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ZTZM İZZET BENİCB 
YIL: S 

Bi·r imha harbinin önüne geçilebilecek mi ? 
Fransa Amerika ya 3,800, İngiltere Sovyet - Finlandiya müzakereleri. 

4 000 tayyare sipariş edi orlar ,ninneticesizkalacağızannediliyor 

Ambargonun kaldırılması hakkındaki kanun 
hiç bir istical bugün öğle Üzeri mer'iyet mevkiine girdi ~!~~~!:. ge~-~~-e~i -hük~mete ~avsiy: ediyerıar 

yoktur Almanya tekrar bltarafların ~;~:~l~:~~~:§:§ ·· 1 
Türkiye İngiliz• Franıı:ıı 
lcaqılıklı yardım paktını 
inıza etmekle hiç bir 
vakit ihtiyattan ayrılmıı . ' 
ısti~le dfıtmüt değildir. 

.!_tun: ETEM İZZET BZNİCB 
'ttirk · • tı1t1c J;re, ln,.-1.lk ve FransııJarla kar· 

dı lı Yardım pakh yapmak bU9UJUD· 
ıı 11cı"ttcaı nıı e&mL<ttir. yok.sa tam yak. 

~'11: hıre~et etmtsinl mi bllm1'tir1. 
ı:tıı burun için bu. bir munakaşa 
ı:tıı~:ıuu deiUdlr. Ancak, mM'ullyeti
ı. larlhe kırtıd<r. Fakat, ı-elecetin 
~ı dahi bu&iinön irapl•nnı ve 
teıı, ly•nin içinde bulundoiu ıarıları 
'btı,,lk ederken Camharlyel Türkiye· 
ı., bu Paklı imzalamakta itılical ı-os-

;:e.ıııft oldutıı hükmünü veruekllr. 
••kllakı., bu pakh imzalamakla hiçbir 
ııı-.' DıU1altan a7rılmuı, lsllcale dÜl· 
bir 4•illlı. Buıiinün vefuız ve bin· 

•ll&ııı tı kal'f ı ifade eden dlplomasbl 
leh ısında, kabaiu loinde yaııar ırlbl 
le lııııı. lereddüllü, korkala bir ihtiyat 
, bituanık muhafau elmek ancak 
,~hplıfım, ne 1apablleceflnl kesti· 
~11tnlerlıı ve isllkballn hicllaelerl 
btd lSuıda dlitüıımek kablll1dlni )<ay. 

tlller!n harcıd<r. 
l,1'tir1tıye, keneli ballı harelıellnl ve 
ıı.:esıaı tayin etmekle herteyden önce 
1-d &ıılarda, Şarki Akdenlzde ve ıı:a
•• tıılı~e salh ve istikrarın mahafaıa 
ıı.., latı,,ıyulnt lemin etmlfUr lıl, bu 
... ''4·eı Ve !nsanlyel< en büytilı hlı· 
ıı.:,t •lduiu aibl m.llli a-a1e1I ayrıca 
-. hli bir le<lblrle de satıamak hlm· 

•tını it 'l'\i a.ı.a.ndırnu.şhr. Bu itibarla, 
lı· •kı,Ye, lbtlyatmdan. sulha muhafız· 
~~dan hiçbir teY kaybelmemı.. hl· 
'd bu Yolda el.aha em ln, daha 'V&ı:lh 
lııı. 'llılar atmış Te dünya hld~ elerlnln 
'b:ı.ıltuı k&rtJ5ında yolunun ve bede
' • ne olabll..,.flnl ,ım41den ortaya 
01"'uttıır. 

ıı::.er; in,.ııız ve Fraruıwarla alıdel· 
<\ lı mtldalaa paktı tecavihi ve 
._::"ııa harbini fÜmollencllrmek mak· 
1hıd_•tı.na yarar bir muahede mahiye
te e olmuı bulunsaydı belki bir de 
b teye kadar mes'uliyet altına sinni• 
h lll1.1nuf'duk. Halbuki. muahedename ... 
ta lnahdut mevzular üıernidekl te-
td ~ih:lere ka111 azami lhtiyah derpi' 

,,.. h 
tıtı ' e-nı de Türklyenln hakiki blta-
1t 1iuu, sulha ve insanlığa hizmetini 

,,.~;.rijz Pttiren bir akittir. _Nitekim, 
Lı 1 Şer son nutuklarında Turkiyenin 

tııı, tın • l ranınz ka~ıhkh yardım pak-
l't~ hıııalamasma saik olan hattı h•· 
ltt;i~i izah buyururlaTken .cJyJe demiş-

"''- Sulhu korumak ülküsü, ht>r 
l'atJtb.ltkete, kendi bu~usi bünyesi. coi
'l'rı .._ılyett ve tmti.nlanna ıöre ayn 
1110 lodblrler llbam edebilir. Tlirklye 
'ft ha.reket hattını evvelden sarahat 
ı,0;-ıııın.ı1011e belll elınelı, ıalh yo. 
·~ •ki •azlfe l<dblrlerinlıı en mü ... I< 
:•dır, denilebilir. 

lçı0~'· bu muahede il• harp ftcayll 
tlll ' ntırap çeken A vrupada blr 

•lytt 
r~1 nııntakası teshl suretlle, bu 
lar1~nırı ınüstakbeıl ittisi ve inkişaf ... 
l"Q a nıanı olmak pyeslnJ ı-üdüyo 

ı,., 

1ıirkı ıı.H Yenin hidiselrr ve tarih k'lt· 
•dakı · o~u &ıdlşlnin ağır ırtC3"ultyetioi 
ılarınd 

iıah a taşıyan llllli Şef'ln bn 

br,: .. 1dı, Polilikamı:ıın takip ettlii ana 
·~Pive·ıd l'\ını ıç n e bulµnduiumuz du-

U .en h d llıaıt ur a detayları ile a1dınlat-
tadır E'" hu 11a • rer. hath harekf!timizdekl 

·bnaı rahat ve samimiyet olmuaydı ib
ılah ki, sulh yolund.ôlkl vazifemizi 

a "'"" )acak ıaıua.n ıraya lmkin bulamı-
ltr,1rı ve belki de. limit, tereddüt ve 
lararıı~' nıeydan verebilecek bir bl
'ttırıı tnubataz:uının sevki ile bucU.n 

Yet le•islnl hedef ittihaz eıtıtlmlz 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

tavassutuna başvuracak :~=::::::;::::::.:::::: ı 
Londra 4 (Husutii) - Amerikada 

ambargonun kaldırılması hakkın
daki kanun bugün öğle üzeri tat
bik mevkiine girmiş bulunmakta
dır. Ruııvelt, kanunu dıi.n ~am 
saat yeaıde imza. annı~, bu müna. 
sebe(e radyıcıda kısa bir nutuk söy
liyerek, kanunun Birleşik Arne · 
rikaya tarihi bitaraflığını iade ııt· 
mi* olmasmdan dolayı fevkalade 
memnun olduğunu beyan e'lmiş • 
tir. 
AMERİKA YA TAYYARE 

SİPARİŞLERİ 
Parıs 4 (Hususi) - Dün, garp 

cephesir.de vukua golcn bir hava 
muharebesinde müttefiklerin avcı 
tayyarelerinin ayni sınıftan Alman 
tayyarelerine faik oWukları bir 
kere daha görülınü~tür. Amerika
nın ambargoyu ka.Jrlırması üzerine, 
bu faikiyet gittikçe artarak devam 
edeooktir. Çünkü Amerikan mo
törleri son derece haosastır. Müt
tefilclerin diğer yedek aksa.mile 
vücude getirilecek olan tayyarele
rin, dünyanın en birinci sınıf tay· 
yareleri olacağına şüphe edilme • 
mekıtedir. Garp cephesinde Almanlar bir topu nıevıte yerJqtirirken ... 

Ambargonun kaldırılması üze- İngiliz iaşe nazırı M. Börging miyecektir. 
rine, evvelce sipar~ edilip te gönr harbin bidayetindenıberi, kendi ne- _ SOVYETLER PETROL 
deriJemiyen tayyareler, şimdi Av· zaretinin 110 milyon İngiliz lirası VERMİYOR 
rupa yolunu tutmuş bulunmakta- sarfettlğini söytlemiştir. Amerika· Londra 4 (Hususi) - Sovyet 
dırlar. Bu siparişler Fransa hesa- lılar, bundan sonra petrollerini sa- Rusyarlan Al.manyaya yapılacak 
hına 58 miıl(}'ar, İngiltere hesabına dece müttefiklere vereceklerdir. sevkiyatın başına Kaganoviç getir
da 14 milyar franktır. Malumdur ki Amerikan petrol - :r'i.lmiştir. Ka,ganoviç vazifeye baş.-

Fraruıanın 3,800, İng>l'terenin de !eri dün.ya istihsailatının yüzde !ar ba§'1aınaz, Sovyet Rusyanın 
4,000 tayyare sipariş edeeekleri 87 sini teşk;l etanektedir. Alman • bu sene harice gönderecek pet • 
tahmin edilmektedir. İlk sipariş • yanın Rusya ve Roman!)ladan ala· rolü olmadığını söylem~tir. 
ler 35 miılyon frangı bulmaktadır. cağı petrol yüzde 13 buçuğu geç- (Devamı 3 üncü salıifede) 

~=-~~=======~~~~~~~~==::.~~~;;;,,;;;;;;;;,;~ 

Vali muavini 
geldi 

Şehrimiz V a.li muavinliğine ta
yin olunan An.kara :Şelediye reısi 
muavinlt?rinden B. H'alük bu sa • 
bahki ekspresle İstanbula geJm~ 
tir. 

B. Haliık Haydarp~a istasyo . 
nunda dootları ve bazı memurlar 
tarafından karşılar.ımıştır. 

Evvelce Fatih kaymakamlığında 
ve Bolcdı:ye yazı işleri müdürlü . 
ğünde bulunup faaliyetile ken • 
disini sevdirmiş olan yeni mua . 
vmimiz İstanbula gc<;ince Vali ve 
Belediye reisi B. Lütfi Kınları zi. 
yaret ederek yeni vazifesi etra • 
fında kendisile görüşmüştür. 

................... 1 .......... 

Gazetemiz 
BUGÜN 

8 sahife 
4 üncü sahifede: 

Boşama dıh ıiları 

çoğalıyor mu? 
lskender F. SERTELLİ 

5 nci sahifede: 
Bir şikayetim var, lii tfen 

yazar mısınız ? 
REŞAD FEYZİ 

6 ıncı sahifede : 
Bizde ilk tahtelbahir 

RAHMİ l' AGIZ ................................ 1. 

Norveç hükOmeti 
Amerika vapurundaki 
Almanları tevkif etti 

Vapuru da içinde bulunan Ameri
kalı mürettebata teslim etti 

Oslo 4 (A.A.)- Non;eç makamları 
«City of Flinh> \'apurunu blr Alman 
lhnanıııa !;evket.mek isi.,;yl"n ıırminhı 

Alman müretteba.bnı tevkit etınlıler 

ve vapuru J('indt" bulunan Amt-rikan 
mürt"ttebatına ia.dt" etmi~lerdlr. 

:Sorveç Amirallik makamı tarafından 
n~redilen bir tebliğde ,öyle deni1 -
mektedir: • 

«City ot Fllnl» ismindeki An1erikan 
vavuru içinde remiyi ıapt.eden Alman 
mörettebatı bulundutu halde Trom· 
soeden itibaren sahili laklbeu Norveç 

karasuları dahilinde sefer etmek mü
saadesini almı..ş bulunuyordu, Vapur. 
C'um.a gÜl'IÜ öileden \onra iki Norveç 
harp ccmisi refakatinde Raugeswıd ıı~ 

manuıa .rt1miştlr. \'apura limanda de 
mir :ıf.'llak miısaadrsi "·erilmrml-ıti. 

Trom'ioeden har.rket ettikten ı;onra 

C'ity of FJintln bir Norve~ limanında 
durması itin makul hiçbir sebep &'Ö .. 

rUJmediii tein l'lı'orve-c ma'ktJnları n· 
puron ıerlıest bırakılmasına ve için -
deki AJm.ın mürırttf'bahnm tevkif ırdU
m~inf', karar vermişlerdir. 

,_R_A_D_Y_O_D_A_N_A_L_D_IG_l_M_IZ_H_A~B.E;;;;;,;_:.RL;;;;.;E;;;,;.R.,;_11 
Almanyada katolikler 

Londra 4 (J. D.) - Berlindeki 
Papanın vekili Monsinyör Orce. 
nigo papahk makam•na verdiği 
malumatta, Almanyada katoliklete 
karşı mez,.limin arttığını bı:.dir . 
miştir. Osnaıburj:! şehrinde Nazi 
gençliği kfüsdlere girmişlıer ve 
ibadet edenleri kovmlllilardır. 

Avu.turyada bir treu kazasi 

Londra 4 (Radyo) - Avuturya
da feci bir tren kazaı olduğu ha· 
ber ırlınını.ştır. Akeri kıtaatın sev
kine mani olanak üwre bir suikast! 
yapıldığı an'.aşılmak.adır. Kazanın, 

vuku bulduğu bütün dem:ryolu 
boyunca süngülü neferler bekle- J 
mektedir. 

l\lareşı:I Bodogliyo Musolini 
ile görüştii 

Roma 4 (A.A.) - Musolini, İtal
yan ordusu erkiınıharbiye reisi 
Mar~al Badoğliyo'yu kabul et -
m.şttr. Askeri vaz.yet etrafında gö. 
rüşme yapılıınıştır. 

l\lareşal Göring Romaya 
~İdİ}Or 

Roma 4 (Radyo) - Alman ha· 1 
va kuvvetleri kumandanı Mareşal 
Göriııg yakında Romaya gelecek· 
tir. İtalyan siyasi mehafili yapı· 
lacak müzakereler hakkında hiç 
bı.r tefsiroe bulunmamaktadırlar. 

(Diier haberler 3 üncü sahifede; 

elde edilmesi için son dtre-ce rayrrt 
sorledllmektedlr. 

cPRAVDA• NJN ŞİDDETLİ BİR 
MAKALESİ 

Londra 4 (J. D.)- l\loskova radyo
su Finlandiya. '\'C İRkandtnavya mem
leketleri ile ctre1an <'den müıakertltr 
hakkında Pravda l'•ıttesinin ..,iddt>tli 
bir makalfslni ne~rttmiştir. 

Bu makaledt bilha~s-a şöyle dt"nil .. 
niJmektt>dır: 

cSOVltt Ru.,.yan111, ~hilden ,.r ka· 
rad:ın ı,rnlnırradın ır-mnlyrtinl temin 
etmesi en büyük vazifesidir. Yalnız 

bu mn1takanın ni.iru~u bütün Finlan
diyanın nurusuna muadildir. Finlan
diya hükômetlnln pu haklarımızı \'e 
ı:a7.ifrlrrimiıi naıarı itibare almama
sına lmkin yoktur. Finlandiya hükü
mt"ti ist-. sanki harbe hazırlanıyormut 
gibi tPdblrltr almıştır. 

~u diplomao;;i oyunlarını artık blJ'a
kahm \'C açık acık harrktt edf'llm. Po· 
lltikarıları bir tarafa bırakM"aiıı, ken
di rmni:vetlmlzt tPmln i('ln tek başı -
mıza harekete gr~eC'tliz. İcap edf'rR 
herşeyl kırıp cr(lrettllz.> 

Romanya sefiri l 
Ankaraya döndü 

Ankaoo 4 (Telefonla) Bir 
müddette~beri Bükreşte bulunan 

j 

- .. l 
Ftnlandl~ıra huküınet mf'rktzi lle1sinkl 

Ayni ııutte İsvtf hakkında da ,un- 1 
farı yaı.ı.vor: 

• isvec dipfomatları, carp Ust.dların
dan itham alarak &akat bir e7un oy

nuyor1a.J.> , 
Pravda Ftnta.ndiya ile mtiıakereler

den bah!tederken. Alınan)'anm Poton
yaya teklif yapblt nmanlan hahr -
J;ı.tıııakta, FiDJandlyanın buailnkü al· 1 

dıiı tedbirlerin anr4lk bir dıı~a..u 
mtmlektte kar"ı a.hnnıı'i ..ı. .. ıı u:«Dı.r

ltr olduğunu . öylemektedir. Fin Jla
rtciye Nazırı Erkkonun son bf'yıınah, 

so~yetlerle anla~mı&nın bü.sbühin yo

Junu kesm~tir. Tıpkı Polonya Harici· 
ye Nazırı miralay Bek'in Almanyaya. 
kar.tı sô'.'-ltdli:J Elf'r cibi. .. Fakat. KOD ... 

(De,·amı 3 üncü oahifelic) 

Makineye 
Verirken: 

Romanya sefiri M. S\oika bugün -
buraya dönmüş, istasxonda Hari· Belçı"k da yenı· v 1 "ht" 
ciye Vekaleti ve Romanya sefaret· a apur ara ı Iyaç Var 
hanesi erkanı tarafından karşı • 
lanmıştır. Sefir hiçbir beyanatta 
bulunmamıştır. 

LONDRADA MÜZAKERELER 

Brülılel l (A.A.)- Gaıel<cileri b· 
bul eden Münakalat Nazırı, deni:ı nak-

lly&h meselesine temas ederek Belçika 
ticaro! fllosunun tifayelsiıllii ile ee-

çlltayı yeni ı-emlJrr lnf& etmek veya. 

Londra 4 (Hususi) - Buradaki 
Baılkan sefirleri Ne Türkiye sefiri 
arasında günJerrlenberi müzakere-
ler devam etmektedir. Bu.lgarista· 
nın Ba!lkan an.tanına girmemek için bitaraf devletlere ali vapurları kira
vuku butlan itiraalannı bertaraf lamak mrcburlydlnde bıraktıtını ııör· 

)emiştir. 

Bu Jkinri hal ekli daha mu\·a(ık l"Ö• 

rülmektedir. Cilnkü vapur inşası en az 

bir sene surecektir. Nazır, bu hususta 

acele edllme!lii lizım ıe1dliini. c:iınkü 

memlekette buJunan rıda maddeleri 

llıtiyatının az:aldı&ını \·e lkt:ısadi vazi-
yet.hı &ünden ıüne fenalaştıiını ili.ve 
eylemı.ur. 

etme kiçin İr.giltere ile Fransanın 
bir tavassutta bulunmaları da 
muhtemeldir. 

F ransada komünistler faaliyette ! 
Paris C (A.A.)- 'l'emps cazete:sı, ko· 

münlstler tarafJndan halk araınnda 
İngiltere Balkanların harbe ka. 

rışmasını arzu etmemektedir. Şa· 
yet Almanya şimdi veya daha son- yapılan tahrlkaltan bahsetmel<ledlr. 

Bu l'&Zetr, komüni. tıerin rJs:a.Je ve ta· 
ra Balkanlara hakim olmak için mim dağıtmakta büyük bir faali.set 

cösterdlklerini yumakta ve dw;manın 
Jehine olarak bu suretle sulh ııror.aı:a.n
dası yapılmac;ına kal'fl mllsamaha cö.s ... 
terilmcsi Iiıım ,-eldifinl lliive tyle4 
mektedir. 

faaliyete girişirse, ona karşı da 
tedıbir alınacaktır. 
İTALYA - YUNAN İTİLAFI 
ETRAFINDAKİ NEŞRİYAT 1-
Atına 4 (Hususi) - Bütün Yu 1 

na~ gazeteleri Yunanistan la İtal

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ya arasında teatı ed!'.en notalardan 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

1 KISACA 1 
Menfaat yobazları ! 

Karalr.ier, bir insan yapısının özü ve 
cevlıerldlr. BD iz ve cevherlıı lek öl· 
çüsü de sözdür. 
tl._iyo: 

Sözünde du.rmQan 

- Karakterıtz. .. 
Derler. Bunların en belli başlı va

sıfları da; ça.htmadan Jr.aunmak, yo
rulmadan yemek, zayıfı eımek, güo ... 
lüden yılmak, yalanı ve yatancıtıtı ha
kikat halinde satmak l'ibl teYlerdir. 
Bana, sakın: 

- Ntdir bu ukalihi'ın?. 
Dt"mryJn. Çünkü, k;1,raktersizdeo da

ha aşağı bir ruh ve tip keşfettlm ve .. 
ona: 

- :\lenfaat yobazı!. 
Adını verdim. Bu. ce!2'1t yoba'l tipini 

btr anda tanımak isterseniz yalnız şu 
tarif ~ize rehberlik edebilir: 

- Yapamadığında ısrar eden, dif ... 
leri arasına aldıJı mtnfaa.t lokmasını 
batti tarlasını kurutuncıya kadar insan 
kılıtında. bir sülük gibi sonuna. kadar 
emmek istemek iştllıasını her tUrlii 
karaktersizlik pahasına dahi Jr;aybet· 
mlyen adam! • • 

------

Cephede göze çarpan faaliyetler 

• 

W.Jlb v.- Fransız flJolannın Atla nttkte J>f'Şinı kovaladıkları Do\·ic:land 
Alman gemisi 

lıoren cephesinde son güıı.lerde 
Almanların fazla faaliyet göster • 
meleri nazarı dikkati celbediyıor. 
Topçu a~eşi daha canlı! Her aJa • 

metten bir mana çıkanlanağa çalı
şıldığı şu günlerde, Alman topçu· 
sunun. ilk defa olara.k daha derin-

(Devamı 3 üııcü sahifede) 
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. HAPiSELER . KARŞISINDA 

. "': . 'i·, . .. . ·.· . .. . . l . f. 
-...;--.,-. . . . ;. ~ . S,'!~ .. · . T~ gr" 

APARnrA.>; KAPICISI - -
VE APARTMAN SAHİBİ -Apartman kapıcılan tclnde, ok'""" 
:ramıa bilmJyenJer varDll!J! 1'1uUaka 
okuyup )'&'lma üfrenmeJerl ıaıım ol 
dulu tçln. bunlara mahsu!I bfT .kurs a
çılacakmLŞt Apartman kapıcllarınm u ... 
Jr.uyup y:ızma ihtiyacı üzerinde diışiuı
dün•: Dofrudur! 

J ak.at, ka1neıs1 okuyup 7uma öt
rf'ncc-ek olan aparhmanlann. biz.at 
sahipleri iclndt, c.ıylelerl var ki, okuyup 
J'amıa dl'Cil. elifi Körse direk z.annc-
decck cin J"rJ b!Je var. 

eaUar başladı. Bir muharrir ark.ad.aş 

f4iyle ~klif elmlş: 

Kdınlara u.mumJyetle ba7an dJyo
ruz. Halbuki, beki.r, hiç evlenmemiş 
bir renç kızla, evll bir kadını birbi

rinden na~ul a7ralım?. Bunun için de 
şöyle yapmalı: 

EvU kadınlara «Bayan:.; l'eno kıı
lara da .Beyin» diyelim. 

Bu teklife ne bu7urulur!. Mademki 
bir defi.şikHk yapılacak, bari, toptan 
iş rurelim. Blzlm lekliflmlz de şu: Be

kir, evlenmemı, cec kıza Bl'yin mo
va!ık, rvlcnince de Ba7ıl tsmini almalı:. 

Şa c!tinya ne ıariptlr. Apartıman ?,~- 1 
pıeısı olmak, aparlım:ı.n sahibi olnuk. KAG!T Bl:BRANI~IN 
bn daha zor. Buyurun bakalım, kapJ
cmın kU1turu. bond41n sonra, bir \'Ok 

aparhmaıı sahlplertrıd n daha Ustun 
oıacak? 

AIU..WA~LAR !lfI: POT 

KIRDII,AR Kİ SOR\!AlTJ 

Dünkü ı2:ıetel('rl okurken. görü -
mWe lnan.aaudıiın111 bazı satırlarla 

karşı karşıya celdik. 8li7ıık harflerle 
ıu ba.$JıkJar konmuştu: 

B<-ledi7e daimi encumenl lnllhabı, 
ilk dela aerbeal oldu. 

Dayrf't! ,.\man arkadaşlar. pot kır
mı' olmuyor mu5unuz?. Demek ~im -
diye kadar. daımi encümen lnWıabı 

İLUA~ILMU 

Bir ajan, 1(-JgTafı. k3.!"ıt buhranı do
la} ısilc İspan~•a C"3zet<'lf'riııfn de sahi
fe adedini azaıth;ınJ bildiriyor. Bizde 
de oyle dt"til mi?. Kıi.iıt buhranı, bize. 

bir Udbir hatırlattı. llazır buhran z:.ı

rurttı varken, Otedenberi t;kiyct et
tii~miı fU k.ırtaslyecilitl de aı<lllsak

llem. fazla kitıl sarfiyatının onünc 
1"et:mf1, hem de. fena bir itiJ'adımw 
kaybetmi$ oluru.ı. 

Kırlac;:lyeC'flikle r..:üradeleye. fU ki .. 
iıt buhranı t;unlerinde ba.şhyamazsak, 
k.iiıl boUuiu ~erinde nasıl ~la
ru. serbest yapıJm..,.or mtl)"du?. 

~'\'11EMİŞ VE 'EVLENMİŞ 

KADINLARL'I ADI 

Ala bol bol, beyaz. kaymaklı ki -
iıllar- Ça!akalcm, 7azar, çizer, dura.ruz..~ 

1 
~da- 7enl mulaleatar, rtklrler, 1- AHMED J!Al'F ı 

~!i8Z8fil12J 
fıtDA.W: ! dır: İlk fırsatta Almanya ile beraber 

1 
yUrilmtk, )'ahut demokrasilrrle birlq
mrk. yalıut da bitaraf kalmak. 

Şükrü Alımel !111111 Şefin 111.,.llsln 
&(111$ nutuklarında verdikleri direk.Uf· 
lerden ikisini ele a.b7or: Maarif 
adam 7etışUrw•k. 

ve 

Şef maarirt.rn bahwderlerkm: cMa- 1 

Halbuki bitaraf kalmak İtalya lçln 
bUtwı birçok tehlikrltri berlraf et-
mekt.rdir. Buna mukabil bitaraf İtal-
1anın lkhJadi hayah inkiı,af etmekte, •rif qıerimbl, yf'nl l\lecli<ıln tarihi -

mb:de mumt.aı; bir farıka.sı olarak hiın
metll ellerinize almanıxı b"klerlm> dl· 

yorlar. Bu f'iımh-. Şefin maarif lhtiy~- ı 
crnJ, ne buyl!k bir hudut içinde mu· 
talea ve ona na~ıı hususi bir önem at.
teıtıklerinin en mülC"barJı bir delilidir. 

)ledenlyetln bul'UnkU. yük..fiellş ve 
kemal şartlan her vatandv;Lan her sa
hada daha mumtaz vsıflar lslC"meltte
dir. GUuiln bilhassa maklneleş-tiil bir 
devrede vatandaşların ne kadar bil -
sili olma~a me<·bur balunduklannı ~~7-
lemeie lüzum 1oklur .. Bb:de hf'r sınıf 
valanda.ı;ın birinci derecHie ilk tah -
alllni. biraı da t.eknik malümat ne ınü
ce lıheı; olarak yapm.u.ı behemehal ıa
sımd1r. 

CL:ılHUB.ITTTı 

Nadir ?\adt İtalya 11e Yunanhtan a· 
ra~ında teati edilen notaların netrı mü· 

nasebetlle yazdıtı b~makalesinde dl-
7or ki: •Attnada teati edilen bu nota
lar Koma hükümeU tarafından Bal • 
kanlarda muva(faki7eUe tatbik edil-
diiinl l'Ordüiumı.iJi mü.ffbe& sulh 
ve emniyet ıiyasetinin J'e .. 

ni bir Yeslkadıdır. Darbe «ir-
tJ:tml' it:\lya Ye hsr~ girmek isle -
miyen B:ılkanlar Jçin miqterek bir fa· 
aliyet sahaı meYcuUu. İtalya cenubu 
ıarki A vrup~ ında eu.5lı meDfaaUt:-l 
ol.ı.n bir memlelr.eıUr. Bu b01re ıizerlne 
aırkaca.k herh2nrl yabancı bir ku\.rveı 
itatyayı sonradan tamiri imkj0s•ı za
rarJar..ı. aokabilır.» 

