zira lıio Esir minnetle teşekkür eUI. Sonra 
~l da 

1
l'en bir zamanda teslim olmuş kömürlükte istihdam edilmek üzere 

ı. •••ı t• 1 ~ "l ~ ıa.cak , herhangi bir yelken- çarkı;ıba'\lıoın emir ve nezare me er-

'
~ ~ld~ .aleşiııe uğ-r;ımak, Hamldlye kediJdl. uru .. 

4 l!ııt b cu bir netice meydana ge- Damldiye, şimdi oldukça .sinen. al-

Bulgarların 
Son· Vazjyeti 

(1 inci sahifeden devam ) 
B ulgar komsul arımızın bu tarz ı ha

r eket ile ne kazanacakları ve Balkan
ların sulhunu muhafazaya ne dereceye 
ka dar lıiımet edebilecekleri hakikaten 
m eraka şayandır. Eier , Balkanlarda 
bir harp sı:ıkarsa bu harpten Bulgarla
rın tesir ve hatta zarar görmiYtceklerl 
ni ka bul etm ek de, iddia eylem ek de 
ıülünçlür. Balkanl a rı toııtan i~ine ala
cak bir a lev dalgas ı Bulıa.ristana ui
rmada.ıı gecenıez v e ayni ?amanda böy
le b ir badire sonunda Bulgaristaııul ne 
gibi b iı· vaz iye t ve ;ik ıbet muhafaza. 
eyliyecegi peş inen kestir ilemiyeceii 
için iktisa ı> em elinde bulunduğu m en 
faa tleri e lde edip edemiyecet i de önce 
den imkıi.n al tında bulundurulamaz. 
Böyle bir vaziyet ta kd irinde Bulgarlar 
ya Balkanlı komşuları ile birlikte Jıa
r içten gelecek tecavüz ve tehditlere 
ka rşı Balkan birliğini ve bu a rada Bul
gar isti kl3.liııi ve ın üJki tema miyeUni 
m üdafaa edeceklerdir, yahut da hariç
ten Balkanlara ı-elecek l.ehdit ve t-eca. 
v üze iştirak edip inat haline sok tukla.r l 
b irkaç karış toprağı kurtarma k ümi 
dilc komşuları aleyhine harp edecek
lerdir. Höyle aleyhtar ve Balkan top
raklarına yabancı adımların atılmasına 

müsait bir harekete Bulgar Komşu.la.

runıZJn tavassut edecekleriJıi ' 'e bun 
da menfaa t umacaklarmı akla geti rm ek 
ağır ve vahim bir ihtimal olduğu kadar 
kendileri için m enfaati nisbetinde Z&· 

ra rı ola caiı da muhakkak ve aş ika r

dır ki, Bulgar ricali devletinden ve 
bilhassa Majeste Boris'ten böyle bir 
hareket wnmak, wnanlar hesabına aksi 
sabit obnadıkça hafiflik olmak gerek
tir. Bulgarların, yine diler komşuları 
ile birlikte Balkan birliğinin müdafa
asuıa tevessül e tmeleri ise ancak ha
riçten bir tecavüz ve taarrzun vuku
bulması ile mümkün olabilir k~ burün 
İ !:! İll böyle bir ihtimal zayıflamış ol

makla beraber böyle bir harekete de 
an<:ak ve Ancak Balkanlarda Bulgar
ların da~ dahil bulunacakları bir bita
raf birliihı mevcut olmaması ve muh
telif nüfuzları reddedemiyen bir Bul
gar infiradı sebebiyet verebilir. Daha 
doğrusu ve açığı baıı ulaktf'fek men
faatlerin haHedilemeıni.ş olmasına da
yanan Bulgar infiradı böyle bir tehli
kenhı vukuunu davet ve teshil edebilir. 
Bu itibarla komşumuzun tuttufu infi
rat yolundan ve kulağımızı dolduran 
askeri hazırlıklardan dolayı Balkanlar 
sulhu adına gönlümüzün bir türlü ra
hat etmediğini şahsen söylemek hu
susunda kendimizde haklı bir vesile 
ve fırsat buluyoruz. 

ETE' I İZZF.T BENİCE 
1 •• 1 • 1. 1 ••• 1. 1 • 1. 1 . 1 .. ...... . 

Nevyork Sergi 
Rei:·i Geldi 

B u sabah üç saatlik rötarle gelen 
Se>mplon ekspres treniıle eski Nev
ınork Belediye reisi ve N evyork 
szrgisi reisi Mister Wahlen ile eski 
Nevyork po:is müdürü ve Nevyork 
sergisi komiı;eri M.ster J honson 
şehrimize ge;mişleı:ıdir. Slr keei 
istasyonunda karşılanan misler 
W ahLen bir muharrlmize şunları 
söylemiştir : 

«- Budapeşte ve BükreBe uğ
radıktan sonra buraya geldim. Bu, 
akşam Ankaraya gideceğim. Türk' 
pavyonu Nevyor k sergisinde bü
yük muvaffak'yet kazanıırnştır. 
Ankaraya Ibsvekini ~ '.e gele cek 
sene de Türki.yenin Nev,vork ser
gisi.ne iştirak hususlarmı görüş -
mek için gidiyorum. Türkiyeınin 

gelecek sene de ,sergiye iştirak e
deeeğ'ni ümit ediyorum. 

Mister Whf!llen ve Jh<ınson Tür
kiyeye ilk defa ge!rnektedi.r. 

Franqanı ıı kömiirii 

• - - - - - - ... 
- -

EN SON DAKika 

Eski Alman Veliahdı 
tekzip ediyor 

Berlin 22 (A.A.) - Eski Alman 
veliahdi, beyauıatta bulunarak 
aıilesi hakkında ecnebi gazeteleri 
tarafı.ndan geçerllerde neşredilmiş 
olan haberleri kat'i surette tekzip 
et_miştir. 
Eskı wliahd. eski A:lman hane-

danları azasından hiç birisınin 
tevkif edilmemiş ve kurşuna d i • 
zilmemis olduj!'unu söyleıni~tir. 

Hohenzollern hanedanı azasın
dani slah tasnmağa muktedir olan
ların kilffrsi cephede bıtlunmak -
tadırlar 

Çemberlayn bugün beyanatta 
bulunmıyacak -

Londra 22 (A.A.) ...::. Baş,·ekil 
bugün harp yaziyeti hakkında 

mutat beyanatta bulunmıyacak -
tır. Mumaileyh gelecek salı günü 
reni teşrii de\~renin açılı.şı müna
sebetile umumi vaziyet hakkında 

-

be\ anatta bulunacaktır. 
Bugün Harbiye Nazırı kara har

binin inkışafı \'e son günlerde 
Fransayı ziyareti hakkında ikinci 
defa olarak b~·anatta buJunacak
tı r. 

- - -
-

LGRX 

Almanlar Bitarafları 
Tehdit Ediyor 
(1 iıı ci !ıah ifcdeıı devam ) 1 

şiddetlendirmek arzusu;1da bulun
duğuna dair Londra gazetelerinde 
inti.~ar eden haber hakkında mü- ı 
taleafar serdeden Nachtam;, Ingil
tereniıı bu muhtemel hareketi kar
şısında bitarafların ne yapacak -
]arını Almanyanın dikkatle takip / 
edeceğini ya21IDaktadır. 
İNGİLTERE ÜZERINDE ALMAN 

TAYYARELERİ 
Londra 22 (A.A.) - Üç düşman 

tayyaresi İngilterenin şimaıl ada- ı 
laı:ı üzerinden uçmuştur. Tayyare-! 
!er görünür görünmez Orcade a
daılarında tehlike işareti veril -
mistir. 

fngilterenin şimal sahilinde de 1 

tehlike işareti veriıl mis \'e top ses
leri işitilmiştir. 

Dün öğleden sonra Humler ci
varında da tcMikc isareti veril -
mi~tir. 

SON ÜÇ GÜNDE 12 VAPUR 
BATTI 

Parıs 22 (Hususi) - Son uç gik 
içinde Alman mavinleri ı·üzün -
den batan ticaret gemilerinin mik· 
tarı on ikivi bu!lmuştur. 

Berlin r~dyosu mayinl,·rin ver
diği zarar hakkında ~unla!'! söyle
miştir: «Alman.va \'azivetın yeni 
inkişafına müteessirdir. Fakat b ir 
sey yapamaz. Haı;at toplanmalı -
dır.• 

HİTLER ASKERİ RÜESA İ LE 
TEKRAR GÖRÜŞTÜ 

Londra 21 (Rad:.·o) - Berlınden 
biudirildiğine göre, Hitler bugün 
askeri rüesavı, Amiral Rıd~r i'le 
General Kaylcl'i kabul etmi~tir. 

BİR iNGİLİZ MAYİN 
GEMİSİ BATTI 

Roma 21 (Radyo) - Londradan 
bildirildiğine göre. bir İngiliz ma· 
yin gemisi bir Alman tahtelbahiri 
tarafında·ıı batırıLmı,.tır. 

1
8ulgarlar Yeniden Silahlanıyorlar 

Hava nezareti, bir Lngiliz tay
yaresinin yanlı~lıkla bir balon ba
rajı önünden geqmiş olduğu için 

1 
düşürüldüğünü ve icinde bulunan 
iloi kişinin -öldüğünü teessürle ha
ber vermektedir. 

Paris 22 (A.A.) - Alman keşil 
tavvareleri. Fransanın şiıma.linde 
uÇ,;.uşlar ve tayyare dafii topların 
mukabelesine maruz kalmışlardır. 1 

( L inci sahifeden devam) 

JJ.an İtalyan tayyare fabrikası da 
tayyare aksamı imaline hızla de
vam etrnekted ir. 
Btr.lgaristaııın her tarafında ha

taarru~larından korunma tee<·ü -
heleri ,·e manevl'a!ar yapıimak -
tadır. • 

Son iki ay ,içinde Bwlgar ordu
suna alınaın Ti>rkler. ayrtlarak y<il 
inşaatında kuLlantlmışlard ı'' · 
D iğer taraftan BıJ!gar gazete -

leri, BuJ.garistanın ~rici siyaşe -
sinden bahsederlerken, Bı.ılgarıs -
tawn her zamanki gcbi bitaraflık 
ve s ulh siıyasetini takip edeceğinı 
yazmalcla beraber, Bulgarstana 
komşu.ları tarafından tatmin edici 
fedakarlıklar yapılınadıkç;a, B ul- \ 
garistanın hiçbir an tanb girmiye
ceğini de ifade etmektedirler. 
MOSKOVADAN FRANo>IZ GA -
ZETELERİNLE VERİLEN 

HABERLER 
Moskovadan P ariste çıkan E n

tra:mıij aın gazetesine şunlar yazı -
lıyor: Ba1Jkanların aziyet i haliha
zırda sonderece en>teı:ıesan bir saf
h aya girmiş bulunmaktadır. Sav
.Yet, Alımım ve İtalyan emelilerin in 
ça.Tpıştığı bu mıntakada, Türkiye 
is<tikrar verici nüfuzunu kıı!lılan -
mail;a kat'i surette azmetmiştir. 

Sovyet R usya Ne T ürkiy e ara -
sında müzakerelere tekrar baş -
!anacağı şimdilik zanned~Jıme -
mektedi'r · F'ilhakika iki hükumet 
arasında temas muhafaza ed iilmek-

İstanbul asliye 6 ıncı hukuk h8.kim
Iiğinden : 

Davacı: Nuruosınan iye Şeı·ef sokağı 

58 No. 1ı Osmaniye apa rtımanında o
turan Aslan tarafından karısı ayni yer
de oturmakta iken şimd iki ikametgahı 

meçh ul bulunan Zehra aleyhine ikaıne 

eyled i ğ i ih tar davasın ı n müddeaaley
hanm gıyabında yapı lan muhakemesi 

sonunda: Müddeaaleyhin evlenmenin 
kendisine tahnıil ett iği vazifeleri ifa 
etmen1ek ma ksadile kocasını terkey le
djği usulen sab it olduğundan T. K . M. 

le beraber. ,-aziyet, Türkı,·e Ha -
rjciye VekÜi Şükrü Saracoğlunun 
l\>bsk<ıvadan a\'detindenberii de
ğişmemiştir . 

1 M .. "h unı Suikasti 
Diğer taraftarı Fiınlandiya me

selesi halledilmemislir. Aııcan on
dan sonradır ki, So~yetlerin Bal
kan oolitikasına nasıl bir istihımet 
verecekleri daha iyi a.nlaşılacak 
tır. 

