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Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

HA R_P_F_I R_T_N_A __ s_ı. _Y_A_K_L_Ş ıvo R Almanya 
ne yapacak? 

icinde hadiselerin , i~ngilt""""""'ere ........ ve F""'""""'ransanın!!!!!!!!!!!!!!! Be r l inde' son kırk sekiz saat 
göstereceği söyleniyor 

cevaplarından sonra da-

=an~::~:t ~;':ıec!~ mühim inkişaflar 
hattı hareketi aydınlat
lllamıştır. 

.!_azan: ETEM İZZET BENİcıı: 

bUffıııefiıı ınıllı taarruRDdan aonra, 
ra::;; &özler Londra ve Parlse oev 

1, il. ŞimdJ leknır, dünya Alınan-
llın ne npaeatını bekliyor. 

,_J\tınan devlel tefi, henüz ne Cem
~rıa-ı-
JoUı .. ~, De de Daladyeofn nutuJrJan 
liıı lelı: lıellme aöylemedlll l'lbl Ber
btr den aueden kal'i mahiyetle yeni 
l1lıı flOklal na&&r da yoktur. Yalnız bu
ı. " kadar ıızan haberler, eler pro~ 

Almanlar, Amerikadan tavassut ~ste ediklerini bildiriyorlar 

Alsasda gizli bir Alman cemiyeti keşfedildi - lngiltere ve Fransa, Almanyadan ilk garanti olarak 
Hitlerizmin ortadan kalkmasını istiyorlar -Bir günde üç Alman tahtelbahiri batırıldı 

1.randa ı ıq. mah J'etJnde uydurma ve te-
llı 1aratmıya matuf defUlene Al -
aııYaı:un daha ba~ı tqebbüıJere baş
~•lını röstermektedlr. Bu letcb
lt, "e &edblrler arasında Amerikanın 
lUı >ılssutunu l!lemek ve bir konferan
t to11ıanmasını temin eylemek de 
ı:lınekledJr, Ancak, Ruzvelle Bitler 

şefinin beyanatı 
anlaşılmış 

Alman matbuat 
yanlış 

l'llfından b<lyle bir mürııeaal yapd- Londra 14 (Hususi) - HitleT'in 
::"""ıttır. hıncı ledblr SoVT•I Rusya y~ni bir sulh ta.arruzuna giriştiği 
e .\Jınanya arasında vezlyelln bir a- anlaşılmaktadır. Hitler'in bu ta -
~· nıüıaıea ve lelklkldlr, ki, henüz arruzu kuvvetlendirmek için, Çem- 1 

lı. u müşterek kon•üllaııyonon vukuu berlayn'in söylediği nutuktan ala-
h:kında da malümat :roklur. tloüncü cağı bazı cümleleri kendisini haklı 

imkan ve ledblr de sulh mnlavu- gösterecek birer delil olarak kul-
lıllıfını tıaı:ranın ve bitaraf devlelle- }anaca~ı zannedilmektedir. 
>in 7'Pma ıdır. Belki, sulhu lı:urlar- Hitler ve Fon Ribbentrop, Al -
maır, Y•nlden dünyanın lı:ana boyan- man sulh tekliflerinin reddi üze. 
~asltıUı önüne reomck loln bu tedbir- rine alınacak tedbirleri dalha ev -
.~;::' hePSlno b"'vurulması ve oare- velden. tesbit etmiş ıbulunmakta,, -

k ka~uında harbe devam edilmesi dırlar. Çünkü Çemberlııyn'ln söy-
dlDUhlenıeıdlr. Harbin ba·•aA·"- -''--•n buru ıı .. ._. ·- liyeceği nutkun ne mealde olaca-
hakıka ne adar orlaya çıkan yel'ıine ğını biliyorlıırdı. 
!er lsleı ••dur lı:I, harbi bıitün mUlel- Fakat Çemberlayn'in nutku Ai-
leli in ml:rerek yapıyorlar; fakat, dev- man mehafilinde büyük bir yeis 
C" er PoUııı.. lutumu, slhnlyol ve uyandırmıştır. Çünkü bu me.hafil 

Ol"Uf DUicadeJeJerl harbi •etlrmJ9, -
~UeUerl de hudut 007 u.na sötürmek Çernberlayn'den bu kadar kat'i ret 
ııı .. burlyellnde bırakmıştır. llaklkal cevabı geleceğini tahmin etmiyor

lardı. 
ha olmasına raım· en burüıı l 0 inden • Bel.ga ajansı, Çemberlnyn'in nut-
01lıınıaz öyle bir vaziyet vardır ki bir ku hakkında Berlinde ne;redil<>n 
~•fa Arap ıaoına çevrilen ve milli resmi bir beyanattan bahsetmek -
••llnerı. ve prensip meseleleri hail- tedir. Bu beyanat, Çemberlayn'in 

ne etllrllen ıııu. ve lhtlli.f noktalarını nutkunu Almanyaya karşı bir ha-
"-llın bir tarzda lellf etmek, menfaat karet telakki etmektedir. Alman-
~7•dıklarmı bir hal ve tesviye fekllne lar, Hitler'in uıattığı elin geri i-
.;ı1:;;a1ı: oolı: rüole•mifllr. İna;ııtere tilmesine tahammül edememekte-

ansa ıoın harbi durdurmanın dirler. Ayni byanatta, bu nutuk-

;:ı~':..r"!a~d:':!"a!:i:•~u~1::':.~ tan sonra İngilterenin Alman mil-
v .. Uıd letini imha etmek istdig"ine şu"phe ., a kaJmaktadır. 

.\ı kalmadığı ilave olunmaktadır. 
ııı. ınann ıoın. Polonyanm h'21me- GİZLİ BİR ALMAN CEMİYETİ 
..,.~· IUıa1ı: ve taksimini laııdlk eıtırmek, KEŞFEDİLDİ 
1 '1ıılenıteke almak, ekonomJk mese-
~erı lanzlm etmek ve nüfuı: mmta- Paris 14 (Hususi) - Alsas _ Lo-
t lorUıa aalılp olmak başlıca dUekllr. ren.de Alman tahrikatı son gün -
••kat, Polonyanm maflüblyel, Uhak !erde büyük bir faaliyet göster -
• • laksımını kabul etmelı: de İnl'Ulere mektedir. Alsasta Almanyanın hi· 
• • l'ransanm prestiji ve mllli ha:rslyel mayooinde bir hüküm.et teşkili için 

4~ ler~nerı bakımından en atır darbe- çalışan gizli !bir cemiyet meydana 
~ · llö1ıe bir lanı halle yanqmak bu çıkanlmışıtır. Alsas mulhtaryietçl-

• 

Romanya ve 
Bulgaristan 

Finlandiya sovyet tek
liflerini kabul etti mi? 

Hudutlardaki fazla 
kuvvetleri geri 

çekiyorlar 
Paris 14 (J. D.> - Buraya ge

Finlandiya birçok limanlarını kapattı - İsveçte 
de büyük şehirler boşaltılıyor - İskandinav 
devlet rei$leri Çarşan1baya toplanıyorlar 

len m~fimata göre, Romanya ile Be ı· 14 (A 
Bulgarh;tarı münaseiıetlerinde bü- A) r ~ . · 
yük bir saliıh ~ çarpmaktadır. tih. b- b~.an ıs -

(D 3 .. .. h'f d ) · · arat urosu -
evamı urcu sa ı e e b.ldird' _. 

F ransada Leh 
hükumetinin 
yeni merkezi 

nuıı ı ıgıne 

göre Finlandiya 
hükumeti, Sov -
yetler Birliğinin 
tekliflerini tetkik 
ettikten sonra tas
vip etmiş ve mü
zakerelere devam 

P · 14 (Hususi) - Fransada : etmeğe karar veT-
"'lkil edıicn yeni Pakınya hükü - miştir. 

rnelfnı.nı ınerk Zi Arıgero li.(.'.hri ola- FİNLANDİYADA 
c.aktır: Londraya giden, Polonya YENİ 
Harıcıye Nazın Zaleski Parise · 
dönmüştür. Mwnailcyh İngiliz pa- TEDBIRLER 
yıtahtında Cemiberla:yn, Lord Ha- ~ndra 14 (Hu-
lifaks ve diğer parlamento azw.ı - sus1 ı> -habBuııaı ya 
·ı .. .. .. t" B t .. d ge en er ere 

rı e goruşmuş ur. u zeva uç ev- gö Fin'land' 
let a!asında. tam .bir g?rüş birliği mu';~hhaslarile ır:o 
o1dugunu ooyleml§lerdır. Polonya 
Hariciye Nazın hareket ederken lotof arasınd.~ 
resmi zevat taraiından uğurlan _ Moskovadaki mu
ml§tır. JI zakerelere devam 

edilmektedir. Dün 
ualhk denjzinde AJand adalarının yerini sösterlr harita 

Mali.ye ve Zı"raat Aland adalarının 
vaziyeti görüşülnıüştıür. Sovyetler l tadır. Birçok büyük şehirlerde hiç 
bu adaların tahkimini istememek- bir çocuk kalmam:ştır. 

Vekilleri busabah tedirler. Hafüuki İsveç ve Finlan- Helsinki, Viborg ve Kokta 1i _ 
diya ise tahkimi lelhindedirler. manları kapatılml§tır. Sovyet hu-

Id ·ı Bir tarafta Mookovada müzake- dudundaki .bütün köpriilt>re la -ge 1 er reler devam ederken, diğer taraf- ğımlar konmuştur. Bütün bu tcd-

Maliye VekUlml'.1 Fuat Airah bu sa
bah Ankaradan şehrimlıe selmlşttr. 