'IA. ': 

. t. ZC'kerfya Sertel İtalyanın ana st-
7"&~t"tınkı deli med\tinl söylti1or. Bu- 1 
cuoı..u vazl)·et.te İbl1a lt:ln üç yol •ar-

mali vaziyeti duzelmtklC"di.r. Blnaen
al,yh İtalyanm menfaati burünkU bi
t:ıranıtını idame etmek, ve ne Alman
ya. ne de demokrasiler lehine bir va
ziyet almamak. hidl"ielrr.JJ !';t7rinl ta .. 
kip ederek !arsal l<oUamaklu. 
VAltİT: 

Asım Uı ~olotofun nutkunda Türk
R.u5 m~a..,ebetlerlne taallük eden kıs
Dl1 temas ediyor. Diyor ki: .Almanya 
tarafından Balkanlara bir t.aarru:ı; ce
lirse, bu harelttl Turkl1enln de rmnl
yttlnl lhlil edebiHr. Böyle bir vazı -
yette Sovyetler yardım etmtyecek o
lunca. Turkler neden dolayı Botazlan 
kendilerine yardım edecek ol:.ın başka 

devletlere kapatsınlar. Bu tırlı:ı bir 
mi.itearr11:a karşı m~ru mudaf:ıa va
ziyetinde olan kfmsf'nin ellerini ve 
kollarını l"lağlamak, fakat asıl müte
arrıza karşı hiç ll!CS çılırm.amak ı-ibl 

blrşey olmaz mı?• 
YENİ SAllAH: 

Jlilley!n Cahil Yalıını Mololofnn nul
kunda TUrklyeye ait olan kısımlardan 
bahsederek diyor ki: •1'-lolot.ofun bizim 
hesabımıza endt eye dtl,trl'k yaplıfı

mı7. h3.(f'lı:etten bir s-ün D('damet edec
fimlı.den korkmacu, dtlalet ett.ıil dos
tane blulyat IUbarlle bl:ıl pek mı.ite· 

~kktr ve müteha. i.s bırakmışsa da, 
kendisini derhal teskin ve tatmin Jcin 
I071iyelim kı. Turkler iy!l·e diişUnerek, 
bulün mazinln denJerinden istifade e .. 
derek. az.ımi ihtiyat trdbirlerinl alarak 
ona sore hareket etmhler ve ittifak 
m•ahf'denameslnl lmzalamıı,lardır. 

Bundan biçb.i.r zaman ae:dame& du.,-mı-
7acak.lardır .> 

POLİS 
YE 

MAHKEMELER 

Bir namus 
avcısı 

Zengin kılıklı, iri siyah gözlü renç 
bir kadı.o, maznu;ı sandalyesinde afll' 
ağ"tr konoşuyor ve kendlslnl buraya 
cetlren hi.dise7l derin, itil bir sesle 
anlatıyor: 

«- Benim davam l'Örünfi$te ba~lt 

btr kavı-a, hakarrt ve dökme hidise .. 
sl. .. Fakat bu davanın a}tmda sakh o
lan hakikat o kad:ır acı ve Jbret verici 
kl bar reis. .• 

Gefrnl"rd" tcs:ıdüt beni •ene bir 
~rk<"kle tanı!itırdı.. Bu çok &'Üzrl ve 
alımlı adamla SC'Viştik ,., aramııdakl 
rnuarifryl meşru bir l:zdiva('la dll.iüm- t 
liyerek kalplerlnılz c-ıbl ha)atlarımıı:ı 

dl birıe,tinntyl karal'l:ı::şlırdık. Bütün 
ha1:rhklanmız yap.ı.lmL1, k:iiıUarımı.ı 

a.<:>kıya a!llmı~h. 

Fakat niki.htan btr rUn evvel .ha· 
yırh bir dost» lmxasııe aldıtm:u.ı bir 
mektup; 1"önhimü verdlfim ve ı .. tik
ballmf de ıeve seve vermete haxırlan
dıinn adamın adi bir ,arlatan, lirenç 
bir namus avcı!lından bao;ka bhı1;e1 ol
madığını anla~tı. Eo mtktupta «0» nun 
çirkin mazi 1, maceralarla dolu hayatı 
w.,rih edi1i7or, 7.:rnc-ln aUetere bu ka
bil k.alb oyunlarlle sokulmayı kendine 
ce~im vawtası yapan sefilin tlmd1ye 
k:ıda.r iki ı-enç lu.ıın kanma cJrdiil 
blldlrill7ordu. 
Kendlmdtın c~çmt, bir halde oku

duium satırların en a1tında daha feci 
bir haber de verlli,-ordu: 

Bu habere röre sefih ıönül avrm 
bltkao rundC'nbcrJ pe!Şlnden ko-,op tu
zağ'ına dü"iilrmtıie çalıştıfı g-enç blr 
mekt.epll kızı o rüo Beyoflundaki be· 
kir oda•.-.n:ı dü!';üref'tktl. 

ötrendiiim bu kaUI hakikat kar
,ıs1nda s~vrl, ıönül, istikbal ve «0• 
arhk bütün bunlar slllnmlfU kalam
dan._ 

Hemen bir çılpn gibi evden fırla

dım. 1\Jek&upt.a bildiriltn apartımana, 

biraz sonra buraya düşrc"k olan kız
caiı:r.ıo 1oluna beklt'miye Kittlm. 

Fakat; bahar l'ibl bu saf kı7.ı evveli 
sözlerime inandıramadım. Beni a~ıkını 
kıskanan aptal bir mPtres zannetll ve 
kapıya doğru 7Urümeie b.ışladı. 

Gidiyordu. 
Evet kendisini bekllyen müthl~ tel"ıl- 1 

keden, en korkunç bir ikıbetin ayak- . 
Jannın altına ı.erdlii uçurumdan ha
bersiz, oraya kop ko-;a rldlyordu. 

Ve ne ;yaı:tk ma-;um bir reno kıı: 
olaıa'k clrdiil bu apart.mandan bl
rat sonra yıkılm1' blr kızhk, önelen
miş bir vücuUa çıkacak~ insan teklln
dekJ mel'un yılanın en müthtı, zehlrlle 
ır.ehirlenfp . olaC'aktı hu zavallı Çİt'tk-

0 vakit çılcın stbl üzerine atıldım 
.,, yaka11<1ndan soka.ta rırlathm onu-

Sonn içeriye ririp odaoı;rnda ber.,ey
den bihaber avını bekllyen canavan 
tokatıadım. Elime ıeçen tcYJerle :ya -
ra.ladım vücudünü ... 

Masum renç kıT.ları. benim clbl tec
rübtsi:ı c-en(' kadınları bir daha tuza
t• dU.Unnea!n diye berşerl de anlal-
lım polise!. Haliık Cemal 

\;ureha hııstalıaııesinde 
yeni pııvyonlar 

Gureba hastanesinin yeni pav
yonlar il&vesile genişletilmesi ka· 
rarlıışt•nlınıştır. 

Bu cü:nlcden olımak üzere ev -
ve::ı ha..la!l'e bınası yan)nda mo
dern b:r dahiliye polikliniği inşa o
Lur.a.c&kt r. 

Bu inşnata 21 bin ı:ra sarfolu -
na~ak ve inşaa'.a 15 güne kadar 
başJ.anacaktır. 

Deniz 
Hamalları 
8 bin liralık yeni bir 
suiistimal ihbarında 

bulundular 
Evvelce gümrük antrepolarında 

çal!Jian denız hama.lan tarafıaı.dan 
dün alakadarlara yeni lbir müra.
caat ve ihbar yap~ı.rnıştır: 

Hamallar bu müracaatte; evveı-11 ki kazanç:anndan kesile-rek biri
ken 36 bın !.ıradan 16 'bin liranın 
bankada oldugu kendilerine bil -
dirilrliği hıide; bankadan yap· ık.
lan tahkika• .a ancak 8 bin lira bir' 
parar n mevcut buluıııduğunu öğ- ' 
ren.diklerin bil<lirl!'işlcr ve müte- 1 

·bak, 8 bm liranın eskı Deooııbank ' 
erkaP 'lı<'"'l birtrin zimmetine geç-· 
t. · ni ıs:, r·a l<1 1 emişlerdir. 

Dığ€r tard a'l bunlar; kendi'e- [ 
rinden ayr:ra beşer lira depozito 

1 

paraGı da kesH.dıği halde bu suret
le biriken büyük bir paranın da 
eşhas z;mmetuıde kald:ğıru söyle
mektedirler. 

Miktarı 100 ü bulan hamallar çok 
eEm bir vazİ'yete düştüklerini ve 
bu işin biran evva~ netiooı:r.d'ril
mesıni müddeiumwnilik'.en de rica 
etmi~lrrdır. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* Gursa va1isi Refik Kuraltanın ma
aş derecesi birinci sınıfa çıkarılmıştır. * İhtikar komisyonu fazla fiatJa mal 
satan iki ticarethaneyi daha bir halta 
müddetle kapatmıştır. 

* Yeni Ticaret Vekilimiz Nazmi 
Topçuoğlu dün gazetecilere beyanatta 
bulunarak memleket mahsulleıinin de
ğer kıyQ"Ieti ile satıimasının başlıca va
zifesi olduğunu ve tediye ı.- 1 1retimizin 
sür'atle arttırılmasına çalışacağını söy
lemiştir. 

* MaaJ itibarile terli cbniş olan 
şehrimiz ilk n1ektep muallimlerinin 
hepsinin maaşları yeni b4treme göre 
verilmekteclır. Bir kısmının zamlarının 
tediye olunmadığı a;;ılsızdır. * Sebze haline giren patates ve ku
ru so~an gibi maddelerin tarilesinde 
3 50 tenziliıt yapılacaktır. 

Otobüs derdi 
Olobüs torôrlerlnln dlledlklerl za

man sür'atle, dlJediltlcrl uman da, 
manda arabasından daha Cır c-lttikle
rini, dakikalarca 1ollarda bekledikleri
ni yaJ.:m~tık. Bu hal kam:ron bozma'• 
bu hurda arabaların bir vakit ta1ifeslne 
~bi bulunm.adıklarwı ıosterlr, · de -
mlşllk. 

Dün bir ,oför bı .. f1l hakikati ifşa 

eııı: 

Otobüs sahipleri şoförlere ınnu s6y
lemişlerdfr: 

_ Günde ıtO Ura.hl< bf1et kesllmf'Slnl 
&emin edel'StnlP-, c-ündelliinb dört lira .. 
Daha fa.-:ıla )'apananız ayrıca lkramlye 
var. 

Aıikad3rlrın tetkikine an:edtrl-z. 
Bl:RHA.'1 CEVAD 

1 • • • • • • • • • • • • 

(Fitre) terimizi Türk Hava Ku 
rumuna vermekle üç mtlli crml
yC't h1 gayelerine bir anda yardım 
etmek lmklnını elde etml\o ola -
cağıı.. ., •........... . ... 

No.35 11==================================~ 

Ayşen\n elleri titriyorrlu. Mehmetçik Geçiyor 11 

rinin nüfus ka~ıdile kaçmış. Ar;
ker o!up cepheJe gidecekmiş. Ş!m
di hemen Mehmede bor mektup 
yazıp ayağ nı denli atmasını bil
direlim. 

Kendiıine bu kadar fena:lık ya- ! 
ııan böyle bir hain, Ayşeye ne su- \t r Yazau: lskender F. SERTELLl ]1====' 1 
ra:la ~ktup yazı)"Or, hem de ne L 

- Mehmedin adresini biliyor 
musun? 

- Evet, anne! İlk mektubunun 
avkaısında adresı vardı. Büseyinin 
bu m&tubunu ona gön.I •re, im .• 

ces•r~t.ıe gönderiyordu? ı 
Mektuba şöyle bir göz altı. 
Hüseyin bakın 11<:ler yazıyordu: j 
• •.• Nihayet istanbu.a geldim, 

Ayşe! Beni hiıla ormanlarda ara
maman:z içın sana bu mektubu 
yazma.ğa mecbur oldum. Köylüler 
tarafından yaralandıf(ını duydu -
fum zaman bilsen nekadar çok 
üzüldüm. Bir gece sabaha kal'Şt 
seni son defa görmek üzere Jroye 
inm!ştım. Evine ~eldim.. Penccre- l 
oon baktım. Sen m!ŞJJ mışıl yata
ğında uyuY'Ordun! Aksi bir tesadüf 
bana bu güzel mamarayı daha 
fazla seyrelm<.'k f.rsalmı vermedi. 
Pencerenin önünd.en kaçtım ve 
köylülere yııkalanmamak icln tek
rar dağa döndüm. O kadar şiddet
li takiplcnien sonra, tekrar evine 
gelişime kimbdir nekadar hayret 
etmiş-sindir, değil mi? Eve!. Bu 
cür'etim de g&ılerir ki, seni se
viyorum. Seni hala delice seviyu
rum, Ayşeciğım! Mehmede olan 
kinlm - günler geçtikçe - a:rtıvor 
ve derinleşiyor. Onu S{'nden ebe
diyyen ayırmak, seni ona kaptır -
rnamak için, cepheye kadar gide
cei! ... '11. Onu, düşman kurşunu ye
re sermemişse, ben 11idlp geber - I 
icc€ğim. Onun vücudü yer yüzün-

1 de~ kalk·nca, umari'TI ki, bu nptaıl I 
mahltlku çabuk unutacaksın! İşte 

o zaman yınc ben;m olacak ve be
ni anyacak.sın, Ayşe!• 
Ayşe hiddetinden titriyordu. 
Bu ne kU.s:ah, re hain adamdı! 

KöyUt.er onu gerçekten boş yere' 
arayıp durmw;lardı. Meğer Wı;;e
ym çoktan btaııbu.a gıtmiş ve Ay
şeye mektup yazaıl>ilımek fırs1:ını 
da bulmuşıu. Fakaı binkaç k·~'Yİ 
yaralıyan ve nihayet dağlann koy
nuna s•ğınan böyle bir asker ka
çaf:ı İs!aııi>ukla nasıl bar.nahilı -
yordu? 
Ayşe Hüseyinden golen mektu

bun hır başka köşesindeki şu sa cır-· 
lan da titreyerek okudu: 

cBenim için sakın öteye beri)'1! 
baş vunnağa, şunu bunu raha'sız 
etmcğe ka:kışma .. Çüıı.'kü, ben ar
tık Balıkmırli Hwıcyin dejtilim. 
Aklı.ndan geçmiyen bir isimle cep
heye gidiywuın. Keooi yaşımda 
birinJn nüfus kağ•d.nı e'e geçir -
dim. Yeni adımı bilmedif:in için 
bar.a hiçbir fenalık yapamıyacak
sın!. 
Ayşe dişlerini gıcırdatarak: 

- Alçak .• diye bağırdı. 
Ayşenin annesi evin kapısında 

do'.anrordu. Birder;bire kızının 
ken,d, kenıdiıııe söylendiğıni göriln
ce seslendi: ' 

- Ay1lf'C:ğim, kiminle konuşu -
yorsun orada? 

- H:ç anne .. Hüseyinle konu -
şuyorum ... 

Ay;ıcn'n annl'ISİ şa~aladı: 
- Hüsevinle mi dedin? 
Ayşe elındceki mektubu gö.slere

rc-k: 
- İstanbuldan mektup aldım. 

Hüse;viı> asker olmuş .. Cepheye gı
diyormuş. 

Dedi ve mdlı:tubu avucunun için
de burusturıırak yere fırlattı: 

- Hala Mehmel'.e uğra,ıyor al
çak. Hala o zavallının vücudünü 

- Ben doğru bulmam. kız·m! 
MC"lınıet cephede düşmanla çarpı
şıyor .. Ona bu çinkin hiıdiscyi bil
dirmıyeilm. 

A'·şe o gün Mehmede mektup 
yazma~a karar vermiş: i. 

Hüsc.>yınin mel<'uıbunu l(Önder
mıv('Cekti. Faka• M~hmroe Hüse
yı~den bahsetmeyi de ihma.1 et • 
mıyecektL 

* 
YAPIŞKAN BÖCEKLER. 

ortadan kaldırmaı!a çalış•yor. Topal Sali.h /.yşeye i.ki gün rnüh-
AYşcnin annesi kap nın eş:ğine lot verdi~i halde ancak bir hafla 

oturdu. Hüseyinin adını du~·unca sonra uğramıştı. 
dizlerinin bağı çözülmüş, kalb.i o !(Ün Avşe komşuya geçmişti. 
çarpmağa ·başlamıştı. Evde annesınden başka kimse yok-
Ayşe: t u. 
- Mera:k e~me. anne! dedi. Al'ah 3al:h o gün Ay~cnin annesinden 

masumların vardımcıs:dır. Dü,manl müsbet ve kat'i bir cevap alacağı-
kun:unile ölmh·en Mehmetçik, nı umuyordu. Sol bacağ.nı sürük-
:bund~n sonra Hüseyin gibi bir al- llserek bahÇ('ye girdi. 
çağın silfilıile yaralanacak değil _ Ahiro:lik, evde misin? 
ya. Avşenin annesi de kaç gündür 

- Ben bu mektuplan bir şey Sali.hi düsünılyordu. Sesini duyun-
anlıya.madırn( Ayşe! Acaba Hüse- ca sev:ndi: 
yın ııcıwkten lstanbula kacmış mı? - Evd<'Vim, evde .• 
Yoksa b~ da bir ovun mu?.. Vo lı....,cn b~ını örterek :hah -

- Hayır, ıınre! Mektup t~tan - çeye çıktı. 
buldan ge.iyor, Hüseyin b~ka bi- _ (Devamı var) 

~ı 111'fOZORI 
Allah aşkına halledin l 

Bu sütunlarda, lr:lmblllr, kao defa tek
rar ettiiimJx bir nıevıua, burün yine 
avdet edişimizin sebebi, bJ.diseltrin, bl· 
ze verd.ij-J derin teeti.SUrdür. 

İs~'ıulda, bir ilk mektep mualllml 
meselesJ vardır. Dlfer viliyeUer, bu da
vayı nasıl haUediyorl:ır, bilmiyoruz. 1 
Faka~ İstanbulda, bu iş, kancren ol
muş bir 7ara. yıllardır sıirüp l'idm 
hıi.ı.ünenl'lı bir destan, alikadarlarıru 
sabırsızlandıra sabll'SUJandıra, hasta 

eden bir acıdır. 

Bu yaranın t.eıhvisl mümkün defli 
midir?. 

Yıllar var - bt'lkl on aene - :btan
bol ilk mektep hocaları, biriken kı

dt'rn J.:aml:ır1n1 bir türlü ala.mazlar. 
yıllar va.r, lıtanbol ilk mektep hoca.
l:ırı tcrti edemezler. Yıllar var. ilk 
mektrp hoeaları beklt"~lrler, dururlar. 

Neden?. Ntçlıı?. Herhalde, bunu 
klınse bilmiyor. Çünkü, bilinmiş olsa, 
muhakkak ki, hallt'tmeyl düı;ünen bir 
ehliha:vır ortaya çıkacaktı. 

Ylııe, dünkü gazeteler haber verl-
7or: 

Yeni barem kanuna tatbik edilmefe 
başlan~L Ak.."Jl fe;ytan, bula bula.. yine 
onları buldu. l\-laa1'1armın artmasını 

bekeirken, eksik para aldılar. l\1aaşı 

22.5 lira olanlar 20 liraya indiler. Ma
aşı 25 olanlar 7lne 25 lira aldılar. 

Politik:ı yapmafa, tevile, tefsi.re, t
darel mac;l:ıhata Jüzum yok .. Bt.itün Bk 
mtktep hoC'alaruun sicillerini tetkik 
~diniz. İçlerinde 5, 6. 7 8 sene biç ı:ım 
almaDJJŞ olanları vardır. Bu kadar 7ıJ 
çalışan bir insan zamma hak kıız:ı.n

mamış, liyakat ı-östermemlş midir?, 
O halde, bu kadar beceriksiz hoca-

7J derhal kovunuz. 
Allah aşkına şu ilk mektep bocala-

nnm işini halledin! 
REŞAD FEni 

NOT: 
Ne şihsan, ne tle nkraba, taallüka-

tımız arasında bahsettiğimiz bu mühim 
dava ile yakından veya uzaktan hiç 
bir maddi münasebet ve al3kamtz bu
lunmadığını tasrihe lilzum görürüz. 

R. F. 

Umumi evlerdeki kadınlar 

Umu.mi E.'Vlerdeki kad•nların her 
haf a iki defa yapılan sıhhi mua
yen00.€n kaçmalarına meydan ve
rirr.eır.ek üzere ıa.bfaca si.kı kon
trollar icra ounmaktadır. 

iBu lrontrollar neticesinde tutulan 

Küçük 
San'atlar 
Çıraklara imtihanla 
be!ediyeler vesika 

verecek 
Şehrimizdeki al·akadarlara gelen 

maııimata göre Büyük Millet ı\'loo
llsi encümeni.erinde küçük san'at 
lar kanununun teLki.k:leri t(tiril -
miştir. Bı.>günlerde müzakereye 
geçilecektir. 

Yap:lan yeni tadillere göre, kü
çük san'atlar layihada ~u sure:.ıe 
tara olurunaktadır; 

ı ~1~11:X•1 ! i•I~ 
Rus-Alman nüfuı\I .. ,,,~ 

Yazan: Ali Kemal sUl'I· . 

llL Mololof'un bekl•n•n nol~ 
söylemesi üzerine Finlandiya ınt9'1 ~ 
Avrupa politika &.leminde yenidcJl 1. 
:selenmlş oldu. Rusya - Flnl:ıodi>·:ı ro .. 

1 •· zakereleri merakı celbeden bir ha ~ 
zetpıekten geri kalmuyordu.. Bu tır.1 
şÔyle hulasa ediJebilir: ot· 

İki &arat konuşmıya devam edl1 ıf 
Hatti. neler konU!fuldutuna dair )ltt' 
gün bir takım haberler de aıınrna1' j)' 
dır. Bununla beraber bu h:at>erJr~ 

0
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tiyalla karşılamak iktiza diyor. ÇP ~ 
hakikatte alikadar olan her tkı. tJil • 
da bu husu~ta prk ihtiyatlı ıor1.1 11 ,ı 

el ustanın tı:k b~~ına. veya 10 dan yorlar. Yalnız anla"lan bir Jı.et!UJIİ' 
az çırak ve kalfa kullanarak çarşı ,..ardır: Finbndiyanın 1.·tikl:illnl .;t p 
·ve pazarlarda veya hususi ima1at- tarafhiını at:tk.ıdar rden nokbl•~ 
hane.:erde ~. emeği ve ihtisasını son derecC' hassas bulunmaı ı. 1t t 
i:s.irr1aı ederek yap .. ığı sa•n'ata ıkü- · ise Finlandi,)':.ı korfe7.I ~ahasında~I ~,t 
Çi.ı.k SJ.Il 'at de_lf,• nakal8.tının, mtinasrbahnın bir KU11 d• 

Lliyiliaya na7.aran evlerde aile hangi bir suretle t•hdil cdllme'i ı~, 
iertteri.ı.e yapılan saın'atlar h}ç b'.r mallerinin Onüne geçmt'k isliyor. lll' 
kayıt ve şarta tt.lbi tululmıyacak- rokiılında serbrst kalmak lst.y•• f 1 • 

landiya ile istikbalin her turlu lh\16 
tır. Herhang1 bir san'a·t~n küçük mallerinin önüne şimdidrn k:ıt'i ~drf , 

san'at a ~rak kcibuL. olunması bu- geçmek biiyen Rusyanın maksauarırı' 
nun evde yap;l:ınasına mani :bu - kadar birbirine muhalif mi ki bunl~" 
lurunıvacaktır. Kooporatiflerde ça.. ıcım kabil olmuyor?. Çok greıı"." 
lışan ustalar da yeni karı.un hü - öğreniliyor ki Finlandiya lsttk:JiJifl1 a-
k.iımlerıne tS.bı .-Oulumnak.adırlar. bilarafhğını mudalaa için ıoabınd• "'ri' 

Yine la:y n:ı:ya göre hcr'Jıangi bir' raeaat etmek uzrre a..,keri kaV'Veııtrıt 
küçük san'ate çırak o.arak guvnek nl de hazırlamaktadır. Bir !ki ~·,ı 
İçin en az 12 yaşmda bulunmak evvelki gerrinlik esn .. ımla 3 b•~ 
llıımdır. Anıca.le girecekl!.~ri san'a- milyon nıifu..~luk Flnlandiyanın d.-

bin ki~ilik bir ordu hazırladıtırı 
11

, te vücutlann.n tahammül edebi -
bahsedilmiş,. fakat 50nra Amrrik• <İ 

leceği doktor ra}X)rile saıbit olan rafından vuku bulan doır;tane t"""";ıt• 
daha küçük y~takiler de icabında U.erlne iki tarafın ar.,mda bir ••1 ~ 
çırak olarak a:lın:ılbıleceklerdır. ma ıemlnl bulunaca{ı ümit edll'"Uı11 
Çıraklık müddeti 1 senedir. As- Fakat Flnl•ndlra Ballık •alı•'"" , 

ık.ere alınan çıraklar, a:skerliklerini birçok nıüşküıat olduku g-Jbl Ru!'if'd• 

• uJb -ayni san at ş esinde geçirilirse nın da askerini toplam-ı~:ı kartı p 
bu müddet çıraklıkanna mı:ıhsup bu mü.~külilm bir kat daha artac•l~. 
olur.aca:ktır. dıişünıilerf'k Finlandl,.a hukUmt'd ~t 

Kanunun kabulünden sonra her altından seferberliiint yapmata el~ 
tarafta •çırak kurs.ar • açılacak _ 1 evvel te.•bbüs elmbj, ihliyatıan ~ I<' 
tır. Dükkiinl·arcla veya kurslarda birer çağ"ımu.ş, olup bilf'nden h~f'"lf,. 

kileri haberdar etmem"fe ('al "'
1

1
,. 

çalıştp 1 senel.k ç:raklık müd.de'ini1 Bu maksal b>.<ıl olmu.~ıur. Flııla•d~,. 
lb>:irer.lere hir imtiıhan sonunda ·ı "" 

1 da bulunu yabancıların vf'rdiS" ..4if 
mahalli Be• cdiyeler tarafır..dan bıl5" 

1 lümata da. bakıhr"'a memleket Jf' 
ckalfalık. vesiıkalan verilecektir. hcı manaslle bir birlik. manzarası .,; 

zetmekte, 7arının turliı lht~Urr , 
karşı elden c-etdiil kadar hazır bıl 
lunmakt.an başka blrşe7 düşünJOe 

kodınlar hemen emrazı zühreviye
ye gönder.kLkleri gibi ayr~a ad
l!yeye de teslim olunmaktadırlar. 
Ezcümle dün de Bahriye, Fatma, 
Mel;ihat, Eleni ve Fevhiye isminde 
beş kadın Gala'adaki ev~erden top. 
!anarak müddeiumumiliğe veril 
mişlerdir. 

mekiedir. tt 

l .AVRUf=>A HARBiNiN YENi fV'.ESELELERı 1 

Eski Avusturya ve şim 1iki 
Almanya 

FinJandiyanın zeng-ln madenleri ı'I' 
mevaddı fptldal)'eye muhtaç ola.P I' 
manyanın çok al&kasını celbett•i1 tJ' 
aynca devam edilen bir bahistir. ~ 
diye ~adar Flnlandiyada Alma.D ,.,J 
ratı s-orıiidUiii söylenbor. hatta -"1 f" 
adal:ıu-tnın tahkimi meseleJI ortaY~ 
kınca Rucı:lar bunun Alman erk!JJ: sf' 
blycsinln t01VlkUe ve bir ırun JIP ıll'I 
a_le7hlne olmak u~ere du.şunütdu:.,,, 
so7lüyorlardı. Fakat o zaman AlJJI tJ,ı 
Ue Rusya arasında şimdiki doS rl' 
)'oktu. Şimdi yukanda kaydedileJJ ,.a· 
vayt"tlere s-öre Finlandiyanın RUS 
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fua mınta.kasına dahil olmasın• ,. it 
manya tarafından muvafakat edil:( 
Fakat Finlandiyanın tencin madt ti 
rlne bu kılar alikadar olduf'u söylt~ 
Almanya nasıl oldu da bur:ısını ~-! 
,-anın nüfuzuna bırakmaia ra:ıı 01 dL;'f 
AJ~anlann dedt(ine gt>re Flnla.JJ ,,-· 
bütun Avrupanın en zeng-ln bakır il>"' 
denlerioe maliktir. Sonra nikel il 

A~ldük Otlo bahsi burUnterde yine 
g-azete sütunlarında yer 'uLmaia baş .. 
ladı. ski Avuslur)_'a - l\lacaristan im~ 
paraiorluğuoun başında a..lliilırlarea bu
lunduk~n sonra 918 de umumi harbln 
maj'lübiyetl üzerine ikbal yıldıxı sö
nen llabsbur: hanedanının bugün yaş
ta değilse de SJ".'ada en büyük evladı 
bu Arşidük Oltodur. Babası Şart im
p:1ratorla.(u11 daiıh?dı~ını g-ô:-dU. Tah· 

tından tacından uıaklastırıldı. Tekrar 
bir darbe ile bu tatı ele ;ec-irm"ke i!ite
ylnC'e de 9'.? 1 de İnclliz1er tarafından 
ahnara.k uzakJa.rd.ı bir adaya göturul
dil. 