Diğer taraftan Bulgarlann Tür
kiyeye karşı Ruslara yardıım va
dinde bulundukları, yahut R usla-

rnı Bulgadara \'ard:rn edecek -
\erini bildirdikıleri şayiası dolaş -
mışsa da, bu ihtimal ve şayialar/ 
kat'i surette tekzip edilmişlerdir. 

Bununla beraber Sovyet - Bul- ı 

gar münası!betlNinin inkişafına 
son derece aliika gösterilmektedir. 
Sovyet - Türk münasebetlerinin 
akim kalmasından Bulgarlar in -
lçisar a uğramışlardır. 

1 

Türkler Basarabyanın mukad -
deratına alakadar olmak üzere ya
pı lan bütün te:şebbüslere muka -
vemet etm işerdir. Türker bu me
seleyi Balkan h ar ici addetmek -
tedirler . Yine Türkler Dobrica ma 
selesi ile alilkadar <>lmanıak üzerel 
yapı,Jan bütün !_eşebbüs!ere de 
muhalefet etmişlerdir. Zira bu 
mesel<>de Batkan paktının haysi
yeti ve Eomanyanın müdafaası rol 
ovnı>maktadır. D obrica tarna mile 
Balk an meselesi telakki edi''ITlek
tedir. 

İRTİHAL 
Fenerbahçe spor klübünün yapıcıla ~ 

rından memleket sporunun en eski si
malarından ve halen Den iz K lübü nıü
dürü Kulaksızzad'e Mustafapaşa oğlu 
Galip, dün gece ani olarak vefat etmiş

tir. Cenazesi yarın öğleden ev\•el K a
dıköyünde Delltılcıbaşı sokak 13 nu -
maralı hanesinden ka ldırılacaktır. Ce
naze namazı Osmanağa carni inde kı

Jınacak , Karacaahmet n1ezarlığındaki 

aile mak.beresine defnedilecektir. 
Ailesine beyan ı taziyet eyleriz. 

Roma 22 <.Hususi) :;-Alman _Ges-ı 
tapo şefi Hımler Munih suık,,sdı ı 
failini·n tevkif edildiğini be.ya·n. ct·j 
miştir. Bu adam ıorı Elser ısmınde 
lı'ir müddet Münihte ourmuş 36 
yaşında birisidir. 

Elser K onstans cwarında İsvıç
re hududunu geqmek isterken tev-· 
kif edilmiştir. Sw:;unu isbat eden 
kuvvetli ı:le W:ler bulunmak~adır. 

Zaten kendisi de 14 teşrinisanı -
denberi yani s u ikasddan altı gtin 
sonra tam itirafatta bulunmuştur. 
K endisi bu 1I1Üddet zarfınd:: sak
lanmış bu!lunuyordu. 

Elser suikasdı e)Mıl ayındanberi 

hazırlam~.kt.a olduğunu, bi rar.ane-'ı 
nin dıregı uzerıne bombayı ken
dis\niıı bırakmış olduğunu scy -
!emiştir. Ellier 3 - 4 teşrinisani ge- \ 
cesi birahaneye gelerek bombanın 
saatini kurmuş'ur. Ondan sonra 

Develerin 
kanaati 

D evelerin nekadar kanaatli h ay-
van olduklarını hepim iz billiriz. 

Gü nlerce yem ve su verilmese ses
leri çıkmaz. Çölün yakıc~ gün-eşi 

aıfünda bir şey yemeden, bir dam

la su içmeden yürürler. He m de 
ağır yüıkıleri taşımak şartile ... 

sin in 132 in ci n1addesine tevfikan bi r 1 ........... --------------

Develerin midelerinde husu.si 
bir torba vardır. Yedik;Jeri şey -
!erin, içtikleri suların b ir kısmını 

bunun içerisinde saklarla. Sonra, 
sırtlarında h örgücünün içindelci 
ya~lardan da istifade ederler . Güın
lerce b ir şey ye meden yol y ürü -

yen dev elerin hörgüçle r i yavaş ya

vaş küçülür , boş heybeler gibi sM
kar. 

ay zarfında kocnsın ın evine dönnıe:;;i-

Satılık apartman 
Ak.saray Gazi caddeslne on n1etre 

Faili Yakalandı 
Stutgard yoıiıe İsviçreye hareket 
etmiştir. Suikasdııı asıl mürettip
leri İsv1crede kendisini bekliyor
lardı. B u

0

nların başında Otto S tra
ser bulunuyordu. Fakat Elser 
meçhuıl sebeµlel'den dolayı tek
rar Münihe ge}miş ve 7 /8 teş -
rinisani geeesi birahaneye girerek 
boınba saatinin muntazaman i~le
diğini görmüştür. 

DİGER İKİ TEVKİF 
L ondra 22 (Hususi) - Berlinden 

bildirildiğine göre, Münib suikasdl 
faili yakalanmıştır. K omplo azası 
arasında Ot!o S trasser ve diğer bir 
kaç ecnebi buılunımaktad ır. El -
ser'in te\•kili ile. Holanda hudu
dunda Velno'da vakalanan yüzbaşı 
Steven ve Bes ~minde diğer bir 
ki~inin tevkifi arasmda müı:ase
bet görülmektedir. B u son ikisi
nin İngiliz ajanı olduğu söytienir
Y'Ornıuş. 

İngiliz sefirinin bir 
miisahabesi 

Londra 21 (J. D.) - İngilterenin 
eski Ankara sefiri bugün rad yoda ' 
Türkiye hakkında bir musahabe-
de bıılunmll§, şimdiye kadar elde 
edilen terakkileri ve Ankarada 
imzalanan üç taraflı paktın bu 
memlleketler arasıında uzun teş
ri ki mesaiye yol açınış olduğunu 
tebarüz ettirmiştir. 
~ 

Yeni ihtira beratları 
Birle~ik A m erikada geçen ay yüze 

yakın ihtira beratı verilmiştir . 

Bunlardan dördünü yazıyoruz: 

1- Bira bardaklarının köpüklerini 
yıkamaita malı.us alet, 
ı- Klarnet gib i, flüt gibi m usiki 

a letlerini çalanlara mahsus csun'i du
dak>, 

3- Islak k undurala rln altlarını ku
ı-utmıya mahsus vantilatör, 

4- Köpeklere m ahsus ot urak ... 
nin ihta rına dair verilen 17/11/ 939 ta
rih1i gıyabi hükünı fıkrasın ın ınüddea

aleyh in ikametgahının n1eçhuliyetine 
binaen tebliğ yerine geçınek üzere 15 
gün müddetle nıahkeıne divanhane.sinde 

asılı tutuln1asına karar \'eri1erek talik 

ınesafede Tiryaki Hasanpaşa sokağın
da sene\•i 1032 lirrı kira getiren dört 
dairt'U konforlu 9 numar;,ı,lı apartımnn 
nıaktuan dokuz bin liı·aya sntılıkttr . 

İ kinci daireye mü.racaat. 

----- - -
edildiği ilcin olwtur. 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 1 F aris 22 (R adyo) - C umhur 
re,sı Löbrön L ans maden ame' e -
sine hitabede bulunarak. memle
kete 6n m llyon ton kömür •emin 
rdHme•ini istemiştir. Holanda ve 
İnı(Jtereden de 20 milyon ton kö
mür itlıa•l edi lece ktir . 

23/ 10/939 tarihinde lise nıezunlarl al'aşında yapılan ehliyel iıntihanında mu- 1 B D • 
tra!fak olanlardan tayinlc~·.i için. lüzu~lu olan belge l erinı şifahen ve tahriren valti aş, ış, 

ı \eb!igatımıza rağmen henuz getırmemış bulunanları 27/lı/939 akşamına kadar Nevralji, kırıklık, 

1 

tan1amlamadıklan takdirde haklarından feragat etmis addedilecekleri teblig ma-
1 

J 

Nez le, Grip, Romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal kı-ser. 

günde 3 kaşe alınabilir. • -

cukhı k h:ılini bırakn11ş, talırivkiir dal
gafaı· yatı~arak (Olu bir lodos) vaziye
tilc gemileri h afi f sarsıntılara uğrala
rak sütlimanlığa doğru şekil değiş tir

miş ti. 

-~Yni günün geceıı; i , Hamidiyenin 20 
mille devaınlı seyirde bulunması Ada
lar denizinin hududundan geçilerek 
Malla. suları!la SQ.kulmayı temin et -
mişti. Gecenin son yarısuıda Türk 
kruvazörü Sici lya. adasının cenubwı
daıı geçerek orta Jabandda seyrede ede 
1\-laUaya vardı. 

1 şubat 328 (13 şuba.ı 191:1) perşembe 

sa.babı sa:ı.t 7 de hafif slslıı=r içinde 
1\Ialta adası ufukta belirdi. Hamidiye
nin başvardabandırası , prova rasıduı
dan aldığı: 

- K ara göründü ... 
Raporunu iyice tahkik ederek sü 

variye bild irdi: 
- :Walta adasının 3 mil açığında bu

lunuyoruz!. 

Süvari vaziyeti tetkik ettikten sonra 
arhk İnriltere devletinin bitaraf su
larında bulundukları için (1) düşman 

(1) Malta adası İogiıtereye ait ol
·11etıe adanın 6 m il açığına ka-

1nnında i1a>1 olunur. (963:i) - • cabıuda 

donanmasının ani bir hücu.mwıa uğ .. 
ramak kayg,,-,ındau bir parça daha em
niyetle ve tam yolla Malta limanına 
doğru ilerledi, 

Hamidiyeniu Maltaya gelişi, Malta 
ahalio;i üzerinde g-üzel bir tesir bırak 

makla beraber, burada bulunan Yw1an 
memurları derhal telgraflarla kendi 
hükümellerini haberda.1· etmlşler, Ha
midiye Rauf kaptanın aldıi;.ı muvafık 
bir tedbirle limana girdikten sonra 
bayrağını indirmiş , böylece nazarı dik
kati celbetmemeyi imkin d:ı.hlline sok
muştu. 

Gemi, şehri toıılarla selıi.mla.dıktan 

sonra ktl:ıvu~un 1"österdiği mahalde 
demirlemiş, süvari hemen karaya çı

karak Malta valisini ziyarete karar 
vermişti. 

Rauf kaptan Malta limanında Ha .. 
midlyeyt tehlike içinde bulundurması
na. rajmen tallin yardımfle burada bir 
~ok istiradeler temin etmişti. 

Demir mahalline funda e ttikten son
ra 1\-laltanın salt ile mürtesem 
bembeyaz binaları sabah güneşinin l• 
şlldayışl:ırile yiiı:e gülerken çetin Türk 
süvarisi kumanda köprüsünde dalgın 

bakışlarını sularda ve uz:ıktaıı görü-

Yunan douauması gelip limanuı dı- ı 

şında , l\ılaltanın karasuları haricinde 
pusu kurarsa Hamidiyenln hali ne o
lurdu? Malt.ada uzun müddet kalmak, 
bitaraflık kaidelerine aykırı düştütü 

cihetle İngiltere hiıküıneti Bamidiyeyi 
aylarca bu limanda barındıramazdı. 

llalbuki Hamidiyenin kömür ve 
kumanya ihU.vacından başka son fır

tına dolayısile tamire de şiddetli lü
zum ,{ÖSteren kLSımları l 'ard1. Gemiyi 
günlerce sallıyan~ dalgadan dalraya 
savuran şiddetli fırtına çok örselemiş, 

baştopuıı rüvertedeki yedek cephane
Jiğhıi tabrip etmiş. mermileri denize 
sürüklemiş , alt kapta.n köprüsünün 
demir slperliii de kuduz dalcalarm 
şlddetli toslayqlarile ei_,ilıtUş, içeri 
doğru !OÖkmüştü. Küpeşte tahtaları çe
tin bocalama sırasında yerlerinden sö
külmüş, bir kısmı kaybo1muş , bir kts· 
mı da öteye, beriye sıkışarak yıpran
mış. ı>arçalanmıştı. Bütün bunlar en az 
iki günlük bir tamire lÜ7.Um (Österi .. 

yordu. Aynca makintler de hem fır

hna, hem de bir aylık devamlı s:eferln 
zorluklarlle bii.1ük temWiğ'e ve tamire 
mulıtaçt11ar. Kondıınseler ııerede ise: 

- Stop!. 
ece 

- Ha delindim, ha deHniyoruın! 
Diye sesleniyorlardı. 

İşte bu ta.mir yapıhncıya kadar, 
kömür ve kumanya tedarik edilinciye 
kadar Maltada kalmak mecburiyetin
de bulunan Hamidtyenin burada barın· 
ması için Malta valisi nezdinde bir te
şebbüse karar veren süvari derin de
rin düşündükten sonra emir verdi: 

- Filika hazırlansın! 