Burada bazı tetkikler yapa.cakhr . 

tan Fiıtlandiyada bütün twafüi birlere rağmen, Sovyetlerin, ka -
__ tedbirlerin ikmaline çalı.şılmak_ :__ (Devamı 3 üncü sahifede) 

• } devıeı ıoın de kendi kendilerini, !erinin şefi olan. meb'us Roşe ile 
~ı St b beled · h t · ·· Moskovaya gidecek olan Ziraat Ve~ b Ve taahhilllcrlnl lnklrdan başka raz urg . ıye as anesı mu- ÇERÇEVE 
' lrıl ey olamaz. Binaenaleyh, &;örülüyor dürü, bir belediye azası ve daJıa kilimlz )luhlls Erkmen, meb'uslardan 
• 1ı b h •~ k'f d'l · t· Ahmet Şükrü Esmer, Sadri Ertem, •l arp btenml7or, fakat, başlanmış azı eş as ..,y ı e ı mış ır. Çin işkencesi c llıanın yaratlıfı vaziyetler ve neti- Paris 14 (A.A) _ •Temps. ga- Polonyaııın bir kısmının SoVJ'eller ıar alından lff&ll zamanında alman bn 1 Reşat Nuri Güntekln ve Bayan Sual 
~l'"r "ardır ki, bunlar üzerinde de ~et~i, __ h~r türl~ su1h i€ş~üsüı:ıde resim Hltıerle Alman HartcJye Naı.ın F~n Rlbbentropun ne kadar endl~ell Derviş de bu sabah Ankaradan reı -
~ 11.ftnanın tmk;ina yoktur. Ya iki ta- ılerı suruiecek ilk garantının Hıt- olduklarını l'O!:itermektedlr mişlerdir. Yarın Rusyaya hareket ede- Napolyon (St. Bt-lenr) adasında . tirgıinünü yaşarken, l'f'('irdifi hayatın 
J\:lan birfıl fedakirhk edecek, ya her lerizmin ve onun +.;msil •~ttiği me- - - --1-ı ceklerdlr. Ziraat Vt<klHmh: öile vakti delı.~eti kan.tsında hlmıet.çtsi ('ıldınverın.1$. 

taraf d bl d bf b d todl r ortadan kalkın 1 M k 1 l 8 r N c As us Mu v u M Viloiyet Ziraat I\liıdUrhiğünü ziyaret Şöyle: ~ 
~:İp müt~a~ ~e:~.;nİ....;ın:n .. ı~ ıaı·c·azbı:ıettiı~g:ııdnıı: ğyinazmin aarktt;akdaırn.'ı~ş~ı::: a 1 n e y e [ . 1 etmiştir. Bir gece Sapolyon, yrmek solrası baŞlllda, kendisini adaya kadar takip 

tir, Bunun bir ücüncü tekli de bu- t Heyet ayın.~" seklzl~de l\loskovaya 1 eden bir iki yakınıyla beraber oturuyor. Kapı açılıyor "' içeriye yıllardır ya-
_(Devamı 3 Üncü sahifede)__ _ _(Devamı 3 üncii sahifede) v e r 

1
• r k e n : 

1 
1 

varacak, 27 sınde 1\foskovadan hare- nından ayırmadığı sadık hi:nnct(l.·i sirfyor. Hizmetr:lnin elinde ycm«'k tev.ı.I 
ket ed~ee.ek ve 30 UD<'ll günti şehri - tabağı! 

mize donulecektir. Hizmetçi birkaç senedir, ayni asık yüzlü adamların, aynl korunc sükO.Ua, 
ayni ~aatte, ayni yemrk ma~a..c;ma otW'd utu, ayni sabit fikre daldığı ,., kendisin

''Düşmandan birkaç esir aldık 
" ,,.. 

Siıı~ gelen tebliğler ,garp cephe
aıt e Alonan faali'.)"etlnin gittik~ 

nJakta ol<iu~ınu gösteriyor. AJ.. 
~ evv•;Jci g\1n üç defa hücwn 

,'!arını ileri •Ürmüalerdlr. Bun_ı 

Fransız neferleri Ren boyunda 
Alman sahilini tarassut edlyorla.r 

!ar bir bölük kuvvetini geçmiyen. 
keşif faaliyetleridir. Fransız teb
llğıleri her üçünün de kolayca püs
kürtüldüğünü bildirmektedir. Bu 

(Devamı 3 üncü sahüede) 

Ölen İngiliz 
tayyarecileri 

Londra H (A. A.)- inıııtere hava 
nezareti, muharebede ölen 4, hizmet 
uçu,şlarında ölen 20, kaybolan ve öl
müş zannedilen 3, fJubeUerl meçhul ka
lan 12 ve fili hl,.mette ölen 8 tayya
recinln isimlerini neşretmektedir. 

[Diğer haberler ve rad
yo haberleri 3 üncüde J 

Perapalasta 72 
•• gun parasız. 

yatan adam 
Galip Efgani'nin bu 
sabah mahkemesine 

başlandı 
(Yazısı 3 üncü aahifede) lsatiye Aylanın yazısı 7 incide 

Bugün Gaztemiz 

•8Sayfa• 

den ayni bılerl beklediki bu yerde, için için t.örpülenmekten o hale cclmiş ki. 
nUıayet bir ,-ün elinden tevzi taba(ını 'yere bırakır bırakmaz, li.\'az ivaz hay
l<ırarak ı:ıJdırmlf. 

Esasında insana ehemmiyetsiz cörünen bazı tesirlerin, slwıl, yaman, bir 
tekerrürle birikmesinden doian ıztıra.plar, bence en mülhlşlerl! Düny.anın en 
azam.elli itkence mektebini kuran Clnlller, işte bu kanundan faydalandtlar: 

Kafa:rı, aeıtmıyaeak rlbl leııbll ellllı:~ sonra, lepeslnl tıraş edlp ayni noktaya 
ll'lllı--11111111111 ... ._ .. llllıı_lıılllllllıı'lllı-lllllllll saniyede bir, tek damla su damlatmak ıuretlle, birkaç saat zarfında insanı boia

lar gibi böliirlen Clnll bulıqu dahice detıı mi! Başlangıcta öpüoük &;lbl ynm""'k 
düşen su damlatan, bilmem kaç saat sonra, bilmem kaç ton sıkletinde bir tes.it 
vehmi uyandın~ insanda. Küçük su damlalarının ml"rmeri o)·duiunu bilmes 
miyiz? 1 KISACA 

' Fiili Garanti 
Herkes blribirlne merakla soruyor: 
- ÇembcrJaynln Alnıanyadan lste

dl.ği fiili ,.arantl nedir?. 
İnırillz Başveklll, hiçbir şekil ve sınır 

tayin etmediiine göre hakikaten me .. 
rak edllmiyecek ırlbl de defli. Ben de 
bizim arkadaştan ayni suaU sordum: 
Yüzüme uzun uznu baktı da, sonra hem 
ciddi, hem faka: 

- Almanyanın ordularını derhal 
lerhls elmesl, İtalya ve SoVJ'•I Ruayayı 
kefil vermesi! 

Cevabını verdi ve .. ili.ve etti: 
- Senin anhyacaiın, dJplomaslde 

filli .carantl, türkcedekl .kefaletle ta.b~ 
IJyea mukabUlnde llullanthyor! • • 

Harp ve politlka &leminde de, bir türlü madde ve iş pliruna &'etemiycn, 
bllliirlaşamıyan, hedef ve btikamet saıılbJ olamıyan ihtilıif, tahtetşourdaki tir 
tlnnet hazırlığmm ifadesi halinde meydana o kadar carlp tikler t!tk:ırdı ki. 
bunların her tekrarJanu~ı insana Cin tı,keneesi gibi celm('kte. 

Nedir 0 nutuklar, nedir o cevaplar, nedir o dünyanın en ıielı ec!ebiyatı? 

İki taraf karşı karşıya aşılmaz bir duvar çekmiş; duvarlardan birinin rerl· 
sinde, çok gerisinde bir dellkanhnın canına kıymışlar; mukabil duvar sahihi de, 
delikanhnın kanını ödetmek babanesile kendi başının ~areslni aramıya. başla

mış, fakat öbür duvardan gelen her sese eevap vermekten ba ka, a~ikir bir 
pyrell yolı:. 

Of bu sual oevap do.1t·llosu! 
Büyük Türk talrl fu.ıuJi, o r.a.manltl . hükümet kapısında. dUek sahipJerbıe 

verdlk1erl ,eyi, ne harJkuUi.de ifade eder: 
- Gördüm ki sualime cevaptan sayri nesne vernıezJer .... 
Halbuki Fuzulinin lsledltl cevap defli, başka blrşeydlr. 
Acaba Blüorle Cemberlaynden lu.na;lslnln llledltl, sadece cevap olablllrf 

NECİB FA.Zil. KISAKÜBEK 
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, . Son Telgr<'f. 
KÖPRÜiÜ~ TAHTA 

PARKELERİ ŞİŞMİŞ 

t·ntapa..nmd:ı. yenJ J'&pılan köprü .. 
nün üzerine döşenen tahta -parkelerin 
başına &"elenlerl du7dunuı: mu?. b
lanbuld.a, ilk defa, tahta parkeli bir 
yol yapılacaktL K.nlaklan çınlasın, 

müteahhit efendi, tabtalan rüzetce dö
şemhj, blllrmlş! Fakal, 6eııenkl yaJ
mal'lar 7ok maT. İtte o k1ttr 7af -
murlar, tahtaları 1iflrmit. 7erlerinden 
OTD&tnuf, kôpri.ınua ~tünii altWt et
.ı.. Halbuki, tahtaların araları da 
zlttlenml1!f. 