Çünt:ü umumi harpttn BOnra orta 
Avrupadaki haletl ruhh·e şu ldj: 

Habsbur~Jarı blr dlha tac ve tahta 
sahip olmu, rörmeie taha.mmül <"dile
miyordu. Eski Avusturya imparator
luğunun datılma...,ile vücude zelml!t 
veya daha büyiimü'J o1an1ar Uabsbur.r
ların tekrar Yf'1fv ki küculmü1 Avus
turyada veya Maca.ristanda baş:a ı-eç

mesinl )(endi e-Herlne l'"('en yerlerin 
kendtl~rind,.n ahnaC'ah tarzında an
Jı.vorlardı. Tarihe kan$an c.kücuk lll
lif• bunu hiç 15temlyordu. Bo tttlifa 
maddi, manevi yardıml olan Fransa 
da Jıiç,_ 

Faı.,t hem o Kfinler arhk r«tl, h,.m 
de müstakil Avusturya ort.a<lan kaldı-

rıJdı. Fa\uıt AvusturJanın malüm ,e .. 
kilde Almanya tarafından alınması 

Dabsburg hanedanının son mirasçısı 

olan genç ANlldük Otto hiç ttınuna ... 
mı'ihr. Bab5bur.ı;-lar yirmi senedenberl 
daima Avusturya Uzerfndekl haklarını 
ldüla cdecelmlı;ltrdlr. 
Arşidük kendisini Avusturya tahh

na en tabij, en haklı bir varis olarak 
rörmekt.edlr. Geno Otto hrp bir ı-ün 
hükümdar olacağmı düıtünerek tahsi
lini ikmal etmiş, bu hususla kalollk kl
Usesl tarafından azami 711.rdımı s-ör -
miiltür. Annesi imparatoriçe Zltanın 

~ocuk!arını Yf'll$llrmek. lçtn utnştıtı 
senelerde fektlil mahruml1eUe.rden 
dalı'.ı.a bah•odlllr. Fakat bir ıriln bakl
kı ten Af1fdük tekrar A\•u,turya tah
tına geçecek mi?. Onu Ma.carlstanda 
bekllyenler de eoktur. Mararlsianda 
devlet rtlsll~I daha kimse üıtrlnde te
karrür f'tmC'mlş, yirmi f't'n('denberl 
naip tanfırdan idare edilmektedir. Bil
tün bu b•ll.r A"ldük için istikbale 
dair ümit1er vermfştlr. 

Alm:ınyada ,-eçen c-Un t1e ırrçen eski 
bfr manJ.:umcdc-n türlü manal:ır ("lka
nldıfından bah111.edi1lyordn. Bundan 
sekiz Ü7 ~f'nf' kud:\r evvel yarıfdıfı 

ve bir kilisedf' bu1undcitt 1'Öylf'n"'n bu 
mamumede istikbale dair mublm bir 

kehanet keşledlldlil de lddb edili -
1ordu. 

llalk arasında yayılan ve zabıtanın 
uiraşmasına rağmen ba.ıa da yayıl .. 
makta devam eden bu kehanete göre 
Alman7a halk araSJndan ~ıkmı.ş o
lan bir adam tarafından yeniden Ulbar 
bularak, fakat bu adam da o m~mle
ketı harbe sürükJiJC"rek netiC'C'de mal
Iüblyetine ~ebf'p ola<'akhr. Ondan sonra 
Almanya ıine ftibarisini kaybedecek, 
sonra selecek bir katolik hükümdan 
Almanyanm b:ı!l"ına g-eçerek onu bu· 
Jundugu 7erdC'n kaldıracaktır. 

Ha.bsburglardan bahsedil:rken Ho • 
henı.olrn l?:J.nC'd:ınından n1cia bsh•e
dllmiyor?, Ya ı sekst"nl :-eet!il ha.ide 
sa.ilam bir timür ~örmekte olan sabık 
Kay7.er memleketin halini Dolanda -
daki şato'Sıından seyrt'diyor. 

Geren umumi harbin ıallplerl tua-
tından sa.bık Kay.z:er harp mes'ulü sa.· 
yılmaktadJr. 0,;lu sabık YCllahd da bU

ı<tin -· başı atanntş. yaşlanmış bu
lunuyor. Gerek sabık .Ka1zer ve gerek 
bu en biıyuk otlu ceçen harbin tari
hine karıŞDlt$ simalardır. Fakaı Habs-
burz-Jarda.n buciin böyle .ımaıar mev
cut dofildlr. Arşldlik Otıo ise ıreçeıı n-
mumi harp senelerinde mürebbl)'esini.n 
7anuu.l:uı aJnlın.u"an küçücük bir ço
cuktu. Onun içln adı harp tarihine 
kar~anlardan biç de(itdir. 

Eskl Avusturya - Macaristan fmpa
rat.orloiunwı t.a.kslml neticesi olarak 
Avusturyantn bir kısmı Alma.n nüfusu 
\'ugoslaVJ'&:ra da ceçmlf oldu. DIJer 
brarıardaki Almanların Al.manyaya 
c-ctirllmelerl l<tine l'irlşllmlt lken Yu
gosl\.·yadakl Almanların da alınıp C"Ö· 

tiırıilmesl 911k l:rl olacaima dair Bel
grad mcha!IU dü$ünmüyor deflldlr. 
Alman ekalll .. 1"ttinln bulunması Ya -
1'0Slav7a llc Alman7a arasında bir ta
kım h~ oınu,an hidlse1ere 101 açmak
tadır. Efcr Alınan ekalli1eti meselesi 
halledilirse, :vanl Yuroslavyadakl Al
manların Almanyaya söti.irülmeslne 
başla.rursa Belc-rad ile Berllnln arası 

daha lylleşmi, olar-ai"l söylenl1or. Yu
ıoslavyada ne kadar Alman var . 500 
binden fada delil. Bıuılar Tunanm ,ı. -
ma.linde Voyvodlnada bu.lunu7orla.r. 
Diğt'r tarartan d:ı Alman7ad:ı 150.000 
Sırp nrdır. KarinUya ve Burı-enland 
bavaJislnde kalan bu Sımla.r bir za .. 
mantar Avll.!hınanın tebaası idi. Şimdi 
artık Avastorya Alma.n1a1a l"eçtrı.lş, 

bunlar da A.1man lda~t altına clrmi,
lerdfr. Almanlar c-ertk Tiroldakl Ye 

ı-erek Balhktakl Almanları alırlarken 
niçin Yugoslavya ile bir mübadrte yap ... 
masmla.r?. Bel~rU d.a bunu soruyor. 

• • 

rile de böyledir diyorlar. ı,.4' 

Avrupanın Şimal memle,ke.tıer >'' 
bütün bu riva)'etlere ka~ı corulcJS ı· 
leU ruhi:ye ise kendilerini mudaf"' · 
çin birbirlerine daha ziyade yall1~ . 
mak.lır. Stokho1mde toplanan koli (1 

ra.nsa Norvec. i~veı;-. Fiulandiya. .,t' 
Danimarka ara."lındakl bırll~i kU~',ıı 
lendfrmiş o1du. Bu memlt"ketlt'r •ttııl 
lstikJ;i.IJerinl, iklıutli varhklanr• J' 
türlu t.eslrlete karşı müdafaa. ct.Jtl 
a:ımrtmiş bulunuyQrl;ır. ;fi'' 

Fakat buı:ün mevcut olan Uıt.if dJ 
nn mutlaka silahlı bir 'kavgaya Jl.' dt' 
varacafını kimse kat'iyetle iddia t,.P. 
miyor. Finlandiya llr Rusya a,.111, .f ... 
anlaşma J.:emlnl bulmak pek Jll , 1r 
cörünmesine ra~men iki tarafıJJ d,J 
lomalları için bir ltitif çaresi btJ1 

büsbütün imkansız delildir. / 
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Asker Gözile 
Cepheler 
(1 inci sah feden devam) 

Bir imha harbinin önü
ne geçilebilecek mi ? 

EN SON DAKika 
Bitaraflık kanunu müzakereleri 
Vaşington 4 (AA.) - Ayan ve da bulunan Amerika k>t'asına si

meb'usan mecfusleri azasından mü- 18..h ve cephane müstesna olmak ü
rekkep muhtelit eıunümen, dün zere her türlü e,şya taşnnaılarına 
şaat 10,30 da tıoplamırak hükılmet- şimdiki kanunda müsaade odi.i -
çe teklif edilmiş olan bitaraflık mekedir. Bu eşya, Amerikadan 
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Hareketimizde I CJI ı :oral.1 
Hiç Bir 1 !:~:,rs;.~iı~:. 

istical Yoktur 
1 

(Birıtıci sahifeden devam) 

Ahmet aynanın kıırşısırda kendi
ne bir daha bakt, sonra .S..\tu.ıva dLn
dü, mahcub bir tavırla 

leııe ateş açtığı gorülmü.ştür. Şi:m
dıye kadar hıç dokunulmamış olan 
CEoplı.enın on kilometresindl'ki bir 
köy topçu ateşi.le yakıl.mı~tır. Fran
sızlar bunun da atış tanzimi olma
sını mulhtcmel görüyorlar. 
Dıger taraftan şimdiye kadar 

Fraooız toprakları üzerinde uçmı
Yan Alman tayyareleri, birkaç gün- . 
dıeıı.beıi bu topraklar üwrinde ke
şıf uç~ları yapmaktadırlar. Al -
llıaıl'iar evvelki gün yedi defa ke
şi{ uçuşu yaptılar, tayyarelerden 
biri de cephenin 150 kilometre ge
fiEinde yere inmeğe mecbur oldu. 

(1 inci sahifeden devam) 
HİTLER'İN YENİ DÜŞMANI 
Londra 4 (J, D.) - Yorkşayı r 

Pus: gazeteı;i şunları yaz1yor: cJ:;ir 
mağlubiyet A1ınanyru:la ihti.lali iıır 
taç edecektir. Generaller sen, ben 
davasın.dadırlar. Hitler'in en ya
kın arkadaşları ona halef olmak 
yoilarına bakmaktadırlar. Hitler'in 
yeni düşmanı Almanya dahilinde 
bü ümektedir. 

tesi, Sov)ı.etlerin askeri harekata 
girişmeden evvel, sullhun diploma
si yolile ~ edlmcsi için Hitler'i 
iknaa çaılıŞtı.Jılannı yazmaktadır. 
Tek başına kalan Alımanyanın ne 
yapacağı merak.la sorulmakta ve 
metbufıane ·bir hare.kete gir;şrnsi 
iıhtimh de çok varit görülmekte -
dir. 

kanunu metnini tasdik etmiştir. sevkedilımeden evvel tasarruf senet mınlakalarda sulhun ldame•in• hizmet 
N.iıhai metin, bundan sonra ayan lerinin alıcı 11amına tanzimine lü- edemlyecektık. 

- Ceketin yakıılan çok cUır 'e çok 
küçük değil mi?.. drı ı .. 

Satıcı güldü; 

meclisince 24 reye karşı 55 reyle zum görülmemektedir. Bu Uibarladır ki, Türkiye kendi 
- Aman efendim, son 

Bu elbise Paristen daha 
Bugün siz alıyorsunuz. 
inanmaz.sanız .. 

modadı '·· 
dün geldi. 
Eğe bara taı;dık edilımiştir. Bu metin, Ruız - 2 - Amerikan ka'blıo ve telefon coğrafi vaziyeti, kendi hususi bunyesl 

k ala m.ı.ıılı . ve imkıinları dahilinde hat.h hareketini 

Diğer taraftan Al:ın.anyanın muh
telü merkeı:J.erdeki sefirlerini Ber-

vd.t'in imzasına arzedllıınek üzere umpany rının anp mem- . . 
Beyaxsaraya gönderilııneden evvel 1 keC 1 hesab car· usulünü ipka sarahat ve samımıyelle ortaya koy -

~RİNG ROMAYA GİTMİYOR e er. e . 1 ı .. makla hem bu(llnkü harp laclasınııı 
meıb'usan meclisince tasdik edil€- eın;eoıerıne .yem kanunda musaade lhtilitlarına mini olmayı kendWne 

Ahmed satıcıya inantiı. Elbısey. a • -
dı, hemen giyindi ve göğsüoü kab:ır
tarak sokaklarda dolaşmağa başladı. Londra 4 - Mareşal Göring'in 

hususi katibi, Göring'in Romayı 
ziyaret edeceği hakkındaki şayia
ları tekzip etmiştir. 

line davet etmesi, bitaraf devlet -
ler vasıtasile yeni bir su~h teşebbü
sünde bulunulması irnkanlannın 

tetkik edilımekte bulunmasına aıt
fedilmektecfü. 

cektir. edfunektedır 
· ,. . hizmet sayesi edinmiş, hem de blla-

5 meb'us ve 6 ayan aııasından 3 - BitaraJllı.k kanunu, Reısicum.. rafiıfını ve emniyetini daha <iye.de Elbise herhalde ona pek yakışm~ 
olacaktı, geç.o kadınlar, kızla, dik
katli bakıyorlar, hatta gülünsüyor
lardı. 

Bu· alametlerden bir mana çı -
kar.mak belki mev•imsiz addedi
lebilir. Fakat cephedeki keşif faa
liy.,ıerinin artması her hal~ na

mürekkep olan muhtelit encümen hur tarafından iına:a edildiği ta - Aflama bailaırufltr. 
ayan meclisince ka:bul ediJen m~ ribten itibaren Amerikan gemi -
tinde üç değişiklik yapmıştır: lerinin tasarruf senetlri bir ecne-Lon.dra 4 - Deyli Herald gaı.e-

ıan dikkati celbeder. 
1 - Bitaraf gemileri, bıiyill< Ok- bi namına tan:ı:im edilııniyen eş -

Sovyet - Fı"nlandı"ya Mu""zakerelerı· yanus ve Hint Okyanusu sahille - ı yaıyı na.loletmeierine kanun mü -

O halde Türkiye, hem bllaralllr, hem 
tesirini ulaşltrablldltl mıntakalarda 

sulhun muhafu:ıdır, h'm de azami lh
tlyal tedbirleri içindedir. 

Belçika ga.zetelerinin Paristeki 
llıulhabirleri bahara karlar cepiıe -
llin bugünkü va2iyetini muhafaza 
edeceğini, yani her lki taraftan bir 
harekete geçilıni;yeceğini yazıyol'
lar. Yine Belçika g32e'telerinin Ber
Un mııılıabirleri ise, taarruz gün· 
leri.nin pek yaklaşhğmı ihsas edi
YQı>!ar. Belga aj.aıısı şu haberi ve
riYQr; •Berlinde herkes yakin gün
lerde büyük askeri harekata i:n -

rile 35 derece şimal arzının ailtın- saade etmemektedir. 

A "k f d b" f t k ETEM İZZET BENİCE 
(1 ttıci sahifeden devam) 1 Sovyel taleplerinin üçte ikisini ka- merı a etra )0 a ıtara mın a a ~========~;-

radan bu,ule ce1en neticeler malôm bul ettik. Yalnız ıtmal devletlerinin Vıu;ılngton 4 tından kontrol edilmektedir.I j ı 

Ahmet hayat.lodan \'e elbisesinden 
pek memnundu. Elbisesinden menı -
nun olduğu İçin hayatınd.ın, hayatı:c:ı
dan memnun olduğu için de elbise
sjndcn memnundu. 

Gece odasına girdi, soyundu, yer• 
e1bisek-rini katladı, yerine knydu, 
yattı, bir müddet sonra kalktı, tek
rar giyindi, aynanın karşısına gecip 
kendisine bir daha baktı. 

bllarallığı Ue l<abUI telif olmadığı el- ~ (A.A.)- Rpzvelt, mal- R A D Y O HA DERLE Rİ 
dur.» buata beyanat&:\ bulunarak demlştir ki: Hariciye Neu.reH bu kararın hJç bir 

· · SON söz·· hetıe, cenubu şarki arazlslnde üssül-
FINLANDIYANIN U - Amerika kıl' .. • elralında bitaraf veçhlle Amerika kıt'asmdal<I Cumhu-harekeler teslslnJ kabul etmedik. Ftn-

fuar etımektedir.• 
Berlın melıa.fiü ise, mütem.adi

Yen İngiltereye di:j gıcırdatıyur. 
l.!:ıJlıaretıeni.ıı. ilk geçen iki aylık 

Londra 4 (Hususi)- Finlandiya Ha-
riciye Naıırı Sovyet mehafillnin, son 
beyanatını yanlış tefsir etmiş olduk -
Jarıru söyledikten sonra demiştir ili: 
•- Dünkü mü2akere1er, dostane bir 

bava içinde cereyan etmi4tir. Maama
flh bu mü.r.allerelerde Stalin ha.ztr bu
lwımadıfı cihetle, 7eni müli.kahn ta
rihi lesblt edllememift.lr. Mü•akerenln 
devamı hakkında bir kan.rsızhk mev-

1ındlyanın ıeferberllil hasmane bir 
hareket telakki edllnıektedlr, Balboltl 
bu bir müdafaa tedblridlr ve lecavü.ü 
defUdir. Finlandiya, dalma. sulh için
de yq:a.mafı prensip ittihaz etmJttlr. 
VerdJflmb reva-p, Ftnt&ndlyanm son 
sö:ı:üdür, 

Cenevre anJa.tmaslle tahkimine mü
sa.ade edilen Aland adalarının U.bld-

nıanzaraınnda şunlara şahit o'lluk.I cuııur. mat.su kalmaıını kabul edemeyiz.> 
A.loıanJar talht€ila:ıahirleri ve kor - =============================-
sa.n kruvawrıeri ile ıtılokayı yar- 1-latayda seçı"m Bir otomobil arabaya 
llıak istedi.ler, muvaffak olamadı - , 
lar. Müttefiklere karşı mukabiJ bir çarptı 
81blıoka yapmak istediler, tatbık e- p • b k l w d ·· 
dtmıodiler, Fransızlar, hanbin ilk artı aş an ıgı un Şoför Alinin idaresindeki 2066 

aJınıda Fransız ticaret filosunun namzetleri ilan etti numaTalı otomobil Ankara cad.de-
ka;1bını 22,000 ton o!a:rak göste - sinden geçıtı<>kte iken, birdenlbire 
l'i}'Qrlar Bu da Frar.s>Z ticaret fi- Halayda mElb'u:; ıniıhalbı faali - karşısına çıkan Mustafanın idare-

blr mıntka. tesisine dair Panama kon- riyetlerden birinin cebir lsUmaJini lnt.&9 
feransı tarafından ittiha'I edilen karar edemiyeceilni söylemiştir. Devriye Ke-

mer'Jytie clnnitUr. mUeri sadece bitaraf mınta.kada do-
Emin bir membadan alınan blr ııa taşarak burada cördüklerinl Amerika 

bere göre Amerikan harp cemUerl mez- hiikümeUerine haber vereceklerdir. 
kür mıntaka.da yani ılma1i At.ıantlk Ue ı Za.nnedlldtjine söre bu mınt.akada 
Büyük Okyanoswı şimalinde devriye muharip de.vıetıere alt ce-mUerin faa.-
ıezmekt.edir. Cenubi Amerikanın blta- ll1ette bulundu.klan cörütecek olursa 
raf mıntakasında Atlantik sahili Bre
zilya, Uruguay, Arjantin, Büyük Ok-
yanos sahili de Şlli ve Ekuatör tara -

bu emellerin mensup oldukları meın
leket nezdinde diplomatik teşebbüsler-
de bulunulacaktır. 

Vilnoda halkın silahlaı ı toplanıyor 
Kaunas 4 (A.A.)- Vilno mıntallası 

komiseri halk nezdinde bulunan bütün 
s1lihların derhal tef<lllm edilmesini, 
radyo aletlerlnln kontrol edileceiini, 
ecnebi memlt"ketlere ait ba)·rakların 

çekilmt>Si ~ a~ak olduğunu ve dev1etln 
emniyetine mu-ıır haberlerin Işaa e
dilmemesini bildirmiştir. Bu talimata. 
muı-ayir hareket f'llc-nlt"r, ~iddetle ee
zalandırılaeaklardır. 

T ahtelbahirden kaçan vapur 
losunun yıizde birini te<;kil ediyor yetine devam olunmaktadır. Cum- sindeki yük araıbru;ile çarpışmış -
" h · et Halk partıs' ı· genel ·baş Londra 4 (AA. )- Mopan isınin-ou boşluk yeni i.ruşa:at ile telfili e- uny - tır. Otomdbilin camları kuru:mı~, hir ·Mopan. a a•eş açmıştır. Mo

pan o esnada 4000 yardalık bir me
safede 13 buçuk mil sür'aıtle iler
lemek le idi. 

dil · · kanıl.ı.k divanı 12 zatı parti naımzedi • deki si!iı.hsız eski vapurile bir düş-
mıştir. l.ngiliz ticaret fi'osunun Ot.omcıbilde bulunan Jak adında man tai'-teJ•bahirinin mütemadi a-kaybı ve telafisi de aşağı yukarı olarak ilan etmiştir. Hatay ikinci ·rı 

aynıdır. müntehipleri reylerini; bu 12 nam-ı bir yolcu da kırılan cam parça - teşi altında byük hir cesaret gös-
zetten diledikleri 5 kişiye verecek-, la·rıile yaralamn~tır. tererek vaıpurunu kurannağa mu-

AlıınanJarın §imdi üçüncü bir til-1 lerdir. -o-- vaffak olan kaptan Robert'e bir 
biye kullanacakıları tahmin edili- ti · ı rd madalya verilmiştir. 

Kaptan derhal tahtelıbalıiri ar
kada bırakarak vapurunun sür'ati
ni 16 buçuk mile çıkanrnıştır. Ge
ride kaJ.an tahıtelibatıir, 8,000 yar -

~r. Kendi ticaret filosunu Rus _ Pl artinAinbd'~neı· erTüır~·:, 2ır_: Devlet DemiryoUarı 
leı ....,;~ """".u Bu halbeıi veren gazete, şu ma-
ara satacalclaııınış. Sovyet Rusya AbduJ:lah Munsal, 3 _Bekir Sıtkı memurları lfunatı ilave eylemektedir: 

dada ateşi kesmi:ılir. bitaraf bir mc>mlek.et olduğuna gö- Kunt, 4 - Hamdi Sel<;uk, 5 - Meh- Devlet Demiryolları memuran .J6 mil sür'atle giden tahteolba-
re, A!ıınan gemilerile keıııdi bayra-1 met Tecirli, 6 - Nuri Aydın Ko- ı._.ıllllllılillıııılllllillıllllllıillillıııılllllillıllllı..ııillıııılıllllllılillıııılllllillıllllllıillillıııılllllill-ı..ııillıııılıllllllılillııııllill!ıf'llılillıııılr l!ı ah•n-'- •·•-anyaya erzak, mad- hakkındaki talimatnameye yeni ba-;ı 

~..,.. nwıı nuraJh, 7 - Bn. Saffet Bereke.\, k.ıııy ti ,_ lıın "' 
dei iptidaiye ve saire taşıyacak, o ı 8 - Samih Azmi, 9 - Selim Çe- zı ı ar ....,nu u~.ur. İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 
Utman da İıııgil.iZlıin mşhur ka - Jenk, 10 - Suphi Bedir Uluç, 11 - Ezcümlle Devlet DemiryolJarı 
Çaloçı.ıık lli;teçi da!lıa şiddetle tatbik Ş<;ıllıu.nn Devrim, 12 _ Dr. Vedi memuru olabilmek için 18.zıın olan 
ed!l~ek dcınekıtlr. Ma!Uındur ki, Bilgin. başka ecnebi ile evli bulunmamak, 
SovyetJer kendi vapurlannın a - Dün Ankaradan hareket eden nikahsız dahi olsa ecrııebiılerle karı 

Eksiltıniye konulan mal Muha •men Teminatı 
bedel 

1000 çıft) 650 Kuruş ) Lira Kuruş l'alJ.1nasını geçenlerde şiddetıa pro- Datlılliye Vekilimizin yarın Hata- koca giıbi ya~amamak, 18 yaşını bir K~lık talebe i. karpini 
~to etani.şlerdi. ya gitmesi çok muhtemeldir. tinmi:; olmak lazımdır. Evlenmeo:- Hademe i'karpini 152 > ) 600 Kuruş ) 1101 80 

l!akikatıı. sabır \'e sinir harbi! den evvel Türk tabiiyetine geçen Leyli Tıp Talebe Yurdunun 1000 çift talebe ve 152 çift hademe iskarpiİıi pa-

ERKANIHARB 

Romanya Sefiri 
Ankara da 

(1 inci sahifeden devam) 

dolayı memnuniyetlerini beyan e
de.n makaleler ooşretmekte, İtalya 
liie Yu.nanistan arasında açılan ye
lli devrin Baıl.luınları.n. sulhu.nu da
ha ziyade kuvvetlendirmiş oldu -
kunu yB211I1aktadırlar. 

Roma.da çıkan ·Trlbüna• gazE
t~i di~r ki: 

•Bu mektuplar vaziyeti aydın
latmıştır. Bunların manası bütün 
llatkanilara ve Akdeniz ha\'Za5ına 
latnildlr.• 

Sadakai fıtır 

0uğdaydan 

.Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 

En iyi 
K p 
12 20 
16 30 
83 20 
00 00 

iyi 
K p 

10 o 
15 o 
66 30 

133 20 

Son 
KP 
9 10 
o 00 

50 00 
00 00 

t.arlıkla satın alınacaktır 

ecnebilerle evli olanların kalbulü Pazarlık 6/11/939 Pazartesi günü sa et 15 de Cagaloglunda Sıhhat ve İçtimai 
ancak Münakalllt Veka:'l.ctinin mü- Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda aypılD.caktır. istekliler şart
saade-sile kaıbil o'latbiılecektir. name ve nümunelerini her gün Fuatpaşa Türbesi karşısında Leyli Tıp Ta1ebe 
Aşni vasfı haiz talipler arasında Yurdu merkezinde görebilirler. 

ana vey aıbabalan veya kardeş - istekliler 2490 sayıh kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat te-
leri demiryol hizmetinde buılun - minat makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saııtte komjsyona 
muş olanlar terciıh olunacaklardır. _&:;•~l.::m:.:;e.::le:.:.r.::i· _______ .....:.;<9;.:l..;,74..;,):.._ _______________ _ 

--1-s-ta_n_b_u_l_S_ıh_h_i_M_u_· e_s_s_e_s-el_e_r_A_r_tt_ır_m_a___ İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonunda •• : ve Eksiltme Komisyonundan: 
Ekıilmiy<. konulan Muhammen 

fi atı 
Temin.ıtı G . ın ve saati 

Leyli Tıp Talebe '\"urdunun 2800 adet Cirenk gön1leğine teklif edilen fiat 
(aı.Ja görüldüğünden ac;ık eksiltme~i 6/ 11/939 Pazartesi günü ~aat 15 e bırakıl
nıtŞtır 

Tımar malzemesi 
Kasanız bez 

Üç kalem 
iki kalem 

1185 
1669,50 

177 75 
250 50 

6/1 ı /939 saat 14,30 
6/11 /939 saat 14 

İskenderun haıstanesi icin ü.c kalem tımar malzeınesi ve Elazıg Cüzam hasta
nesi için 13ıım olan iki kalem kas:arsız bez. pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli
ler yuker1da yazılı gün \'f' s:aatte 2490 .sayılı kanunda yazılı ve:-ikalar ve hiza
larında gösterilen miktarda teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte Ca
ği:lloğlunda Sıhhat \'C' İçtiınai Muavenet Müdürlüğü binasındn kur11lu komisyona 
gelnıt-l(•ri. (9176) 

şu kısaeık kar. ılaşnıada J8 den fazla 
hahrı ~ayılır is:abf't almı~tı. 

Eksiltn1c Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürh.iğü binasında 
kurulu koınü.yonda yapıJacaktıı. ı 

~uhamrrıcn fiat: 275 k~ruş m~ı~akkat -~eınina\ 577 ll~a so_ kuruş. 1 
l$tekliler ıartnanle ve numuneŞlnt her gun Fuatpaşa Turbesı karşısında Leyli 

Tıp Talebt.· Yurdu n1erkezinde görebilirler. 
i~tekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesika

lar \"C bl. İŞ" yeter mu\'rıkkat teminat makbuz \·eya banka nıektubu ile bjrlikte 
belli gün \'<' •aattc koınisyonrı gelmeleri. (9175) 

ve ctreksf' dJğf'r- taraflardan hiçbir su· 
retle yardım imkiinı kalmamı~. bu kuv
vet kendi talilne terkedilmi~tl. i~ıe. bu 
en miQkül ve ('etin zamanda 1"arp or
du:;;~na rn kuvvl'tli yardunı yapan yi
ne ar.dan Türk krnvaztirü ak1nt't Ha
midlye oldu. 

Moskovadaki Alman 
ticaret bey' eti 

Paris 4 (Rad10)- Mosl<ovadan öf-
renlldiilne .-öre., ora.da bulunan Al -
man ticaret be-yeti derhal •rline ha-
reket ebnio;;tlr. 