Beş dakika. sonra filika hazırlanarak 
tekmil haberi verilince süvari, yanına 
seyir za.bili Fahri ve ikinci kaptan Adili 
alarak karaya doiru yollandı. 

Kaptanın karaya çıkışt ile orada keu .. 
dilerinl bekliyen bir İnC"illz deniz za.
bitine ra.slaması işini kolaylaştırmıştı. 

İngiliz yüzbaşısı Türk süvarisinin ya
nına yllklaşh, misafir ıremicUeri se -
Jimladı, derin bir nezaket ve ciddiyet
le kendisini takdlın ettikten sonra an

lattı : 

_ Vali tarafından istikbalinize me
murunı. . Lütfen emirlerinizJ bildirir 

misiniz? l 
Ra.uf kaptan bu ~ezaket. \.'e usu\jf!vi§ 

karşısında. çok muteha.ss15 __.,(muştu. 

Kısaca teşekkür etlikteıı ... onra ilk 
arzusunu söyledi : 

arzusile karaya ~ıkuk! Liitfcn biı.:e ~·ol 

gösterir misiniz? 
- Buyurun kn.mandau ! 

İngiliz ı.abU, Türk denizeilerinin hı
glllzce konuşmalarına ayrıea ınemnun 
olarak önlerine düşlü. Başlarındaki fes 
ve omuzlarındaki apoletlerle 18.civert 
üniformalı Türk denizcilerini merakla 
seyreden halkın arasından ceçlrdl. a
danın bükiımet. konağına. gölürdü. 

Rauf kaptanı burada. büyük bir 
sürpriz bekliyordu. Vall konaiına gir
dikten sonra beldeme salonunda mi

safirlere yer gösteren inrUi'I yüzbaşısı 
Rauf kaptana sokuldu, ayni nezak,tte 

anlatb; 
- Gelişinizi valiye bildirmek Ül: ra 

bir dakika burada Jstirahatınw.i' rica 
edecetim? 

Ve .. Türk remicUeı-1 koltuklara 3·er
leşirken oradan aynJdı. Bir dakika 
sonra. tekraı geldi, Rauf kaplana: 

- V hazretleri makamlarında tq-
t " • i bekliyorlar. 

Dedi. 

Türk süvarisi İngiliz yüzbaşısuu ta-

kip ederek valinin bulundufu odanıa 
kapısına gehliler. İngiliz zabiti kaını
ıuu önliude durdu, özür diledi: 
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1 Şehir hayatı içinden 1 

lstan ulda se e~ 
kaç kişi OIUyor • • 

İstatistikler, sağlığın her yıl daha 
iyi vaziyete geldiğini gösteriyor 

İstanbul belediyeııınin 7eni neşret
titı istafütlk yıllığı, şehre aJt bütun 
biıdioeleri ~k ilmi bir tam!! ve g6-
ruş1e neerediyor. Beledjyemizi, bu e
serden dolayı tebrJk ederiz. 

Belediyenin ista.Rii,;tik mUdürlüğU 

ilmi çal>şmalarl!e haklkalen takdiı'e 

JJyık biı· muvalfakiyetıe elde etmekte
dir. 

Bence, . hre aıt bu yıllığı, her hem
şehri a:örüp okumalı ve tetkik etmeli
dir. Çünkü, içinde yaşadığımız şehrin 
bütün Mdı~elerinf, fa<lliyetini yakın -
dan bilmemiz. l~zım gelmez mi?. 

Bugün size, ölüm istatistiklerini ve
recegim. Hemen şurasını kaydedeyim 
ki, İstanbul umu~i sağlık vaziyeti Hi
barile birc;ok dUnyn şehirlerinden da
ha iyi bir haldedir. Bizde umunüyet
le dotunı çuk fa:tladır. Bunu rakaın
Ja.r~ i&bat etmektedir. Binaenaleyh ô
lüm vak'aları doiuma nisbetıe 4;0k az
dır. 

Her yıl, mütemadiyen artıyoruz. Bu 
nrt.ış gittikçe muayyen bir nisbetıe yük
behyor. 

Elimde.ki istatistik yıllığında, en 
son olarak 1935 senesinin rakamları 
mevcuttur. Bu Hile içinde htanbu1da 
kaydedilen öli.ım vak'alarının sayw. 
11,938 dir. Bu adet 11ayet normaldır. 
Bir milyona yakın nı.iiuısu olan bir 
Jjehirde ölüm vak'alarırun bu ıniktarda 
o1u$u tabi1dlr. Sonra, şunu da kaydet
mek lAwnd.ır ki, memleketin bütün 
11ağ]tlc müesse.selerl daha z.iyade bura
dadır. Devasu, çaresiz ha!italar dahi 
İstanbula gelerek tedavi edilmek is
terler. Yukanki rakama bu &ebepleri 
de gözönünde tutarak bakmak liizım .. 

YAZAN: 

1 REŞAD .-EYZI 1 
İ!:tanbulda, ö1üın vak.'aları t..'\bmin 

edebileceğiniz gibi, daha ziyade kı• ay
larında olmaktadır Bu işte en Heri gi
den ay en boyu k1sa üY olan şubattır. Ay 
ni !ienenin ıubat 3l'ında istanbulda 
l 306 ölüm vak'ası olmu~tur 

Fazla soğukların saj;hk ti.zerindeki 
te8iri aşik~rdır, Bunclan ıonra, ikinci 
olarak kiinunu~ni geliyor. Bu ay i
çinde de 1289 ölum vak'ası kaydedil
mittir. l\ıiart ayı içındc h·e 1169 öli.iın 
vak'ası olınu~tur. 

En az ölüm vak'asının kaydedildlgi 
ay haı.irandır Ayni M?.nenin haziran 
ayı içinde 742 Olüm olmuı;;tur. Mayıs da 
az ölUrn vak'ası görmesi itibarile ikinci 
ıeliyoı-. Bu ay içinde 871 vak'a kayde
dilmi~tir 

İstanbulda ölün1 vuk'alnı·ının gittik
çe azaldığını istati tik rakan1ları gös
termektedir. MeselA, 1935 yılında 11,938 
öltim vak'aı::ına mukabil, 1931 de bu 
yektln 12,564 idi . 1934 do 12,052 ye 
düşmüş, 1935 de de daha azalmıştır. 

Ölüm vak'alannı Föylerken hemen 
ilave edtyim ki, istanbullular nisbe
ten uıun ömürh.i oluyorlar. Vak'aların 
mühlm bir kısmı 65 ya$ll1dan sonra ö
lenlere aittir. Mesela. bir yılda 65 ya-
1ını aeçirdikten sonra Olenler 3,24 ı dir. 
Daha k{içük yat;ta ölün1 vak'aları az
dır. 

Kadın, erkek tarkıı a gelınce, öhin}, 
bu işte müsavat tanımıyoı. Rakaın, biz, 
erkeklerin aleyhinedir 

Ayni yıl ıçinde İstllnbulda kaydedl
Jcn ölüm vak'alaru1dan 6,494 ü erkek
lere. 5,444 ü kadınlara aittir. Bu hu
sll'Bta, sarih birşey söylenemezse, her
halde, erkeğin, hayat denen mücadele 
sahnesinde, kadından çok daha fazla 
yıprandığı, yoruldugu ve ınaddi, ma
nevj mes'uliyet yüklendigi muhakkak
tır. 

Ölümün sebeplerine gehnce: Muh
teliftir. Bir yıl itinde kaydedilen ö
ltlm vak' alarmdan ço&unun sebebi has-· 
talıktır. En fazla tahrjbat yapan, ra
kaınlara &öre kalb hastahklarıdır. Ayni 
yıl içinde, İstanbulda 1875 kişi kalb 
hastalığından ölmüştür. İkin<:i derece
de zatürrie geJmektedir. Biı- yılda bu 
hastalıklardan ölenlerin miktarı 14.82 
dir. Ayni St"llede 1453 kişi de tenetfüg 
cihazi vereminden ölmüştür . 

Dig4!r verem hasta1Jk1i.tJ'ının sebep 
oJduğu ôlün1 miktarı da 310 dur. Vel;ldi 
zat ve suiteşekkülden <le 900 kişi öl
müştür. 

Bundan sonra, en tabii ve ezeli has
talık olan ihtiyarlık gelmektedir. 65 
yaşını çok aşmış ve be!ki de çoğu yüzü 
bulmUlj olan İstanbullulardan -yni yıl 
Jçinde 807 ki$i ölm~tıır. 

İhtiyarlık sebebile ölüm, herhalde, 
en arzu edilenidir. Kanser ve benzeri 
ho talıklardan da 580, nezfi dimağiden 
535, idrar ve tenasülü cihazı hasta -
lıklarmdan 480, umumi foltten 406, 
cümlei asabiye ve diger benzeri has· 
t.ahklardan 304 kişinin ayni yıl içinde 
ölduğii kaydedilmiştir 

En az kurban veren kızıldır. Yalnız 
bir tek ki~I! Kızamıktan da 2 kişi! 

Diger öh.im vak'ahırının sebepleri de 
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aksi sinemasında 
YENiÇERİ HASAN 

Ti:rkçE' sözlü \"€ Türk,c musıkıli 
Be5kkorları. 

Arta ki - Sadı - Zeki 
Oku) anlar; 

• fusik. 
Muallla - Numan İçi Ses - Ham vet Duygulu. 

lıeyetı: 

Rakkase: 

Kemanı SADİ - Kemanı Dem.r Alı - kanuni Ahmet 
K1arinet Şükıiı - Udi Zrhrı. 

Ay c M\l]giın 
Bu hlim pek vakında Ankara<: UI,llS s;nemasmda goslerılt't:ektır. 

..., __ ........ , En büyük casusluk da\' ası .. ve en hıssi \"e müessır ~k romanı ... 
Operadan ... clıvanı harp huzuruna.. Aşktan ... Ölüme ... İşte; Bu 
mevzu dahılinde olarak Pari.> büyük operB>iı balet heyctııı.in ışti
rakl'e Komedi Fra e7<len VERA KORE.'llE ile JEAN GALLAND 

tarafından çevrılen 

KIZIL 
DANSOZ 

Büyük aşk ve casu. ıık film • 

""i 8ioemnsııula 

BF.Ş SANTİMETBE DAHA 

UZUN OLSALAllDI 

Umumi harpten biraz evvel, Aln1an
yanJn sabık imparatoru ikinci Giyom, 

Potsdam sarayında Holanda Kraliçesi 
VilhcJmJnenin ziyaretini kabul ettiği 

zaman hassa ınuhafız alayının asker
lerini işaretle: 

- Bunlar, en seçme askerlerimdir, 
boyları l metre, 80 santimdir. 

Delniş. Kraliçe de şu \:evabı ver -
mı,: 

- Ne yazık, ha:;;metme;ıp!. Beş santi
metre daha uzun boylu oımalJ idiler .. 
Çünkü, taarruza uğrayan araziyi su 
albnda bırakmak için bentleri açtığı
nıız zaman sular ı metre, 85 s~ntimetre 
yükselir,,, 

E\ILİLiK Y ARA:llADI GALİBA 

İngiliz geınilerinin birinde yeni bir 
iş rıtan genç bir Frarıs1z bahriyeli, ge

mı hınana gelince dışarı çıkar, şehri 
dolaşmıya başlar. Bir kilise önünde 
durur Büyük bir kalabalık ara~ında 

gen<: bir gelin ve guveyın <:ıktığını gö
rür Kapının yanındoı duran poll.c:e: 

- Güveyin jsmi ne?. 

Diye sorar. Polis, iranısızcd bilme-di
lini anlatmak için: 

İ don't knov (bilmiyoruın) . 

Cf'vabuıı verir. Bahriyeli, öğleden 

sonra ayni kili~enin önüne gelir. Bu 
sefel' de, kiJişeden bir cenaze ~ıktığJnı 
&öruı-, ayni polıse :sorar· 

- Ölenin isrı-.i ne?. 

Polis yine ayn-i cevabı vrrir; 
- l don't knov (bilıniyorum) 

Bahriyeli bu Ce\'aptan, Olcnjn biraz 
evvel evlenen adam oldtığu zanni1e 
kendi kendine !':Oylenir: 

- Zavallı adam! E\'lihk yaramadı 
galıba! 

...... 

muhtelif hastalıklardır Bu arada, 32 
.kişi katil suret ile, ı 34 kişi de kaza ne
tice~inde ayni yıl icjnde Olmiı.ş1erdir. 