Bir arkadq: 
- 'lüteahblt fula zUUenmif ola

eak, •..ıı. 

3H TOi.UN 8ABiııİ 

BOS:"'.\Ll Bil. ADAM 

128 yaşında olan Bosnalı bir ada
mın, dokuz evli.da, 300 ıoranu var -
mış!. Torun, torba aahJbl, d.Jye, ttte 
buna derler. 

128 yıl yaşamq blr in.sana bu ka
dar toruna fa7.la l'Ôrm"mrlf? Fakat, 
ben, doku'I evl:1da 300 torunu faı.la 

buldum. Cünk6, b1r t:ık5ina yaptım. A
dam ba..,ına 45 çocuk düşüyor! AsıJ 

b.amaral olan IZ8 yaşındaki Bosnalı 
detti. onun evlatları lmlf! 
Yf:.iİ TEŞEKKt·L EDEN 

POLOSYA DEVLı:rl 

llalüm ya, 7enl Lehistan höktlmetf 
Pari ıe. yeni Çekoslovak hükiunetl 
Loııdrads lqe.kkul ellL \'&kında, Ha
be$lstan. Arnavutluk, Avuslurya hü- f 
kalnoetlulnin de ba:t.1 Avrupa şehirle - ı 
rinde kuru!duiunu duy&rSanıı, taJJD•· 
yınız.. Gazet.folt-rdf' okudum. Yeni Po- 1 
lonya Hariciye Narın olan T.at, radyo-

iıwAM: 

EbUıziyaude Velid Çemberla;;nlıı 

nutkunu muledll buluyor. Uü.luimtt a- ı 
d· mlannın va:ıifc t idare ettikleri mll
Jellerl herıeye ralmen sulha bvuştur
nuk otdufuna cöre, Çem.berlaynin kul
Jandıjl lisan yerindedir. Fakat acaba 
İn~illz B v.killnln bülün yıımııpk
htı, uyullıtı, cemi tamamlle •Z17• at
mq ve çileden çıkmq sibl .-orüneıa 

kıtrfı laraf ü .. rinde en ufak bir !esir 
bil• yapabilecek mlT 
cuıı.nnıll.İl'ET: 

Yunus X dl salhU önce e.mni7et 
Wım olduiunu llÖylüyor. Garp de -
mokra51Jerlnde (na&)'onaJ sosyalist re
Jiml.ııln 7ıkılmuuıa kadar harp) tıözil 

son uma..'Jla.rda e.a doiru Uadeslnl bu
larak emni,Jetsb.llk ü:ıe.rlnde ısrar eden 
ve bunun kaldırıl.mUmı prt koşan 

bir dava haline 6irml lir. 
TA.'1: -

da bir nutuk sö71i7erek sonuna kadar 
mücadrle edlJecetlnl söylemiş! Nutuk 
parlak_ Fakat, •TlP defll ya, m.uıa
sını pek kavn7amadım. Ne7ln sonuna 
kadar mücadc1eT. 

40 SENEDİR İŞLİl'EN 

TARİHİ OTOMOBİL 

Şimali Amerlkada, bir adam, blli, 
1199 da salın &ldıiı olomoblli kallanı-
7orm1111! Demd: 11:1, mü:ıellk olan ara
basını, hil& bırak.m&m.lf! Fakat, bu ite 
....,..malı. BllllW, banda bir derol 
Jbret nümunesl var. Eskld~n bel"jeyfn 
sağlamı yapılırmış! 40 . ene evvel ya
pılan blr otomobU hili dayamo1J', 
1'fliJ'or. 

Haydi, bakayım, bu ne bil' oto
mobil ahnız da, 410 sene !IOnra da kul
lanınız. Otomobili bıraJun, şlmdi ya
pılan apartımanlar bite 40 sene dayan
mı)'or, ,.a duvarlan catlıyor, yahut da 
birden çökUveriyor!. 

ALMANY ADA l'ENİ BİR 

BENZİ.'° KEŞFİ 

Alnı9yada. benzinin de ax oldaiu 
malüm! .. imdJ, orada, kimyagerler, ıi.

llmltr, liun'i bfonzln yapmaia uiraşı

yorlarm11! Ban mahrukatıa tozların

dan bir nevi btnxin J'aprp b77areler
de kulbnacaklarmq!. Bu tozlan bava 
ile karıştırmak, bu ıurrUe, kabili ittlal 
bir h:ıJo getirmek 1.bımmı !. Tozdan 
benzin yapl!ablJrttkse, bizim İstanbul 
için, büyük bir lhraC'at maddesi keşfe

dildi, demektir. Arbk.. butwı yaz, İs
tanbulun tozunu Almanyaya aevkHierhı. 
Bu ı;aretı~, bla de tozdan kurtulmuş 
oluruz.. 

AH,TED JtAUF 

Fakat yine ba d~vletıuln her bJrl
nln ayrı ayrı menfaalf'lri vardır. Sa
dece İtalyan l'OIU ite hazırlanmış bir 
projeden sulh dolabilmesi ümidi Pf'k 
uyıfLır. 

l'E.'Iİ SAllAD: 

Jlii eyln Cahlt Yalı:ın ('~mbfrlay -
nln nutkundan bah<tederek, Alman dev
let adamlarının ba nutku dikbUe taıı
lll elmelertnl tay 7e eder k dl.Yor ki: 
«Alman llderlerl bu kadar ina.ni, idil 
ve haklı tf'kllllerl reddetmekle iten -
dllertnl mt"denl.fet ve beştriJ'et harici 
bırakacaklanlır .» 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Şehrin imar edilen yerlerinin i
mardan evvel ve :soorald fotoğrafları 
alınarak lesbit edilecektir 

POLİS 
n 

ltlAHKEMELER 

Aldatan 
Sevgili 

Asliye ce:ıa mahkemelerinin bulun
du.lu korldordayu. 

İı>ek san sa(larla süslü başının sarı 
elbbıesile lam bir ahenk lef(dl eUlfl 
pembe yüzli_ J'etll g-özlü ta:ıe btr ka

dın yanında bir d•llkanh olduiu hal
de iki jandarmanın ortasınaa; öntl

müz.de afu alır 7ürü7or ve &rUll'S 

bltıln, şa .kın nazarlarla etrafını sü
zerken bir ;yandan da af1amaktan kı
zarmış 1'6zlerlnden bofanan J'a$1an 
ldi(ük mcndlll Ue ıillp Jine bıckırı1or.. 

Her «örenin merak ve ali.ka ile du
rup b:ıkbft ve isminin Saime olduiu
nu sonradan öirendlilmlz bu .-eno ka
dını sıcak bir aJlr )'Uvamıdan lot ınah
kem"" korfdornn:ı atan sebep ve vak'a
yı da, ileride kalabalıkla derttr.,rn za.
yıf, ha!lit& hPnh~lt l'ene b'r f'tkt-tfn ai
nndan dinllyoru1:... Kucafında mavi 
&"özlü ma!um bir çocuk buJunan za
vallı ad: m kınk. bitkin bir s 1f', l('lnl 
yak:ın ıztırabı Oylr anlahynr: 

c- 6 ,.ıı, tam 6 ıerıedtr tvllyis.. Fa
kat onunla ancak 4 711 btraher bir 
ya hla başko7ohUdlk. Cünktı çalq
tıfım ııı:irkrt 4 Ütı<'Ü ~rnrnln sonunda. 
beni • laden• e röndl"rlnce yavru -
mun ve ann nln sıhhatini dilşilnf'rek 
onJan burada bıraktım: ma4erıde rew 
simt~ri ve mektupları ile ba başa ya
şamafa b»oladım. Fakat yine me.'\'at
tum ve bu paadetimr her ba7ram yenl 
bir neş'e katar, lıcr i tanbuJa relditbn 
tatil ayım 8.J'ralıkla ıeçen blr yılın mii.
kifah olurdu. 

İ t.anbula bu JWne de gelmek tein 
Cumhuriyet ba;rn.mrnı brkllyor, o ıü~ 
nü iple ('rlltyordum. I.iltln seren ay 
an!'ııın ha-rtl.lanmca derhal lıin alıp 
hareke~ mttbor oldam. Ona bir sürp
riz :yapm;ık için b.abrr \·ermrden ırel

dim. 
E\'e kim rye görünmeden bah('edcn 

cirdim. Fakat ayak!uurnn uruna ba
sa b a nkarıya ('ıJup yatak odamınn 

kapısını attıiım u.m:m ı:-ordUj"iim 
man.ı:aradan donup kaldım: ('iınkti is

mimi ''erdiZbn hayatımı ve btikba
llml uğrun.~ çlfn dltfm k3dtn yat.akta 
hem de brnlm !"&tatımd3 i..tıkUe be· 

r:ıber yatıyordu!. 