Amerikan vapurunun 
maet:rası 

Londra 4 (Radyo) - Amerikan 
bandıralı City of Flind vapurunun 
Stettin'e götürüldüğü anlaşı.l.mış- ı 
tır. Vapur yarın bu limana vasıl 
olacaktır. I 

İngiliz bahriye nazırı Pariste ; 
Par is 4 (Radyo) - İngiliz 

Bahriye Nazırı Çörçil buraya gel
miştır. FraT16ız Bahriye Na2ın 
Kaımpingi ile denizrl!! aJınacak 
müşterek yeni tedbirleri müzake
re edecektir. 

Japonyada af 
Rxıma 4 (Radyo) - Tokyodan 

gelen ha!berlerc göre, Mikado çoğu 
1933 harcJı:etine iştirak etmiş olan 
zabitler olmak üzere 560 kişiyi af
fetmişir. 

Kimbilir ne veııika 
Bertin 4 (Hususi) - Alınan mat

buatı dün Prağıdaki dcv!et evrak 
mahzeninde bulunan bir vesikadan 
bahsediyorlar. Bu vesikaya göre, 
İngiltere bugünkü hariıi uzun 
müddett.enlberi i:hzar ediyormuş. 

Sultanahrnet ticüncü 
HBkimhğinden: 

Sulh Hukuk 

Bu elbiseler ona uğur getırc-cektt. 
Derken bir hışırtı duydu c..ı:etı

nin orasını burasını yoklarken cep
lerinden birinin astarı içi e hir lui
jiıt dikilmiş oldui:unu anladı. 

Hemen ast.arı söktti, k6ğıdı tıkar -
dı. 

Küçücük bir kiığıtt İnce bir )azı 
ile şu sözler yazılıydı: 

cDilerim Alinhtan hu kiığıd g...ıze~, 
yakışıkh biı· erkeğin eline geçsın ,.e 
bu erkek adrt"sime bir tnektup vaz
sın, l:wnimlc tnışsm. Cirkin olnııya , 
neş'eli bir kızım, evlenmek is!iyo 
nını.> 

Ahmcdin yüre~i hop l"tt Derhal 
eline bir k8ğıt aldı vr kiı"ıttakı ad
N>~e, çirkin olmıyan ne 'eli k w bır 
aşk mektubu ya7rlı. 

Artık günleri heyeı an içmde gf-çı 
yordu. Cevap alacak, kil ona nd -
vu veı·ecek. buluşacak a""' scvişec k
]cr, evlenecekler. çocn\darı n'ac k, 

mes'ut bir hayat surec('klt·ı d1 

Fakat <:ıksi gibi rnr.ktuba r '" p 
gelmiyordu Bir gün. üç gün, ~ 
gün ... Nihayet mektup ge•di 

Ahmet eller titrıyerek. ;.·iireğ_ ..-ar 
parak 7..._ı.rfı yırttı, mektubu okudL 

•B<tY~-
~Karıma ya1.dığınız mektubt. , 1-

-dım . Evet karnna diyonım çünkii 
kaTım bundan beş sene C"vve. 'ı • 
elbjse satan bir ticarethanede çalı
şıyordu. O zaman çoeukluk saika'lle 
bir elbisenin astarı .;:ırasına h1r pusu
la dikmiş. S;z o elhiseyi alıp o rm'<lı
layı bulmu.ş olacak nız l-' rr 1 ~ 
bundan ve. bunu ötrt-ndikt('n n
ra bir daha böyle bir mektup ynz
ttıa2f;mız ümid edcrım ~aygıla 1m
la.> 

CemB Atacan ile Patroklosun şayian Ahmet olduğu yerde donak.-ılcl: 

müştereken mutasarrı1 oldukları Kur- Sonra kendin i bir knnapcyc- a1tı, de--
tultıiita Yeıu~ehirde Papasoğlu eski rin bir düşüntt"yc daldı. 

Fotika yeni Babadağı sokatında eski Bir kere hulyası su~·:ı diişmi4tU, 
18, 20, 22 ve yeni 14 ve 65 numaralı üstelik de yeni diye aldığı •lbise, b<>ş 
metruk dükkcinı oJan hanenin izalei seneden beri maRa.7.anın ranar nda du-

şuyuu zımnında füruhtu takrarür ede- / :'ı"jiiİdİİuİİraİİİieİİskİİİİimİİİİi•İİb~i~rİİeiİilibii'""igiidii.İİİiİİiİİİİİ 
meti muhammenesi (500) Bc.:i yüz li
radır. Birinci acık arttırması (6/12/ 

rek. müzayedeye vazolunmuştur. Kıy- 1 
939) tarihine müsadiI Çarşamba günü 

1 
saat (10 dan 12)ye kadar icra kılına
caktır. Kıymeti muhammenesinin yüz-
de yetrni~ beşinl buldugu takdirde o 
gün ihalei kat·iyeıi yapılacaktır. Bul-
madığı takdirde en son artbranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere on beş gi.ın 
müddeUe temdit edilerek ikinci at·ık 

arttırılması (21/12/939) tarihine mü-
sadif Perşembe günü saat (10 dan 12) 
ye kadar icra olunacak ve o gün en 
çok arttırann ihale edilecektir İpotek 

sahibi alacaklılarla diğer nl:ikndal'la
rın işbu gayrimenkul üzerindekı hak
larını hususile faiz ve nıasl'afa dair o
lan iddialarını e\·rakı musbitelerile yir

mi gün u;inde bildirmeleri tiu.;-ndır. 

Aksi ha.de hakları tapL t1ci1lcrılc sa.-
bil o1ma~ıkçn ıs<.ılış bec1e1Jlin paylaş

masından harit,• kalacakl:ırdır Müle-

Tuvaletinizı yaparken 
Pudra alt na daıma 

Yazan: \ AGlZ - No. 33 -

Averof bir mil daha ateş takibi yaparak 
işinin bittiğine hükmetti artık 

~rbaros A.verotua ateşi altında bin ' 
l1.ttlUk.Je bir dönW, yaptıktan sonra 5 
11111e inen sürat.ile ka,emak lmkinının 
' 1d:f'n oıktıjını a.ıılam.ış. ı;üı"ına dönen 
..\.ıtılraı önuınra UtrJJyt>n Tur,-uda ip
l'ttlt: 

Gemi zabit vr mürettf'batındau da 
birçok ş,ehitlrr vardı. ~rhitlf'rin ,-ö -
mulmc-\İ, yarahların Canakkale halita

nesinde t.eda,·ileri :vaıulmaia başlnır

krn kf'ndlsine celf'n Amiral t.el1"rafla 

va7iyeti Bahri)·e :Seıaretine bildirmiş, 

izin alarak harp raporile birlikte İs
tanbula. dOnmü.ttii. Barbaros da tamir 
için İstanbula da\'rt f'dildill o sırada 
Amiral Ramh, " ki donanma kuman
danı miralay ('rrkts Tahir Beylf' mrvki 
d•ilştlrdl. 

Mer\inden '·erilen t'ephanr ,.t> bir 
miktar para~'I Draca cöturt-rek Adrl
yatikin musalt bir sahilinde bu orduya 
te-ıllm etmek va:ı:iftslnl alan Bamidi· 
yenin yaptliı Drat ve Avlonya bom
bardımanları hem buradaki düJo;nıan 

remilerlle a&keri nıüessesat.ını tahı·ip, 

hem de ctphane lif' parayı carp ordu
suna ıntım t"tmek imkinlarını bir .. 
Jik.t.e Vf'rdi. 

solosunun - yukarıda yaı-dıiınuz 

:\-lısır hükümetint müraraatla Hamldi

yenin bitaraf 1'lısır sularının bitaraf. 

hğını ihlil edttı~k bii.dlsf"lerden dolayı 

hicbir suretle Elen hükümetlnln mes

ullyet kabul l"tmlyf'rf'tinl bildirmiş. 

bu mtıracaati makuJ bulan l\lısır hÜ· 

kfımf'ti dt Jlamldlyeye !\lı"ır sularını 

24 saat zarfında trrketn1edlil takdirde 

zorla ve stlih kuvvetilf' çıkarmak me.c

buriyeH hasıl olacalmı Hamidlye sü
varisine tebllf etmtşU. 

1 rakim btlüınum vergiler borçları nis
betinde hissedarlru·a ve clcllAliye ve va
kıflar kanunu mucibjnce verilmt.o.si Jh.

zım gelen yirmi senelik tavız bedeli ve 
ihale pulu ve tapu masrafları 1nü.şte

riye aittir. Arltırm~ı şartnanıesi işbu 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına miıni olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. 

- Be.nim yerime ce('. duşman atetio· 1 ilzertne al ... Rle'aU...l ıemln eı! 
tnır1.n1 vermı,u. Turpt süvarisi A

tap İanıatl · kaptan bu ı .. rete aldır14 
ttırı,k istemiyor. Barbaro.-un ikıbe.U
h, Uiranta.k C'ndlşe~ll' i,.._retll"ri cOr
ttı'"nıeıltktf'n ı-ellyordu. 
b ~lhaye.t Barbaro,un fe<"i vaı.iyeıi 
t 
0İ11;ı;ı kadar donmelı Jmkıinını btlsbu· 

dtlıı ortadan kaldırınca Turgut bulun
u· 
~ ııtu tntvkidt ate'ff' devam \."e 18 ker 
d bir d(Hıu le Barbaroı,un ye-rlnl aldı, 
• u •nan .\miral Kt"mlslnln ateşini ü
f'tln 

f' \:tktl. Ktndl topl11rile dt ateşe 
c.'t\·ap • 
d ~ '"f'rf' \lf're Ba.rbaro"un boıaza 

t o~ru rlc'alinl kola,·la'jtırdı, Kt·ndiıı;;f de 
••ildi, 

, i\vrtuf bir mil daha al('ıt takibi ya
araıc. 0 fa.kı 'imanlı donanmuının botaza 

11 a'!nıilsll,. artık işinin bltt.iflnJ ke-!'t-
t.1tdl . . . 
ıı, ' Ce-rıye. dundu .. Muzaffer hır eda 
\t de: lroyerlertni »etine takarak 
Oııdrosil a vd«"t eUJ. 

Dönuıt anından IUbaren boiaza av· 
dete kadar donanmaya bllfill erkinı· 

harbiye reisi kumanda etmişı.J. Barba
ro~la Turıut yf'r deflştirdiklerl ı;ıra.da 

Barbarosun zırh kuleslne isabet eden 
ve kuleyi zımbalı.yarak ceçen bir mer
mi, o aralık kuledf' bulunan Amiralin 

yarıbuçuk akluıı da başından almı,, 

Amiral delilik ali.meUerl 1"ösıerme-ie 

baıtlamııjtl. 

F.rk&uıbarbiye re.isi. Barbaros sü
varisi Çaku·ı Rf'mzl kaptanla blrllkt.e 
birf."ok uira~arak tf'sklne muvaffak o
lamayınC"a çar.-slzlik karı;ısında Ami

rali kendi kamarasına g-öturmek, ora
daki yataj"ına yalırarak bağlamak su
retlle bir <.;kıındalın önüne geçmişltr, 

donanmalo·ı bola:t.ıt, Nilrilya. ı-ettrmeie 
muvaffak olmuıılardı. 

Amiral Ramiz ancak dönül}itn iki 
saat "Onra !JUurunu eldr ttml.ş, o za
mana kadar da kamarasında kapah ve 
yataiına bağlı bulunmak j~keneesine 

katlanmı ·h. 

J\i.ri\ya varıhnca harp raporunun ya
ıllma ı i~in l"Nnilerin hasar ve harp 
neUc indeki zayiatı muayene edildi. 
Barbarosun lle.rt.utar ,yeri kalmamış, 

Osmanlı donanmasının bu l\londros 
df"nlz harblııd.- utradılı feci ve kanii 
mağlUbiyet düşman adalarlle şebirle

rindt buyUk meraslnı \'C tezahürata 
sebep oldu. HamldlyrnJn Şlra bom
bardımanına .kıi.fi bir t'evap telıiklll e
dilen l\fondros deniz harbi galibine, 
Elen hükümeti rütbe, takdirname ,.e 
nl~anlar hediye etmiş, neyrolunan bir 
beyannamedf' df' Yunan donanmasının, 
Şira limanını topa. tutan Osmanlı do
nanma'-ını kahk.ari bir deniz heElmeti· 
ne uiratal'ak intikamını aldıfl ilin e 
dilml"Sti. 
Osmanlı donanmas11un fel:i.kei tarihi 

olan 5 kinunusani 328 pazartesi cün
kü l\tondros deniz harbinin neticesi, 
Osmanlı vt" Balkan mütte-flklerl arıı· 

sındakl harbin o;ekline ('Ok müessir ol
du. 

Bundan evvtl mtita rf'kf' vaziyetinde 
bulunan taraflardan Balkanlılar, bu 
hildise- üzt'rlne yenldf'n taarruzl:ıra 

ba ·ladllar. Bilhaqa '.\fake-donyada Sırp 
ve \·unan ordularile ('arpı~an O!tmanh 
ordusunun ''azl}·etl ('ok ('f'tin ve u -
mtbiı bir alha:va girdi . 

Arhk bu orduya. cerek ht.anbuldan 

BEKLEXİL."IİYEN BİR ZİYARET 

Hamidlye Süveyte vardıiı strada. a7-
ni mahalde bulunan bir İn&"IUz ı-am
botuna tesadüf etmişti. Fakat, ıerek 
vazifesinin icapları, .-erekse her hare
ketlndt fula ('abukhıia lüzum bulun

ması Jlamldl:Vt"nln 1iilt süvarisi Raut 
kaptanı bu gambotla fazla alıikadar et
m<'mlş, en mühim mesele olan kömur 
ve tamir f<:;lf'rtlt" utrattlm:ık üztrf' fa. 
allytle ırefllmişll. 

Lakin Tü.rk kruvazörünu l"Ören İn
l'llia ı-ambot süvari.si kendisinden el·
vel maceraları kahramanea hareketleri 
Süvf'Yt;e varan Türk kruvazörünün sü
vari!llilf' görüsmek •rzusuna kapdnuş, 
bu makqtJa 4 ıinrü ,-untı öfleye doirw 
llamidlyeyf' rrlmlştt. 

il.aut kaplan bir tara.Han tamir ve 
sefinenin dljf'r f41erile mewul oluyor, 
bir taraftan da yeni yaparaiı akına 

haıırlanı1·ordu. 

ı·ıne bu ı;ırada ::\-lısır ı·unan kon • 

Raul kaptan bu karara ve tebllğe 

fena halde ilzülmtif, 1Qe:r1emiştl. Ylftt 

Türk süvarisi, bu notayı Hamldiyenin 
kumanda köprüsünde almış, okuduk

tan sonra asabiyeUe dlşlerlni sıkarak 

söJlenmiştl; 

- Ne yapacaklaranı, nasıl lntl.kun 
alacaklarını ke9liremJ7orlar.. Pellili 

buradan acıldıklan sonra .-önişüriU ... 
Eter, Akdenl2de tek Elen ,-emlslne se

fer yaptınrsım bana da Raul kaptan 
demesinler!. 

Bu sırada, kumanda köprüsünün 
merdivenlerinden ('ıkan seyir zabiti 

Fahri Bey süvariJJ sel&mladı. Karşı -

sıuda durdu, Ra.uf kaptan sordu: 

- Buyurun Fahri Bey, blnııey mi 
var? 

Ge1ıe v' enerjik yü:ıbaşı anlath: 

- Evet kaptanım .. Şu. kanal arzın
da duran İnriJlz rambotu var ya!. 

- Evet! 

- Samaforla işaret "\.'erdiler .. Süva-

rileri buraya celmek, slz.lnlt" rörüş 

mek istiyormuş?. 

(Dtvamı var) 

i13n tarihinden itibaren rnahkeıne di
vanhanesine talik kılınmıştır.. Talip 
ola.nların o gün ve saatte ist.anbul Di
vanyolunda dairei mahsusasında Sul
tanahmet tlçüncu Sulh Hukuk mah-

~ , 
kemesine 939/21 numara ile müracaat 
ederek ve ikametgAhı meçhul olan 
Patroklosun o gün ve saatte gelmediği 
veya tarafından müsaddak bir vekil 
göndermediği takdirde gıyabında mu
amele ifa kllınacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilAn olunur. 939/21 

•••••••• • ••••••••••••••• •• 
Vatanın emnJyeti bizden bol ka-

nat ve bol uıucu btlyor. (Fitre) 
lerlmlzlf' bu i. teif' ce-vap verebl· i 
Ur iz. 

1 •••• •• • •• •• •• 1 • • • ••• •• •• • • 

1357 Weri 

Ramazan 
2l 

1355 Rumi 
l. ci Teşrın 

22 

1939, ~ 11, Gün 308, Hızır 183 
4 İkinciteşrin CUMARTESİ 

Vakitler 
Güneı 

Öil• 
İkindi 
Akpm 
Yata 
İmsak 

Vasati 
Ea. dL 

6 33 
11 58 
14 44 
17 02 
18 35 

4 54 

E11 ıı1 
sa. rt 1. 

1 29 
6 51 
9 40 

12 00 

1 331 
11 50 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1- İdare ihlıyacı icin 8 ton grat~ı. açık eksiltmeye ('ıkarılmı.ştu". 
2- :r.'fuhnnımen bedelı «2640•. mu vak.kat teminat 16t lira olup eksıltınesl 

11/Biıinci kfınun/939 Pazartesi gunU saat , 16• Ankarada P. T. T. Umıun 
?.füdhrlük binasındaki s:ıbıalma kom.isYonunda yapılacaktır 

3- istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mekb.ıbile Kanuni \re

sikalarını h8milen mezkür gün ille saatte o komısyona müracaat edeceklerdir. 
4- Şartnameler, Ankarada P . T. T. Levazım. İstanbuJda P T T. L<>\ azun 

Ayniyat Şubesi Müdürltiklennden bedelsiz ol:ıtak verılecektır. •5453• c8769> 
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Adliye koridorlarında konus--nalar : 
" 

BOŞANMA DAtVALARI 
ÇOGALIYOR MU? 

''Ben kokain nedir bilmezdim. Bu zehire beni 
kocam alıştırdı. Şimdi uzaktan bir 

gibi ıztırapla1·ımla eğleniyor 

i."azan: 

iskender F. SERTELLİ 

Geç !l erde yu.e bu su tunlarda, 
evler: ._ .... ıc. yaıJtıgu:ı bir röpor -
taıa evlenme daırNcr-.nin her za
man~ nden fula fa liyct•e bulun
d..;..,"n.ı, C\ Je .. enlerb sayıs; arttı
g..rıı ı< ydctmışt.m. Bu netice, her
k,:.:> g L& bc.n .. G:<? çok sevınd.o.rmışti. 

B.r ıki gun evvel, dostlarım.dan t;.,;;. . .:;:.:ı:..;.;.....-"'-"~!'
biri!'. 'l işını takip etmek üzere ad
lıycyr ugrad.m. Beıdemek lazımdı. 
Kor>iorlarda dolaşırken, büyük b;r 
ka.3bal.ıt.a k3r§ı.:3ş ım. Bır gaze
tenin ad:;ye muhabirı bu ka.aba
lıı< aras·nrla gözüme ilıştı; Yanına 
sokuldum 

- , • e var az.zim .. Bu kalaba -

• • 
seyırcı 

lıg:n sebebi nedir? 
• S z, çoktanberi adliyeye ayak 

basmamışsınız galiba .. Burası her 
zaman böy edır. Maamafih bugün 

Adalet Tevziinde Bir Mehkememizin Vakur Vaziyeti 

muş .. Yavaş yavaş meydana çı -
kardı .. Ben o zamana kadar bun -
ların tesirıni bilmezdim. İsimle -b..iklç enteresan dava var. Dava-

cılar, ;.1<ı tara.im şahitleri, dost • rini duyardım sade. Akşamları ye-
ları, aı<rabalan .. Ve birçok din • mekte faila şarap içerdi. Annem 
.eyiciler Sıvasta babamın yanına gidince, 
Yanıbaşım.zcla sarı kıvu-cık kocam meydaını boş buldu: cHay-

s..., •. , otuz yaşlarında, uzuru:a boy- di gel, bu gece sarhoş ola,ım!• di-
ı..ı bır baıyan ~in için ağ:,yor ve yerek beni zehirlcmeğe başladı. 

avucu-: .n ı.ç-ne sıkıştırdığı kenarı Günler geçtıkçe asabnnda bir u -
Ciante li beyaz menoilıle gözlerini yı.şukluk hissQdiyordum. İnzivayı' 
s-iyorJu. 3ordum: sevnoeı,-e, dosılaı:".ından kaçmağa 

-- Niçin ağlıyur bu hatun kışi?.. b~acıı.ın. Ald:ğım zehir.er beni 
Arka.:ıaşım gülümsedi; 1c<lricen yıkıyor, eziyor, mezara 
- Kocasındaın ayrı.mak istiyor. doğru süMiklüyordu. Bir gün mek-

Fakat, sebebim kend»ınden din - 'lep arkadaşlarımdan birinın kar -
lesen,z daha enteresan olur. Ge • deşı olan bir doktor bana: ·Sen bu 
ç msızl gi i>Oşanma sebebi olarak iptiladan kurtulmazsan, mahva - 1 

ı .r. surmuş amma, iç yüzü acıklı. .Jursun! Tımarhaneye düşersin'• 

Kocas.ndan ayrı.mak istiyen. ba-' dedi ve beni tedavi ebmeğe baş • ı 
yanın yanına sokuldum: !adı. Ondan sonra kocam:a kavga 

!arına tahammül edemem. Öksüz-
lüğün ne demek olduğunu ben bi
lirim, diyor. Kadın mağrur ve mü.s- 1 
tağni: ı 

- Vaktlle düşünseydin - diye 
cevap Yeriyor. Yüz lıra aylığım var, 
dedin. Yalanmış .. Ayda kırk liraılık , 

bir memursun! Tahsilim var, de- 1 
diP Gü'lddik bir gazeteyi bile doğ. , 

ru dürüst okuyamıyorsun! Hal'.buki, 
ben lise mezu, uyum. Senin gibi 1 
cahil, anlayışsız, kabiliyetsiz bir 
erke"1e ömrümü geçiremem• 

- Ya çocuklar, kuzum? Onları 
olsun du:şı.in. Onları yuzüstü b:ra
kıp nereye gideceksin? Bana acı-
mıyorı.san, or.ı :ara olsun merhamet 
et' 

Erkeğin yanına sokuldum: 
- Davacı s4z misinız1 bayım? 
- Hayır. Karım . ., 
- Vah vah.. Neden ayrılıyor -

UZUN öMtlıt 

Bir gazete muhabiri, yüz yaşına gi
ren bir adamı ziyareüe sorar: 

- Tebrik ederim... İnşallah daha 
cok seneler yaşarsınız. Fakat, lQtfen 
söyler misiniz, bu kadar uzun seneler 
yaşamak için ne yaptınız?. 

İhtiyar, b&.Ş,ıru sallar ve şu cevabı 
verir: 

- Doktorların mikrabu keşfebnele
rinden evvel doğdum da ondan ..• 

KfölÜRCti DÜKKANINDA: 

l\.1üşteri- Dün gönderdiğiniz kö .. 
mür hiç yanmıyor. 

Kömürcü.- İyi ya, bütün kışı bir 
çuval ile geçjriı-siniz, daha ne istiyor
sunuz?. 

YOLDA: 

- Yahu, ne durdun? Yürüsene .. 
- Sus!. Şu önde giden adam para 

çantasınL dUşürdü. Üzerine bastım. 
Eğilip almak için kö~eyi dönıncsini 
bekliyorwn .. 

~AHİBİ İLE RESSl\]\I 

Ev sahibi.- Evvelki senettin kirası
nı karıının re.:;mini yapmakl& ödedi
niz. Geçen seneninkini de benim res
mimle... Bu senekini nasıl ödiyecek
siniz?. 

Ressam.- Doğacak çocuğunuzun res
mini yapmakla ... 

Hl\KKI VAR ~O? 

Zengin bir ihtiyar noteri çağırır, va
Siyetnamesini kazırlar. l{izmetçilerin 
hepsine birer miktar para terkeder. 
Noter sor3r: 

- Hi7.metçilerinizin e~kilerine az, 
yenilecine çok p · ::-a. bıraknıaruzın se
bebini sorabilir miyin1?. 

- Yenilerin çalacak vakitleri olına· 
dı da ondan 

KÖYI.Ü AKLr BL!. 

Köylüntin biri. bir be}ogir satın al
mak ister, ahbaplarından birine so -
rar: 

- Beygirin yaşı neresınden belli 
olur'> 

- Dışlcrfnden! 

Köylü, crtesı günü pazara gider, bir 
taya talip olur; a.ilzını açar, di!)lerini 
sayar sonra: 

- İ~teınem, der. Otuz iki yaşında 
bir hayvanL alıp da ne yapacağım ..• 

O BAŞKA! ... --- Ne o. Söküklerini yine kendin 
mi dikiyor'.'.un? 

- Evet amma beniın değil!. 

- Ya kin1in~ 
- Kimin olacak, karıının. 

DOKTORUN CEVABI 

- Niçin ağlıyorsunuz bayan: edePek kcmdısini evden kovdum. 
sunuz? Bayan.- Bütün gün hastalarla meş-

Sert bir tanrla yüzüme baktı: O, ş:.mdi, bir seyirci gibi, uzaktan, , ·. ? gul olmak, dertlerini dinlemek doğ-
- Erkeklerden nefret ediyorum. rztıraplarıınla eğleniyor. - Bılmem? Bayana sorun· An- rusu çekilir şey değil. Nasıl taham-

R cd . d tl . d 1 * • l lattıklarıru duydunuz ya.. mü! ediyorsunuz buna?. 
ıc~ ermı er erımi eşmeyin - Bütün ayrılma sebepleri bun- Doktor.- Müracaat edenlerin çoğu 

benım! Kokainoman bayanı daha fazla lardan ibaret mi? hasta değil. Yoksa, dediğiniz gibi ha-
.- ~en rica ederim: B.eş p~rmak ı diııJiyemeıdim. Dostlarımdan avu- ı _ Evet. Ben az maaş allıyor _ !imiz haraptı. .. 

brrbırıne benzemez. Bır kişıden, kat İs aiJ K mal k • · d ·. . . . . . . ı m e o.uma gır ı. muşum.. Kendisine kürk manto- ADCI KADINI!ll KORKUSU 
beş kı~ıden nefret edebLlırsınız. · _ Ha,-rola .. Buralarda ne işi-
F kat b ·· - k kl d , 1 lar, ipekli roplar yapamıyormu -

a ' utun er ·e er en nefret niz var? Roman mevzuu aramağa şıım .. Kendisini sinemalara, tiyat-
- Kız kardeşim, omlet pişirirken 

öldü. Sakı!l benden omlet isteyim de-
etmeğe hakkınız yoktur. 1 mı geldiniz yoksa?.. 1 l · ··t·· _ Doğru söylüyorsunuz ... Beş 

1 
ro ara, gezme yer erme go uremi- meyiniz. Çünkü pişiremem ... 

parmak birbirine benzemez. Fakat,'. Avukat doıstumla koridorda do- yormuşum. - ljiçin?. 
hepsi parmaktır. ~aşıyurduk. Biraz sonra o davasına Kadın, hırçın bir :;esle bağırdı: ölürü!;'.lkl kız kardeşim gıbi ben de 

- İtidalinızi muhafaza ediniz, girdi. Ben hala bekliorum. - Yalan mı? .. Yalan mı? .. •Aft-
bayanı Davacı siz misiniz? İşte, bir ikinci facianın bilmem kın göz yaşları• fi!mmi istanb~da ~GRUSU DA BU ... 

_ Evet.. Benim. kaçıncı pendesi? İki genç karı ko- biroen başka görmedik ki:m kaldı? _ Benim kadar piyano çalmasını 
- Kendisi burada mı? ca. Erkek: Hele şu mantoma bir bakınız.. bilseydiniz ne yapardınız?. 

Bırakmam Çocu'·'arım ı T ·· ld rt d A - Apartımanda oturup h~rkesi ra-- Hayrr. O gelmez burıt'.ara. A- - ··· "" var. amam uç yı ır sı ım a. yn -
On! l b bal · ks -il hatsız edecek yerde bahçe ortasında 

ra'·a adam koymuş. Benimle ba - arın ana 1 a ı ci üz k«•nta- lacağım .. Ayrılacağım vesselam. 
.1 yalnız bir ko~k tutardım .. 

rışmak istiyor. 

CASUS KADINLAR 
Eskiden daha ziyade kibar sosyeteye 
mensup kadınlardan istifade edilirdi ... 