Bt>ledıye istatistik yıllığında o s.enc 
içinde 175 ölüm vak'a~ının da t.:ebebi
nin m~hul .. .-e ~air hastalıklar olduğu 

kaydt"d ı liyor. 

1935 yılında yapılan umumi nüfus 
s.ıyıınına göte, İ~tanbul vılayetinin nu
fu u 883.599 dir. Bıınuu 457,343ü erkek 
426.256 sı k:ıdındır B1.ı it&c1d:.r nüfuslu 
bir vıllıl et için yultnrıda ölurn ı-nk'a
larını gösteren rakamlar k:a 'iyyen çok 
değildir. Bu nüfus ~ayınıı ra.kanların
dar anıa~ılıyor ki, İ. tarıht ıhı ekseri
yet erkeklerderl ir . Bln:ıcnalcyh. öli.im 
vak'al a rıru n, daha zlyndc rrkekle r a
raı:ında olmaı;:ı, bundan ilerı gelmek
lcdir. 

Bu açık rakaınlar, \ ' C norn)nl nctıce, 
bugun. dev et~ .ağ. ık ışlerınc nr. ka
rlar faı.la ehemıniyet verdlğıni göste
rir Tt·mizlik ve sıhha• mev:tularına 

karıı ahıkası olan he :kc üınrüntin u
zamasını tcınin ediyol\ vücudünü has
talıklardün koruyor~ demektir. 

~ ğlık tedbirlerint zatrıanında ve ye
rınde almayı ihmal etmeyiniz. tist te:ı;
rafını talie bırakınız. 

General 
Fon Friç 

Karısı kocasJDJn bir tren 
kazasında öldüğüne dair bir 

telgraf almış ve az sonra 
Ceneralin llllğ ve salim avdet 
ettiğini hayret ve sevinçle 

görmüştü. 

Alman orduları kumandanı Ge -
nera~ Varner Fon Friç Almanya
da, Her Hi1ıler'e karşı açıktan a
çığa itiraz eden, mukavemet gös
teren biricik adamdı. 

Bu sebeple vazifesinden uzaklaş
tırı!mış, ~ıkı bir nezaret altına a

lınmıştı. Generalin askeri ma -
kamat ve aristokrası üzeriınde bü
yük bir nüfuzu olduğu i.çin en u- \ 
fak hareke~lcri bile tarassut edıli
yordu, 

Hatla harp başiamazdan evvel 
yabancı bir memlekete gitmek is
tedi i ha:de pasaport yerilmedi. 
Almanyadan ayrılmasının muva 
fık olmadığı söylendı. 

Bir Fransız gazetesı şöyle ya -
zıyor: 

Generalin ölümü a şubat 1938 
de takarrür etmişti. Gl'neral bu 
suıkasddan nasıl kurtuidu• Bu bir 
muammadır. 

Fon Fr•ç, Mover'de, küçuk bir 
köydeki mali'kanc'Sinde ikamet e
dıyordu. l şubatta Geotapo ınemur-i 
lan gEildıler, köşkü arad>lar, Gc
ncrallı tevkif eULer. 
Genenıl protesto cllı. Ve crl<-sı 

günu harp dıvanı huzurunda iz..:.ı

hat vermeyi istedi. Bu arzusu ka
bul edil<li ve yalnızca Bt'rline gi·t
nıesıne müsa·ade olundu. 

Gcnera:. ycfda giderken bazı 
yo.~u1arın harekatından ~üphe -
lenclı, bir aralık trenden ındi, l>ir 
otomobbl ile köşküne döndü. 
Kansını göz yaşları içınde ve 

Harbıye nezareti tarafından gön
derilen bır tel'grafı okurken bul
du. Bu teıtg,afta şu yazrl, idi; 

.- Zevclnız. bir tren kazasrnda 
vefat etmiştir. Ce,;edm. yarın Ber
lındc bu~abilirsiniz .. • 

Ertesı günü general . harp diva
nı huzurua çıktığı zaman bu t(•] -
graf gösterdi. 

• Birisi alay etmiş. Bundan b;z 
mes'ul cl ğilız .. 

Cevabını verdiler. Fakat gene
rale isnat ed;Jecek bir cürüm bu
lamadılar, beraetine karar verdi
ler. Fon F'riç istifaya icbar edil -
dikten, harp divanına veri'ldik -
ten sonra Pcılonya harbinde hiz
mete davet olundu. Fakat bu ta· 

~~ ~ .. H l_KAl'Eı~ 
APA·RTMAN 

1 Nakleden : S E L A M İ İ Z Z E T 1 .__ ______ _ 

ıkir nıhayet Llitifeyi kandırdı 
deliye döndü. On beş seneden

~- rı ilk defa olarak bir kadından 
randevu alıyordu. Buna deli olma
mak kabin ntiydi? 

Anca'k Şakiri ç ı ldırtan başka bir 
mesele daha vardı. Latife kibar, 
zarif bir kadındı. Onu laalettayin 
bir eve, bir odaya götüremezdi. 
Götürecek yeri de yoktu. 
Aklına bir çare geldi. Ark~ı:!a~ı 

Fikretin üç odalı, döşeli dayalı bir 
apaı·tımanı vardı. Fikret bir gün 
için apar1ımanını ona verebilirdi. 

Fikre güzel, çapkın bir g€'r.çti, 
bekardı. Metreslerinin ne savısı 
malı'.ımdu , ne de kim olclukl'1rı. 

Her ney5e Fikret Şil'kirin tek
lifinı kabul etti. o günü apart ma
nını Şakirin emrine verdi. 

Şakır apartımanda bizzat ken - ı 
••••••••••••••••••••••••••• 
birı mahsusu ile 11 izaı.e~ vUcudü ı 1 

içindı.. Ni'lckim general harp cep
hesinde öldü. Lakin karşıdan ge
len kurşun.Ja değil, arkadan sıkı
lan kurşunla, .> 

disinin imiş gıbi Latifeyi ~ 
yacaktı . Fakat heyecandan Jıfi!P 
vatını kaybediyor, iskarpiııJt ı 
bağlıyamıyordu, Tıraş olurl«~ 
çenesini kesti ve apar\ımana ı.:ıı 
devudan ü~ dakika evvel ge'.ı,ı. 

Biraz sonra Latifenin otorrıı:ı;. 
de apartımanın kapısında dtı"' 

* Burada bir şey izah u:e!Ull· ~ 
-Oe garip olmıyan bir tesadil~ 
Latife Fıkretın metrc>i idi Ş3 

apartıman:n atlresini yerdiği i)r 
man şaş!ı. Fakat şa kınlı.ı'\ı s . 
me<li , çünkü Fikretle Şakı :n ·~ 
kad aş olduk _ı:rın• b i liy ~rclıı· 
derhal çaktı , ... gü>ıımserli. srs 
karm:ıdı .. 

* Şakıı le Latı ~ apartım:ın• 8 
diler. Şakir peri~an bir 1 a'd~~ 
Gidccef(i \'Cri b>lmyen bır "" 
sersem: g le sag taraflık• kBP 
açtı. ş 

Antrenin karşısına gelcıı ,\ 
açık bır odada bir yatak ıı.or 
yordu. Geniş bir nefes aldı. 

01 
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Sultan Mehmet imparatorun bir akşam evvel \I 
yattığı müdebdeb kasra girdi 

·e hakla: bt; ıuzelıın ın<.bK bir f 
taş ıçrn ;rıkıyorsun? 

Ve. el ıc K.ı r '"a P s~ya · ;aret rde

rrk 
\ Ul keli 

A .. erır kelle 
n c: taşın 

nı şu he Un, ded • 
çm JŞtu İ~ n garibi• j 

öken .l kt>r R u i 
d \ t'!'ınrıen ıı hır tiyoın ıdı 

d c.ıh ker 1 R t"l de\·şinn i 
d nı.. b d ğl t;ın ı $Oz1erı öyle -
nleyi de unutırıadı · 

- GOruyoı nu y.ı; bır hıristıy;:ın 

yapıyor bu ı' E.Cer Tlırklerden biri 
olm uls.) d1 l elk:ı bu kadar •-

JbıyeL duymıydcaktım dedi. 
PadıQ-Clh. mabedi baştan başa dolat- ı 

uktan ::.onra yanle1rındi1 bulllııanlara şu 

l 
1 

eınri \·erdi: 

- Önümuzdek cunuı namazını bu
r~da eda etmek ic;'in Jiızırr. gelen ter-
tihatı yapınız. 

Bizanslılar zan1anında Uc\Jel ve ıne-ı:
hetıe mütea"lik merasırnl azinıc ve iın-

ızdı\'açları mcrasimı m.lSılIU me
rasın muhimme ve bundan başka aı
nol denı ,ruhani meclıs.Ier \'e dire 

Ayasofyada il: olunurdu. 

Aya ufya hırı s t .} ık aıeınınde a· 
JiJl'l ı:oımaı-iyeı mUK.ıu.d enın en gU-

ı.ıdesı tanınmaktil· idi. Tuı-kler istan· 
bııl 1ethettiklerı andan itıbaren Aya
J>Ofyayc:ı hürmet ve tazimde kıısur el
rnedilcr. 

Padışah: Aya!>ofyadan ı;onra şehri 

b;.rşt<.ın ba,,a dolaştı. Tekfur sa1ayını ve 
Lakerna ·araylarını eezdı . 

Henıeıı herı;:.ey yaeıncı cdHdigi ic,:in 
ortalık karmakarı:-;;ık idi. Sultan rw.ıeh

met. iıııpara tor Ko~tantinin bir akşaın 

evvel yattıgı 111üdebdep saraya girdi. 
Hcrşeyi altüst olmuş gönlnce ıztırap 

duydu ve şu iranu:t' ~ıin ;1;öyledi· 

Bum nöbet. mizt"nt"d btr kubbe-i 
Ffrasl)'ab 

Perdt"darı mikuned. der ka<ir-ı 

Kay&er ankebud 

l!azreti Fatih; İstanbulu tclhettigi za
nı.an yirmi iki ya-bında dinç bir deli
kanh idi. Cengaver ve cur'etk~r olan 
Fatıh, .ıyni zaınaııda zamanının en bü
yuk Alimlednden binsı ıdi. 

Ectıebı ta1 ıhlere, bılhassa Bizanslı

lara ait yerli tarıhler llazreti Fatih 
hakkında bırçuk ahlüki yı.ılanlardD bu
lununer Biliık s, H~ızrcti Fatih, ah1ük-
1ı, ira.dcsıne s<ıhiptı, hoppa miziiçlı bir 
ı.ııdam degıldı. 

1 

H ttfı; Türk tarihlPrindcn b;,ıJ.J]arı, 

ecnebi ve yerh t.ıı-ihlerden aldıkları 

nıah'.ıınatla Fntihın, İstnnbLılun fethin
den ı;onrfl, kaclınJarhı ,.<' saiı· şahsi -
yetlerle cglence \'e ı;efaya daldığını 

1 
yazarlar, Bunlar. taın;.ımile gayri -
varittıı-

Sult.an 1\-lehmet. otuz seneye yakın 
müddeti Haltanatı eı-;nasında daim<l mu· 
hıtıne nlimunei imtisal olabilecek ~e
kilde hareket etmiştir. 

Yirmi iki ya~ında ınuzarreı-ane ls
tanbuln dahil olan Fatih, imparator 
Kol:itantinin orluda bıraktıı:ı ne met
rt>slerıne ve ne de vüzera \.'e ricaline 
ait kadınlara el uzatnıadı. Herşeyi, hat
t.1 yerlilerın dinini, papaslarını, kilise
lerini bütün hürriyetlerile beraber ba
!C'rnıan kendilerin(' tevdi etti. 

Sultan l\1:ehmet. hiçbir vakit korku
suıl(hı.n dolayı bu suretle hareket et
nıedi. O. rr.edeni şahsiyete sahip, 3dil 

, ve ını lunı<ın bir Tu k hüki.ımd»11·1 gi
bi d3\Tand1. 

Ilazreti Fı:ıtıh, impar toı un yagma
ya uğrarn1ş olan fi;.ıröyından c.:ıktıktan 

sonı·a tekrur Ays~ofyaya geldı \'e Ka
rı.ıça PJ.ş.ıya ,şu eınrf vereli: 

- İnıpa ator Ko. hıntiıı nererle1. 