Arhk undan sonraı uu bilmiyorum. 
Yalnız hatırtadıtım birşey varsa. göz
Jerlml a('tı ım ranut.n hastanede idim. 
Hastancd• tam 20 ıriin kaldı.m. .• Bu 20 
gün bir ('an('rki~me kadar ızhraplı 

Ce('U •• Fakat geçU! .. 
BPn on 11, onları arrettlm. Lakin ka

nun rv 'Jtka.nı re.zam'.I barak11l•1or .. De· 
mln muh•kenı• ~ldul<. Aşıklle beraber 
3 ay hapse mahldbn edildi!..• 

za,·alb ad&m, b• wn cUmtesbıden 
aonra ··ı:ii.nü kcsU ve he~yden ha
bersiz eüJıiB'W7en mavi 1"ö&IÜ. ma..'>om 
yavrusuna batrmda ba:ı hrara.k: 
•- JJaydi ('emal ('oeuium.. Gid('llm 

artak- Bak ana bf'n c:Uaden» de ye
ni anneler buJa.eaiım!.» 

BugOn 
Ramazan 

Pide fiatları tesbit edil
di, Beyazıtta bu sane 

de sergi kurulacak 
Bugiin ramazanın illı: günüdür. 

Evkaf müdürlüğü ıbu münasebet
le icabeden hazırlıklarını bitir -
m~ ve lbüyük camilere vaizler ta
yin etmiştir. 

Dün gece, ramazanın ilk gecesi 
şerefine .3ultanahınette aziz şe -
bitlerimizin ruhu iQin büyük bir 
mevlit mrasımi tertip <ılunrnuş, 
tekmil camilerde ilk teravih nama
zı kılınmıştır. 

Ramazan dolayısile Şehzadebaşı· 
kahve ve sinemalan da haz1rlık ı 
yapını.şiar; tramvaylar gece sefer
lerini arttıracaklardır. 

Her sene oldu!ıJ gi;bi bu yıl da 
Beyazıt camisi avlusunda bir sergi' 
kurulacaktır. Be!Wiye pide fiatla- 1 
rmı tesbit ederek fınnlara tebligat 
yaıp:lmıştır. 

o un 
ö •• 

1 
1 

r 
Bulgaristandan 250 bin 

kilo mangal kömürü 
geldi 

Son on gün zarfında Bu1garistan
dan şehrim.ize 250,000 kilo mangal 
kömiı.rü gelmiştir. Bu sene şehırde
ki odun ve kömür stokla.rı~·n ihti-

yacı karşılıyacak derecede yl.lklü ol
ması ve Bulgari.stanıdan da müte
madiyen kömür pelmC'Sİ tbu sene 
~<;;H bir JT' .ahrukat buhranının ö -
nünü almıştır. 
Bui~aris andan daha 800 bin. ki

lodı.n fazla kömür gclcceğ"nden 
şehrimizde mayıs hatta haziran a
yına yeı.ccek derec~ kömur faz
lalaşmış C>lacaktır. 

Bu sı:ıl:ıeple kömür fiatlannda hi.ç 
·bir yükselme mt'VZUU ıbahsolamı
yacaI:ı, hatta fiatlarm alçalması 
beklenmektedir. 

Gümrük memurları için 
kurı;lar 

Gümrük mGmur!arının msleki 
bilogilerini arttırmak üzere önü -
müzdeki aydan itibaren kurslar a
çılacaktır. İstanbul gümruğü baş 
müdürlüğü bu kurslara bütün me
murların sıra ile iştirak tmelerini 
temin için bir liste hazırlamakta
dır. 

Mekteplerde Yeni 
Sistem 

Şlm.dl, blslm de lalblltlne bafladı
iıınız ötleye kadar ledriaal slstemiııbı,, 
ıılalt lefek a-klıklar da siderildiklen 
sonra~ müsbet netice vereecilnde ıü»
he yoktur. 

Öflrden sonra, IUI 14,30 da bqla-
71P saat 16 da biten serbest mütalea 
aaallerinln birn !adille, daba lstlfıı4ell 
bir halde ka11anılma.m ıarattarıyım. Ba 
sütunlarda. birkac dtfa yazmıştım. Co
ouklarımuda, rüzeJ san'a\ fikri ve r.ev
kt yoktur. Ve l'lttJkçe de sıfıra inmek
tedir. Orta mekteplerin sonuncu sını
lma gelmlt çocukları, l"iizel san'attan, 
ten:lllk, kunduracılık anladıklarJnı pok 
defa yakından l'Ördüm. 

Bence, öileden sonraki serbest mü
lalea saallerlnln haftada bir 6ünilniİ 
müı:lk, bir ırününü rc.-;im ve birini de 
edebiyatla doldurmak ('Ok faydalı O· 
lacakhr. 

Bu saallt-rde, Jıo('anın, kih konre
rans o;ekllntle, k;ib, Jii?.el esrrlerL mü
zik te ('alarak, r Jın de « tercre-k ve 
ed"biyat da okuyarak, talebeyt" ı.au'at 
fikrini, trrbi ·esini ,.e ze\'kini vermesi 
çok ı·erindf' olur. 

Çiinkfi rüzel yazırıın ne oldufuna. 
bilndye-n. iırnettnl curmemlş ol;ın 

cukta. edebiya& :r:r:vlı;I lı~1ıyan1a:ı. 

Yazmakta. kon makta ÇOl'Uklanmı

rfn hiç de kuvvetli" olma.dlkla.nııı sak
lamak, lü:.:· mru:zdur. Corukta, t>debl
yat ır\ıki b:ı.şladılı \.'Akit, tabla.tile, e
debiyatın vasıt~ı olan lls3n d3, krn
dlllfi df'n canlanacak, kıvrakla.p.cak
hr. 

Nihayet, iyi bir mür;ik dinlememiş 
cocukta müzik r:e,·ki. heı1üı lyl bir 
resim gôrmf'mL, çocukta resim ıe,·kJ 

aram.U:, safı!i11ik olur. 
O. bütü!l ha> ahnı!:ı, resmi. fotolraf 

objektifinin kopyectıitlndton dalm:ı ela- 1 

ha a.,aiı C'Orecektir. Müzik deyince de, 
daima, salaş ll7atro nun onlindekl 
da\•uJlA zurnayı batırlıyacakbr. 

Bbce, tdrkç 1 :uyıf, sa.n'at ı:r,·kl ı.;ı

fır obn btr taltbe, ke.ndl'>lne baft:ıda 
99 sa:ıt :rbcst mutat a atı de veril· 
Sf"~ bir kitabı kendi kendine okuyup 
anhyabilmekten ctılma mahrum kala-
caktır. 

RE.ŞAD FEYZİ 
•••• 1 ••• 1 ••• 1.... • •• 1 •••• 

Elmalı uyu 
Anadolu yakası semtlerindeki 

~ehir surunun az oluşu etrafında 
yııoılan iddialar üzerine Belediye 
sular idaresince tetkikat yap;lmış
tır. Neticede azı yeni makin<eler ı 
Jllvesıle bu semtlerın ihtiyacını 
temin eden Elmalı suyunun daha 

1 yüksek tarı:yikle daha ıbol m!Klarda 
verilmesi mümkün olduğu anlaşıl
mıştır. Makineler yaz Tll(!Vsımine 
kadar getirilerek suyun tazyiki 
arttınlacaktır. 

Bunu takiben de Üsküdar vı: Ka-
• d köv s=tlerinde yenıi çeşmeler 
yaptırılacaktır .• 

HOviyet 
denemesi 

Tahrir nüfus gibi birde 
nüfus tezkeresi yazımı 

yapılacak 
Dahıliye V ekıllet.i, halkımızın 

ellıerindek.i nüfus tezkerelerini.D 
yen-i. veya eskiliği ile kayıtlarında
ki noksanlıkları tesbit etmek üzere 
.nüfus hüviyet denemeleri• yap
mağı kararl~ırmıştır. 

Bu denemeleri. günlerinde de 
kimse evinden dışanya çı.k:mıya -
cak ve memurlann ikıunetgfıhına 
gelmesine intizar edecektir. O gün 
bütün dükkiınlar kapalı olacağı 
için halk ekmek ve gıda madrl.e -
leri l{ibi üıtiyaçlarmı ıbir gün evve
linden tedarik edecektir. 
Yalnız vazifelerinde 'bulunma -

lan meoburi ve umumla alakadar 
<>lan ltimselcr hüviyet denemesi 
gününde dışarı çıkabileceklerdir. 

----00----

Yeni beden terbiyesi 
kursları açıl11(•ak 

V ıkoyund aç.lan beden ter
hı.y( e tır n kurslarında talısil 
g?rınL'kte olan gençler dört a.)' so~· 
ı:a mcmlekt.-:ruzin muhtelif mınta
ka'<lrma dağılarak spor işierini el
lerine alacaklardır 

Öğreıııdiğımize göre gc•nçliğin 
tam sporcu ola.rıık sür'atle yeliş -
tırilmesi için beden terb'.yesi u -
mum '!l..ıdürlüğü yeni kurslar aç
mag kararı tırrniit.r, Bunlardan 
biri yakında Ege mıntakasında faa
li~ete gçrcck~ir. Ayrıca şehrimiz
deki k"rsta bulunan 35 !!enç me
zun olur olmaz da yeni talebeler 
alıu.ıcak 'bu suN:tlr kurs de\·am e
deeek•ir. 

-<>-

Kadıköy ve ü~kiicfarda 
umumi imlalar 

Ş lır'..n Kad köy, Usküdar ve A
na n a \ akası sem ilerinde umumi 
halillar • bu~unınadığıru gören Be
lediye rcısl ği buralarda da yeni 
yeraltı halaları inşa ettimıeği ka
rarlaştınnış:ır. İlk olarak bugun
lerde Kadıköy ile Bostancı ara -
s.n~.ıkı sahaya modern halii.lar ya
pılacaktır. 