Vaıktile kadın casuslar kibar 
sosyetede yaşarlar, askeri değil, 

siyasi sırlaırı öğrenroiye çalışırlar
dı. Saraylaroa, saray kadınları a
rasında birçok casus kadınlar var· 
dı. Bunların çoğu da asil ailelere 
mensup idi. Rişliyö'nün bir sürü 
casusu vardı. BunJarı, yeğeni ma
dam dö Kombale idare ederdi. 
Mar•on dö Lorm da onun hesabına 
çalışırdı. Etrafını saran kibar fı -
şıklardan öğrendiği sırları hemen 
kardinale bildirirdi. Ri.,<lliyö, 5 mart 
suikaııdini, bir hizmetçi kız va -
sıtasi1e haber alınıştı. 

Eski devirde casus kadınlar or
duyu takip ederlerdı. Vandoan'un 
İspanyanın verası:>t muharebeılerini 
kazanmasına sebep bir macera ka
dınıdır. 

Bu kadının ismi Madam d.ö Mu
si'dir. 1710 da İspanyaya gitti. Eski 
sevdalılarından Lord Stanhop'u 
buldu. Lord; Stahrenbor ordusun
da Holanda ve İrı.giltere askerle -
rinden mürekkep bir grupa ku -
manda ediyordu. E.9ki sevgrlisini 
göMincc pek çok sevindi ve ka -
rargahta ikamet etme9inde bir 

mahzur görmedi. ı 
.Stanhop'un karargahı, Guata -

Jajara vilayetinin küçük bir kö ~ 1 
yünde bulunuyordu. Madam do 
Musi'nin gelişi, genç zabitleri de i 

neş'" .onrl:nmişti. Çok \:.'ılenceli hırı 
hayat geQiriyorlardo. Güırel kadın 
karargahın kraliçasi olmuştu. Gü
nün biııinrle Stanhop, Başkuman- \ 
dan Stahrenberg'den derhal hare-

1

. 
ket ve Avusturya kuvvetlerine H
tihruk etmesi oınrini aldı ve hemen 
yol hazırlıklar nın görülmesi em
rini verdi. Fa·kat tam yola çııka

cakları zaman Madam dö Musi 
müthiş bir sancıya tutuldu, kıv -
ranımıya başladı. Gözlerinden yaş

lar dökülüyor, ve: 1 
- Aman general ... d1yordu. Ha

reke'.i bir ... veya iki gün tehir 
edemez misiniz? .. Rica ederiım size .. 
Beni yalnrz bırakıp gitmeyiniz ... 

s, vdadı General, sevgilisinin sö
zünden çıkamadı. Madamın san -
c151 biırkaç gün sürdü. Nihayet iyi
leşti. Lord ve maiyebinde bu.Junan 
:ııabitler, güzel k3'dının iyileşme -
sini ku!ıluluyorlardı, içiyorlaroı. 

I\.indenbire bir gürültü peyda oldu .. 
Ayni zamanda karal'gfıhın kapı

ları kırılrlı, Vandom köyü işgal 
e1ımiş, karargahı muhasara altına 
alınıştı. General ve zabiller tes -
lim olmaktan başka çare bulama- ı 
dılar. Vandom, ertesi günü, Avus

rurya or<lU'SUI!u da magh'.ıp etti. ı 
Madam dö Mu.si'nin casus ol-

Sakın Aldanma, İnanma, Kanma 

duğunu, sancı bahanesile ordunun 
hareketini tehir ettirdiğini ve bir 
vasıta ile bunu Vandom'a haber 
ver<l:ğ ini ilaveye lüzum var mı? 

CASUS PAİVA 1 

On dukuzuncu yüz yılda, Alman · 
Başvekili preru; Bismark kadar ka
dın casuslara ehemmiyet veren 
bir recülü hükümet yoktur 

1851 de, Frankfortıta sefard 
boşkatibi iken okadın casuslardan 
'"'ıf· de ediyurdu. Hususi hatıra
larında, bilahare kontes olan Son
tag adlı bir kantocu kızdan sta
yı le bahseder 

İkinci imparatorluğun son sene
lerinde •demir başvekil. in Paris 
kibar alemine mensup kadınlar -

dan bir çok c""usları vardı. Bun
ların en kurnazı, en tehlikelisi 
Paiva idi. 

Bu kadının asıl ismi Tereız Lah
man 'dır Rusyada doğmuştur. Fa-

kir bır aileye mensuptur. Küçük 1 
yaşta Mookovada, Villoing adlı birı 
Fransız teni ileeV'lendi. Çok gü -

zel, çok zeki ve hacris blr kad1ndı. 
Az sonra geçirdiği mütevazı ha -

yabtan usanıdı. Kocasını, iki çocu
ğunu bırakıtı, kaçtı. Bitıkaç sene 
Viyanaıda, İsıtanbulda, Berlinde 
macera hayatı yaşadı. 1848 senesi 

sorı!larına doğru Parise gitm>ye 
muvaffak oldu. Paris•e yeri yurdu 

yoktu. Geceleri caddelerde dola ' 
şıyor, tesadüf ettiği erkek.ıerlt 
sabahlıyur<lu. Bir gece bitap bit 
halde kanapekd<m birin.in ii· 
zerine oturdu. Yinmı dört saal 
ağzına bi'l" lokma koymamıştı: 
Nihayet gözleri karardı, kanepenıa 
üzerine uzandı. 

Bu sırada bir eğlentiden dönen 
meşhur ressam Hanri Hertz ken · 
disiri gördü ve çılgıncasına aşı1' 
oldu. Terezi aldı, e\"İne götürdü, 

beraber yaşamıya başladılar. Te
rez, aşıkının sayesinde gil7ıel gi • 
yiniyor, iyi yiyor, her gf!C(' bil 
barda, bir tiyatroda kibar ad:ı.ın • 
!arla vakit geçi,riyordu. Hertz b~ 

kadın uğruna bütün servetini sar 
fetti, borca gindi. Nihayet mah • 
volu. 

TePez, aşıkında metelik kaJttn8 
dığını anlayınca kendisini. te.ııketl~ 
Bir müıcldet macera hayatı yaşadı
Fakat bu geçici miinasebetıerdell 
de usandı'. Zengin. bir Portekizli ili 
MaPki dö Paiva ile evlendi. JJiİ' 

giinleri. 5 haziran 1851 de yapıld~ 
Fakir bir terzi karısı olan Tere" 
•markiz, ünvanını aldı. Çok geıt; 
metli. Pariıı kibar sosyeteslnd:n Jı:r.I' 
li<,ıesi oldu. Plaıs Sen Jorj'daıld e? 
nin salonları, devrin en marul d!I" 
lomatlanna, ediplerine, rescaın • 
larına karaııgaıtı olıdu. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- O halde ,;izi seviyor demek. 
Bar:şmak niyetinde değil misiniz? 

Bayan kaşlarını kaldırdı; 
- Aliah göstermesin.. Onunla 

bir daha ahirette bile yüz yüze 
gelmek ıstemem. 

- Geçin .. •ıniyor musunuz? 

Fransız kumandanları 

General uillemin 
Deııiz muharebeleri 

faaliyeti. -Hava 
-
-
Denizaltı gemilerinin 
deniz taarrv.zları 

- Davada geçimsızliği ileri sür-
düm amma. Ayrılmamızın iç yüzü 
söylermez. 

- 01,.bilir. Fakat, sö}'lenmiye -
cek bır şey de kanunen ayrılma 

sebebi teşkil edemez sanırım. 
- Ben aynlmağa karar verdim. 

i,te o kadar. Öyle sefih, vicdan
sız hir erkekle y•aşıyamam artık. 

- Size bakmıyor mu? 
- Altı ay sonra evimize uğra-

maz oldu. Üç yıldrr evlıyiz. Lakin 
onun yüzünü ancak atı ay göre -
bidim. 

- Eve gelmiyordu demek? İçki 
düşkünü müydü? 

Etraf•na bakındı. Başını sallı -
yarak devam elti: 

- İçki düşkünü olsaydı, belki 
affeıderd;m. Beyaz zehir müpte -
!asıydı. Birkaç ay içinde beni de 
alıştırdı. 

- Neye? .. 
- Neye olacak?! Beyaz zehire .. 

An1'y amadınız mı? Kocaım kokain, 
hcroın müptelası imış. ' 

- Peki amma, buna aışmamak 
sizin el!i'1Jzde değil miydi? 

- İlkönce şarabıın ıçine koy 

~ransız ava Or ·usu 
aşkumandana 

Borıtoda doğmuştur. EllJ altı yaşın· 

dada.r. Birlnel ve lklncl imparatorluk 

de'"·"i Generalleri ribl ordudan 7etlt· 
ml~tır. 1903 de lopçu mektebine girdi. 
Art.etmen olarak ~tkh. YlrmJ yaşmda 

idi. O devirde tayyarecilik $lındikl gibi 
tekemmül etmemhjtl. Ve ook tehlikeli 
dl. 1913 de 34 uncti topçu alaJ'ı mü -

liıimi olan mıilizim Jozef \'uillemiD 
plloUuk diııJoması.nı aldı. 

cC. - 1 b TAYYARE FİLOSU 
1.'rnumi 1•arp çıkhğı zaman Reim!tde 

bulunuyordu. Bir kodron tayyaresJ ne 
Belçikt' harrkıitına, sonra :\larn mu. 
harebelerJne iştirak elti. 

1915 de yüzbaşı ve Verdunda bulu
nan .c. .. ll• numaralı tayyare filo
.sunun kumandanı oldu. Tek motörlü 
bir tayyare ile muvalfaklyetıt keşif u
çuşlafı yapıyordu. 10 aiustos 1915 de, 
tayyaresinin benzin deposuna bir obüs 
tesadüf etti, kendisi de yaralandı. Bu
na rağmen sofukkanhJıiını muhafaza 
eUJ, Fransu hattının '"erlsinde yere 
indi. Bazı rünJer ve ceceler 7lrmlden 
fazla uçuş yaptıfı oluyordu. 

Btlrtlıc ŞEF 
1916 senesi temmuz ayında cC •• 11» 

filosu Som üzerinde bulunuyordu. Bu 
sırada dört, beş Alman tayyaresine 
karşı yalnız başına mücadele ettlil çok 
oldu. 1918 de, 150 tayyarelik bir filo
nun başına ceçtl. 

Jllütareke ilan edildiği zaman LeJl
yon Donor ntşa.nınm Oflslye rütbuUe 
taltif olundu. 

Deni-ı. muharebeleri son !'afta içinde 

········~·················· 1919 de şarkı Akdenizde muvaffa • 
klyeUI upuşlar yoplL 1920 de Sahrayt 
reçerek Dakara rlttl. Parisle Bük.ret 
arasındaki mesafeyi bir gü.nde aldı. 

1925 de miralay olan Vuillemln, dört 
motörlü bir Bleryo tayyareslle yeni
den Sahrayl geçmek istedi. Fakat Nl
ameyde kazaya ui'radı, yaralandı. 

1933 de General oldu. U JUbal 1938 
de de hava ordusu erkinıharblye rebf 
tayin edildi. Burün müttefttı: ordular 
hava kuvvetlerini idare ediyor. 

tlddetlni arttıraı. Al.mantar, etrafla • ı 
rını çeviren a.bhtka cemberini J'&r • 
ma.k için yeniden kuvvetlerini dene
mek istedtler, denir.altı ıemiterlnin fa
aliyetini bir kat daha arttırdılar. Fa -
kal billiln royretlerl boşa gitti. 

Hava .. deniz muharebeleri de üınU 
ettikleri neticeyi vermedi. İnrlll:ı ve 
Fransız filolarına. İnl"lllz Jimanlanna 
yaptt.kları hücumlar tesirsiz kaklı. 

Son on günlük deniz muharebelerln
de AID}llnlar bUsbülün ba,ka bir usul 
takip ellller. 

ATLANTİit RABBİ 
Altoollkte iip Fronsıı remlslnln ba-

tırıldıiını haber arıyoruz: Emil l\'lige, 
Bretany ve Lulıian... Teblifler fazla 
lafslli.t vermiyor. Yalnız Almanların 

sahilleri terkUe açıklarda faaliyete 
reçtlklerlnl bUdlrlyor. 

inğı11:ııer ise üo tüccar cemlsinin 
Avrupa sahilinden 500 mil açıkta ha· 
hnldıfıru bildiriyor. Alman denizaltı
larının ilk haftalarda. kazandıiı mu
valfaklyetler c-ıı.ıde azalıyor. 

HAVA TAARRUZLAR[ 

Almanlar, bu hafta içinde İnrlllzle
rln Şimal denizindeki bahri üslerine 
tııarrtı&!onnı arllırcWar. İllı taarruzu 

Frlth of Forda yaptılar. Buna Se•P' 

Flov taarruzu takip etti. Sonra iskuO" 

yanın şlmalJne hücum ettiler. J{er dtı" 

fasında bir veya birkaç tayyare k•1"' 
bettiler. 

21 llkleşrln rum:rlesl rtinü ŞIJl',ı 
denlzlnde iki inclllı: tüccar c-emlSI _, .. 

t• 
filesi reni dünyaya doiru yol atı1° , 
du. A1man tayyarelerinin taarruıJJ.11 
maruz kaldı. Tüccar gemUerlnl ıo" ~ 
hafaza eden torpitolar şlddetU bl~. •il' 
açtılar. Tayyarelerin çoğunu djjşur<I 
!er. Gemilere hlQbir f•1 oıma.ı~ 
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~ Gazetelerle okuyucular arasında 1 1 :ı:ı,ı·l:t•• NASIL SEVİŞiYORLAR 
SEYlER 

Bir şik8yetim var, 
lütfen yazar mısınız? 

POSTA PULLAJU Nli ZAMAN 

KULLANILMAYA llAŞLAND1' 

A vrupada, ilk posta pulu, 6 mayıs 
1890 da btlyült Br!tanyada çıkarılmll
tır. Su halde gelecek sene, Posla pulla
nrun 100 UncU yıldönümü kuUana - [ 
cakttt. 

menin de kendine mahsus 
adap ve erkanı var 

Gazetelerde kari mektupları, 
tekzipler ve bunların maceraları 

Amerika.da, ilk po&ta pulu kullanan 
hill<1lmet Brezilyadır. İlk posta pulu 
1843 te tedavüle çıkarılmıştır. Bütün 
devleUer, bilhassa İsviç~e, Fransa, Bel
çika, Holanda, Lüksemburg, İspanya, 
Danimarka, Portekiz, İtalyan ve Al
man Dük.alıkları İngiltere ve Brezil
yayı taklit etmi§lerdir. 

Birbirini seven bir çiftte birinin sahip, diğerinin de 
esir olması tabii bir kaide sayılıyor. Doğru mu? 

[;;Ş~A;A;~YZI 1 

l~~IllLUli na1'41 \'a!: talarındaın1 Be
<! ıye hizmc ın en, şu veya bu 

ey ait bır işim ş kiiyet ede -
•ll v . k 
ıu C:ı .ı a .1;.mız ş Jwye me -
oı P ~r· nı ne~ı ız. Belki, haklı 
h n ı(Umuz t r t ar vard•r. Fakat, 
b~ksız oldı:.ı ı..'Iluz daha dogrusu 
r;:r:ı'YErek haksı:ı:lık ettığim•z ta-
L~r da çokur. 

111 
B.ı; daha ziyade okuyucu mek-

111P1 ı-ına kap~ınz. F•lan yerde o
y tan bir okuyucu, bize 'ıir mektup 
b azar. Şikayet eder, atar tutar, biz 
/.mektubu hemen gazeteye ge -
~ırız. Bazan, öyle okuyuculan -
Ve z _da vardır ki - Allah selamet 

Karilerimizin 
mektubları 

Kadıköyün ecnebiler 
üzerinde bırakt11-

intib~ 

BEYNELMİLEL POSTA İTTİHADI 

:NE ZAMAN YAPll.DIT 

Merkezi Bem şehrinde bulunan bey
nelmilel posta ittihadı 1875 de akdo
lunmuştur. Ve posta pulu istimali ka
bul edilmiştir. Gayesi, devletler ara
sında posta taatisini kolaylaştırmaktır. 

FİNLANDİYANIN SERVETİ 

Finlandiya bir ziraat memleketidir. 
Ahalisinin yüzde 7 si ziraatle ve zira! 
mahsul ihracı ile ~tigal eder. Kereste 
sanayü de çok milterakkidir. KJlğıt ha-
muru ve sellüloz çok mebzuldilr. Til
tün de yeti~tirilmektedlr. Finlandiya
nın tereyal;laruiın, peynirlerinin ne -
faseti bütün dünyada meşhurdur. Fin-
landiya her sene 500 milyon markkas 
ve yahut Finmarklık tereyağı ve pey-
nir ihraç eder. 

Sevmenin de kendine mahsus u
sulleri va.Niır. Bunlardan biri sa
de bir oyuna benzer. Seven, seydi
ğine istediği gibi sahip olur; iste
diği gibi zevklerini, hodbinisini 
tatmin eder. Bu despotizme kadar 
gider. Se;;ncıe tamaım le zevkle -
rini yerine ge!irmekbir hak farzo
lunur. Seven, ,çevdiği vücude ta
mamile sahip olmak ve muhafaza 
etmek ister. Bir çiftte daima bir 
sahip, bir de esir vardır. Bir baş
ka sevgi daha vardır •ki bu son za
manlarda pek nacii.rleşmiştir. Sev
diğinden birşey istemeden sev -
mek ... 

Sevenler, hemen her memlekette 
bu sevgilerini herkes nazarında 
.kavileştirmek isterler. 

Dünyamn öbür uQlannda, me • 
sela Groen1and'da olsun, Tuma -d tsıııı. - hem şikayeti yazar, hem 

;: ~!tına adresini ve imzasını yaz
tu~ ban çekinir. Fakat, bu mek -
Yo 11 '.tim yol:luyor, neden yollu -
bir, n~tn yolluyor?.Bütün bunlar, 1 
Oltzıın ı.çin meçhuldür. Binaenaleyh 
tu~Yllcular her yolladıkları mek- 1 

is· a sarih ve muvazzah adres ve 
ııı1~r:ru ilave etmeği unııtma -

HOi.ANDA HÜKÜMETİ 
motu adalarında olsun, her nerede 

l3 !dırlar. 
tu tzı okuyucular da vardır. Mek
trıp arına adres ve isimlerini yaz- ı 
g~şl_aı:?ır. Fakat, altında şu kayit 1 
rıı zunuze ilişir; ·Adres.min ve is
r ~rıın gizli tutulmasını rica ede
lfl' .:. 

f N~den?. Bu, ekseriya belli de -
s~ tiır. Eğer, yazmaktan çckiniyor
n nız, ne<len yazıyorsunuz? Yazı
d~'.. ~aı:ıimi, müsbet ve yüzde yüz 
de~ru. •Se, isminizi saklamağa ne-

! !uzum görüyorsunuz• 
r,'li~Iasa, bir gazetenin y.ızı i~e
h,g idar~ eden arkarlaşlar, bu ba
ka zeı-ınde binbir müşkülatla 

B •' şırlar 
Viv aıan'.. sızce meçhul ve muhte - , 
~e '<it şupheli olan bir mektubu 1 
Sız te.trnez= rıız. İnızasız ve adres
k tnektup yollıyan o meçhul o -
it U~ucu, birkaç gün sonra, ikinci bir 
t~~K up yollar ve adeta, size kafa 1 

yanılabilir. Bunun en yakin bir 
misali, geçon gün geçti. Her gün 
şahit olduğum bir küçük mesele 
vardır. Bir okuyucu mektubu şek-, 
!inde, bizzat kendim gazeteye yaz
dım. 
Yazının çıktığı günün akşamı, o 

müessesenin direktörü matbaaya 
kadar ge:di. Pürtelaş ve hiddetti. 
Fakat, bereket versin, tanı.ştığım, 
aklı seli.mine itimat ettiğim, hür
met duyduğum, dürüst, fazi'.etli, 
çalışkan ve işi için, geceleri dahi 
rahatsız olurcasına uğraşım bir 
zattı. Matbaaya kad&r gelişine hat
ta, hayret etmiştim. 
Konuşmağa başlar baş!amaz: 
- Bu yazın klıııı yazmışsa, dedi, 

şahsi menlaati için yazmıştır. Böy
le bir vaziyet yoktur. Biz icabeden 1 

bütün tedbirleri aldık. Neşriyat 

yalandır., ı 
Cebinden birçok kağıtlar, cet -

ve\ler vesikalar, evrak çıkaTdı. 1 
Sözünü isbata çalışıyordu. Muh - , 
terem muhatabım sözlernde çok 
samiımi idi. Kendi noktai ınazanna 
göre, doğru söyfüyordıı 1 

Sözünü bitirmişti. 
Bu serer, ben söze baŞladıın. 

Dedim ,ki; 
- Yazılan bu yazı doğrudur. Ya

zı bir şah<Si menfaat için yazılma - 1 

mıştır. Hadise ~ivayet halinde de- 1 

ğibdir. Yazıyı yazan benim ve göz- ı 
!erimle gördüğüm bir vaziyeti 
yazdım. 

Saıınimi ve kıymetli muhatabım, 
ilkönce sarfettiği sözlerden dolayı 
biraz tuhaf oldu. Kendisini ikına 
ettim ve hadisenin yazıldığı gibi 
olduğunu delillerile isbat ettim. 

Sonra, anlaştık. Mesele şu idi: 
Bizim yazı çıkar çıkmaz, mües -
sescnin amiri okluğunu söyledi -
ğim zat, derha maiyetindeki me -
murları, şefleri çağırmış, izahat al
mıştı. Onlar bir !akun kağıtlar, 
cetveller, evrak göstererek, yazt
nın yaınlı:ş o~duğunu SÖ.}ıi~emişler, 
amirlerini ikna etmişlerdi. Fakat, 
biziım yazımızda işaret ettiğimiz 
yanlışlığı da, hemen o sabah, ace
le, elaltınd.an, müdüre duyunna -
dan düzeltmişlertli 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Holanda Krallığının aı·a:z.isi 35,000 
kilometro murabbaıdır. Züiderze, Vad
den, Dollar, cenubi Holanda şehirleri 

ve Zelanda dahil olmamak şartile .. 

Nil!usu 8,900,000 dur. Kilometro ba
şına 234 kişi tesadüf eder. Holanda as-
kerleri kur'a ile ahnlr. !-larp zan1anın
da, taliın ve terbiye e:örmüş 600 - 700 
bin asker çıkarabilir. Hava kuvvetleri, 
ticaret !ilosu çok ınühimdir. 

DÜ!'IYANIN EN Bi'l'ÜK ADASI 

Borneodur. Y.Ylesahai sallı.iyesi 554,000 
kilometro murabbaıdır. Nısfı Holanda-
nın, nısfı da Büyük Britanyanın ida-
re.;indedir. 

Avustralynnın bu çok zengin adası 
Fransa, kadar büyük.tür. 

PORTEKİZE DAİR: 

Bu memleket ahalisi 7 milyondur. 
Mesahai sathiyesi, Asor adalarile bera
ber 93,000 kilometro murabba1d1r. Baş
lıca şehirleri Lizbon (nüfusu (1,000,000) 
Porto (nil!usu 3~0.000). Portekiı.in 

Afrika ve Asyadaki müstemlekeleri -
nin mesahai sathiyesi 2,200,000 kilo
metro murabbaıdır. Nüfusu da 12,000,000 
kadardır. 

olursa olsun bir çiftin sevgisi izdi
vaçla neticelenir. Ve bu her mem
lekete göre değişir. Bazı memle -
ketleNie kadının ehemmiyeti bü
yüktür. Adeta bir Kraliçe gibi mu
amele görür, hüıımet edilir. Kadın, 
aile binasının temel direğidir. Bazı 
memleketlerde de esirdir. Pazardan 
almır, bıla1ınoa yine pazara gön
derilir, satılır. 

Medeniyet sahasında ilerliyen, 
harikalar gös1eren garplilerin sev
dik!leri, evlenmek istedikleri ka -
dınlardan drahoma talep etmelleri 
henüz devam etmektedir. Az veya 
çok drahoma.sı olmıyan bir kız ko
oaya varmakta müşkülat çeker. 

Halbuki şarkta erkek, sevdiği 
kızın babasına gidet: •Kızınızla 

hayatımı birleştirmek arzu ediyo-
rum. Şu kadar servetim var, ayda 
da şu kadar kazanıyorum. Hepsi 
onun o1acatk. ... der. 

HİNDİSTANDA İZDİVAÇ 

Hintli bir delikanlı, bir kıza gö-

1 Eski devirlerde harp aletleri 1 

arak ouııları yazar: 
re;Yol ad•ğım mektubu neden neş. ===========================================:============== 
trıEll!edınız?. Yazın ki, hakikat 
Yo Ydana ç ksın .. Neden çekini -

l'liUınuz? • 
F' "'. 

Riı ak~t, sız, dikkat edersiniz ve 
ih l"\irsunüz ki, bu ~ayanı dikkat ! 
hi ır. (') mPktubunun altında, da-

Yeni harp 
kanunları C "'ne adres vo imza yoktur. 

trı azetelere düşen vazife börte za,. Son yüz yılın başlangıcında Al-

TANKLARIN ECDADI 
la;'! arda. bu mektupların iddia -

~a::aıı,ı~~~'~e~~.t~~k~~kay:~r.::~~~~ ~a":u~:'.~
1

\::~;h~:;b~:!ı:h:ı' Otomobillerin üzerine seyyar bir istihkam oturtmayı 
~:1~.ş~~~~~pı~~~~k~~r~~ti~d~~- v~i~;a~:f:~:ş;~~ir ve kasaba - ilk düşünen eski Alman imparatoru olmuştu 
~~'.''r arkadaş. bir günlük mesa - r ları, tahrip etmek, bu şehir ve ka
le• ı ayırmalıdır. Halbuki, bir ga- 1 sahalarda bulunan evleri, dükkan-1 
llıe~Ye, her gün, böyle bir sürü 
lahktup gebr Eğer, her mektubun !arı yağma eylemek kat'iyyen ya-

ni.il verdi mi hemen pederine mü
racaat eder, nişanılanırlar. Her gün 
nişanlısına çiçek işlemeli ropluk, 

1 

deri pabuç, güzel kokular gönde
rir. Kayinpederine, kayinbirader -
lerine sitahlar, kayn:ı.nasına da bi- 1 

lezik küpe gibi şeyler gönderir. 
Düğün günü büyük bir alay ile 

gelir, nişanlısını alır, biır fil üzeri
ne bindirir, evine götürür. 

SEYLAN ADASINDA 

Hint denizinin ılık ve kokulu 
rüzgarları bu adada bir sevda ha
vası yaratır. Bu hava i:çinde yaşı
yanlar için sevınk ve sevflmek bü

yük bir ihtiyaçtı:r. ı 
Seylan kadınlan ev'lerine, eşle-

rine çok merbutturlar. Bütün gü• 
ışlerile meşgul olurlar. Kocaları, 
bir iş için bir yere gitmek mec -
buriyetinde kaldı mı :,adın evde 
dı.şan çıkmaz, kimse ile görüşme; 

Seylan adasında garip bir ade1 
vardır: Kocası uzun müddet gay
bubet ederse kadın bir başkası ile 
evlenebilir ... Eski koca avdet edin 
ce yenisi sessiz v sadasrz çekilir 
gidr. 

Polineziyen'ler sevtlıkleri kızlaT 
sokakta tesadüf edince boynuna 
bir çiçek gerdanlık takarlar. Bun• 
şan yüzüğü gibidir. Sonra, gün -
düzleri buluşurlar, sandalla gez -
miye çıkarlar, geceleri ormanlanı 
kuytu yeruerinde dolaşırlar. Ni 
şanlı.sını terkeden yok gibidir. 

1 - ----·--------

Geçen ,eiın Biıyük('arşıda bir kuyu mucu.nun dükki.nı soyuluyor. Şüphe llt' 
dört kişi Wvktf olunu1or: Ahmet, lriboy Veli, Sıoan Şükrü ve Dliı:taban-

llıek ık, için bir arkadaş tavzif et- asktır. Buna cür'et edenler bir 
lar, ıca~ et..,e, gazetele~in kadro - cani gibi .cezalandırı:laoaktır. _ 
S,,0~dııkı arkadaşl_ar kafi gelm~z. •Hususi evlere, müesseselere do
ltır; ·~ da, gazctenın asıl dığer ış- ' kunııllmıyac:aktır. İşgal olunan yer-

1 

l"ın,rıık.kım görecek, diğer yazıla -
t. ım yazacak•. !er ahalisinin mallarına, canlarına 
cıu1· l 1 ıııu asa, gazete ile okuyucunun i işi miyecektir. Paralarını, mü -

l.ıakıtsebe'llcri bir garip alemdir. cevherlerini gasbedenler hırsız 
v110 Ul ve mantıki düşünen oku- muame~i görecektir., 

fl!I ı Dördu de tevkifhanede. Sorıu bi.kl m.l kendUerinl çafırı7or, sorıu7a cekl:ror 
j lfer biri dört ceva!J ''eriyor. Bu ce\·apla nn biri yalan. Aşafıdalr.I cevaplan t.et· 
kik ederst"niz, hırsızın haflJ'lsl oldulunu anhyabllirslnlz!. 