1 vlizcr:.ı .le d!ger k~ımar:d~ııları bL'u-

nuı 

Fı.ı,.tihin ıkinci eınrı de ~u oldu: 
- Şehzade Orhanı da ühı veyö diri 

bulııp getiriniz. 
Akıncılar ıjehre dagıldı. Her tarafı 

tarıyorlardı. Belki. imparatoru esir e
denler vardı. Her tarafta dellfıllar ba
ğırıyordu. 

Bır taraftan da, belki imparator bir 
tarafa giz.lenmiştir diye de aranınnlar 
yapılıY.ordu. İmpaı·atorun hitbir suretle 
ôldügü hatıra gelıniyordu. Herhalde 
biı- tarafa kac;ıp gizlenıniş olacaktı. 

İmparatorun en ziyade kac;abilece&i 
yer, olsa olsa Galatüde1 bulunan Ccne
vizlileı· idi. 

İmparator, Venedik ve ı;aır kuman
danların ko.çtığı gibi tebdili kıyafet e
derek Galata tarafına ve- yahul da 
hali firarda bulunan Venedik aemıle
rlnden birine girmiş olınası da vardı. 

Kar~ıc-abc)• ilkıncıları, ortalığı tara
dıl::ır bır türlü imparatoru bulaınadı-
1aı Padişahın ıradesile ~hırde del-
13.llar şu yolda bağırıyordu: 

Vlizera \e ricalden esir di.ışenJeri 
Aya~ufyaya getinniz!. Alıcısı Padişah
tır!. 

Fakat; Türk askerlerinin bu yolda 
esir 'clırclikleri görülmedi. ÇWık.il bil-

tün kumandanlar ve rical Tlırk askeri 
;,;ehrc dahil olur olmaz a~k<'rlerini bı

n.tkıp ko~mışlardı. 

İmparator da, kaçarken bil' Azab 
neferi tarafından vuıı.ılmuştu. Ne!t>r, 
bunun ımparator olduğunun farkında 

degildi. 

İmparator Kostantinin ölüsü kellesi 

uc:ınuş oldugu halde Vefa caddesi üı:e
rinde ve biı·çok ölülere kıınşınış bir 
halde yatıyordu. 

Iınparatorun veziri Notaras da teb
dili kıyafet ederek bir manastırın mah
zenine gizlenmişti. 

Nihayet; akıncıların ara:;tıı·ınaları ve 

dellfılların bağırtısı Türk Padişahının 

şehre dahil olduğunu bildirdiği itin 

vezir Notaras canını kurtnn11ak için 
oldugu yeı·den çıktı \'e Karaca Pu:.;a a
kıncılarından birine ı:eslendi. Notaras 
a:üzel türkçe biliyordu. Akıncı küçtik 
bir manastır kapısından bir ndanıın 

kendı.sıne eslendiğini işitince durdu. 
Yanına gitti. Akıncı kelU. felll giyin
mi~ olan bu bu adamı ilk görüşte im
parator olduğuna hükn1eyleıni;:t No
tflrasa sordu: 

!\e istiyoısun?. Ne ışın \'i.lr bu
radı.ı .• 

. ~ 
- Beıı ıınparatoruu \'cz.ınazartı1 

tarasını Reni, Padi~hın yanırı'1 
tür. 

- Ncdl'n buruya ~nkl;.ınctut' , 
- Dııtı.ırıda kalSElın ölcltırurıe1-ci 

ycıhut esır oltırduın. , 
Şinıdi kendini e t' addet111ı. 

musun? ~ 
- Ediynrtınl. l<'akat PadışahJll 
- Yoksa, sen imparat("ıl' 1n\l"ı111 • 
- Hayır . , 

·ıfll· - Korkma ~öyle, bir:;;c:y y;ıpın• 
1 

,:ı 

- Dinhn üzerine yeınin ederi!l 
imparator degiliın . 

Jmpa·atOrlın neı·edc 

biliyoı· muı;un" 

- Hayır ıf 
- Naı:ıl olur biz ehre gircrlte~ ~ 

para torun yanında degil miydıfl · 
de \'PZİriuzumıın diyorsun ya?. şt ., 

- E\'et· Turkler sabahleyiıl ıctı 
girerken ınparatorun yanınd<ı 
Fakat· Ovle kar&üJalık oldu ki; • ' ııt 
birim1:L bır uırala kaçtık a~ n. tl 
dull;unu bilmıyorum. N'ih .. yet 1 ıt11 
&Ordüği.ın ve k.ı:JTl:-.enin ya&nu~Y~ıf 
zül etmiyeccııı kotu n1anrıstırıı1 

rine sıı~ındını. 

- Havdi ael, oylc i. e dedi. 
,,.,,ı 
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1 İstanbulun içinden 1 

l<adıköyüne sabah 
saat 6,25 vapuru 

Muharebe deyince 
akla tüf enk geliyor 

1914 -1939 
-

1914 senesi son 
teşrin ayında ne 

·d·ı ? 

1 Evde el iş i 1 
Bu küçük yazı dol 

yapabilirsini 
( Y m."l: Zeki C-emal 1 

Eski tüfenklerle· yeni tüfenkler 
ırasında büyük farklar var ı ı er .•.. 

ADOL.F HİTLER, resiİn a1el -
yesini terketmiş ve orduya ıgö 
nü~lü yazt~mıştı. 

Ufak tefek mobilyaları 
kendiniz yapmağa bakı 

'-~'Yin güneş doğarken hiç 6,25 
lılllıt e I(adıköyüne geçtiniz mi?. Bu 
~llb b~ilıbaşına bir filemdir. Orada 
'ıııı, Ulun bütlin eğlencesini, heycca

' ~k~n~, hiddetini. şiddetini, zengı
\ı, ka alttrıni, gencini, ihtiyarını, kı:ıı-
C~ duunı, delikanlısını bulursunuz. 

il ,
1 

e :Yar onra saat 4 te kop
~ ~tıda 1111 •• ,nnl yanan elektrik -
~~it epsi sönmüş .. Yalnız iki kör ve 
~e Işık tnahmur gözlere yol göster
'°'la tıhaşıyor. Önümde bir sağa, bir 
.\ııl'alpa vuran bir erkek var. 

'ı:ıaacıoıu kıyılarından yükselen ilk 
~ r eecc azametinin artık bittiğini 
~tı !!diyor gibi yüze gülüyor.. Fakat 

b gören kim" "'l:Jt •• 
~la leme odasındaki kanapelerc ka-
~· erkekler birer birer uzanmışlar. 
~~ e ~turan üç erkek abuk sabuk 
ti)~ l:tı. rnaga çalışı..vor. Hepsi de uyu -

\'a u Uyukluyorlar mı? Belli değil. 
~ te111

l'llda oturan iki ihtiyar kadın, 1-
~ ~ kız ve bir de orta yaşlı zat u
~trj UYorlar. Genç kızın birisi ikide 

4' ~ e g~zünü açar'ak blı·şcyler söyle
' lStıyor. Yine gözleri kapanıyor ve 

l'or. 
1 ~~lltnda dört genç kızla dört deli

' 
11ar:··. Akşamdanberi aldıkları iç

~ tesırıne bir de uykusuzluk ka
~e dırı .•• Sözleri arasında ne irtibat. .• 
liıııeıe lıir mana ... Cümlelerle değil, ke-

erıe k ltız onuşuyorlar ..• 
...._ ~.kah' >ha ile gülmeğe (>llışarak: 

,,ecı • 
b~ anın topuğu ... 

~or: il delikanlı gülerek cevap ve-

: leır11t kırık yürüdü. 

...... ········· 

...... ~ ••• Cazband mükemmel ••• 
Ooor ... Tiksinlyonun. 

~ SaÇ?na herif... Sözde sabaha ta
' eğlence yapacaktı? 
...... ~~te bitirdiler, hem de kaçtılar. 

. Oıııa ıs kiler de birşeye benzese .•• 
~ ih .rın sözlerini dinlerken k;ıpıdan 
~ .tıyar bir genç girdl. 
~ar hAa hiddetli idi· ...... . 

~iıı l'eresi bekledik... Yok... Sabah
>oıt evden 8 de çıktı. Akşam sekiz 
~;; 10 yok... ıı yine yok... Atlar 
~ i son vapura... Gece yarısı ver
' S'tanbul. .. N:hayet barda )"8.kala-
' taııkını .•• ... 
~ ~:.::; anamdan emdiğim süt de 

l:ı uırıcıan geldi. 