-0--

Almanyadaki vapurlarımız 
Almanya te:ı;gahlıınnda yaptı -

rılmakta olan Doğu vapurunun eş
lerinden cEğemen. in de inşaatı 
bitmiştir. 

Son siyasi kar1Ş1klıklar aeb<-bile 
tecıiibeleri nihayet bulduğu halde 
tesellüm edilemiyen. Doğu vapu -
l\UDUn memleketimize ııetirilclıil
mesi için bükumelimiz Almanya
ya müracaat etmiştir. Almanlar lou 
iki vapurun hazır olduğunu bil -
dinniştir. Vapurların getirilmesi 
için Almanvadaki .heyetimize emir 
verilmesi .J:ıeklenmek'edir. M. Zekerl7a Sert.el, prp devleUe

rinin AJmany&dan söı delil, fUU ra
ranU btcdiklerlnl llÖ7lü7or. Tutulmı
yan sö.ı ve vltıerdcn abı yananlar i
tin bu L-.tek haklıdır. Dünyanın hakl
katt-n ıulha. varabilmesi için, Yerilen 
söıJere raimen lbch.5 edilen cm.rlva
klleriıı tamlrt lhımdır. ADI takdirde 
yapılacak herhan&"I sulh konfera.asınıu 
fklnei lilnih konleransmda.ıı farkı ol-
111.17ac:aktır. 

* Bu sene Cumhuriyet bayr-ımı me
rruılmine arıcak UM ve muallim mck
teplerlle kız enstitüleri !ştirnk edecek
tir. Orta \'e ilk mektepler kendi mm
takalarmda yapılacnk me.nı!.:.~ :ı'ie 

b • .ınacakl:ırdır 

* Slncnıa tarf!cleri y ır den •etıc k 
ve tasdik roilrnlştir. Evvele bit e
dilen tenzWtı yapmamıı olan şıne.ma
lann t••l!•lcrl de dcğiştırt:mı;..:r. 

HALÜK CEMAL 

..._.., - -··-· ,_ -·· -
Gu) ri ıııülıaılillere Yerilen 

hııziıw lııln ilit'ri 

Maliye Vekaletı tarafından ga) ri 
mubacıllere tcYz.ıne ~vam olunan 
bazın uı.l::villerının ıymeti git
tikçe ) ukse mektedir. 

Y~ne Ekmek işi 
Ev,·elkl ;rünkh cazet~ler, Bf'.şikla.t 

~enıtır.:de kue k b!r ekmek buhranın
dan bah.5ed orlardı. ı:vve1ce inan -
munak lstrdik. Sonra, bu civarda o
turan bir ahbabımıUD ani thkla.rmı 
din1e)"fnce. ö!rendlk, h.o&di.coe hakikat
tır. Evet, yine, o c1varda blrka<' fınn
cr, keytı hareket etmek dtemi lcrdlr. 
Halkın hanytcl nrurlye fhtiyac.mın 

en bapnda gelrn ebck, keyfi hare
ket vasıWt olabilir mit. 

1 AVRUPA HARBiNiN YENi WESELELERi 1 

Rusya ile Finlandiya arasındaki 
meseleler 

VAKİT: 

A ım Us İtalyanın 7eDI ulh proje
•lndeıı b~dlJ'or. Fakat ulh ile ali
kadar beş bÜ'.fük devlet vardır; İngll
tfore. Fransa, 'oYJ'el RUJ&. AJman7a, 
İtalya. 

* Eminönilnde kQçilkm clt cıvarın
daki 14 binadan milt.cşekkil adanın ı.
Umlak muamelesi tam.:ımlanmıştır Bu 
ada yıkıldıktan sonra, M= ça ;ısı ö
nündeki dıikkdnlar da yık' caıı:L:-. 

* M.:ıd~ telkık \•e arama en:stitusü 
umum müdllrü Reşll Gençer Etıbank 
umum müdürlülilne tayin cdılrnişti.r. 

G~n ay 38 Ira ol<ın 50 ;ıralık 
tahviller dün 44,5 liraya çıkmı§tır. 

Kuponlann itfa zamanı yaklaş- 1 
tığından gayrimübad;Iler bunları ı 
ellcnnden ç_kannamakta; bu se -
beplc <:le fiatıa~ artmaktad,r. 

-~, .. ":.::m.M"=•" 1 M~-h-m_e_t-çi_k_G_ç-iy--or-1 
Toyyare:erden bundan s<>nra ken- .,. _____________________ _ 

drrnızi fazla sakınmalıyız. Ger~ \azan: iskender F. SERTELIJ 
Canakkaıle üzerinde düşman tay -
ycreleri sık tiık dolaşamazlar .. Top
çu anmız der.hal ateş açar ve on- • 
ları ya düşüıiir, yahut kaçınr. Fa
kat, ne de olsa bunlar tıava oyun
larıdır .. Ve bu oyuncular çok ma
hir insanlardır .. Bazan bizi böyle 
hiklerle aldatırlar ve gafil avlıya
bilirler. 
Kiızım Bey, Mehmedin bitkin 

ir ha'. e olduğunu, güçlülde ko
n •ıll)ldiğini sezmekte gecikme -
ml•ti. 

- Haydı, sen istirahat et, Meh
met• 
Dedı ve omzunu okJııyarak iliıve 

etti 
- Ce ret ve metanetıne hıç di

yecek yok. Tebrik ederim seni. 
B !U"ien l.baren bC'nim emir -
berım olarak yanımda ka,acaksın! 

* MEHMET SİPERDE .. 

Bu Jıa!ta sonra.. 
- Nıtıı dayı!-
- Ne var o,;ı.l? 
- Duşman g mJcri böyle her 

gü · giıl.c s.ıvurmakta devam ede
cekıer mi de_-s n? 

Para! n çoksa dev -n eık?rler. 
.li ~ d t Jcları ı;u.lcn.ın uç yuz lira 1 
d , n v.ırd r. 

- O hakle hergün denıze ve ha
vava milyonlar dökuyorlar demek
tir. 

Söyledim ya_ Paraları ç<>ksa 
dökerler. 1 

- Siperde kalışıma fena etme- r 
ıliın, değtl mi? 

- Çok ıyi yaptın, Mehmet! Ben 
de senden lbunu beklerdim. 

- Yüzıbaşıyı güccndirdım mi a
caba? 

- Bilakıs. O da çok memnun -
dur. 3eni'n g>bi bır arslanın vatana 
<bağılılığını görenler cl.beite seni 
takdir ederler. 

- Eınirl>erlık lbana sarmadı, N'uh 
dayı' Ben siperde düşmanla karşı 
karşıya, gö/;<iis göğse- döğ~ck is
tiyordum. Ben sllihlı ask~rim. 
Emir,,crlk iş'-i si ahs z askerler 
de yapırbtlır. 

- Doğru. Hakkın var. Sen za
ten köydenberi düşmanla çarpış
mak is'crdin' 4te Tanrı seni har
bin tam cıvcivli,. ateşli ycıinc gön
derd •. M kinelitüf k kull ,.,..gs nı 
iyice oı;rendin degil m1? 

- .Merak etme. Bir haftada öğ
reıı.d.m. Düşman karşınıda kıpır -
dadığı zaman öyle bir ateş açıyo -
rum ki.. Kurşunlar yağmur gibi 
yağıvor, Akillan durduracak bir 
makine bu, N ufh dayı! ötek; tüienk
lerin liiç lıirtne benzc.>m.ıyor. Dün 
satah şu karşıkı sırtta lbirkaç ııöl
Re gord..m .. Kurşun şeridini sür -
dıim, makineyi çev rmeifo basla -
dım .. Bır anda pestll gLbi hepsi ye-

re ·erildi. 
- O gôrduğün gölgelerin ha -

kiki insan -0ldu[.'Undan emin miy
din? 

- Ne diyorsun. Nuh dayı! Mu
harebe meydanında yalımcıktan 
insan olur mu? Elıbette hakiki in
sanlardL 

Nuh or.başı gülmcğe başladı: 
- Düşmanın karşı siperoe in -

san şeklinde birçok cansız kukla
lar yerleştirip geriye cc1'Jld j!ini 
soylüvorı,nr. 

- O halde hemen aynlalım Ne
den bekliyoruz burada? 

Bu i~i ;j:ıolki yarın sabah ya
paca,ir.z. Henüz kumandandan e
mir :!!elmedı. 

Bölük zabitim"z ne diyor• 
- Kazım Bey de ilerlemek fik

rindedir. 
- Koca arslan. O da iben;,,, f(bi 

diiı:;finiivor desene If<'le ~ı sır'ı 

bir a :ı.bılsek Nah dav ! Kiifi:-c'k
ler karş mızda sakız çiğncvip eğle-J 
ni ·m-lar 'bizimle. I 

Onlann 'ile llıüvük bir korku 
ve heyecan ·çinde bulunduklannı 
sen ile'lle:ı:s.n, M ~'Tlet! On-ların 
huluml " sırt c lar için çok +.e-h-
' kc iuir. Orada xat uLJn müd
det tutıınamazlard'- Bövle manken, 
hllclı-.;l ibiz aldatıp nnr'VC ÇPkiJ
mek fusatım çoktanıberi arı) or - , 
!ardi. 

u ekme lşl, İstanbul ıtehrindc blr 
lürlll duz ıcmedl, ~illi. 