•. uı~r., sikayet'.erini sarih yazar-
ad; llıubalağaya kapılmazlar, sarih •İşgal olunan yerler ahalisinin 
la uf!:', ve isimlerini ilave etmeği as- ırz ve namusuna tasallut olunmı
ı,.~ ~~utmazlar. Gazetede bu gibi - yaeaktır. Askerler, askerlerle har
\>..,: ı n~rC'der. Alakadar daire bettik!erin kat'iyyen hatırdan çı- ı .,a m'" 
lar, . ııessese de, bu ooşriyat• na- karmamalıdır .. • 
dii<ık.a~ı~kate alır. Bir ihmal, bir 1 * 
de>h 1Sızlık, bir yanl .'lık varsa, 1 On sekizinci yüz yılda Prusya 

il a bertaraf edC'f. • . . . . 1 
h azı zaman . ted b . , Kralı ıkincı Fredrık (1712 - 1786) / 

alta . gaze e, u ışıere 
trıe1t n arkadaşlar, okuyucunun bu gibi kanunlara ehemmiyet ver-
<lt"tl tııbunu kıifi müsbct vesika ad- mezdi: 
lta~e-r Ve derhal neşrede~!er. Ba- ı .Politika kelimesinden benim 
İte ,,~ız, ertesi gün, alakadar da- anladığım şudur: Şahsi menfaa -
!ip eva müessese, derool bir tek-
~ek~ebktubu yollaıınıştır. Tekzip 1 tini temin için başkalannı aılldat -
~ 11 Unu neşretmek _ doğru mak san'atı ... Ha!kikaten muvaffak 

F';k kanunen mecburidir. , 

' 
) 

J 

• 

lıa1tı at, gazeteler nasıl yamlırsa, 
ltıiş ~;ında .. bir şikayet intişar et
~ılab:~n muesseselerde, bazan ya
Çıkın ı ırler; Bir ,gazetede şikiiyet 
derı. ela, alakadar müessese amiri h 'lQ ın··. • 
eıne u _ees•ir olur, hatta kızar, 
,_ ~· maıyetimdeki şefi çağırır: 

~llu v IZde böyle bir sikavet mev-
8 ar ·mı?. . 

olmak için bundan daha iyi usul 

1 
yoktur. Menlaati yalnız size ait 
olmak şartile muahedeler, muka
veleller aktletmekten çekinmeyi-' 
niz ve şu sözümü daima hatırda 
tutu ~z: Komşunuzu zayıf bmak-
mıya çalışınız. Bu suretle size hü- i Yakanda ... ooldıuı sata: ı~ Sekizinci Banrl devrine alt bir harp arabası. z.- On altıncı yüz yılda kullanılan bir harp 
cum etmesinin önüne geçmiş olur- arabası. B..-- 1855 senesine alt buharlı ve seyyar bir tıqtihkılm proJP.&l. ı&.- Sabık Kayı~r taratındıın 189'1 de clzllen 

su~uz .. • / istlhkim ot.omoblli. .• 
kdd:~ ~?.Y~e bir iş üzerinde o daki
'ın re d UŞiinrnemiştir, bile .. Fakat, 1 

_ H erhal cevap vermek lazım: 
_ 

0 
av r efendım .. Yoktur 

liııı h2lde, heıren tekzip ede-

ı Cazeıe1 1 
1ln<J~ 'r nasıl ba?.ar, tahkik 1 

YanıLrlarsa, müesseseler de 

Ikinoi Fredriğin hatıralarından . İngiliz Bahriye Nazırı Vinston Çör· zırhlı arabalar, İnslllı Kralı sekizinci muvaffak olamadı. 
birkaç cümle: ı çil, 5on neşrolunan blr e ·erinde İnsi· Hanrt zamanında ;rapılmı.,tır. 1897 sa- İlk 1-ınk İnı-llizler tarafından yapıl-

da harekita l't<"lnce Almanlar şaşır -
dılar. 1918 de müttefiklerin harbi ka· 

İh tiz Erkinıharblyeslnin tankları ne ~U· bık Alman tm-paratoru ikinci Gl:rom, dı. Bu 'fırhlı arabalar harp meydanın .. 
• . tiyacınız olan şeyleri cebren 1 retle kabul ettliinl aulahror. otomobillerden istifadeyi ve bunların 

almaktan çekinmeyiniz. Bu bir Umumi harbin sonlarına dofru kul· üzerine 1>ey1ar blr tstlbki m oturtmayı 
hata, bir kusur deği'Mir. İadeye ı ıanıJan bu zırhlı arabaların müt.teflk: dil ündil. Hatta. bizzat resmini de çizdi. 
mecbur kalırsanız hata olur .. • ordulara çok yardımı olmuştu. İlk Fakat tasavvurunu 1erlne .-etırmiye 

zanmalarında tankların çok tesiri ol· 
mu.ı;tur. 

j ~EDİ.'I c~v~_ı.~ 
1.- Ben İstanbulda deiildim. 
2.- Elmas filin çalmadun. 
3.- Hır.;121ıktan. haberim yok. 
4.- Sıçan ve ben hırsızlık oldutu 

gün İzmirde idik. 

İRİBOY VELİNİN CEVABI: 

1.- Beo rnasuınum. 
2.- O gun Sıçanla ben:ıber Adada 

idim. 
3.- Ahmedi ömrümde görmedim* 

tanı·nam. 

4.- Ahmet masumdur. 

DtZTABAXIN CEVABI; 

1.- Kuyuıncuyu soyan İriboy Veli
dir. 

2.- Ahmet ve Sıçan ŞUkrü İstan
bulda değildiler. 

3.- Ben masumum. 
4.- Ahmet, kuyumcuyu soyması i

çin İriboy Veliye yardım etti. 

SIÇAN ŞÜKRÜNÖN CEVABlı 

1- Ben hırsızlık yapmadun. 
2.- Ahmetle İzmirde idim. 
3.- Düztabanı bugün ilk defa ola

rak görüyorum. 
4.- Düztaban Ahmedın İriboya yar

dıın ettiğini söylemekle ona iftira e
diyor. 

Cevaplar 7 inci sahifemızdedir. 

25bin 
fabrika 
Kanadanm 25 bin fabrikası var .. 

dır. Bu fabrikalar. dil.ııya nikel lı

tibsalihnın yüzde 90 ını temin eder. 
Kanadada senede 300 milyon kilo 
bakır, 250 bin kilo klll"fun, '1 mllyon 
fıcı petrol lbrat: rder. 

Kanadada 20 bln pllot vardır. 
Kanadanın, Buyük Britanya impa

ratorluğuna yardımı ne olacaktır?. 

Bunu anlıyabilmek için uurrunl harp
teki yardımını gözden geçirmek klfl
dir. 

Kanadanın 1914 de 7 milyon nüfusu 
vardı. Bunun 500 binini e:arp cephe -
sine gönderdi. Bugün Kanadanın nü
fusu 10 milyondan fazladır. 1914. de 
19,000 fabrikası vardı. Bugün ise 
25,000 dir .• 

Kanada, son günlerde pilot mektep
leri açmı.shr. Altı aya varmadan İn
giliz ordusuna 80 bin pilot gönderebi
lecektir. İlk parti earp cephesine sev
kettiği askerlerin sayısı 70 bindir. 

Kanatlanın büyük on üç sirkeli harp 

tayyareleri imaline başlamıştır. Büyük 
Britanya htikümEtıne harp masrafı I· 
çin ilk açtııtı kredi 85 mllyon İnııillı 
lirasıdır. 
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1 TARİHE GEÇEN SÖZLER 1 

Hükumet demek 
en demektir 

PARiS iTFAJYESi [ DÜNYA AHVALi 

Bir Zamanlar Bu İtfaiyenin Biri Istanbulda, Diğeri de 
Kırımda 1-Iayli Hizmetlerde Bulunmuşlardı 

ingiliz 
kadın 

ordusunda 
doktor ar 

Meşhur tarihi sözleri kimler ve 
ne zaman söylemişlerdi? 

BEN; BAK.KIN DİVANINA AZASI 

TA."1 OLARAK ÇIKMAK İSTRİM!. 

Fabert, sade bir nefer olarak Fransız 

ordusuna iltihak etti. E1ll dokuz yaı;ın
da Mareşal oldu. İştirak ettıği muha
rebelerde bU.yUk yararlıklar göstermiş, 

hayatını birçok defalar tehlikeye koy
muştu. 1640 de Turen muhasarasında 
kalt;asından yaralandı. Doktorlar, ba
cağının kesilmesine lüzum gö~terdiler 

Fabert, hemen ameliyat masasından 
kalktı ve bu sözü söyliyerek doktor -

lara yol verdi. A:r. sonra yarası iyilestL 

llÜKÜMET DE)fl;K, BEN DE -

JllEKTİR!. 

Fransa Kralı 14 ünci.i Liıiye aUolu
nan ve tarihe geçen bir söz. Lüi bu 
sözü 13 nısan 1655 de parlamentoda i
rat ettiği bir nutkun sonunda söyle -

ntişti. 

JllAIIAT ÖLMEYE DE İMKAN YOK! 

Kolber, Fransanın en büyük ve en 
nüfuzlu na~ırlarından biridir. 1683 ten 
itibaren nüfuzunu, saraydaki mevkü
ni kaybetmiye ba~ladı. 14 Uncü LUi 
yüzünc_.,.bakmaz oldu. Buna rağmen na
zırının ölmek üzere bulunduğu haberi
ni alınca bir mektup yazdı: «Sıhhatine 
dik.kat etmesi, az vakitte ilakat bul -
mıya çall ması> tavsiyesinde bulundu. 
Kolber, ölüm döşeğinde yatıyordu. 

' 1 

• 
HAŞ!\IETMEAP! SİZE ÇOK BORÇ

LUYUM. FAKAT KOLBERİ HEDİYE 
ETMEKI.E BUNU ÖDEDİGİMİ ZAN

NEDİYORUM!. 
Paris İtfaiyesinin Çalışmalarından İki Mektubu aldı, okumadan yastığının Görünu' 

üstüne koydu ve: «Artık Kraldan bah Parls itfaiye heyell sulh zalll&llJllda da ve İslanbıılıla büyük hl2ıneUerde bit, ıez kü(:ü u.btt. ıs onbatı ve 41 

İngiliz kadın doktorları zıdıit o
larak orduya girecekler ve garp 
cephesinıde vazife göreceklerdir. 
Kadın doktorlar mülazittn üni -

forması giyecekler, erkek mcslek
da.şları gibi maaş ve tayin alac:.k
lardır. 

P .ARİS MİLLİ KÜTÜPHANESİ 

Paris milli kütüphanesi de, tay
yare hücumu ihtimaline karşı kıs
men başka yere nakleclilmiş'.iı'. Kü
tüphanede mevcut bulunan 4 mil
yon 300,000 kitaptan 2,000,000 u 
kaldmlımıştır. 3,065,-000 Estampa
nın dörtte biri, 240,000 meskükat 
ve madafyon, 194,000 yazma eser 
sa.ırdl!fil:ara konulmu~ ve emin mar 
ha.Uıere gönderilmiştir. 

Kardinal Mazerenin 1661 de H üncü 
LU!ye ııöylediii son söz. solunduğunu istemiyorum. Beni rahat 

bıraksın, rahatça öleyim!. Çünkü hü- ..ı>rılı Yan&'lll& k&r11 muhafazası vazl- bulunmutlu. Bllhama Slvaııloııolun Utal:re neferi uyeUl. 

5,000,000 gazete )le 2-03,300 par -
çadan :baret olar> luyill('t]i harita 
koLle'ksiıyunu yerlerinıle dunn:.k -
tadır. Kütüphanenin elkseri raf -
Jarı boştur. Caımlar, kıyme~lli tahta 
oyımalar kum t.orbalarile kapatıl
IDJŞtır. Her yerde boş sandı.k.lar, 
çuvallar, torbaiar, ip parçaları ve 
çıiviler görülımektedir. 

llİB KRAL, YA TABTINI VEYA 

İDAM SEHPASINI TERCİH ETMEK 

MECBURİYETİNDEDİR!. 

feslle mükellefiir. Harp samanmda ise saptmda etkan Y&n8tnluı derhal sön-kümdarlar hük:Umdarının huzuruna gi- Paris, 1914 den 1918 e kadar '10 hava 
deceğim. Eğer bu adama yapbğım biz- hava bombudımanları 7Ülil.nden vu- dürml:re muvaffak olnnqtur. t.aarr11%Ufta ufradı. Şebin 589 bomba 

18'11 de PrıısJahtar Parlsi muhasara tııd 
melleri Allaha yapmış ol3aydım şüp- koa celecek Ya.D.l'ınlar ve inhldam.larla a L 

İngiltere Kralı birinci Şarlin, 30 son 
l<Anun 1649 da Londrada, Vhitehall 
sarayında kendisini muhakeme ve i
dama mabkOnı eden hrutimlere hita
ben söylediği sözdür. 

hesiz ruhum se1Amet bulacaktı ve ::raralananlann yardımına koşmak mee- ettikleri %aman ltfal7en1n ook hlmıetl İtfal1e beyeıt yalnı• 1an&"mlarıa. ha
•örülmüştür. 

doğru cennete gidecektim. Şimdi Akı- burlyeilndedir. va iaarruzlarlle utraşmıyordu. Parlst.e 1914 de, itfaiye sabit ve neferlerin-
betim ne clacak, bilmiyorum!.> 1· tfalfe heye'lnln •ok cskl tecru· be _ ve civarında bulunan siJi.h ve mii ~ • ,.. den blrçoiu l'Önüllü olarak orduya. il-

SEVL"d SEVERİM, BÜRl\-IET EDE~ teri vardır. Krım muharebesi esnasın- ilhak etmişti. blmmat df:p0larını, fabrikalan;.11 da 

NE HÜRMET EDERİM, ELİMDEN da bu alayın müfrezelerinden biri Krmı Umumi harpte, Parls itfaiyesi 54. za- muhafaza ediyordu. 
GELEN İYİLiGİ YAPMAKTAN ZEVK ı,,;;;,;;;,;;;;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:,;;;;;,;;,;;~=,;;;;;;;;;,.;;;;,,;~~~~;;;;;;;,,;;,;;,;==~;;;"'=-=====,======= 

BALTAYA DOKUNJllAYINIZ! 

Birin.fi Şart, idam sehpasına çık -
mazdan evvel bir nutuk irat ediyor
du. CelliıUardan birinin yaklaştığını 

görünce bu sözü söyledi. Mühim an -
]arda hilRneUe dinlenilmesi icap eden 
sözlerin kesilmemesi l.1z.ım geldiğinJ 

ilade için tekrarlanır. 

KRALİÇEYE DOKUNJllAYINIZI. 

Vaktile İspanya Kral sarayında eti
kete son derece riayet olunur. Ve Kra

licenin, veıevki dikkatsizlikle bir ye
rine dokunanlar hemen idam ohm.ur
du. Mabeyinciler, saraya gelenlere «sa

kın Kraliçeye dokunmayınız!> ihta -
nnda bulunurlardı. 

ALI1UM!. 

Edip Menajm 1699 da söylediği bir 
sözdür. Madam Sevinyenin hocas1 idi 
ve çok fena bir dili vardı. Herkesi ten
kit eder, herk.esin aleyhinde bulunur

du. 
Bir gün, herkesi zem '\·e fasletmesi

ni tenkit eden birisine: 
- Zem ve fasıl nedir, biliyor musu-

nuz.?. 
Diye sordu. Muhatabı da şu cevabı 

verdi: 
- Zem ve Cash hakkile tasvire muk

tedir değilim. Fakat zamanın en büyük 
fassalini gösterebilirim!. 

- Kimdir bu?. 
- Siz!. 

SAR HAVZASI 
.................... ---

30,000 kişinin yaşadığı 
bir yeraltı 

Almanya için asıl hakiki hayat 
sahaları buralarıdır 

Subrük 'ten Bir Görünüş 

Amanya için hakiki bir ·hayat 
sa.hası. dır. 

Sar; 800,000 nüfus ve 1900 kilo-

metro murabbaı arazi ile dünyanın 

en kal.abalıK mem!oekeılerinden 1 
blridir Kilometre başma 412 nü
fu;; isabet etmektedir. 

Arazinin üçte birinden fazlasını\ 
ze~ın bır köm.ür havzası ışgal .,..

1 
der. Burada, yeraltında 30,000 a

mele yaşar. Glınde en azı 50,000 
araba kömür çıkarılır. Voclklmgen

1 dernır ocaklarının sahibi Roac -

hlitg bugün hayatta değildir. Sar
da yeşı çamlarla süı;lü ve man -
zarası güze tepeler, sık ormanlar 

1 

çoktur Fakat, en çok çelık, dökme 
demir ve saireye ait şey !er istih
•al olunur. 

Çinıcıl.1< camcılık sanayi. pek 
muterakkcdir. Bırçok müskırat, tü
tün kumaş. elektrik fabrikaları 

vardır. Sar, A.mal'yanın en ze.p

gın san y, erkcz:erındcn biridir. 

DOKTORUN 
ÖGÜTLERİ 

l:)Öcek ısırması 
Aı 

1 
yaban arısı. .;,ıvrisinek, at si

neği, eşek arısı, :ırtıJ gibi şey !erin 
ısırmaları tehlikeli değildir. Fa -
kat çoğu vücudü zehirler. Ehem -
mıyetsizleri sirkeli su, kolonya, ga
zozlu su ile silinir. Fakat, evvela 
bir iğne ucile arıların ısırdıkları 
yer !erde bıraktıkları iğne uçlarını 
çıarmalıdır. Şayet, illi.hap yaparsa. 
doktora müracaat etn li. 

Hıçkırık 
Tehlike! değild;r Fakat rahat

sızlığı mucip olur. Bunun en büyük 
ilacı büyücek bir kaşık toz şeker 
yemektir. Gazozlu su içmek le iyi
dir. Faka'. suyu yudum yudum iç
meli, her yudumdan sonra geniş 
hir nefes almalı. Şayet devam e
derse mide boşluğu üzerine sıcak 
bır kompı .. ~ koymak ta fayda -
iıdır. 

Bir gün yolda Hitler'i 
otomobiline alan a am 

Bugünkü Alman Hariciye Nazırı Baron Fon 
Ribbentrop Hitler' le nasıl tanışmıştı? 

1923 senesi Alınanyada şarap pek 
bol idi. Fakat Almanlar bol bol 
iıçemlyorlaTdı. Ren'in o nefis beyaz 
şarapl~ı çok pahalı idi. Şampan -
yızya gehnce, yanma yaklaşmanın , 
imk:anı yoktu. Herkesin içtiği bir ' 
iıçki vardı: Bira ... 

parti tesis ettim: Nas yona! - sos -
yalıizm partisi ... İsmim Adolf Hit
ler'di.r ... 

- Benimkı de Ribbentrop ... 

İşte, 1923 senesı i!kteşrininin 

bir ıgecesi Hitler'le Ribbentrop bu 
suretle t~tılar. Otorr.obili idare 

eden şarap komisyoncusu yakışıklı, 
birkaç lisana aşina bir iş adamı 1 
idi. Çok par.a kazanıyordu. ı 
Almany.anın en büyük şampan-

ya fabrikasının, Heinkel şirketinin 

komısyoncusu ıdi. Heiı'ıkel çok 
zengindi. Bir de kızı vardı. Rib - ı 
bentrop'a verdi. Bu 'uTetle genç 

komisyon.cu şirketin :ı.üuiırleri sı- 1 
rasına geçti. 

Hihler, Rayihş hükiıme\i rıya -
setine geçınce bir güı, hı.susi oto

mobiL ile geldi, Ribben trop'u aldıı 
hariciye nezaretine götürdü ve o-

nu nazırlık koltuğuna oturttu. 

1923. Almanya karışık, ana ve ı 

baba gününü yaşıyor. Mağlfıbiye -
tin acıları henüz devam ediyO!'. 
Almanya, bu acıları unutturacak, 
Afmanyaya eski azametini ve kuv
vetini iade edecek bir adam arı- !======·===============~-~===== 

yor. Fakat bu adam nerede? Na
sıl bulma.!ı onu? .. Acaba şu Mü -
nihe giden otomobili 'idare eden 
mi? Yoksa şu yolun kenarında, 

çııntası elinde duran adam mı? .. 
O zaman bunun, bir gün Alman 
mukadderatını eline alacağı, Al -
manyayı akıbeti meçhul bir harbe 
sürükliyeceği söylenmiş olsayd1 
hiç şüphe yok ki ina-nan bulun - 1 

mazdı. 

Bu; orta boylu, zayıf vücutlü idi. 
Elinde kiiıçük bir çan!,a, arkasında 
rer>gi soluk gabardin bir pardesü 
vardı. Gelip geçenlere muztarip 
nazarlarla bakıyordu. Çok asabi 
görünüyordu. Hakkı da vardı. Çün
kü o gece Mürrihte, yeni par'inin 
içtimaında bu1unmıya mecburdu. 
Kerdisiııi bekliyor>ardı. 

Tren kaçırmış\,, Yol kenannda, 
Münihe giden bir otomobil. bır 
kamyon geçmesini bekliyrdu. İki 
otomobil geçti. Fakat. içindekiler 
işaretlerine ehemmiyet bile ver -
mediler. Nihayet bir üçüncü oto
mobil göründü. Sür'atle geliyordu. 
Yol kenar:nda duran adı.m. otomo-
bilin önüne geçti, direksiyonda 
genç ve kibar tavırlı bir adam bu

lunuyordu. 
Kısa bir muhırvereden sonra e-

lini uzattı, kapıyı açtı: 

- Bininiz! ... 
- Teşekkü.r ederim ... 
Adam, kondoktörün yanına o

turdu ve sordu: 
- Münihe iş içın nıı gidiyor -

sun uz? .. 
- Evet, ya siz? .. 
- Ben de, naısyonal - sosyalizm 

partisinin ıçtimaında bir nutuk 
söylemek içın .. 

- Yeni bir part •. mı bu? .. 
- Evet. .. Politika ile meşgul ol-

muyor musunuz? .. 
- Hayır' Ben şarap komisyon

cusuv-Jm .. 
- Ben de ressam.m ... Yem b~ 

Yeni ve eski 
hava 

. ~ahramanları 
Heme-n her ıün resmı tebliilerde o

kuyoruz: «İnılllz ve Alman tayyareleri 

arasında yapılan ha.va muhareb~i ('ok 

çetin olmuş ve neticede şu kadar İn

giliz veya Alma.n tayyarf'SI dıi<tmÜŞ· 

tür ... > 
lnsa.n bu tebliğleri okuyunca umumi 

harbi hatırlıyor. t·mumi harbin ilk iki 

ayında Uk tayyare Fran..,ı7 tayyartti

)('rinden Cavu1 JoıetFranf tarafından 

d~ıirulmUştü. 

Bu tarihi sahne-nin ~ahidi olan 306 

ın«!ı piyade taburu ubltlcrinden biri 
hatıTalarında: .1914 senf'.!111 ilk teşri

nin 5 l:nei ıünu sabahın ~aat 7 sinde 

Jon!tt'rl yakınJnda toplanmıştık. Kam

yonlarla Suasona •ideccktlk. Birden
bire bir motor •ilrültüsü ~itildi. Ba.· 

şımızı kaldırınca bir Alman tayyare

sinin dzerlmize dofnı g-eldifini cör -

dük. Yol üıerlnde 6,000 asker vardı. 

Bunların ara.sına alacalı bir bombanın 

büyük bir fclike&.e ~bt'p olacaiı mu· 

hak.kaktı. Ne yapacatımız.ı Ş&Şll'mış -

tık. İşte o sırada Çavu · Françın tay. 

yarest yctittl. iter iki tayyare arasın

da müthlt blr mücadl"le başladı. 

A2 sonra Alman tayyaresi bir kaç 

yuı metro ileriye düştü.» 

Frane, blllhare birçok Alman tay

yaresi dU~urmlyc muvaffak olmuştur. 

l'mumi harpte, Alman tayyareleri

nin birçokları a\•cı iaburlarının tüfek 
atf'~ilr- dü~ürülmüşıil. 

Almanların en '"esur tayyarecileri 
Baron Rihtortndir. DU-:ıirdüğü Fran

sız tayyarelt>ıln .• ı sa)·L"'l rllldeıı faz

ladır. Buna mukabil Fransız tayyare 

yDıba 1~1 Guyot>ıner yptmiş Alman 

tayyar('si <lu:şıi:mıü. tur. 

Rlhtofe-n dt>, Guynemer de harbin. 

ı;onlarında du:jerek öldültr. 

Varşova 
radyosu 
spikeri 
Nasıl öldü ?I 

tı:Pöti Pari§ien.1 in bir muharriri Var
fOV&nın kahra.m:ı.nhlı hakkında şu 

misali daha anlatıyor: 

cŞrhir, 1 eylülde bombardıman e -
dllmeie başlandı. Praga mahallesi üc; 
•iln lrind<' bir yang-ın sahasına döndıi. 
10 e,-litldt' iki büyük aske-ri hastane -
nin iıı.e.rine- obıislcr, bo.mba_lar yalı : 1 
yordu. IUaiye yang-ını sondurmekten a

ei7: kald1. Yaralı askrrltrin hali pek feci 
idi. A1aklar1 k61Jml, askrrler, kori -
dorlarda stirü.ne-re.k dı. arı cıkmıya Qa· 

Iı~ıyorlardı. Birrokları pe-nrrrelerden 
bahteye atlıyorlardı. 

c25 eylôlde mü.himma& 'ukenmiştl. 

27' eylülde, General Rumel, şehri tes
lim«> karar verdi. Başka da çaresi yok
tu. Cünkü binaların yüzde 5 l tama -
mile, :r~c 70 i de kısmen harap ol -
muştu. 36,000 asker, 40,000 e yakın si
vil ölmüş veya yaralanmıştı. Caddeler, 
meydanlar ee§eUe dolu JdJ. Bunun tçln
dlr ki AJman ordusu kumandanı, şe.bre 
dühuJtl birkaç l"ÜD tehire mecbur oldu. 

• Vaı::;ova radyosunun splkerl kah
ramanca ölmü.ştör. Spiker, müdafllere 
müdafilerin •ayreilnt arttırmak için 

mikrofonun Onünde söz söylerken bi· 
nanın pencereslnden içeri ciren ve 
südyonun ortasında. patlıyan bir obiis 

parc;asile aiır surette yaralanmış ve: 
«Ölmezden evvel bütün dUnya mil -
Jetlerine son sözümü söylüyorum: Po
lonyayı kurtaru112!.• dlyfre.k düşmüş 

ve öJmüstür.» 

----00>----

Doldurulmuş Kuşlar Jliıı~ıl 
Muhafaza Olunur? 

Doldurulmu.ş kuşları, böceklerden 
muhafaza ic;in bir formlil: 100 gram 
su, 0.7 snntigı·am arseıııkı 15 gram 11ap. 
Bunları iyıce karıştırdıktan sonra bir 
fırta ile tüylerin üz.erine sürmeli ..• 

HARP MADAL YESİ 

Bronz bir salip, iki süngü ve 
aıltı santimetre kırmızı ve yeşil 
kordela ... İşte harp madalyesi, ce-
sar.,~in sembolü ... Bu küçük yıl -
dız sank;: ·Beni taşıyan adama 
diık'kat..e bakınız. O, hayatını mem
leketin müdafaası ıçin tehlikeye 
koymuş bir vatanperverdir .• De
mek i91er Umumi harpte miiyon
larca harp sah'bi vcrhdi. 

Sen nehrinır. keıı.annda bulunan
1 

Fransız darphanesi yeni harlıe 

mahsus harp madalye1eri yapmak-· 
la mcşgu.\. A:ı;:yelcrde 200 den 
fazla kadın ve amele çal1'jıyor. :Elv
vela bronz levhaları kesiyorlar, j 
küçük parça:ara ayırıyorlar, soıı.ra, 
salip şeklini veriyorlar. Günde en 
az• 800 madalya yapılıyor ve be-
heri 10 fraıı.ga mal oluyor. 

29 tsTtLA 
• 

Fransa, 29 defa jenmenJerin isti.
l'iısına uğ"·aınıştır. Şark ~ şimal 

viliiyetJ.eri 29 defa Alıman çi21me
leri tarafından çiğnenmiştir. 