~u esnada yedi tane bayan daha sö
~tti, Yerleri süpüren tuvaletler ..• 
~lılırı bağır açık... Saçların tuvaleti 
~ asın diye olacak b:ışta şapka da 
~~~ OrnUz.lara da hafı!ce ilıştirilmiş 

ı. lar ..• 
L <ı.eıı · • 
" b sının de gözleri dumanlı ... Şöy-
Lltbirlerine garip garip bakıp gu
"t\l)or lar 
tıı ... 
...._ ienci dudaklarını bükerek: 
~ğrusunu istersen gelini hiç de 
~ edim. 

lıı.ı ~ L\1ttinin sarfettiğl paraya .•. O
' karı diye ne yapacak? 

··•··· Gelinin kardeşi gilzeldL 

~~·· Öteki oğlaıı.. •• Uzun bo7lusu '-vallahi ... 
- F'e ... nal .. 
- Fe .. na! .. 
- Fe ... na! .. 

Hem konuşuyorlar, hem de bir yer 
anyorlardı. 

- Mürüvvet bu tarafa gel... Burada 
iyi bir yer var. Hem de karanlık biraz 
uyuruz bari. •• - ........ . 

Uzun gtinler&mberi özene bezene 
hazırlandığı görülen tuvaletlere kimse 
ehemmiyet vermiyordu. Hemen oraya 
oturuverdiler. Sesleri de birdenbire ke
si!Iverdi. Fakat... Kapıdan giren ikl 
sarhoş herkesin keyfini kaçırdı. 

- U1an ... Bu yaştan sonra bize de 
mi numara ..• 

Sarhoşun birisi papuçlannı çıkarmış 
bağlarmd:ı.n yakalamış, omuzuna tak
mıştı. Bir elinde de sigarasını tellen
diriyordu. Yanındaki şapkayı kolu -
nun altına sıkıştırmış, yakayı çıkara

rak, kravat omuzda, gömleğinin bü
ti.in düğmeleri açık ..• Göğüs meydan
da ... İkide bir boş kalan eli ile göğsü
ne vuruyor •.• 

- Deme .•• Bana... Be ... Deme !iU
nu bana be ... Bile de mi! ... 

Diye bağırıyordu. 

Kadın, erkek herke:. yerinden fır -
ladı. Kadınlar korkar:ık ko-<elcrJne bil
züldüler. Erkekler doğruldular. Bere
ket versin imdada salepçi yetişti. 

- Sütlü salep ... 
Yaz gününde salep lçildıginl burada 

gördüm. Fukat ağustosta sabaha karşı 
saat 5 de salep içmek meğer ne hoş o
luyormuş! 

Biraz sonra bir de ç<ıy~1 göründil. 
- Taze taze sıcak ... 
Bunu bir de söğüş satan adam takip 

ettl. 
- Pil~vlı soğu 

taze pilav ..• 
ııını üstllnde 

Nihayet gazeteci göründü. 
- Haydi havadisler... Yazıyooor •. . 

İkdam... Cumhuriyet... Tan ..• 
Cayır cayır yazıyor İkdam .. , 

Kadın erkek herkes çantaya dav -
raodı... Meğer bütün salon politikacı 
imiş... Herkesin elinde birer gazete ... 
Acaba ne okuyorlar? diye merak edip 
bakınca ne göreyim!. Kimi gazete ile 
yelpazeleuiyor, kimi sinek konmasın 
diye yüzüne örtüyor. 

Kimi de yere sermiş üzerine uza
nıyor. 

Hele,,ı:Ukilr .. Sn.at 6 ya geldi. Ortalık 
iyice ağardı. Güneş bütün güzelliğile 
yavnş yavaş göründü. 

Vapurda bir hareket var. Ateşçiler, 
tayfalar ... Memurlar göründü. Gişeler 
açıldı. 

Herkes vnpurun üst katında ... 
Bir an içinde üst g~•vcrte doldu. Va

pur kahvecisinin sesi de duyuldu. 

- Haniya ... Gazoz var .• Gazoz 
•. . . . . Nane şekeri. .• 
- ....... ,. 
- Aklı başa getirıyor şekersiz kah

venin fı.l!ısı ••• 
- ........ . 
- Mide için nane iekeri... En kuv-

veUi gazoz. •.. 
Yanımdaki birisi: 
- Bir çay getirsene oğlum ... dedi. 
Garson garip garip yüzüne baktı: 
- Beyim ... Dedi, gazoz mükemmel-

1880 senesindenberi dünya or
dularında kullanılan tülek.j_erin sis
temeleri arasında büyük bir fark 
yoktur. Vaktile Türkler Vincister, 
Prusyalı.!ar Dreyse, Frans.zlar da 
Şarpot denilen tüfekler kullanır
lardı. Kazandıkları zaferleri bu 
tüfeklerin temin ettiğini iddia et
mek doğru olmaz. Çünkü askeri. 
asker yapan tüfek değildir. 

Muhtelif ordularda kullanılan 
tüfeklerin cinslerini tayin etmek 
güçtür. Bunlar ağırlık, çap, me
safe, sür'at itibarile hemen hemen 
hiribirin:n aynidir. 5 kilo ağırlığın
daki ipt.d .. i tüfekl€rdcn, 4 ldlo 195 
gram inen bugünkü Lebeler ka -
dar birçok terakki ve tekemmül gö
rülür. 
, Çakmaklı tüfekler 1840 ta terk 

o!undu. İğne~i tüfekler de 1848 de· 
Dreyse taraf ndan icat olundu. 

1875 senesine kadar Prusya or
dularında kullanılan Dreyse 5 ki
lo 02 gram a<I1rlığında idi. Çapı 
15 milime're, kursunu 40 gram 5 
santigram, mesafesi de 600 metre 
lsadardı. Dreyse tüfekleri ilk defa 
1866 da, Sadua muharrbes:nde 
kullam:dı. Avusturyalılar hezi -
me' !erine sebep bu yeni tüfekler 
olduğunu söyl<?r1P.r. Ayni devirde, 
Bas - Rhin'li tüfekci Antuan $as
pot, Dreyse tüfckler:ne muadil 
i~neli bir tüfek i<·at etti. 

Bu tüfek 3 kilo 030 gram ağır -
lığında, 11 milime.re çapın-Oa idi. 
•••• il ••••••••••••••••••••• 

dir. 
- Haydi . .• Sabah sabah gazoz içilir 

mi? 
Garson kı1.ardı. Uykudan yeni kalk

mı~. çapaklı gözlerini oğuşturdu: 
- Af!ejersiniz ... Beyim ••• diye baş

ladı. Akşamdan kalınca ... Mideyi bir
denbire düzeltir de .•. 

6,25 vapuru kalktı. Boğazdan kopup 
gelen rüzgar herkesin uykusunu da -
ğıttı. Gevşek sinirler düzeldi. 

Vapurda dolaşıyorum .• 
İşte düğünden gelenler . .. İstanbulda 

sabahlıyanlar... İlk aşkın heyecanını 
tadanlar ... Burada paraları yiyenler .. İş
lerine yeti~mek için koşanlar... Kız - ı 
lar, kadınlar ... Erkekler ... 

t~t~iğini telefonda 
·Sonra: 

işitiyordum. Bir saniye 

!l~ll ..._ O halde bu davet şekli olmasın da uğramak 
rı. 

~di 
~~ b· ~asıl ohırsa? .• Uğrayınız, akşam yemeğint 

~~de yersiniz?. 
ekra.r ses1ne ıkuvvet geldi: 

~~t:- O halde ben R:dvanJa size uğramış ve bir 
~~i halinde yemeğe de sizde kalmış o.ı.uruz. 

-; Çok teşekkür ederim. 
e .. Telefonu kapamadan ilave Etttim: 

~bltl- Siı yine yann akşama kadar Nusretin ts
"ıaı ~ ~alınası lazım geldiğinı ona anlatımı ol -
~~ ı?~ He.e, bu netkeyi ctmllŞ olarak gelirse-
1~ ~k sevineceğim, sevincimden neler yapaibi • t ll'li. tahmin edersiniz değil mi? .. 
~mı ~ırn ve .. Hemen telefonu kapadım. O, bu 

··"e!Ui . 

- Ne yapıyorsun Beilkis?. Anlıyamıyorum!. 
Dedi. Ona da kestirme bir cevap verdim: 
- Senin aklın ermez. Dur bakaılmı n.e olacak? 
- Ben hiç bir şey olacağına .kani d-eğ.lim.. 
- Neden? 
- Hele Rıdvan Bey seni .tandıdıkıtan sonra, 

hiç ı0ir şey yapmaız!. 
- Tuhaf şey?. Neye öyle?. 

- Neye.si fHan yok. Nıhayet sen güzel ve her-
. kesin dilinde bir kadınsın. 

Sonra, bcnlın kar .m da değirlsin! 
- E ne olur, ne çıkar bundan?. 
İçini çekti, kafasını saıliadı, göz~erini kaydıra 

kadıra; 

- Bakalım ne çıkar!. 

Dakikada 7 - 10 kurşun atıyordu. 
Mesafesi 2,000 metre kadardı. 

1875 te Şarpot tüfek.lerin!.n te-b -
dili için bir komisyon teşekkül et
ti. Komisyona 76 model verildi. 
Bunlardan Gra Bomon tn<>delle • 
rinden birinin intihabında tered
düt hasıl oldu. Nihayet, Mareşal 
Kanrober'in riyasetincieki yeni 
bir .komisyon topçu yüzbaşıların
dan Gra'nın icadt olan modeli ka
bul etti. 

Bu tüfek te, Bomon modeli gibi 
Şarpotlara benziyordu. Ağtr!ı,ğı 4 
kilo 350 gramdı. Dakikada 12 kur
şun atıyordu. Mesafesi 1,200 metre 
idi. 

Frans:z piyadesi, Gra tüfeğini 
1884 senesirıe kadar kullandı. 1886 
da Avusturyalı Manliher sarjoru 

icat etti. Mükerrer ateşH tüfeği 
yapan da Avusturvalı Kropatşek
tir. Çapı 8 milimetre idi. .3arjoru 
8 kurşun alıyordu. Ağırlığı 4 kilo 
200 gramdı. 

Bu ' tüfek 18ı86 danberi birçok 
tadilata uğradı, ıslah edildi. Urnu-

1

1 

mi harpte Fransız Piyadelerinin 
kul~andığı tükk Lebel modeli idi. 

Bu.günkü Lebe;· •üfeklerin!n sar- ı 

jorlan 5 kurşunludur. j 
Almanların 1884 te kabul ettik- 1 

!eri mavzer tüfekleri 4 ki'o 400 1 
l?'ramdrr. Çapı 11 milietredir. 1898 
de ıslah olunmuştur. Umumi harp..'. 
te ve şlındi kullandıkları bu mo
deldir. 

Parasız duş 
Geçen hafta Amerikanın Yeni 

Ha.mpsir eyaletinde, Playstor ka
sabasında bir yangın çıkmıştı. Be
~ediyeye haber verdiilCT. İtfaiye 

yetişti, yang.nı söndürmek iı;in 
tedbirler aclı. 

Bu sırada, etrafa biriken haılk, 

JTaın.gının sönmed_iğini görünce ku· 
mandanı tenkide ba.ş:adı: 

- Beceriksiz adam! Suyu ştt!"a
dan sıktırsaydı, yangın çoktan sö
nerd:! .. 

BENİTO MUSOLİNİ, küçük bir 
gazetenin müdürü. 

ÇEMBERLA YN, Btrıningam be-
lediye meclisi azası ve fabrika 
müdürü. 
VOROŞİLOF, Sibecyada loko

motif makinistL 
STALİN, Lenin'le beraber ça

lışıyordu, 

DALADYE, nefer olarak şark 
cephesinde bulunuyordu. 

FON BRANHİŞ, yüzbaşı riıtbe
sr~e harbediyordu. 

GAMLEN, Foşun erkanıharbrye 
re ısı. 1 

HOR BELİZA, gazete muharrir-, 
liğini b!rakrnış, orduya gönüllü 
yazr:'mıştı. 

EDEN, Eton kd1ejinde ta 'ebe. 
FON R!BBENTROP, Prusya or

dusunda zabit. 
GÖRİNG, Fon Rohtofen'in tay

yare bö!üğünde pilot. 
LORD HALİFAK3, 

şatosunda dini eserler 
meşgul. 

Gorrowby 
yazmakla 

MAJES'l'E 6 INCI CORC, bU
İng~:iz kruvazöründe zabit .. 

Harp köpekleri 
Askerlikte en sadık 

vefakar arkadaş 
ve , 

Askerlikte en sadık, en vcfakftr bir 
arkadaş da köpcktlr. E.o:ki devırlerı.le 

de harp kopckleri kullanılır ve çok is
tifade edifüdi. Alman ve Fran ız or
clularında bulwıan köpekler, 11.ı).. 

pckicı:l arasından seçilir. 
Bunların kışlalard:l hususi yerleri 

Varf.u·. EvveJfı, •erilen emidere itaate • 
al.ıştu-.ılu·. Sonra askerler gibi yere ya
tıp kalkmaları, siper almalan öğretilir. 

Haı-p köpekleri tüfek ve top sesle
rinden ürkmezler. Sıpcrlerde bulwı .. 
dukUırı zaman ba>ilaı·ıru dı.~an çıkar
mazlar. Fakat emir aldılar mı, hemen 
siperden dışan fırlarlar. 

Harp köpeklerinin kilnyeJeri, nu • 
maraları vardır. İsimlerinin ordunun 
yevmi emirlerinde geçtiği çoktur. 

Verdön muharebesine i§Urak eden 
126 ıncı alayın yevmJ emrinde yazıl.1 

olan şu satırları aynen naklcdıyoruz: 
cAlayımız irtibat va:ıüesini gören 

149 numarah Liyonla 304 numaralı 
Fidelin şereı meydanır.da ölduklerinl 
bi.ıyük bir tee!ISÜrle bildiriyorwn. 

«Bu iki sadık ve vefakar aı kadaş, 

harbin bidayetindenberl alayıınıza çok 
büyük hi:r.metlerde bulunmtışlardı. Ha
tıraları daima kalbimizde yaşıyacaktır.> 

Bundan daha büyük hır takdir olur 
mu?. 

- Şu yandaki evi yıkmas; la
zımdı ... 

- Kumandanlık nekadar ı.:zak 

ona! .. 
Bu sö:ileri işıten kuınaından kız

dı, hortumları ha'kın üzer;ne çe
virtti. Sırsıklam olaın haikı i'i -
~erek, bir.lbirini ezerek kaÇtı. Ta
bii, ev de yan<lı, kül oı!du. 

Ev sahbi, kumandanın yanına P.e· 