BURHAN OlVAD 

- Kc;;ke onlara kolayca geri çe
kilmek f.rsatını vermeden hücum 
etscydık, Nuh dayı! Acaba bu ge
ce şu sırlı onların elinden alabi -
lir miyiz? 

- Kumandandan hücum emri 
gelirse ... 

* Gece. 
Siperde tıir fısıltı başladı: 
•- Sabaha karşı hücum yapa-

cağız ...• 
M2hmet bu haberi duyunca se

vindi. 
- İyi ki, zabitin y8'11ında emir

.her <ılarak kalmad:an. Dü.şınanla 
göğüs göğse gelmek fırsatını 'bula
mıvacaktıın. 

N~'ı dayı M~medin !başında du
rurordu: 

Ben de <ınu lbelcl.Jyordum, Nuh 
dayı! Artık lbu toprak vıjtmlannııı. 
içinde dö.,öüşsüz, ıharekcts:iz bek -
!emekten bıktım. 

Oıı.baş:nın kulağına eğ ldi: 
- Hücum emri .ıeldi mi? 
- Evet. Geldi. Yarın sabah gü-

Avrupa harbinin cıkardığı mes:ele
Jerln buttinlerdc Dk 5U'&da g-e1enlc -
rinde.n biri de Baltık d('vJ tlerı ml·V

zu.odur. Bantarct..ın da bilha..~ Fin
landiya ile Rus.yanın münası-batı bu
rünlcrde nararı dikkati eclbcdlJ"or. 

929 llkbah.2.ı'ı A\.TUpa. lqln helecanlı 
&"etti. Ber1in - Roma mihverinin ba
har ayla.rında n:ısıl bir faaliyete gcc
tifl hatırdan çıkmanuşhr. İşte o ay
larda idi ki FlnJandlyanın Aland ada
larını lahklm elmek blediil anlaşıldı. 
Mesele l\liJletler Cemiyeti loplanttMD
da konD'jUldu. Ru.a murabha.s.J. bana 
itiraz etti. )fest>ICllin iki hü.klbnet a
ra ında Jı:oauşu1ması 'kararlaşb. Bun
dan da .-örülüyordu ki ltloskova ne 
Helsirtl"forsun arası iyi dttlldir. Şim
di bu p.7rltabli vaz.lyet yeniden, hem 
de pek ı:cra-ln bir safhaya ırirdiil cö
rülüyor. 

Vaktıle Çarlık Ru'!)'ası 1809 da ele 
ıeçirmek için uıuu mücadelelere si
rl,-miş, 11Z11n seneterdton sonra nlha7et 
Rus - Japon harbindeki nıailiıbfyet 

üzerine RUS)'ada çıkan ihtUil netice
sinde Çar lkinr! Nikola 906 da Fin -
landl:ra için de bir takım hukuk ve 
imtiyazat tanımısh. Rusya, İsve9, 
l'ion·rç arasında. huhınan Flntandi7a-
nın kı5ı siddetll, ya21 ~ıcak olmak ba
sebiJe dilnyanın tn qilam havalı yfrl 
dire 1töhret a1dıtı lıolUlml Ur. Flnlan-
diyaıun blrook .-ouerı, akar suları var
dır. Ormanları. mer"aları l'cni:jtir. Ra-
13.<liia '1em eok cösel, hem de tabU se.r
vet1Prl bol bir mf'mlf'ket. Onun için 
Çarlık R.usyasa burayı kendi tacında 

laymetU bir elmas l'ibf muhafaza et-
noş doğmadan topçulanmz'1n ate
şi altında kar ıki sırtı tutır/!a ça-
lışacaj?ız._ mrk ı~teınl . bıınu ellndrn cıkarma-

. .. . nnya u!r ŞJntfhr. 
Mefonet~ığın gozl:_n_ ış~da_?ı.__ ı· Finlandiyah!ann ayrılmak emelleri 

. Şımdı Ayşem gozumun onuna ancak umumi harple Carlıitıı d•vril
geldı, Nuh dayı! Yann s~ah O ·h.U-. mesi üzerine labakkult rdebllmi;cllr. 
rada olsaydı da benıın duşınan u- Umumi harbin son senesinde Finlan-
zerine kudurmuş bir &ırt.lan gibi diya da hliklillini lhn elmişUr. Bu-
atılışır::: [!Örseydi.. 1 nunla btrab<r RUSYad:ı.k! ·ovyel inkı-

- O. senin nasıl 'bir ,ıt.rslan oldu-1 Jibmdan sonra Ruslarla Fhı!andiyah
ğunu pekil!A bilir. Cesaretin! gör- !ar arasında yenldon • bir mileadole 
mek "ç 'l buraya kadar gelmesine başlamc;lır. o uman Almanyanın Fln-
lüzum yok. Iandiyadakl Ru.• taraftarlarını ezd.lr-

(Dtvamı ı:ar) mek itin yardım elllğl cürüldü. 

Sone& taralLarları matlüp oldu. 
Nllu1·et F'lnlar:ıdlyanın i.!itlklall Sov)'et 
Rusya tara.tından 920 muahC'dcslle ta
runmı1 oldu. 921 de de Milletler Ce
miyeti Finlandiyayı mü~takiJ bir dev
let olarak kendi aza:,ı arasrna alm111, 
Al:ı.nd adala.r1nı da. ona vermiştir. 

FinJan:llyanın nüfusu ,-eni rakam
lara göre 3,550.000 dlr. Aland adaların
da da 27 bin küsur nüfu~ buJunduju 
)'azılıyor. Adalar Finlandiya körle -
z.ine bak.imdir. 

Krım muharebesinden matlüp çı

l<arak 111.>6 Parls konferansuıa ~iden 
Ru-.ya orada Karadeniz ve Çanakka
lenln kendislne nasıl kapandıimı ıö
ren Carlık Ala.nd adalarını da bi('blr 
sureUe tahkim etmemeyi taahhüt et
mişU. Bu taahhüt adalarm şimdiki sa
hibi FinlandJya tarafından da tazelen
mlşlir. Alıınd adalarının halkı etserl
:relle İsveçlidir. l\levklln ehemmiJ'ell 
dola7ıslle İsveç devlell de adalarla 
son derece alıilcadar bulunuyor. Ffn .. 
landlya ile İsv01:ln arası çok iyidir. 

Geçen ilkbaharda Finlandiya hil
kümrti buraları ta~kfm etmek lstedlit 
zaman Ru57a tlddrUe itiraz etmı1 ve 
Flnlandt:ranın Alman erlı:i.nıbarbl1e

slnin telkini lle buralara asker ve ıllih 
7erl"!lirmck l.slcdiil OÖ7l•nmişli. Fin
landiya Jle Rusya arasında bu pek 
esaslı bir ibtlli.f olarak sllrüklenlp c-el
mlşlir. 

Dah:ı.sı var: Almanla.r İsv«in zen
&"ln GelUvara demir madenJerlnln 15-
tllt.ullhnı a.tm alarak lhtl7açlannı 

.-örmrie ça1~1rlarken Aland adalarına 
hiklnı o1a<"ak b~ka kuvvetıı bir dev
letin bu ahşverlşf' mini olac.afı Al
manları ött·dcnberi duşilndurmtc-tür. 

Ru~lar da öledt:nbtrl bu a.dalann 
bir gün el('abuklu!u ile Almanyanın 

oıuvrrmcsl ilıt.imaJle.rlnl cö.ıöniinden 

kaçırmamışlardtr. 

Ballık ilo şlddelll alaka..ı olln Le
histan matü:n ikıbf'te ufradıktan son
n. Ballık denizi balısl tablallle mo7 -
da.na ç1karak AYrUpıa harbinin en ml
him bir mcnuu olaealrtır. 

ALİ KEMAL SUNl\lAN 

j~lı-~:Z·l!i•;ı 
Denizaltı harbinin 

bilançosu 
Yaun: llJımed Şllllrü ı:s~ 

Biiyük lıarple İn6lllerenin k~'"' 
f.ılı n büyUk tehlike, dtnlzattı 111.,., 
relıesJydl. inclltere, Trafalgar ıno'bf'i 
rebeslndenherl denlz!erin salbıD• ~ 
kimdi. Fakat denizaltı &eroislnln 
harp vasıtası olarak tekemmülü, tJ 
~ilizlerin deniz hiikimlyeliu! lehdil 
diyordu. Almanlar da denizaltı ı<~ 
lerlnln ellerinde mü lr bir slJ;ih 
dufmın blliyorlanlı. Fakal harbi• ' 
amüllerlne u7ıun ıekllde dövüş01e4ıt 
Jerinde.n Amerikanın taQ"iklle, ıt 
senesi tabatına kadar Aima.nlllt ' 
nhalh muharebesine başlamamuil~ 
Denlaalb harbinden bekledik! neti"' 
ne derece ehemmiyet verdltinl J~ 
mak için AJmanyanın, bu yüzdf'd .oJJI 

merikanın harbe lş'iraltinl dahi ';;' 
almı!J oJma...c;ını hatırlamak k.ifidit· , 
haklka harp 1917 Sf'Df'Sl şuballl'I 

:~~1::~::ıı:::ı~ b~u~:~i:e~l'~ıt;:t' 
bir aralık İngiltt"renfn aç kalacaıı r>' 
nedllmlşiL Fakat İngilizler, blr ~ 

rartan ticaret grmilt'rinl himaye t~ 
m;1k için t"llerin•1 .. ki va ıtatan ttl\e 

mül ettirdikleri arlbl, diler t:ıraft:ı'P 
denizaltı gt'mllf':lne k r ı ınüc;ı.de1~ 
l'irlştncr. Ve Ü\' dört ay urrındı ~ 
giltrrentn hu yü:zdcn maitiiı> edi1L"P'" 
yereğl anlaşıldı. 