Bu yerlerdeki bazı binaların ü-....... ······· ., .... 
Harp 

hi1eleri 
Top ara.balaruıı, otomobilleri mas

kelemek usulü umuıni harple idei ol
du. Sonra tarassut yerleri de askeri bi
nalar da maskelenmiye başladı. Fransu: 
la.r Almanla.rtn işgali altında bulunan 
yerlere clrdiklerl uman şa.şı.rdılar. Al
manların yalnız top arabaJarını otomo
bllleri de-ji1 btiyUk tahta vt>ya k~ten ku. 

maştan yaptıkları levhalarla tarassut 
mahalle-rini. hatta taras:sut memurla
nnın mu13-mbalarını da maskeledtkle
rini cOrdlller. At~ambalar. yeşil renk
le ve aj"aç dalları. yaprakları teklin
de boyanıyordu. Tara~sut memurlan 
bir aia<'tn üstüne ('ıktıkları zaman u
%aktan farkolunoıuyordu. 

DWjma.n; ıayyareleri vasd.asiJe ke
şifler yapbrıyor. mermilerin düştüğü 
yerleri tayin ctUrlyordu. Fransızlar 

buna. da bir care buldular. Büyük mu
şambaların üzerine boya Ue deltkJer 
yaptılar; sonra bu muşambaları, siner· 
lerin ilerisine l!lerdUer. Bu suretle ba
Jrlki siperleri lop al"flnden kormnıya 
muvaffak oldular. 

TANK TUZAKLARI 
Derin ('Uka.rlar kaulıyor, üstleri 

maskeli örtülerle kapattlıyordu. Tank-

!ar, bunun ür.e-rlne l"tlir ceım~ ~ku
ra J•l•arlanıyordu. 

zeruı.ıe bu ~tllılları hat rlatan ]fi' 
haıfar var. İşte bir tanesi. 

BEYAZ EV 

1720 yapiımıştır. 1615 te prııS 
ya.lıl.ar tarafından yagına edilıll~ 
1816 da Ruslar tarafmdan y ·ıl 
mlştır. g;: 

1835 te tdkrar yapılıını~tır. 1 0 
de Bavyera askerleri tarafı'ldl 
yağıma e<lbmış ve ya'-ı1mıştır. • 

1877 de üçüncü defa olarcd< );ı 
nirlen yapümış, fa.kat 1914 - 1 rıı 
de A..ımanların attılUarı gü!lele 
harap olmuştur. . , 

1920 de dördüncü defa olara1' l 
pıJıınıştır. f!.• 

Bu ev saıhiplerinin m~mle~ ~ 
!erine, yurtlanna karşı gusterd ,~ 
!eri bu alak~yı, ba~lılığı hlY'-el ,~ 
takdirle karşılamaımak kabı! 111 

TELGRAFA CEVAP 

At.!.'an.tiğirı. uzaık b.r yerinde ~ 
lunan küçük bir İngillz müstfll' ~ 
lekesi valisi, 2 eylülde harici) 
nezaretiııxlen şu '.e\J:rafı aı.r: j~ 

•Harp başladı. Düşman tebaa>' 
n<!'Zaret al tınıda bu·u-,cturunuZ.·'. .ı 

3 e)"IÜI günü validen ha' cıı 
nezare~ine cevap g€-lir; ı;tl 

•4 İrlandalı, 6 Amerikalı, 3 ı 
zilyah, 12 Çinı•. 2 Goatemalıilı~ 
Alman, 1 Fransız, 2 Belçilkalı. 4...e 
J.aııdalı, 6 İtaılyan, 3 Rus, 2 'fuı;•• 
lav, 1 Yunanlı, 2 Türk, 3 NJ.li11 

•. 
l İranlı nezar.:t altma aldun. :ı,ıı 
fen hangilerinin d.üsınan ıe.ıı:ıs> 
Jll('n~u·p olıd~armı bildir.ı:-:Z··' 

YENİ İHTİRALAR 

Amerikan matftıuatı, biorç()k Jl1 
ter.ilerin a'.ıcı ve verici tele,·ıı ·. 

tiC 
beratı aldıklarım ve yakın 8 

' . 1 
bundan Ç'Ok is' ifade edileceğitıl' 
zıyorlar. Televiziyor yeni heriı 
yeni si!Mrlarından biri olacaJ;tıf· 

Bundan ba.şka, gtnç bir nıılb 
dis, rarl]'Q ile sevk ve idare olıl ~ 
nan, istenj]er> yere bomba at.8° 
torpil keşfctımiştir. 

Bir muhteri de. ses içinde ıı{• 
bir pl'.ıatun düşman hatların~ 
bılmesini temin C>dcn bir ale 'ı1 
m1'j:.or. Küçük bir ziya, pilota 
karlar yükscldilile bulunduğıl 
mevlkiini göst.errr.ektcdir. ~ 

Şikagolou Allier Arnhay adl~ ~ 
rui de bir televiz~n dfuıbünıl 
etmiştir. Pilotlar bu dürbiin .''f 
sıtasiJe ve sise rağmen zemin1 • 

rebilıınek:tooir. 

Alman 
muhteriine 

tavsiye 
İnbiğin başına geÇ·I 
fakat harp için çalı! 

Almanların Jhtlrn. kudret ve 1'" 
d' yctleri malümdur. Pratik ,aJl:ı1 1 tİ_ 

ileri bir millet olduklarına supfıt" /. 
tur. Fakat 1imdi Almanya )larP if 
dedir. Bu nevi ihtirafar icin s;ırf~ıtl 
zekıi ve kudretin harp i('in t.akiP 

1
,, 

emellere hasr('dtlmrsi i~tf'nrtı"lı: ıtl 
Bir ıazet.e şunJarı yazıyor: I 
Alman muht<'rilcri lmbJkh''~ıı' , .. ,,,,. 

b~ını geçiniz!... AJman ..-ı 1-
mubte-rilcri.ne verif('n bu e-ıniflt! ,t 
zumsuz şeyler icadı.na çah$Dlak1' I 
hude vakit l'eçlrmemeleri ta,·sı~·t 
nu1or. 

"'' Ber.rverks Zeitun&' l'•ıetetd t 
söylüyor: «İlk evvel harbJ idaJJ)t ,ı! 
ıı:a.ferle neUce.lenmeslnc yarıyac•"lfıı~ 
)er icadına cayrei etmeliyiz. J'fO • 

lerin şeklini deiistlrmtye, ekoıt-~ı 
miye.. balıkların pullıırmı aylkl r 
Jstridyelerin kabuklarJnı kolaY~~ 
Jl'UJ'• yanyacak. m.aklneJer . ııt' 
hasredecek vaklimlz yok. Nazi .ı, 1 
mütehassısları 7i1ecek mesele"~,ıtır 
allU:k eden teYlerle megul 0JJ11' ,J 
lar. Meseli odundan şeker ve 1 15 
karmanm usulünü bulınalıd1rıat· ,. 
dan sonra cl7ecek ve lskin 1Jl t 
•eJ.11'. Kumaş yapmak tein yeni ~ 
blr iplik icat etmelidir. Evierilt ' 
dan ve demirden başka birtt1 
malı.dırlar .. » 

En Çok Konuşul~" 
Lisaular , ... 

('iner konuşanların say•"' 9"· 
dur. Sonra ing-lli%Ce cellr: zOO· ıalı1 
R.u.'iea konuşanlar 14.Q nıUY01•· 
100 mil7on, almanr.a 80 rnt11°1~lf' 
sızca '10 milyon, ispanyoJcJ. 78 

60 f 
japnnca 65 mıtyon, portt-kiı<"e 
yon, iıalyanc"4 50 milyon ... 
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1 BiZDE iLK T AHTELBAHIR l 

Osmanlı Nazırlarının ihmal ettiği 
hu silah Müstecip onbaşının 
Güllesile kazanılmış oldu 

Gzao: RAIUtİ YAGIZ 1 

, 1ıııparatorluk z:ımanında mem -
~et' 
ııı. l!ııızın ihmal cdrkn bırçok 
v Urlar ara.mda dona • .ma en za
~tnı teşKJ edıyord u. Bı. ihrna 
~ ~ O k.ıdar genış, o ka.1.lr şü
ı,. ~11~ iC ki, Abduı5.z_zın bu tun 
~ıatına rağmen mem.leıwte o 

' .. 

_anın Avrupa devlet. • arasın
' tktncUıği kazanan bır donanma 
~'l.i &:ıınt"l ni Abdu.ı:ıamıdin otuz 
y~eilk mutl3'k ve kôtu idaresi 
ltı a bu k.yme'.li m ... faa un

r~~~ Halıçte zmcıre bağlı tuta- ı 
hır killıııe'.e§tırmiş, anca:ıc hafif I 
h İtıınıı hurda halinde meşruti -

Türk donanma.sının J'enl vihttlerlnden: &Batıray» 

( devreylemi§tL 
la tlihaı ve Terakki ilk zaman -
l'irl'da donanma!Ya ehemmiyeot ve
... glbi davrandı. Meşrutıyetin ılk 
""n . . 
llt;ı ~nele memleke~te bir donan-
ı CEınııyeti tesis edildı. Gemı ın
rQ.tiJ.e meşhur İngiliz, Alman ve 
le "atısız tezgahlarına tetkik heyet
~-gönderildi. Ha:.k, donanma ia
'- ını bol bol öderken bu heyet -
'"r: 

~ ._ En acele siparişlerin mem -
ıır:ıe gıılmesi yıl mese..csld..ir. Ha-

arı.ııı alalım! 

~rın; .leri sürerek Alman do
~ asından çüruğe ç.karıl.mış 

la baros ile Turgud zırhlılarını 
totın a'.dılar. Da.kan harb.Pe bu ı 

1ii vaıtııtlerle kurı.lu bır don.ın
llıa ile · d"k gıv ı .• 

1 
llaJ3ı:an dt>niz muharebelermin 

! eyhiınıze inkişafında gos.erılen 
~er· la ı S(>heplerdeıı bırısi o zaman-
ı:a Elen donanmasında mevcut 
!ah tahtelbahir, Delfin oldu. Bu 
k telbahirin Osmanlı donanma 

0 
ı;:nanc1anına yaptığı kDrku tesiri 

da aııia~ ehemmıyetli idi ki, Nara-
deırııır üstünde bulunan donan

~a denızaltı Ioookusile huruç yap:ı-
~Y<ır, ııımurni karargahın zorile 

~.aı>ı~ huruç.larda da destroyer 

1~1.ill&ını Boğaz ağzında bu tek 
bil'.,ıı düşman materyaline bekçi 

:ııilmnaltla filoyu hafif dıişürü -
rd.u. 

g ıllaikan haııbi!.e büyük harp ara
~aki bir senelik fasılada, Bal-
ti ~ de.niz harbinin raporlannı gözl 
~ull<! ~bnıya.n nazırla.r büyük harp 
eb ltye,ınde denız silahlar;nın en 
~ ~ıyetli mevzuunu teşkü e -
~n (talıtejbahır) işi .ıe hıç te 
b gı.1 olmadılar. Donanma; har-

l"'ı . lan ~ rış sıras..ııda o zaman A an.-
ta:;.,_. b . k"" l el lla ·n ır conrı va; ıı ı e mey a-
llı- getirdiği ittıfa.'kın maddelerı 
Ilı ~1lldakı (harp malzemesi ver -
~) işinde tah~e'bahir meselesı 
~e nauın itlbare alınmamış, 
d • dogrusu günün mevzuu ol-
ugu ha.ide ihmal cdihniştı. 

~-~altat, haı1be girdikten sonra 
t:'.1' talihi, da.ha doğrusu Tüne 
~l'Çuların.ın dünya harp tarihle
~ 8Üll&'..erile yazdıkları sahife
~~ ÜsınarıJı donanmasına iEk tah
'ıtt alır; de temin eden biricik va-

Oldu .• 

masımı ve tebdiline de sebep teş· J 

ki: etti. Yeni kwnarıdan, İngllız 
runirali Dörobek; vazıf.eyi alaralk 
Boğaza geldiği gün mart 1915 le 
Bogazın böyle zorla ve zırhlı hü
cumlarile geçilemiyeceğini itk gö
rUŞ'e k&Stirerek bu suların denizal
tı yo:ile açılmasını tasarladı, ka

rar verdi. Bu kararı taijbik için de 
uç Fransız ve 14 İr>gılız ıahtelba

hırlerinden mürek.kep bir filotıfüı 
komodor Brodey kumandasında 

Boğazı geçmeğe memur etti. 

18 mart 1915 (5 mart 1331) günü; 

yine gösteriş ve Boğaz topçula - ı 
rını aldatmak üzere zırh~ılar;a ya
pılan bir hücum sırasında Kum
kale önler.nele den.ze da,an 17 ta.h.
telba<!ıır!.k gizil filo Boğazı geç -
meğe kcyurlu. 

O zaman Boğaz kııımandan.ı olan 
Alman a:mriali Ozidom; tah t.elha
hir ..ere karşı mani tedbirler olaraik\ 
Boğazın en dar yerme bir ağ ma
nia kuımuş, numaralarla göste -
rllen mayin tarlalan tesis etmişlL 
Fakat bunlar gayri ka.fi idiler. 

Başta komodor Brodey'in E 13 
tahteltbahıri ilerliyor, bunun 100 
me:re i.erisinde ise Fransız Safhir 
tahtelbahiri pişdarlık ediyordu. 
Ağ mani ya!kininde keskin bir 

dönü§Ü beceremiyen Fransız öncü 
taıhtebıllıiri mayin tarlalarına da.r 
dı.. Bir infüfilc tahtelbahirin ön 
kısmını parçaladı. Suyun üzerine 
çıkmağa mecbur oldu. Bu çrkış 
Türık topçullr•nı !kaz etti. Boğaz 1 
sırtlanndaki D 3 batarya'an tah
telbalıire a leş ac;ıtı, batırdı. 

Fransız tahtelbahiri o gün ta -
l1hsizl!kle yüz yüze gelrniş:erdi. 

Safhır'in tahribi sırasında tahtel
bahir kolunda i'erleyen Turku -
vaz tah'.elbahirin,n amonyak de-........... _ .. ___ _ 
1TAKS-Mi 
ı Sincmıısı t 
iHARP'i 
ı ı 
+CHARLES BOYER-+ 
f ANNA BELLA f 
ı .. ~ ı 

~i~~ğ:z mubare!"elerinin en __ c'.~~ ! t TURKvE ; 
4talt>i ~ korkunç zamanı, buyu I + Görülmemiş muv&ffakiyetle + 
tına n ılk _yt!ı o~ _1914 - 1915 mar-, ı devam ediyor. ı 
l.!li ı:ad~f etmıştı .. 1tılıU cl_evlel:- 1 + Ayrca: Yeni EKLER JUR.~AL+ 
hııt ç k guveııdıklerı bınn~ı sınıf ı ı Bugün saaıt 1 ve 2,30 da ucuz : 

1ı4ıar ·ıe ,_, ·· •-1-lıı p gemı rua.ıen mure""'ep + Halk sinemaları + 
h;aızeıın deniz fıı'ka.lannı Boğaza ı ha1k seansları ı 
k c'U'ı?ı ettirmişl1'r, Amiral 3oşon ..... _. .. _ .. __ •---
'<nı • ....., 

tıı -"'asındaki Osmanlı donan-
~ı b 

ı:ı - _ u saldınş kar:şı<ıncla ancak 
• U.tllkdere önündoki clemir yerin-! 
~~n N 
&iıı· araya hareket etmek tabiye-
ı~;!, kul'.anmış, Bo~az mıiharebe
So ··lin büyük yükü. Çan.akkalenin 
~~sırtlarında hesaplı gülle har
l'~k ınecbuıiyetile tahdit edilen 
ı. • topçular;nın şehamet sahife
"'tı nı 
~· eydana getiren Tül'k top -
~nı.n bu tane ile kullanrna1c 
le urıyelfnde bulundukları gül

d""~~en~zciltklerile meşhur itiaf 
b.ı:ı::ı lerınln donanmalarını Bo -
11.ı a durdurdu. Bu tevkif, itilaf 

lıQ~~l\ırıası kuınandanın•n kendi ~E~.<?L ~f~ ~ ııa.ç bakımı 
~i tarafından ltıı.ba ui!ra _ 1c11zellıgın en bırwcı şartıdır. 

poları delirımi.ş, içindeki hava :re
hirlenmeğe başlamıştı. 

Suvarı bu vazıyet karşısında kc
modora telsi-zle: 

- Depolarım delindi, suyun ü
zerine çıkacağım! 
Haberını vererek D. 3 Osmanlı 

bataryası yakınlarında, sarı sığ

hk..arda biroen.bıre suyun üzenne 
çJ<tı .. 

Türk topçıı'arından Müstecip on
başının tıopu bu bırdenbıre beliren 
diışman taıhtelbaıhirıne ilk mer -
mıyı altı .. Turt'rnvazın yanıhaşında 
büyük bir su sütunu yükselten 
merrnı Fran.,ız suvari ile mürette
baı ı konkudan çıldırıtacak ha._e ge
tırdi. Mermı aJ:ta parçalanarak 
suların içjne gömülaneği muvaf..k 
bulıınıyan Turkuvaz süvarisi, tah
tell>aıhirin preskopu yanındaki 

gönderine teslim alameti olaın beyaz 
hir bayrak Ç'·kti. 

Müstecip or.Jbaşı i.'.e batarya ef
radı derhal sahLıe koştular .. Sığ -
lığa sokulan tahtelbahiri tüfek ve 
l'cp nam.Iı.llannın tehdidi altında 

bııJ.uııduraraık yakine getirdi...er, ve 
ırulann içinde koşarak ıes;i:m işa
re: i VE ren g"miyi i.stikbal ve zap-
~tt~e~ · 

O günkü Boğazı suyun dibinde 
geçme hareketi düşman filosuna 
tam 13 gemiye mal otmuş, bunla
rın b:r k.smı topçulann ateşi i~ 
diğer kısmı da cereyanların tesi
rile tahrip edilmi§, karaya vunmuş, 
m~volanuşlaııc!L 

* 
Başkumarl'dan vekili Errver paşa 

Boğaz kumandanlığından a.rlığı 

t,elgrafta bir 1aıhte.ba.hırin esir e
dildiğin·i öğrenince sevin.cinden çıl-, 
g.na döllmuştu .. Derhal bir emir- 1 

le bu tah.ellıa:lıirin lstani.:ıula ge- 1 

tiri•.me<>ini bild.rdi. Tu~kuvaz bir 
deı.· royerin yooeğlne veri.ere~ İs

tanhula g'tirildi.. Halice çekı.di. 1 
Burada tamirden son.ra Enver Pa
şa ile hüklımet erkanı ve nazır -

1 
lar n huzurunda HaLçte ş'ımd:ki 

valide k•zağı önünde vaftiz ad> ıdi, 
gcımiye bunu ateşe tutan ropçu on 
başıs•nın ismi veri!ıdi. 

Bu esir tah..e.baltir, isim konmai 
meras.aIDni müt.eakıp o zaman, bah
riye nezaretile <kınanma kwnan
danlığı.nın yalvarırcasına ısrarla -
rına karşı Ahnany a nezıdinde te -
şc!bbüsler yapan hükfmıetin mu
vaffak oluşuyla tek taıhteJba -
hirden mahrum bulunan Osman:lı 
donanımas•na merasimle i!lıak e
dildi. 

Müstec\p ot>bll§ı hanbin nihaye
tine kadar ömrünü tamirden taımi
re girmekle geç:rdi. Düşman tclı
telbahiri Maımarayı cehenneme 
çevirir ta İst.aıı.bula, saray ön!.er:.ne 
kadar gelir.ken Osmanlı donanmasi 
aciz içinde çırpınıyor, ta1l ~Jbahir
sizllk yüzünden hiçıbir harelı<ette 
bu.unarnıyordu. 

Mütareke y•llarında Müsteci p 
onbaşı tahtdib.1ılıiri işga l kuvvet
leri tarafından (aidiyeti müna~e})e.. 
tile) doııa.ımıadan alınarak giiı:.ii • 
rüldü. 

* İşte, biroe; donamnam,zda ille 
tahte:ibaılıir yine ken.di topçuları -
mızın gayrE"tile böyle belirmiş, bu 
akıbe-te uğrıyarak tekrar elımiııden 
alınmı§tır. 

RAHMİ YACIZ 

Kestane, 
S ı cak 

Kesfanel. .. 
Ke-stanenln irJ5J de, ufai'ı da 

çiy yenmez. Tabii k uzu kestane-
leri mUstesna-

Kestane sıcak sıcak veya so -
tuk yenlJlr. Kestane şek<'rlemcsi
nin lzezetlne doyulmaL B~ı.de kes· 
tane ya kavrulur, ya da haşlanır. 
Halbuki Avrupalılar kf'!'ttanenin 
çorbasını, ezmesini, basdisinl, re
çeJinl, Uih ... ' yaparlar. Şekerle ve 
tuzla yerler. 

Fskl devirlerde kestane killclt 
pişirilirdi ve çok lezzetU olurdu. 
Şimdi l'1iie saç lizerinde ı>L'lırUi -
yor. 

Ktitanelerf dı' kabuğunu rakı 

ile hafifçfı çlulikten sonra beş 

dakik ı. kadar fırında tutulur veya 

soiuk su tclndc bırakılırsa ka
bukları kolay soyulur. 

Ke!jtaneler suda haşlanırken bi
raz vanilya koymalıdır ve yirmi 
beş dakika kadar kaynatmahdır. 

KES\'ANE ÇORBASI- Kes -
taneler suda iyice haıı;;,tandıktan 

sonra dış ve iç kabukları soyu
lur; iyice nlllr, et ıuyu veya süt 
ve ceviz büyı.iklutunde bir tere· 
yatı parçası karıştırılarak yirmi 
dakika kadar kaynatılır. Sonra kı 
r.armış ekmek parçaları kat.ar ak 
yenilir. 

KESTANE PtlRESİ.- Etsu7u 
karı"thnhr, p iliç luz:artması . av 
etleri veya koyu.n kı.il ba.:tllsa lle 
be;aber yenilir. 

KESTANE BASTISI.- tlç çe1· 
rek saat kadar suda ha~lanır. Ka
bukları soyulur ve yağda kır.ar

tılır, üzerine etsuyu il.ive olunur. 
KESTANE TATLISI~ Baş -

)andıktan Mtnra süt, şeker ve: va
nl1ya karı,tırllarak bir tatım kav
natıhr. Sonra ezilir Ye üzerine 
kre-m dökülür. 

Avrupalılar, kavrulmu1 ltf"!lta

ne1"ri süt, kahve, cikolata. bcyaı 
p.rap içerken de 7erler-

CJsus Ka lınıar 
( 4 üncü sahifeden devam) 

iBu s:rada Prusya zenginlerinde;ı 
Kont Henke l dö Donersrnark'Ja ta
nıştı. Kont, milyonlannı güzel ka
dının uğrur.da fedaya hazır oldu
ğunu söyledi. Paiva kocasından 

ayrıldı. Kont Hernkel, B:Smarkın 

yeğeni idi. MaTki2ıle beraber yaşa
mıya başladı. Güzel kadının Al· 
manya heszı'.:ıına caswluğu bu su· 
retle başlaıdı. Bir gece, açlık'. an 
üzerine uzandığı kanepenin bu -
}unduğu yere muhteşem bir saray 
yaptırdı . Duvarlarını, tavanlarını 

en meşhur ressamlar;n levhala -
rile siisletti. 

1870 de kont PaTisi terke mec -
bur oldu. Paiva da b~rı:.ber gıtti. 
Almanyada evlendiler. !{on', hiz
me-tler1n,:. mükilfaten prens ünva
n,nı alc:IL Tnb.i karısı da prenı;es 
oldu. Muharebeden sonra tekrar 
Parise geldi.er. Şanzclize cadde -
sindru<i muhteşem sarayda yaşa
mıya başladılar. Ziyafetler, suva· 
reler veriyorlar, yine evve'.ki g:bi 
casusluk! a devam edıyorlaroı. 

Framrz zabıtası bunu farketti. 
Berline gönderdikleri bir raporu 
ele geçirdt Prens ve preııs$İ Pa-

Bir ŞikA)etim ! 

Var, LOtfen 
Yazar mısın ız? 

(5 inci sahifeden devam) 

Muhatabrma şunu söyledim: 
- s:ze yalan sö_ylemeğe mcc -

bur değilim .. Şahsi menfaate de 
asla alet olmıyacak kadar dürüst 
bir karakter sahibi olduğumu da 
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Bugün L A L E Sinemasında 
HENRY BATAİLLE'in en büyük piyesi 
V1CTOR FRANCEN - ANNİE DUGAUX'un 

eşsiz şaheseri 

CILGIN BAKİRE 
' Ümitsiz bir aıkın dir.mez ıztırabını, ·bakir ibir ihtirı:sın 'büyuk gü-

naıh:r.ı, öldürücü bir rekabelın derin hicranını yaşatan bir hayat 
faciasıdır. 

İlaveten: Karada, denizde, havada bir haftalık son harp raporu 
ve Renkli M İ K İ 

Bugün saat 1 ve 2,3' da ucuz !l'a-.~t:.iniieiiıleiiiriiı.•mıc:ım•mıııi 

her halde takdır ed~rs'niz. Siz, bir 1 ![llllmam•••_.. 
kere şeflcr;nize, memurlar1t.ıza, si- T f J 
ze ızah E"l'iğ.m noktaları sorun ba- Seneni.1 ·~inci büyt.k ürk i mi 
kalını ne cevap verecekler?. 

Makul düş:inen bu zat, fikrimi 
kabul etti. 

- O halde, gidip derhal bu cep
.heden tetkik edeyim, dedt 

Ayrılırken, ıkendis.ne şunu 5Öy
led!m: 

- Eğer, yazımm yanl:ş olduğu

nu i:sbat edersc-niz, muessesenizde 
meccanen üç ay müddetle yardımcı 
bir işçi olarak çalışacağıma senet 
vereyim .. 
GÜlü.ıük. Ben ilave ettim: 
- Ciddi söylüyorum, yanılış ol

duğunu isbat edin:z ve ya"n lut
fen, beni te"efonla haberdar edi
niz. Hem, derhal, is'.ediğin'z şekil
de koskoca bir tekzip mek'ubu 
neşredeyim, hem de, y3rından iti
baren, müessesenizde üç ay müd
detle meccanen bir işçi olarak ça
lışayım .. 

Bu harikU:acle hüsnüniyet sa -
bibi, samiımi ve faziletli dost in
sanla, an· aşarak ayrıldık. 

Dayanılmaz c. •· :cede €ğlen·eli bir kahkaha tufanıdır. 

m;;~;;;;~~;;;;;;;;~~;;-. 

MELEK Sinemasın ı n gö ı terdiği ve bil· 
t lln Is lan bul Halkı nın z av kle 

seyreıtiğ l 

Senenin en güzel ve en nefis Şaheserler: n 1en 

ÇIKMAZ SOKAK 
' Filmini henüz 11örmemİfHniz, a cele ed:n 

Baş Rollerde : 
CORRİ1'"E LUCBATRE - AN1'"TE Dt:CAl:X 

Filme llivt olarak: ANKARA"DA CUlUHl"Rİ'lET BAYRA.)U 
Bqü.n saat 1 ve 2.30 da matineler ten:ıllithdır. 

Er'.esi gün. daha ertesi gün hiç 
bır ses çıkmadı. Beni y.•laııcı çıka
racaık t~lefonu bekliyordum. Doğ-
ru yazım, beni, üç ay, o müessesede ~h:::'.:~~~~~::ı:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fahri ça !ışına ktan kurtarmıştı. Ses ~-~ı:ı:ım::ı;;mmı::::ıı::ı:m::::ım•••••••••m~ııı:•ıı:ı:ı•ı•••I! 
ç•kmatlı amma, o vaz'feperver in-
sanın, kentl:>iııden hakikati ~'z
lemeğe yelten.en maiye\inceki in
sanlarla nekadar çok gürü tü et
tiğini kulakl&rımın çın çın ötme -
sinden anlamışt•m. 

BÜYÜK ve GÖRÜLMEMİŞ FILİMLERİN SERİSİ 

AKARY A Sinemasında 
Sinemacılığın yaratiliileccği en büyük l;!r eseri'e başladı. 

HARRİ BAUR'un PRlNCESSE PALEY 
ile beraber çevirdiği muazzam, Hi~i ve rnüEEslr 

A$K ve ŞÖHRET 
İş'e aZ:z okuyucular:m, ga~ete

lerdeki şikayet mevzularının iç ı1 yüzü budur. Görülüyor ki bu r!a
vada, gazeteye, okuyucu, ırlakadar 1 
daire veya müesseseye düşen, ha- i Şalıecerini •bugün bütün İs'an.'bul tıalkı görmeğe koşacaktır. 
kikaten nazik vazifeler vardır. Bu İlavete~: FOKS JURNAL SON dünya hav~dıs.e ı 

vazife"eri, hi9:erimize kapılmadan, !l·~~~~B~ug~ü~n~s~a~!~t~l~v~e~2~,~30~d~,~~te~n~z~il~a~l~ı ~m~a~t~in~e~l~a~.~~~~~~~ 
hey...:anLanmadan, mübalağaya .: 
sapmadan, hüsnüniyetten uzaklaş
madan, hakikatleri iyice görerek 
yaparsak, vatandaşlık hizmetleri • 
mizi daha iyi görmüş oluruz. 