lerek, şu haklı sözleri söyiedi: 

- s:zI, yang·nı söndüıuinız di
ye çağırdık. Halka parasız duş 

yaptırasmız diye deği'l ... 

Bugün, sayın okuyucularımıza, 
dıuvarda ası~an güzel bir yazı do-
'labıınm ~sıl yap1Jacağım tarif 
-edeceğiz. Bunu, iki zköşebent. v~ • 
ya çengel ile duvara teshit eder -
siniz. Bu swretle yer de işgal et· 
mem~ olur. Bu dolap kilittkl.ir. 
.fçerisine, arzu ederseniz bir de 
elektrik lambası koyabilirsiniz. Ya.. 
-zı için kuilanma'k 1stersenız tu
·valet e~yalarınızı, ilaçlarınızı kcr 
yar, saklarsınız. Ecza dolabı gibi 
ku11anı1dığı takdirde beyaz Tipolin 
boyası ile boyamak azımdır. 

Tahta ma,nia - A. 67 santim 
boy, 15 santim en ve 1,5 santim 
lkalınlığmda 2 beyaz tahta. 

B - $0 santim boy, 15 santim 
en ve 1,5 ~:.mtim kalınlığında 2 
beyaz tahta. 

C - 67 santim boy, 13 santim 
en ve 1,5 santim kanJığmda 1 be
yaz tahta. 

D - 67 santım boy, 33 santiın 

en ve 2 santim kalınlığmda be • 
yaz 1 tah~a levha. 

E - 15 ~nntim boy, 14 sant.iım 

en ve 1,5 santim ka ınlığ..nda l 
be) az tahta. 

F - 70 san· im boy, 50 sootim en 
ve 5 milim.elre kalınlığında kon
tropla.ke bir levha .. 

oymak lazımdır. (3 
kın.z) . 

Sonra, her ık.i ta 
timetre boy \'e 15 

nindeki 2 kol~ vid 
turunuz. Bunun ye 

da ve ende kayı.ş 

bilir. D revhası açı 
gün durması için 
çok dikkat e.tmeltli 

Sonra kilidi yer 
Dolabı duvara tes 
(Çcn.gel) !eri de 
vidalayı:n:z. 

Daha sonra içe 
üzerine 4 santime4 

~e bir raf desteği 

G - 80 santim hoy, 67 santim 
en ve 5 milimetre kalınlığında 

kontrop~üe bir Qevha. 

f 
levhasına çivileyi 
4). dolaba su.!u bi 

1 bırakınız, .kurusu 

2 demir mente~. 5.5X40 mili -
metre büyüklüğünde. 

1 kilit. 50X40 büyüklüğünde. 
2 Pa~ (çengel). 60 milimetre bü

yüklüğünde. 

DOLAP NASIL YAPILIR? .. 

Evvela her parçanın büyük:ü -
ğünü- birer birer ve dikkatle tet
kik ediniz. Sonra 1 numaralı şe
kilde gördüğünüz gibi birleştiri

niz. Bunun için başlan yassı ve 
35X3,5 mil;meU-e büyüklüğünde 
vida çivisi ve kuvvetli bir tutkal 
kullanın.z. 

Arka tarafa 'konulacak kontro
plake levha 1 buçuk santimetre l 
boyunda çivilerle mıhlanır.. (Şe

kil 1) . 
A. B. C tahtalarını birl~ştirdilc· 

ten sonra C tah!.asına tesbit edi
niz. D levhası, C tahtasına 2 men
teşe ile ve vidalı çivilerle birleş -
tirilir. Kapağın iyice kapana.b11 -
mesi için men~elerin yeri.nj biraz 

daların yerlerini 
blr macunla kapat 
para kağıdı ile g 
tikfen sonra is 
Ripolin'le boyayıırı 

İçerisin-e elektr 
mak istiyoruz, al 
rini deliniz, pili b 

Şekli 4 !e .gördüğ"" 
ha~ına tesbit edin' 

Faydal 
---B 
Eski gaz 

istif 
uazete kağıtla 

çaılara ayırınız, b 

leğenin içerisine 
ne su dökünüz, y 

ra·kınız. Sonra su 
Hamur haline g 
vucunuzun içind 

İdi. Bundan daha mükemme!l dişilik ne olur
du?. İlk görüşte bütün bir vücudü şehvetin ağı 
içir.de derl~ınek ve bir çift gözü hiç ayrılmama • 
casına· ya bir çift güzel baldırın, ya bir çift g6zün 
esare!ine bağlamak, bendetmek. 

suyunu çıkardıkt 
büy~lüğünde p 

güı~te kurutun 
kömürü yerine 

Rıdvan Beye ben de bunları yaptım. 
V~.· Biraz sonra, onlara: 

Hayati Bey sahiden dediği gibi yaptı: 
- G~-erken uğrad.k.. 

- Yemeğe buyurmaz mısınız?. 
Ded ğim zaman yine ilk kS.:kan ve yürüyen 

,, oldu! 

Bedav 
Portakal kabu 

nız, fırında vey 
nuz, ateş yakım 

ı kullanabiı!irsiniz. 
Ve .. Aı·kadaşını bana tanıttı: 

- Dahiliye Nazın Rıdvan Bey .. 
Ben de iyi bir aktör gibi roJ.ilmü hiç boz • 

mad:cın sonuna kadar iyi yap!ım. 
Ve: .. Onf.aın zorladım: 
- Yemeği beraber yiyelim! 
Fettan icadın, şuh kadın. Daima dooığirJ b-

teci:ği gibi yapt;ran kadındır. 
Ona; 
- Mükemmel dişi.. 

Diyorlar. Ben de bu akşam mtlkemmeı bır 

dişi ıdim. Hayati Bey: 
- Müsaade etseniz .. 
Dedik~ erinden kımıldamak istemiyen en 

* Sofra mukemmel. İçki boldu! 
Rıdvan Bey sağımda, Hayati Bey S<>lumda idi. 

Nusreti tanı karşıma oturtmuştum. Dikkat edi -
yordum: Bir göz yanşması vardı! İkisi de birbir -
!erinden azgın, birbirlerinden deli nazarlaTla yi
yecek gibi eritecek gi'bi hınçla, k.ıskanç'lılda hep 
Nusrete bakıyorlardı. 

Hayati Bey '\~ .. Rıdvan Bey .. Sonra bunlar 
da biribirlcrine ayni kıskanç, hınçlı bakışlarla, göz
lerin hep Nusrete bakan o kızarış ve kızışı il 
bakmıya ba.şladılar!. 

sofrada, ba•kışlgrın arkasına sinen v bevin-
leri kinli bir boğuşm:ya sfrrii~n b\l mücad~leyi 

Bu.o.dan başka, 
ları, ceviz, fındı 

ru patate5 k.abu 
Iıar da kullanıab· 

haline g,etirHmiş 
-.'!'1...-Sa çıra gib 

..raıJleri, pipol 
maJC için daima 
lüzum yoktur. 
katlamalı. Sonr 
bi bükmeli. Küç 

mah. sonra bir 
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Garp cephesinde 
harp mıntakası 

Sar ile Mozel arası Almanyanın 
• en zengın 

Fr:ınsız ve Alman tebliğlerinde 
hemen her gün tekrar olunan bu 
kısa cıümleyi. hepim'-: öğrenıdik, 
billiyoruz. Fakat bu Ren'le Mozel 
neresidir? Aralarında neler var
dır? .. 

Ren'Ie Mozel arası denildi mi 
hatıra Palatina.t ile Sar havzası 
gellir. Palatinat, uzun seneler Fran
sızların askeri işgali altında kaldı. 
Sar'la beraber sonkanun 1933 de 
tahliye ohındu. Pıılatlnat bir şa
to, bir şarap memleketidir. Ren 
nehrinin sol sahilinde 5,503 kilo
metre murabbaı bir arazi işgal e-
1ier. Merkezi Spire •almanca Spe
yer> şehridir. Bağları 15, 700 hek
tardır. Her sene vasati 750,000 hek
tolitre şarap istihsal olunur. 
Al:manyanın en çok · züm yetiş

tiren mıntakası burasıdır. En iyi 
ve ınefis üzümler, şimal cihetin -
deki Haardt bağlardan alınır. Ce
nup mıntakası üzümlerinden 
hafif şaraplar yapılır. Alzenz, Zel
aer, Loter ve N ahe bağları üzüm
lerinin şarapları çok tatlı olur. 

Palatinat'da şaraptan maada her 
cins hububat, meyva ve bilhassa 

yerleridir 
kestane, badem, tütün, patates, 
şeker pancarı mebzuldür. Sa.na -
yii. de mühimdir. Birçok Jliıç, di
kiş makinesi, kundura fabrikaları 
vardır. 

Palatinat şatoları, kasırları ve 
hisarları ile de meşhurdur. Harap 
ve sağlam 200 den faz:la şatosu. 
hisarı mevcuttur. Bunların eks~ • 
risi 10 uncu ve 16 ıncı yüz yıla ait 
·binalardır. 

Bu havalide yapılan ara~tırma
larda, tarihJen evvelki devirlerden 
kalma birçok şeyler bulunmuştur. 
Roma işgaline ait mezarlar, kale 
·harabeleri ve Krallara mahsus 
şato harabeleri de çoktur. Trifels, 
Anebos, Landek, ilah... · 

• •• 
Sar havzasının merkeı,ini, yani 

yüreğini kömür madenlerinin bu
lunduğu yer teşkil eder. 

Bu arazi, Ottveiler~le Varnadt 
arasında ve Sarrebrük'ten geçer 
ve şimali garbiden cenubu garbiye 
doğru uzanır. Sar ve Mozel nehir
lerinin kıyısındadır. Palatiınat Al
manyanın en zengin sanayi mer -
kezidir, en zengin kömür maden
leri buradadır. 

Büyük Ve Küçük 
Protokol 

Devlet Reislerinin Mecburen T ahi 
Oldukları Kaideler 

Fransız muharrirlerinden Pol 
Kurriye, bir eserinde: .Krallar, 
saray etiketinin birer esiridirler .. • 
der. Fakat Fransada da etiket, kral-
lık l:le beraber ölmüş değildir. Ha

la yasıyor. Fakat, başka bir isim
le: Protokol ... 

Gcrç_i protokol, Cumhur başkan· 
?arını esir etmiyor amma, resmi 
hayatlarım, en küçük jestlerine va
rıncıya kadar nazaret altında bu
lunduruyor. 

Protokol ile etiket arasında bir 
fark yoktur. Bununla beraber son \ 
,ıamanlarda protokol kelimesi ma- 1 
nasını az çok d~ğiştirmiştir. Bugün
kü protokol şeflerinin. vazife iti -
barile saray teşrjfat nazırlarından 
bir farkı yoktur. 

Fransada saray teşrifatı, birinci 
Fransuva devrinden itibaren baş
lar. Daha evvel krallann hayatları 

iaha sade idi· On dördüncü Lüi za • 
manında tahammül edilmez bir 
:;ekil a'Jdı. Kral yataf.ından kalk
tığı dakikadan itibaren etikete ta
bi tutulurdu. Gömlci(ini nasıl gi
yeceğini, kılıcın> nasıl takacağını 
teşrifat nazırları tayin ederlerdi. 
Sofraya oturdu mu, tabaklan, bar
dakları koyan ve kaadıran zabit
ler başka başka idi. Yem{\\< tabak
ları elden ele gecip te Kralın önü
.rı.c konuluncıya kadar içindeki 
yemekler soğur, buz gibi olurdu. 

Bu usul ihtilaie kadar devam 
etti. Kraliçe Mari A)'.uvam~t, Fran
saya geldiğinin ilk günlerinde 
annesine yazdığı mektupların bi· 
rinde saray teşrifatından şikayet 
etm~ti. Blliıhare Tampl hapis -
hanesine kapatıldığı zaman: ·İhti
Ia.!den memnunum. çünkü teşrifat 
belasından kurtuklum!..• demişti. 

* Buııünkü hükumet reisleri pro
tokola riayet meclıuriyetin_ıledir· 

!er. Umumi şenliklerde, hüküm· 
darların ve sefirlerin kabul resim· 
[erinde protokoldan ayrılamaz -
lar. Cumhur başkanı bir ziyafet 
verdi mi protokoldan ayrılamaz. 
Bilhassa ecnebi hükümdarlara ve
rilen ziyafetlerde ... 

Cumhur başkanı, meb'usları, iı· 
yan azalarını, ticari ve sınai bir
likler azalarını kabul eder. 

Mösyö Puankare Cumhur baş
kanı intihap olunduğu zaman Pa
ıis barosundaki arkadaş~rım ka
bul etmek iste,,.;işti. Bütün avu -
katlar, en maruf olanlardan ba
roya yeni kaydedilen gC11ç avu -
katların hepsi davet edilmişti. Mi
safirler, samimi bir C.ostluk havası 
içinde vakit geçirdiler. 

Gece yarısı olunca Mösyö Pu
ankare kalktı, dostlarından mü -
saa<k istedi. Salondan çıkacağı sı
rada kapının iki kanadı birden a-· 
çıldı. Ellerinde on iki mumlu bi-

rer şamdan tutan dört hizmetçi 
mösyö ve Madam Puankarenin 
önüne düştüler. Yatak odasına 

götürdüler. Protokol iktızası ... 
Yine Fransız Cumhur reislerin· 

den Mösyö Dumerg, doğduğu şeb· 
ri, Nim şehrini ziyarete gittiği 1 
zaman belediye dairesinde veri
lecek ziyafette, çok sevdiği bir Y"" 
meğin bulunduru1ması arzusımu 

izhar etmişti. 
Fakat protokol şefi, böyle adi 

bir yemeğin Cumhur başkanına 

verilecek ziyafet listesinde bulun
masının protokola muhalif oldu
j!ımu söyl.iyerek çizdi, yerine kuş· 
konmazı yazdı. 

Ziyafetten sonra Nim belediye 
!reisi ve Dumerg'in çok eski dostu: 

- Zavallı Dumerg- dedi. Cınn
hur reisisin, amenna! Fakat iste
diğin yemeği yiyemiyorsun. 

H IKAYE: 

APARTMAN 

l;lil~Il•l 
ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUGU -

1848 m. 182 Kc/s. ızo Kw.I 
P. 31.7 m. 9165 Kc/s. 20 ıt.:J 

Her gün yalnız kısa dalga 31,7 m. 
9465 kc/s postamızla ne~redilmekte o
lan yabancı dillerde haberler saaUeri 
aşağıda gösterilmiştir. 

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

• Saat 18,00 Pro&"ram, 18,05 
l\.Icmlekct saat ayarı, Ajans ve me
teoroloji haberleri, 18,25 Türk mü
z!fi (Fasıl heyeli), 19.25 Konuşm:. 

(Dış politika hiidlselerl) 19.40 Türk 
mu.zii'i: Karışık procram, 2020 Tem
sil, 20...'iO Kona ·ma (Hat&alJk posta 
kutusu), 21.10 )lüıik (Riyaseticum.
hur bandosu - Şef: İhsan Künçcr). 
1 • Calr Telke: M:.rş, 2 • B. Godard: 
İkinci vals, 3 • Veston - Nlcho!I: Eg· 
lol'ue (Aşk şarkısı), ' - Cesar Fran
ck: Senfonik ııarta, 5 - Louls Gross
man : Çardaş. 22.00 Memleket saat a
yarı, Ajans haberler!; Ziraat, Esham 
• TıJıvllçl, Kambiyo - Nukut borsa
sı (Flat), Z2.20 Serbest saal 22.30 
1'1üzlk (Opera aryaları - Pi.) 22.55 
J\füillt (Cazband • Pi.) 23.25-23.30 
Yarınki program, ve kapanı .• 

Askerlik işleri 1 
Bel'oilu yerli askerllk şubesinden: 
1- Askerliğini henüz (muvaz.za1lık 

hizmctinj) yapmamış erattan doğum 
ve sını!ları aşağıda yazı 1ı olanlar he
men askere sevkedileceklerdir: 

A- 316 : 334 (daJıjl) doğumlu ce
zalı ve cezasız .isU.m piyadeleı-, harp 

saıuı7h "" m=ka erleri. 
B- 316 : 332 (dahil) doğumlu ceza

ınz gayriislAm piyadeler. 
C- 316 ; :,~4 (dahtl) doğumlu cezalı 

gayriüJ!ım piyadeler. 
D- 332 : 334 (Dahil) doğumlu is-

15m sakatlarla yalnız 332 doğumlu gay
riisl3m sakat erler. 
E- Evvelce bedel verip te sevkleri 

940 nisan celbine bıraJnlmış olan is -
1!\m ve gayrlislfım bütfin nakdi bedel 
eı·Jeri (bunlorın namınn davet pu!>u
Ja51 ç-ıkarılmamışlır. 

2-- Bu erat nerede bulunursa bu -
Junsı.ınlar, askerlik kanununun 43 ve 
45 inci mtıddelerine göre bu ve bundan 
ev\.·elk.i ilfınlarla çağırılmış sayılırlar, 
Bu maksatla namlarına çıkarılan celp 
pusulaları, adres değişn1esi ve sair se
beplerle ellerine ulnşnuyanlar da şu
beye vaktinde müracaata mecburdur

lar. 
3- Bu celpte sevke tabi erattan nak

di bedel vermek fstiyenlcrin bedelleri 
kabul edilmly..,.,klir. 

4- Bu defa çağırılanlardan hariç ~u
beler bölgelerinde bulunanlar, bulun
dukları yerin askerlik şubesine derhal 

·müracaat edeccklerdjr, 
S- Şubede toplanma günU 24/II. 

Teş./939 Cuma sabahıdır. Nakdi bedel 
erleri 25/lI.Teş./939 Cumartesi öğle 
tizeri şubeye müracaat edeceklerdir. 

6- Çağırılan bedelli ve bedelsiz er
lerin tayin edilen günlerde ntı!us hü
viyet cüzdanlarile şubeye gelmeleri 
nan olunur. 

Ş EH I R 
TiYATROSU 

Tepe başında 

1351 Blcıt I 1351Buıal 

Şevval 2. el Tqrbı 

10 9 

sı mıs•x '9ZE UTJ::> 'lt t:v '6E61 
2Z İkinclleşrln ÇARŞAMBA 

Vakitler Vasati 1 E;;;;'i""" 
Sa. Da. 8&. Da. --Günq 6 56 2 10 

öaıe 12 00 7 14 
1kind1 14 31 9 45 
Akfam 16 46 12 OJ 

1 
Yata 18 22 1 36 1 
tınaak 5 12 12 26 

-Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
Almanıza kafi gelecektir ! 

Bugün ilk iş 
Olarak Bir 

Radyo/in 
Alınız ve bitinceye ka
dar her yemekten son
ra kullanınız bu müd
det sonunda dişlerini
zin evvelkinden çok 
daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu göre
ceksiniz. 

RADYOLİN'in bellibaşlı iki hususiyeti vardu: Evvela dişlerdeki kir 

tabakasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği 

lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve 
mikropları yüzde 100 öldiirür. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
GÜNDE ÜÇ DEFA 

RADYOLi 
Diş macunu ile dişlerınizi muutazaman tırçalayınız. -
Devlet Demlryolları ve Limanları 

ltletmtt U. idaresi lllnlcrı 

17650 Jjra muhammen bedeli olan 585 m3 meşe azman kapalı zarf usulile 
mübayaa edilecektir. Bu işin muvakkat teminatı 1323,75 liradır. 

Münaka~a 1/12/939 cuma günü saat 15 de Sirkecide 9. İşlC'tme binas~da 
A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ayni gün ı-aat 14 e kadar 
kapalı zarflarını komisyona \'ermeleri liizımdır. Şartnameler paı:nsız olarak ko-
misyondan verilmektedir. (9389) 

1 l: m i:·et: Sandı_ı ilanlan 

Yüzde 5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

Semti 

Kasımpaşada Hacıhüsrev manal
les.ınde eski cami arkası Büyükyo
kuş yeni Büyükyokuş sokağ:nda 
eski 18 yeni 19 (No. taj 19) No. lı. 

Beyoğlunda eski Pangaltı yeni 
Kocatepe mahallesinde eski ve 
yeni Ellmadağı sokağında eski 103, 
1_05, 105, 105, 105, 105, 143, 146, 147, 
149, 151, 153 yeni 143, 146 147, 149, 
151, 153, No. !ı. 

Cınıı 

men 

kıımeti 

İki katta yedi odalı ahşap 
bir evin tamamı 

200 ' 

İki kargir ev üç 
ve bir fırının 24 
19 hissesi 

dükkan 3800 
hissede 

1 - Arttırma 5/ 1 incikanun 939 tarihine düşen salı günü saat 

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

tarihleriııde .yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en aı: elli lirası 'lı'ı' 
lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYELERi 
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 para yatırmakla yalnız para birikti!" 
miş olmaz, ayni zamandataliJ:nizi de denemiş olursunUZ· 

Kara köyde CEN Y O Lokanta ve 
Birahanesi 

Meşhur san 'atkaıılarımızdan 

[Ul8Ül0 Ali ve KfM[N~fCİ ANASTAS v~d·b~~~~<l:,
31

'. 
rckkeb "" ,.• ,,ı 

Bu akşamdan itibaren seanslara ba'i1fadı{j!;nı sayın müşter:iJef' 
• • arzeder. Fiatlarda fevkalade ucaa:uk. •!ııiıiı•" 

14 ten 16 ya kadar yaprlacak ve gayrimenkuller en çok bedel 1 
verenlerin üstünde kalacaktır. _ Müdürlüğünden: 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen Joyrnetin yüzde 10 nu nis- '-------------------=-----inhisarlar u. 
belinde pey akçesi ya!ırmak lazımdır. Consi Miktan Mubam· Yüzde 7,5 Eksiltıne d 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sene- men B. teminatı şekli 
de s~kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. Lira Kr. Lira Kr. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birinci dere
cede ipotekli kalır. 

5 - Fazla tafsLlat almak ve binaların fotograflarını görmek isti
yenlerin Sandık binalar servisine müracaat eylemeleri l:izımdır. 9217 

B ~· eyc;:g .u 

Semti 
Tophane 
Beyoğlu 

Vakıfıar Direktörlüğü İJanlar-;-1 

Kiralık Emlak 
Mahailesi 
Ekmekçibaşı 

Hil.seyinağa 

Sokık 

Boğazkesen 

Ögüt 

l fo. su Cinsi 

132 Dükkan 
10 Ev. V. P. 

Yukarıda yazıh emlftkin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmesi 17/ 
11/939 gününden itibaren bir ay müddetle pazarl1ğa bırakılmıştır. İstcklilcrln 
her gUn müracaatları. (9596) 

AZLE KARAR 
İstanbul Vakıflar Başmüdüılüğünden 

(Tevfik Bey kerimesi Refia Hanım) para vakfının mütevelllyesi Fatma İfa. 
katin senelerdenberi mütevellilik. vazifesini yapmaması ve adresinin İdarece 
meçhul bulunması hasebile usulen iki defa yapılan mehilli tebligata rağmen vazi
fesi başına gelmediği cihetle miltevellllikten azledildiği tebliğ makamında ilfın 
olunur. (9598) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet Sandığı borçlularından Kirkor vft.rislerine ilfın yolile son tebliğ: 
Murjs\niz sağlığında Maryam ile yel<diğerine müteselsil kefil ve müşterek 

borçlu olarak 6077 hesap No. sile Sandığımızdan aldı.klnrı (4500) liraya karı;ı 
Galatada Bereketzadc mahallesinde Yüksekkaldırım sokağJnda eski ve yeni 64 
Na. lı maaodalar kflrgir dükkfuun tamamını birinci derecede ipotek etmiş idi. 
VadP<inde ödenmediğinden 16/7/938 tarihinde borç miktarı (15846) lira (74) 
kuruşa varm}fhr. Bu sebeple 3202 No. Jı kanun mucibince yapılan takip ve açık 
arttırma neticesinde me2kllr gayrimenkul (2505) lira bedelle talibine muvakkaten 
ihale edilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/1378 numara Jle 
Sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde kat'! ihale kararı verilmek 
üz.ere dosyanın icra hAJdmliğine tevdi olunacaiı son ihbarname makamına kaim 
olmak ilzere ll!ln olunur. (91i28) 

Dişli ıskarta bıçağı 500 adet 531.25 39.84 Atık E . 
Karton bu;ağı muh-
telit cb'atta 23 > si! 317.20 23.79 • 

1- Kroki ve nümuneleri mucibince muhtelit tarihlerde ihale oltJft1 

yukarıda cins ve miktan yazılı malzemenin eksiltmesi yeniden temdit ed~.lY 
11- Eksiltme 25/XT/939 cumartesi günü Kabataşta Lcvaz.ını ve 1'-fil 

şubesindeki alım koml.::-yonunda yapılac~ğı nan olunur. ·~ 

Asipin Kena 
Sizi: SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BA~, vl' 
ve bütün ağrılardan ve kırıkhklardan koruyacak Wiç1'

1 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Müddei: Ömer. 

Müddeialeyh: Hürriyet: Kasımpaiada 
Tahtaköprüdc Hllll sokak No. 2 de. 

Müddei Ömer tarafından müddeia
leyh Hürriyet aleyhine açılan boşan
ma davasına ait arzuhal sureti müd
deialeyhe tebliğ edilmek ilzere yazılı 
adresine gönderilmişse de mumaileyhin 
mezkQr ikanıetgAhını terk ile semti 
meçhule gittiğinin beyanile iade kılın
ması üzerine hukuk usulü muhake
meleri kanun\ınun 141, 142, 143 ve 183 
üncü maddelerine tevfikan iade kılınan 
dava :ırı:uhali ile tahkikat glinünü 
gösterir davetiye varakasının nıabke
me _djvanhanesine 8sılmasına ve 939/ 
1252 numarada kayıtlı işbtLdavaya ın\id
deialeyhin (15) gün içinde cevap ver
mesine karar verilmiş ve bermucibi 
karar arzuhal ile davetiye var3ıi.lsı 
mahkeme divanhanesine asılmış ol -
makla mumaileyh Hürriyet yukarıda 

ANAPİYOJE~ 
Dr. Ihsan Sarrıi 

İstreptokok, ista!ilokok, ptl~· 
kok, koli, piyosiyanik.lerin Y~ 
çıban, yara, akıntı ve cilt ha ; 
larına karşı çok tesirli taze 9;ı·· 

ZAYİ 11 
2083 numaralı taksinlD :ı;..ı. 

kayboldu. Bulanın memnuııcd 
cellrmezlerse yenisi çıkarılat"JI 
eskisinin hükmü yoktur. ı-•f 

Pan•altı Bozkurt caddesi ıı 
Jl.fb' 

•' 
yazılı müddet zarlıncla davıı:Y3 .tfl 
vererek tahkikat için tayin kıll"/ 
12/939 Salı glinü saat (14) de r~· 
memizdc hazır bulunması veYtJ ıJ 
bir vekil göndermesi lüzumu tel> rJ 
rine geçmek üzere· i15n oıunut· 

• 