Bununla brrabrr, bu defaki ~ 
başlarkon, İnı;l!izler lcin il<! b İ 

endl'e mevzuu ''ardı: Biri tayy11rt•tl 
ff'rl de denl:ıalt.J. Gt-r('I denlu.IU" 

111 
yük harpte tet>rühe edllmi ti . ..-v· 
ara.dan C<'Çtn yirmi beş S('Df' tçtndt '
silah şüplteıı;;lz tek('mmül t"tmto;tl. '' 
ba böyle tekemmül etmiş bir halde 
lan denl:ıaltı He nasıl mücadele edll' 
cckli? 

ll:ırbln Uk bir buçuk ayı, ingl!i 
için bu yü.zdf'n hiçbir korkuya ı1' 

oJmadJ.iım a.nl.ıtmışhr. 

Filhakika birin<( haftayı laklP 
haflalar içinde dcnlzallı remuerl" 
batırdıkları ticaret jr('ntilerinln ti' 
tedricen a.utmı tır. Rnmi L,tatıstll 
tere &üre İn&"illıler tkinrl halta 46 
lon, üçWıcü halla da 2 ı bin ton ~· 
b•tmişlerdir. 22 eylfıldcn 9 birintl 
rıne kadar kayMttiklerl areınt to 
da 5309 dan ibarettir. Gf>rülüJOI' 
bu İnciltett için endişe verici blt 

ır.lyel d•illdir. 
İngiliz Bahri" Vekili Curcl! ı 

ı-üıı avam kamsnwnda •ôyledill ~ 
nutukta denlWU muharebestntD 
gillere için lehlilte le•ltU etmb'":' .t 
söylemlfllr. ÇemberlaJ'lle .-ore, JJU_J. 
tere. bahriyesi denlu.Jh muhattb&" i 
kal"fl Bo t.edblr almıtt.ır: 

1- Evveli tiea~t cemtlerl, ıe 

İn&"llteı:e limanlarından çıln~lannd:lırt' 
rtrek lntrfltere limanlanna 1"el6'lC 
de muhafaza albna alınmaktadır 

cConvoy sistemi• denilen bu mud{ 
tedbirleri Ça.rçUe l'"Öre. pek mütSY 

dlr. rıİ 
ı-- İkinci tedbir olmak fuere. i 

llz ticaret arrmUerl sll;i.hla.nmL'!ttl'· 

3- Bunlıır müdataa tedbirttr16 

Ürüncü tedbir dcl)h.altı aremllrrlf' 
ka.J"jı a('ılan şld:letlt bir taarruı ııs 

kelidir ki ilk birkaç harta kind< 
yedi df'nl.zaltı ~eml'il ba.tınlmıştı:J 

Çurı;il, gemllerden ziyade drrt 
cemllcrtndr ('al113n &"emlC'iltrln 
teknl"i]'enterln 7e:-lt"rlnt doldurDl•". 
oldutımu ııöylem!ştir. İn~ili• ~'j,: 
Na:r:ınna cöre. buyUk harp l('indt 
ciliz donanm:ıqna kaf'1t mtydan ,,, 

yan Alman denizaltı l'f'mtcllerl yifl" 

beş kişiden ibaretti. Bunlar bir '"' 
dlğer şekilde ele l'CÇlrlldlkten ve ,. . .,JI 
da im.ha edildikten 5onra, Alınan deJt 
alil filo~u felce uf"ramıJitır. 

Sözün kısuı, harbin ilk kırk ıu!'~ 
l'"eeen harpte en cok korktuiu bir ıt" 
lilun bu defa o de.rece korkunı: ol 
dıfını İn6lllere:re anlatmış bulnn•~ 
BlUer, Danz~ nutkunda İnl'nte 
yola 6etlrmek için bir silhtan ba#' 
mlştı. Böyle bir •ilah bakiltaten /, 
mıdır! Ve varsa nedir! Burası oı~ 
deiiL Fakal herhalde sllr.Jıın deP 
~eınisi olmadıtt anlaşılmışlır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yine Kadıköy ve 
Üsküdar tramvayI~f 

Kadı.köyünde otur&n bir okUfo· 
cam.uz J'UQ'Or: 

cKadıköy ve 1iöüdar tra1JJ 
1 

vaylan son ..-wıterde hlo k[l1tl" 
lenmtyor1 açık elbise ile traınv-''~ 
tarda seyahat eden 1olculanD r'; 
seri~I vatman mahallinden , .. r11# 
kapılardan çıkarken, elbiseJtorl~ıt 
ve ellerinin çıkmaa bir lrkc ,_t 
lekelendliinl ı-örüyorlar. IIalb~ e 

-'" tramvayların ubahlcyln !'CJ • 

çıkmadan evvel ka1>1lal'ınd~· ~
napelerind n, caml:ınna kadar ~ı1 
Unip tunlzlenmerd icap etmrı ııs fll 
Bir idarenin scrvlsl~rlnde tnt1~1, 
olup olma.d.ıi'ı baz.an böyle l1 ,. 
sderle de l"Ö• çarp11or. Al'~ 1, 
darların naı:ar1 dlkkaUnl ceil1' 

menhl rica ederim.• 
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Musolini sulh teklif 
etmemiş 
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EN SON DAKiKA ................................... 
Tayyarelere karşı yeni tip bir İngiliz mitralyözü 

Alınan umumi kar•,,.,fıhı Po -lony_adakı harekatın ı;;;-n"a erdiğini Londra U (A.A.)- Frans,. hava Jar karada lı:ullanıldıklan zaman al- kasabaların birinde blrho ... ı lı:al • 
'b ld kuvveUerl ııoıulladelı:I Rliyler alamı- oaJı:tan o~ııııaal< oür'ellacle bulunacak mıfhr. 

l uınektedir. Garp ~phesinde nın hususi muhabiri, bau Fraıısııı lla- dıitman tanarelerlae llarşı depolar, Üç Lootlrah tayyareci Ue buıılarm 
keşif 

1 
çarp~malanndan başka bir · •abalarında mühim miktarda erzak hava meydanları ve diğer lesisat daha ahçıları kendilerine dallardan söu 

ş~y 0 mamı.ştır, Alınan tayyareleri ve harp malzemesi dtpo edildiilnl bil- iyi bir tekilde müdafaa edllebllecelıtir. 
24. saat zarfında h;""'ir faaliy'"' dlrm•ktedlr. ıönmmlyee•k bir lı:ıalllbe yapmıtlar -

t 
"":J&' 5" Yeni mitralyözü tecrübe elmit olan G 

g>()s ermem'~'e...,·ır. dır. Bu kulübeye nrdlldorl roove-D ~ "" Bava karar .. i.hları haUne ,reUrlleıı ianarecller, bu sllihtan fevkalide 
. enizforde eski faaliyet devam bu kasabalar hayreı. pyan bir meha- memnun katmışlardır. Jluolar, bu si- nor Houe mnlıd -..,.an bir levha u- ı 

ediyor. 12 Alınan tahte1bahirinin 1 reUe maskelenmiştir. lilı sayesinde insııı. tayyarelerinin llllflardır. Kulübeııbı umlal ırranli lat-
?~tırıldığı bildirnliyor. Eylı'.ıl ayı İnırtıter<oln ılzil slliih ve malzeme Polonya tanarelerl slbl mü.şkülita larile döweıımlf, lo duvarları Rlpolla 
l<;l?ıde 12 Alman tahtelbahri ba - lbtalııde l<ayılh bulunan uııı Uple bir maruz kalnuyacaiını beyan etmekte- boyaaile boyaDDllflu. Bir elelıtrllı oo-
tırılmıştır. İngiliz Heronospol va - mllralyözllo montajı yapılmaktadır. dlrler. bası kulübeye tatlı bir sıcaklık vermek-
P.uru da bir Alman tahtelbahiri ta- Yapılan hesaplara .-öre bu tlpı.Jıl Köyler ajansının ho50SI muhabiri, ledlr. Borada alle fotoğraflan, port-
tarafında.n batırıkııışt>r. mltnlyözler tanarelerln müdafaa n bu kadar iyi maalı:elmmlş n hava manto, haltA banyo odası 9laralı kol-* Almanyada komiinizm düş - taarrua lmkinlannı çofallacalı ve boo- meydanları baline ıetlrllmbj olan bu tanılan bir yer bile nrdır. 
nıanı olan ve Sovy~~rıe anlaş_ 8 . D . k b" Al · · k d ::;~~~;~::ı~:!:;!ı~~.ınıı:a_ ır anımar a vapuru ır man tayyaresını urlar ı 
Zı Partisi içindeki hoşnutsuzluk Kopenbar 14 (A.A.)- Biri birinci ru tarafından kurtarılarak Danlmar - Tayyareciler, tayyareleri huara uf-
a.rtınaktadır. ı mul.izlm, lki"i mülılılm ve biri faTILI kanın ıarp sahilinde ki.in Rtnskjobinı radıiı tein denize lnmtk mecburiyetin-*. Musolini'nin Londraya giden olmak üzere dört Alman tayyarecilt 

de kaldıklarını söyJemlşlerdtr. :~ vasıtaııile İngiltereye sulh Şimal denl•lnde bir Danimarka vapu- de karaya pıkardmıştır. 
B _lllde bul und ııA'tı haberin in 
eriı:wen çıkanldığı, Musolinl'niu 

firndılik •bir t avvun:l.a bulun -
Oladığı bildirilmek!edir. ( RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 1 Perapalasta 72 
le* Alman polfs müdürü Hiın -
iki rin !talyaya gitmesi karşısında 
li lht~al ileri sürülmektedir. Ya 

itier'ın İtalyayı ziyareti ihtimali 
clo!ayısııe emniyet tertibatı almak ;.e Yahut Almanyndan İtalyaya 

R<;an Avusturvalılıınn iadesni t&
rnın etmektir. lta!ya bu askerleri 
ileti vennemektedlr. 
d 1r Macar - Rumen anlaşnasın -
k~n sonra Macar hu.dudu.dan çe - 1 
le. Eıoek Jlumen kıt'alanndan bir 
..;sıııı Basarabyaya nakledilecektir. 