REŞAD FEYZİ 

Dr. Hafız Cemal 
(J .OKMAN BEKOI) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104: ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 

l\tua:vene saatler i: Pazar hariç her 
l''Jn 2,5 - 6. Salı, Cumartesi ıı ~ 2.S 

fıkaraya. Tel: 22398 

Her yemekten sonra günde 3 defa m un•azaman dişlerinizi fırçalayınız. -
Al AHI CE N ET • 
Yalnız İP EK Sinemasında Devam Ediyor 

İUve olarak: ANK.AKA'DA CUMBUllİYET BAYBAllD 

Bu&iin seanslar oaaı 12 - ı - f .15 - 6.30 Ye 9 d a (Dikkat) U Ye 2 ıeansl an lemllillıclır.) 

r isi terke davet e~ti. Güzel ka<lın:n \ıwmııı• .. ••••••••••••••••••••••••••••••ı•••••-· 
casusl·uk hayatı bu suretle niha • ------------------------------------------

yet bulmuş oldu. Bugün : s Ü M E R Sinemasında 

Cevaplar 
frtboy veu hırsızdır. 
Ahmet tamamile masumôuT: Eler 

o hırsız olmu;, olsaydı, d~er ilı;ünün 

i!adeleri yalan olması lh.zım gelirdi. 

Yalnız dördüncü cevabı doğru değil-

Bütün hasıılat rekorunu kıran ve .göıiilmern~ bir muvafiakiyeUe gösterilen Genç, Şirin, Sevimli ve 
Güzel Yıldız 

DEANNA DUR BİN' in 
-e n son, en mükemmel ve en fazla alkış1anan ve takdirle seyredilen 

İLK UVANIŞ 
dir: <Sıçan ve ben sirkat vaki olduğu neş'e genÇ'.ik, musik~ şarkı ve clans kaynağını lriz cle m utlaka gidip •görünüz. Keyif ve zevkle eg1'ene-
gün izmirde idik ... > cebiniz. İl!veten: EKLER J URNAL son dünya havadisleri. 
Şimdi Sıçanın ifadesini tahlil ede_ liı••••••• .. •••• Bugün saat 1 ve 2,30 da tenziliı'lı matineler ••••••••••••ıİ 

lim: Dördüncü cevabında Ahmed.in sô- 1-------------------------------------------

zünü ccrhediyor. o da masumdur. Bu Hafla SARAY 
Düıtabana gelince: Hırsızlığı İriboy Sinemasının 

Velinin yaptığını söylüyor. Ve Ahme

din kendisine yardımda bulunduğunu. 
iddia ediyor ki bunun hakikat ol.Jnadı
ğın1 biliyoruz. İriboy Velinin son ifa .. 

desi 7alandır. Yalnız üçü dotrudur. 

İRİBOY VELİNİN CEVAPLARI: 

Maawn olduğunu iddia ediyor. Son 

Qç cevabı doğrudur. Yalnız eben ma

sumum .•• • demesi yalandır. Ve hırı;ız 

odur. 

Görülmeımi.ş bir muvaffakıyetle göstermekte olıduğu ve Sinemanın ideli! çift artisti 

BARBARA STANWYCK ve JOHN BOLES 
tarafından yaratılan l:ıissl, müessir, ve heyecanlı sahnelerle dolu emsalsiz 

EBEDİYEN SENİNİM 
(STELLA DALLAS) 

Fi imini mutlaka gidip görünüz. Bütün annelerle kadınlann görme !eri Jazımgeren bir filimdir. Annelik 
aşkı mı? ... Yoklia ... aşkı ıını daha büyük? S~yircilerin kalplerini titre ten bir şaheser.. İlaveten: 

FOKS JURNAL ve Avrupa har.bi. 
Bugün saat 1 ve 2,30 da teıızıliıllı ma.t.ineler. 
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Londra ve Par:..,n en me~, .ır fabrikalarından gelen 
BAYANLAR i<;ı-ı de son maaa ve Yük""k Fanta,; 

MUŞAMBALAR Ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 

, MÜVEZZi ARANIYOI~ -
.İ.stanbillun her semtın~ gazete sat~cak muveaılere ih!Lyaç var, 

nakdi temınat ve hfuınıi ah!Alı: v""ika.n 1'8.I"lltr. İııtiyenlerın İetan
bul Ankara Cadd""i 99/1 Adalet han Ferdi Selek ı!An ve Tevzi bü
rosuna acele müracaat. 

Teşhır ed,lroekte ve gayet mü;a;t şerit ve ucuz fiatlarla satıl -
maktadır. Ç~~ ler tüken me<len e\n,·el ıhtiyacınızı 

.şirr1dıden te. n edit'ız. 
Karagümrük 

~~~~~~~~~~I 

Ortaokul 
Direktörlüğünden: 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
\~~~~~~~~~~~~-=-~~~~ 

Cınsi Mıı<tarı Mubammea % 7,5 E'"iltaıe 
bedeli lemin atı teldi aaati 

-ira Kr. Lira Kr. 

Fıçı mantal'I 212.000 adel •66' 349.80 Açılt Ek. H,30 
Kamyon 1 • auo 236.25 > 15 
!Zımpara ta11 

80 S/tn 250 > 3760 282.- Pazarlık 15,30 

1- Şartnameleri, mevcut fı~ı manta n nümunesi mucibince yukarıda milttan 

yazılı 3 kalem malzeme hizalarında ıösterllen usullerle satın alınacaktır. 

II- Muhammen bed•lleri, muvakkat teminatları, eksi1tme saat:eri hizalarında 

fUıiıdır. 

lll- Elaılltme 10/XI/939 Cuma Jüııli Kab•taıta LevaJW>l ve Mübayaat Sube
.oindeki ahın kolllİOJ'onunda yapılacaktır. 

iV- Şartnamıler her aüa SÖl.ü ııçen ıubeden paraıız ahnabileceii ıibi 

tıoı manta.n nümunesi de &örülebilir. 

V- İıteklllerin ekıiltme ivin tayin edilen lim ve •aotlerde " T,5 ıüvenme 
paralariı. birlikte mnkür komisyona ıelıneleri BAn olunur. •8859> 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiya Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

1- Merkez.imi& için azami 740 derecei ke•a!ette (1000) teN'ke benzin ile 
azami 890 dereoei keaa!ette (1000) teneke mazot alınacaktır. 

Be.miııJıı beher tanekeıinin tahmin bedeli 281 kuruştan ve mazotun beher 
k'nekesi de 1« kurut 90 santimden mahammtn tutarı (4259) liradır. 

ı- Ekailtme 16/11/939 Porıembe lilnü saat 14 dı Galatada Karamustafapa-
ıa eokatında mezktlr merkez satınalmakomisyonunda yapılacaktır. · 

3- Şartnameler merkezimiz levazundan parasız alınır. 
4- Elailtmo oçılt olacaktır. 

il- Muvakkat teınfnat parası 319 lira t3 kurtıJtur. 
il- Eluiltm01e clrecokler!n 1939 yılı Ticaret Odası vosikalarını gt;<termeleri 

ıarttır. (8925) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
A 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1- Muhat.aza memurları ihtiyacı ioiua. 422 çıft oi'ime açık eksiltmeye konul-

muıtur. 

2- Bunların muhammen fiab 3587 ve ilk teminatı da 270 Jiradır. 
S- Sartname ve nümuneleri komb1ondadır. Görülebilir. 
4- İatek!ilerln 17/11/939 Cuma l[ÜftÜ ıaat 11 de kanuni vesika vı teminat

larile Galata Rıhtım caddHi Veli Alemdar hanındaki komisyona gelmeleri. 
(898t) 

f 

Alınacak malın 

Cinıi 

Mikdarı 

adet 
Mubımnıen 

Fiat 
Lira 

Tutarı 

Lira 

Oer;:;hane sırası 100 ı' 1400) 

Muvakkat Te. 

Lire K. 

Ötı·etmen kürsüsü 1 1' 128) 114 50 -Y E K t) N 1828) 
Hazırlanan resim ve f8rbıamesi.ne ıöre okulumuz i(;in 7Ukarıda cins, miktar 

ve muhammen bedeli yazılı ilti kalem eoya açık ek.eiltm~ye konmuştur. Eksilt
me 15/XI/1939 Çarıamba l[(jnü ıaat 18 •da Liseler Muhasebeciliğ;nde yapıla

caktır. 
İsteklilerin 1939 yılına ait Ticaret Oda.at vesikaları ve en az bin liralık bu 

gibi iş yapbklarına ve iş 1aptıklar1 mil~eyl memnun ettiklerine dair bon
servis ve teminat makbuzlarile ınezlıttlr &On ve saatte komisyona resim ve ıart
nameyi görmek istiyenlerin de her ,un Okul İdaretlne ba~vurmala.rı. (8894) -

PAT ULLANINIZ 
Her türlü yanıkları kan çıbanlarını, meme iltihap• 

larını ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, 
akneler, ergenlikler, çocukların ve büyüklerin her 
türlü deri iltihaplarını tedavi edf'r. 

Devi t Demlryolları ve Limanları ı 
ltletme u. ld•re•I llinl•rı _ 

P.Iuhammcn bedeli 10500 lıra ola.n 30000 kıjQ kalafat işleri için ~ 97 safiyelfc 
kUlçe kurıun 9/ll/1939 Perşembe günil saat (15) on boşte Hııydarpaşada Gar 
bina<;ı dahilindclti komlsyon tara!ından kapalı zarf u~uhle satın alınacaktır. 

Bu ile girmek ı.stıyenlerin 787 lira 50 kuru~J ık muvakk.ıt temınat \ c kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfla :ını ayr.: gün saat { ı 4) 
on dörde k3rlar komısy• n reısLğıne vermelerl lizım<lır . 

, __ Bu işe- aıt ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılrnaktadıı·. (8829) 

Sahip ve ne~rıyatı idare eden B şmuharri.rl 
ETEM İZZET BENİCE 

U..ıldıjo ysı SON TELGRM' Matbu11 

f 

İ...tanbul tlı;-t.....,~r. İC'rı M~rrn;:·luiun
dıı.r·. 

:\.fahcuz ve 2004 No . lı k.ınuna tev
fikan paraya çe\TİlmPSine kano· veri
len ve taman11na (800) lira kıyınet tak- ı 
dir_ edile~ Şehren1ininde Eregli mahal
lesınde ropkapı caddf' intle kayden 
e--k i 353 yeni 465 ve nıtıhallen 383 ı 

nuınarayı ıni.irakkam ~g tarafı n1ü

teveffa İbrahim vrre;;e~iııin dükkanile 
menz i, sol ve ark11 tarafı Seyit ağanın 
menzili, arkası kahve dükk5nı, cep -
hesi Şehreınini cadde . .lr ın::ıhdut bir 
dükkiının nı sı f hisı-;e~i ;ıçık artbrnıaya 

konınuş olup 4/12/939 tarihine müsa
dif Pazartc~i günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairenıizde birinci açık arttır

ması icra ve arttırma bedeli mukadder 
kıymetten satışa çıkarılan hisseye mu
sip kıymetin ~ 75 ni bulduğu surette 
alıcısı üstüne bırakılacağı, aksi halde 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle tem
dit ve 19/12/939 tarih;ne tesadüf eden 
Salı tünü ayni saatte dairemizde ya
pılacak ikinci acık arttırmasında mez
kür gayrimenkul hissesi en çok arttıran 
üstünde bırakılacaktır. Satış peşin pa-
ra iledir. Arttırmaya girmek istiyenler 

takdir olunan kıymete nazaran satışa 

konan hisseye musip kıymetin % yecU 
buçuğu nisbetinde pey akçesi veya. 
millt bir bankanın teminat mektubu
nu vermeleri l&zımdır. Hakları tapu 
sicilleri1e sabit olmıyan ipotekli ala
cakhlarla dij:~r alBkadarların ve irti
fak hakkı ~ahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve ma..;erife dair olan id
dialarını ilan tarihindt>n itibaren yirmi 
gün zarfında evrııkı müspitelerile bir
likte d<.ıireınize bildirmeleri iktiza e
der Aksi takdirde hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 1 

pt\ylaşnıa.iıodan hariç kalırlar 

Satışa konan n1ezklır gayrunenkul 
hi!iseşinc mu.sıp biriknıiş bilcümle ver
gi mükf'llcfiyt.>ti ile dcllfıliye resmi 
bort;hıya n olınak \lı.t•rc satış bede
linden jsfifn olunur "r'irmi .f>ıpnc1ik va
kıf taviz lıPrteli alıcı.Y.1 ailtiı 

m-ye· 1Pz.k\Jr g"'yrııntıp
kul k-k k:ıth ve k6rgir ole C'C>phesı 

t ve zefll.-?11 c:ınf'ntc şap dö
cclı \'(' ta\·aı ı ise ahşrıp \·e kir mit a
lafr ngadır. İc:ind<' elektrik tesıc:.:ıtı 
vardır. Saha"" 24.00 n1('trcı ınl.-abb;'lı

dır Gilyrı nenkul kf"--ıcl· ınl' ihrlc oh.

nan k.n1 c d<'rhal veyJJ verilen ml..hlet 
içinde par~yı l'ennezıcoe tistte bırakma 
kat"drı f Jıoltınaı <ık kendisınden e\·vel 
en yüksek trklitte bulunan kimse 
arzt"tnıiş olduğu bedel ile almıya razı 

oulrsa ona olmaz~a \'eya bulunama:ısa 

Bu akıtamdan ilihart>n 

BEYOGLUNDA İMAM SOKAGINDA 

ıllemleketimizin tanınmış muganniyderlf' 
bir saz heyetile açılıyor. 

Gazino L U K A idaresindedir. 

İstanbul Dördiiacii İcra Memurluğundan : 
512 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup p~ır1Jya <;e\Tiln1t 

rar \'erHen ve tan1amına 1644 lira kıymet takdir edilen Dakırköy(.ııtıil 
tinlikte Fırın sokaiında 30 No. lı hane ve bahçenin tamaını açık :ı tt' 

vazedilnıiştir. 

Gayrinıenkulün ev~afı: Ahşap bahçe kapısından girili·ıce bir ı....ı-.rıj 

yeni inşa edilmiş, fakat tamamlannıamış olan binaya taş merdi-~·enle çıJ<,ı.lır 
nanın kapı.o;ından girilince bir sofa üzerinde dört oda bir heliıdan ibaret 01 

görülmüştür. 

Binanın altı henüz nlerdiven ve medhali yapıln1an1ı.ştıl'. \.e yarıı::ı • 
b~r b~drum halind.~r. Binanın dahill_ve hari~i _sıval~rı da kapı ·e pe~ce~ 
nın bır kısmı henuz yapılmamıştır. Bınada hıçbır tesısat mevcut değildır
nın önünde pasajın karşısında ikinci bir ahşap kapıdan bahçeye çıkılır. 13 
kapısı konulmamı,, ahşap harap bir baraka vardır. 

·ıl Hududu: Tapu senedine uygundur. Mesah.:ısı tapu iş';_ırın<1 na:ı:.anH1 1<. 

şından ibarettir. 
Takdiri kıymet: Gayrimenkulün bulunduğu mevki, şerefi. çaı-şı)·fl, 9" 

Yakınlıgı, ikmale muhtaç noksanları olduğu halde em13.k piyasası göıb11 

tutularak yapılmıştır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkul açık :.ırttı ~ 
konmuş olup 4/12/939 tarihine rastııyan Pazaı1esi günü saat 14 den 16 y:.ı 
dairemizde açık arttırma ile satılacaktll'. Arttırma bedeli muhaınmcn }c.ıY 
% 75 ini bu1dutu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzcr;nc ihale efd"' 
aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 1 ~ 
mltddeUc temdit edilerek 19/12/939 tarihine rastlıyan Salı gün il saat 1' 4' 
ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak \'C hu ik:int; 
tırmad<.. gayrin1enkul en çok arttıranın üzerine ihale edilf'cektiı. 

Sa1jı.ş peşindiı-t Taliplerin arttırma ya girn1ezden evYel -nuhaın,,ıl~n ~ 
tin "( 7.5 ğu nbbetindf' pc>y akçesi vermeled \'eya mılli bı"' hankanın te 
mekhılıunu ibraz etmeleri lilzımdır. Birikmiş vergiler}(' bf'i('diyc>ye ;ıit tcrı" 
tanıifiyc \'C dellülıyc l'C'Siınleri ve vakıf icare~ı satış b(dcluıf1c-n tC'nı 1 
Yirmi ::;enelik taviz bcde1i ınüşteriye .ıi ttir. 

2004 No. h icra ve iflfı.~ kanununun 126 ıncı nladdesinin 4 ünc.:ü fllc~ 
bu gayrjn)eııkııl üzerinde ipotekJi alacaklılar ile diı:::er aliıkadanının ,·e 1 

tıakkı sahıplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve nnısr::ıra dair ol:ın iddıP111 

bu iliinın ne .1 tarihinden llibaren yirmi gün tçindt· evrakı n li bitelerile b 
melE'rı ıcap eder. Aksi halde hakları tapu siC1lile teslJit olrrraü1k a. 1.ı beJ 
(JDY aşma ından harıç kalacakları \'e daha· fazla malılmat almak is'liy(·nh?l 

11 

11/939 ta~hinden itibaren herkesın gorebilıresı içır .J.~ık bul :ıdunı c tr ' 
arttırma şartnamesile 936/29 No. lu do~yasına rrür'lt.ıatıa ı ılin olurur 

ıs gür: müddf'Ue tekı·aı a ttı maya c;ı

karılarak en r;nıc arttıran üstunde hıra- l 
kılır ve ikı arttırma a ·ac;ındaki fark ve 
ge<;en gfınler için % bc~ten hesap olu
nacak faiz Ye diğer masarif aynca hük
me hacet k<.ılınaksızın memuriyetimiz.
ce e~ki alıcıdan tahsil olunur. 

Daha ı.iyade nıalU:nat ahnak 
yenler 9/11/939 tarihınden ıti

1 

daireınızde uçık \'e a!Ll bulundLI 
1 

cak arttırma şartnaıne ine ve 039. 
No. lı do~a!lına müracaatla 13ZıtJ1 
len mahinlat ve iztıhatı almış ,·e 1 
renmiş olacakları ilhn olunur. 939 

---

r-Şiddetli BAŞ ve DIŞ ağ. ılarını keser, ROMATİZMA, SiNiR, ADALE, BEL ağrılarına 
karşı bilhassa müessirdir. KIRIKLIGI, NEZLEYİ, SOGUK ALGINLIKLARINDAN 
mütevellit bütün ağrı, sızı ve sancılarını geçirir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Yuan: :\1. SAMİ KARAıtr.ı.. !\o. 135 

Türklerin kale gediklerindeki açtıkları 

rahneleri düşman hemen tamir ediyordu 
İsparator Kostaıılin Paleoloıı da ken· 

dl askerlerinin 11171"«1 ve ıecaatlnl ıah
rlk için büttın müdafaa mıntakalarını 
bizzat devir vo teftiş ederek müdafi
in.ln ileri ıeıen1erlle ve Avrupa mu
avin aakerJerinin kumandanlarile ko
nuşUyor ve bizzat kendisi libi dav -
ranmağa teıvik ediyordu. 

Müverrih Hammer, diyor ki; ıehir 
ahalisi o zamana kadar Osmanlıların 
yalnız ıehre karşı top ateşi etmekle ilt
tifa ederek hücuma kaklmağa cesaret 
edemiyeceklerine kanaat basıl etmiş

lerdi. Tehlikeli olan bu emniyet için
de ahaliden bir büyük kısmı kale be
denlerini terkcderek kendi hanelerine 
avdet etmiJlerdi. Başta imparator Kos
tantin olduğu halde bütiio ecnebi as
kerleri ve kumandanları da böyle dü-

1ünüyorlard2. 
Türklerin kale duvarlarında aetıkları 

ıediklerl imparator ve maiyeti asker
leri durmadan içi toprakla dolu se -
petlerle dolduruyorlardt. 

Fakat; Türkler ııecellri kale beden
lerıne hücum ederek bu sepetleri kan
calar vaeıtaaile çikiştiriyorlardı. 

Q..w.Jer otıında ııeceleri debşeili 

muharebeler oluyordu~ Hıristiyan as
kerler, sepetlerin ~aşlannda bekliyor
lar. Kale bedenlerine yaklaşan Türk 
askerlerine ok,, kılıç, Rum ateşi, taş, 

kızgın yat ilAh .•. abyor ve savuruyor
lardı. 

Türkler, ellerinde merdivenler ol
duiu halde kale bedenlerine yakla~ı -
yorlar ve merdivenleri dayıyarak her 
türlü ve cehennemi ateşe rağmen ge
diklere (ıkıyorlar, kancalarile sepet -
lerl çeklştırip bOJluk açmağa çalışı

yorlardı. 

Gedikler ağzında bu muharebeler tam 
elli ikı gü:ı durmadan devam etti. Mü
dafiin açılan gedikleri kapıyor ve Türk
ler geceleri acmağa çalı$ıyorlardı. Bu 
muharebeler çok kanlı oluyordu. Bil
hassa; kale bedenlerine n1erdivenlerle 
çıkış çok zordu. 

Bazan kale bedenine tek başına mer
divenle çıkan Türk eri karşısında bu
lunan yüzlerce düşmanla bir başına kı
lıç kılıca harbediyor ve nihayet delik 
de$ık olan vilcudile yuvarlanarak ar
kada$lannın üzerine dUşüyordu. 

Sur etrafında bulunan su hendekleri 
Türk tehit.lerile dolup boialıyordu. 

İstanbulun o vakil mevcut olan iki taraftar değilrli. Bu sebeple, Jüstin-
yüz bin nüfusundan eH silfth tutanlar yaniye kata tutuyordu. 
hep kalelerin müdafaasına sevkolun -
muştu. Kadınlar da birçok işlere memur 
olmuşlardı. 

İstanbul ahali.!i zaten bırbirine gir
mııti. Kiliselere dolarak, şark kilisesi, 
garp k~ı ka\·galan yapıyorlardı, 

Daha h~IA, ortodoskluk ve katoliklik 
kavgalarile uğraş1yorlardı. Bazıları da 
İstanbulu Türklere f.e.<::llm eyliyerek 
katoliklik bE:;I ndan kurtulma.ğa. sava
şıyordu. 

İmparator Kostantin Paleolog Dra
koza ve muavini JWtinyani, ve veziri 
Lokas Nota:ras ile müzakere ederek ge
rek askerin ve gerek ahalinin surlar -
dan ayrılınayıp kal kapılarını muha ... 
tauı. etmdl emreylemlıtl. 

Türk topları hOcumu umumiden ev .. 
vel Sen Rumen kapısının (Topkapı) 

serisinde bil;lük tıedikler açmıştı. 

Cenevizliler, derin bir hendek ka
zıp bunun gerisinde demetler ile yeni 
b.ir beden vücude aetirdiler. 

Jüstinyan.i, müdafiin kumandanla
rından 1la1iç surlarını mildafaa eden 
ve imparatorun başvekiH bulunan Lo
kas Notarast..an birkaç top istedise de 
mumaileyh Cenevizlilerin müdafaa et
tikleri yer içın topa lüzum olmadığını 
ileri sürdü. 

Jüstinyaninin bu şekilde aldığı ce
vap fena halde canını sıktı. İstediği 
topların HaUç için lüzumu olmadığını 
bildirdi. 

İt.llyan kumandanı ile Notaras ara
sındaki gürültü ve münakaşa uzadı. 

Nihayet imparator ikisinin arasına gi

rerek barıştırdı. 
Notaras, İtalyanlara ve bllhssa, ka

toliklere ve ikı kilisenin birleşmesine 

1Iatt.A Notaras, imparatora da kız .. 
gındı. Kendi vrken JüsUnyeniyi ken
di~ne muavin yaparak umum kuman

dayı oo:ı vermı.şt..ı. Kendi.si ise. yalnız 

lJa!iç kısm;!Jda bir cepheye kı: nanda 
ediyordu. 

Rumların kı~kançlığı, ahlak bozuk
luğundan ileri gelen elim ahval ve 
mağrurane hareketleri Jüstuıyaninin 

plAn.larını ekscrıya altıist etmeı,t"e kati 
geliyordu. 

lıtanbulun tahlisi için cansiperane 
çalışan yedi ecnebi kumandanı bulu -
nuyordu. BunJl_!S', maiyetleri askerle -
rile hıristiyanlık namına döğüşüyor .. 
lardı. 

Bu kumandanlar İtalyanın en nam
dar ceng~verlerinden olan garbin en 
muannit, pervasız şöva1ye1eri idiler. 

Bu İtalyan kumandanlarının isimleri . 
ıunlardı: -

Cl,anl Kare\u 
Paolo Bo~yardi 
Cıvani Formari 
Tomaso Selvatiko 

LUdeviko Gatelezio 
1r1erizio Katcneo 
Jan Li11iriyen. 

Dü:ı:manında bile gördüğü zekavet 
ve şecaati aUuşlamak şanından olan 
Türk Padişahı Hazreti Fatih, Ceneveli 
Jü.stinyaninin tertibatı Akiloinesini bir 
çok defnlar takdir eylemişlerdi. 

Jüstiny.:ıni ile, Notaras arasında de
vam eden n1ilnakaşalardan mütevellit 
tefrika ve Jhti15Jlar 5ehrin Türk as ... 
kerleri tarafından zaptına kadar de
vam edip a:itmiştir. 

(Devamı vaT) 

İlk ön«> aldırıın olmadı. O, üstüste tekrar 
ed•yordu: 

- .:::>ultan suyuna gidelim-
- Aman oranın sabahına bayılınm .. 
- Arap Mehmedi filan da bulur alırız. 
- Onun zurnası dirıle~mi beyahu?. 
Ve. Biraz sonra, daha mütecaviz, daha dürüşt 

olm&ğa başladı: 

- Riıca ederim nazır bey bu meclis'te naz!I'
lığ1 bırak ta bizi Sultan &uyuna götür .• 

- Yahu, kıorkma, Arap Mehmedi dinlemekle 
nazırlık şerefine noksan gelmez .. 

- Biz de Çilk şükür kendimize göre birer na-
zırız. Bizim de itfüarımız, paramız, servetimiz vU'I, 

Hiç kimse: 
- Gidelim .. 
Demiyordu. Hep: 
- Artık ancak evlcrimfae gidebiliriz .. 

- Onu da bir başka akşam yaparız .. 
- Bu gece geçti .. 
Filan, diyorduk. Nedim Bey Nazıninin: 
- Vallahi hiç te fena olm!l'Z .. 
Diyıe masadan masaya bir söz atması rezaleti 

kop.rdı. Nedim Bey Nazmi böyle söyler söylemez 
RJfat Şükrü kaJktı, devrile devrile yanıma geldJ. 

- Sen söyJe cancağmm. Gidelim mi, giıt.ıruı • 
yelim mi? Sen, ne den;en o dlur. 

Diye ellerimi tuttu. Ayakla duracak hali Y~ 
tu. Fakat, çene.;i hiç durmuyordu! Gözl.rı kıP10 J 
mm olmuş, bebekJ.eri içinde birer küçük siyalı ıı" 
ta .gibi kalmıştı. 

- Rica ederim. Yerinize oturunuz .. 
go .. tUI" 

Diyorwn. Tuttuğu ellerimi duclaklarıına 
dü, 1japur şupur öpmeğe başladı: 

- Sen benim ca?ıınsın!. . ··fi' 
Bütün bu hAdise saniyelerin lıÇinde idi. :tıI< 0 ıJ11 

ce kendimi tutamadım. Güldüm. Öbürleri beP ıı;il' 
sahneyıe dikkat ediyortaroı. EH.erimi yine eLler 
içinde tutarak tekrarladı: 

- Sen benim canııru;ın. Emret!. I' 
Ve .. Birdenbire dudaklarını yanaklarıma ııı~ 

t1 ~appadak öptü! 
;Iayati Bey yanımda oturuyordu.. Parlai' 

verdi: 
- E çok oldun!. . ,,. 
Ve .. Göğsünden itti. Ellerunı, kendi avu.ç.I 

lçınc çekti: · 
- O, kimsenin değil, benim canım. ,~ 

Ve .. Yin.e bu saniyede Nedim Bey NazrııL~~ 
bir kahkahası kulağıma geldi. Ve bu kah kah~ ~Ol 
lağımı sağır ederek, salonu gözlerimde döndtJ~eJ 

Daha sonra, sağırlaşan kulaklarım, 1ek . .el 
cazı kelimelerin parçalanmış hallerini 1.apud•lp 
ve gfülerim tokatlaşan birkaç adamı silik bil" ) 
tojraf camı gibi seçebiliyordu: (Deuamı vaf 