Asker Gözile 
Cepheler 

k . ( Binnci sahifeden devam) 
d eşl!lerden maksat evvelce de yaz
~IZ gibi esir almak, malfımta 
""!'lamak ve mümkünse cephenin 
0 kısmındaki vaz.iyeti kendi lehi:e düzeltmek! Çünkü düşmanın 
f aırp W.Zamını muhtelif esirlerin i
d&de!erınıden anlamak mümkün -

Ur ki, bu da Ç'Ok ehenuniyetli bir 
§eY'dir. Ordulann kıolorduların 
ııı "-- • ın·-klan, kll'VVet kesafet]~ 
CeJlhede · 1 ' le 1 n ıs ıtahate alınan ve yer-
tür n~ konan kuvvetler, hulasa bü-• 
da~ b~ tebliğlerde .düşmB.Tu
sa birı üaıç ""İr alınmıştır• gibi kı-
dlr. c ını., ile i.fade edilmekte -

Alınan topçusu da son gün k>rııle 
•llerjik dıtVranmaktadır. Şımdıye 
~dar ilk hatlan döven Almanlar, 

1~ defa Fransız bataryalarını yok-
coıınağa b~amışlardır. Fransız 
~Pçusu da mukabele ettiği için her 
t ı tara:ttan kesif ateşler olmak
l!iır. 

1 Bu kü~k muharebeler her iki 
ı:afa da insanca az qok zayiata 
terıl ohnuyor, değildir. Maktul dü-

. ~an nafeıfıerinin çoğunun 
)°İrtııi Yqında gençler olduğu söy
leıı~kted· 

1 
. .Bir ~~ miralayı bir ecnebi 

"tlıiQ.et.riye kendi ce}'.iıl!llinde Al -
.ı:ıara malrtul ve yaralı üç bin
~ ~ula zayiat verdirdi~i ve 
.,,_fUı.ien fazla da esı.. aldığını 
~, eıııişlir. 

d Gharp ceptıesin<M! vazi~I. belki 
e •rhallfri bir BÜI'prize intiza -
~· ŞıtndiJik böyle bir manzar& 
"""teıınektedir. 

BRKANIHARB 
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Romanya hududundaki 
Sovyet ordusu · 

Brüksel 14 (Radyo> - Belga a
jansı, Rus kuvvetlerinin Romanya 
hurludlanndan 30 kilometre geri 
çekildiklerini bıldirmektedir. 

Fransada Komünist tevkifatı 

Faris 14 {Radyo) - Komünist 
tevkifatına devam edid.mektedir. 
Komünist Man;el Kaşen komü -
nistlerle beraıber olup Qlmadiğı 
hakkındaki tilerini henüz bfülir -
memiştir. 

Tolonda Fl18.11S N avigasyon mü -
dürü ile di~r sekiz kişi tevkif e
dilmiştıir. Bu vapur şirlreti İspan
ya mıilıard>esi zamanında Moorid • 
hükfımetı ile münasebette bulun
makta idi. 

Cenubi atlantik'teki Alman 
kruvazörü 

Londra 14 (Radyo) - İngiliz 
filosu, ~nU'bi AtJantikte korsan -
lık yapan Amiral Şer Alınan kru
vazörünü aramağa devam etmek -
tedir. Kruvazörün bayrağını de -
ği.şlirse bile bulunacağı zannedil
mektedir. 

Bir Belçika askeri 
Lnodrada 

heyeti 

Lon.dra 14 (Radyo) - Bir ~
çıka askeri heyeti bugün •buraya 
gelecektir. Belçika matöıılü kıtaatı 
ve hava kuvvetleri i~in 262 mil -
yon franklık malzeme mübayaa e
d!'(!ektir. 

Gafenko Alman ııefirini 
kabul etti 

Londra 14 (Radyo) - Bükreşten 
bildiriliyor: Hariciye Nazın Mös
yö Gafenko bu sa.hah Ahnanya -
nın Bükreş sefirini kal:ıul etmiştir. 

Slovenyaya muhtariyet 
Belıgrat H {Radyo) - Sloven -

yaya muhtariyet verilmesi için 
müzakertıler cereyan etmekte<Hr. 

._,;embPrlaynin nutku 
Londra 14 (Radyo) - Alman 

radyoları Çemberlayn'in nutku
nu neşretmemi.şlerdir. Moskova ve 
Roma radydları .bu nutkun bir hu-
18.sasını vermişlerdir, 

Yazan: RAHM1 YAGIZ 

Bizim için en mühim olan şu baştaki 
harp gemisi Averof'tur 

"-; Bundan bi.qey anhyamadım. A
tvvtıa bl2 mı açalım diyor;unuı;'> 

- T•blt Amiral! 
- ilk 'llJtı-.!. ' leeek de cevap -vtnek diyo-

Vasıt Be ... ın: 7 f"f'vap vennt'1ti. Amiral 
ı:. de•arn. etti: 

-o ...... """"" m ........ mabrfbe b«kı-
''k b~k • kadar f'he111l1Di7et verile
hi ıt lllahlyeU 1ok .. Baba için ınô
ha'Dl olan baştaki Amiral lf'ml'1, ~u 
b rp kablliyeH ha\k.ında bir fflı: rlmlz. 
ttlurıtn la. •yan Averortur. Onu )ı;L<ll"hrma. 

bak •. .takt.an •kşJe harbe icbar etmrie 
alın1!. 

\a~ır k • 
tel.•n 3P~an, dlllnln utuua kadar 
°'"'r hır <'Umltyl unla zaptetti. Şimdi 
Zl:J or haklunttl h1çlılr fikri bulun-
adıtın - r rar 1 "OY 1Yf'U A.mlr&I. umumi ka· 

't ta.ha mUra<'aat edert-k: kumandan 
•hır il 

•ld f'yın t-rlne 1niral11ie talip 
kii~h ~ um•!'I dil man donanma! ının 
ay une v kır oldutuny lddla. f'den 

nl ad.aındı.. 

• F k~t. •u harbi o b "''&caiı ~ırada nu llza • 
b m edet.:f'k bir hareket olmakla 
~~•l>er böyle bir bldl ile arada so
tla latıı: ~th::ınnaıım dniru olmı1a.caiını 

Ilı h ap edt-n erkanıharb1J·e reisi 1U1-
U1tu... 

• 

1 

1 

Butün &Cnler, ufukta süzilkrelı: yak
ıa.an ve O-ananJ1 •onanmasına amut 
bir rota takip eden dtişman filosuna 
tevrtımiş. harbin başlaması beklen -
meğe ba.şlanmıı h. 

l\.le'Oafe daha 14.500 yardayı röste-ı 

rlrkrn Amiral ve maJyetl hayretle düş
man fllosu..nun 9 kerte bir dônuşıe a
mut . eylr haltını mu\•az.i "ve harbe el
veri.tll bir rotaya. kbdil ettJ.linJ c-ördü
ler .. 14009 yardahlı: mesafe Ue müvaıi 
hatlara ıe('lnt'e Amiral söylendi: 

- Ateşe ba..lıyacıfım! 
"\-~r .. rrk&nlharbiTe rflslnln milila 

ha.lnin.e Yali.it bırakmadan Ba.rllat('SUn 
top u kaplanma emir verdi: 

- Meure tahmin edildi m19 
- Evet Amlra 1 lm ! 
- Ne lı:adar? 

- HOOO yarda .. 
- Toplar hazır mı1 
- Baur Amiralim!. 
Ramiz Bt.·y1n harbi başlatan kuman

da!llı Barbarosun bq taretıerlle ~uat 

tareUnl atete ıeçlrttl: 
- Ateş!. 

0-.ına.nh Amiral se.nsj inin top nam
lularından fn•hyan beya.z duman yı

flnJ:ırı. ercinl inlelen dehşetli bir pat
Jayaş, Olum n'4ralarıru andıran bir 

Adaotikte batırılan 
şilebi 

Fransız 

Koma 14 (Radyo)- Atlantlkle, AI-
man tahtelbahlrlerindf'n biri taratın-

dan batmla.n blr Fransız tlleplnln mü-
rettebah Amerikanın cPreaidan IIar
diq-:1 transa.Uantlfl tarafından karta-
rılmışhr. 

Belgrad fuarı 
Belgrda 14 (Radyo)- Dün Belgrad 

beynelmilel fuarının kii.oı:at refimi ya
p1lmıttır. Fuar da mal t.efblr edenler 
pek t!Oktur. Bir mrtro murabba.1 bot 
-,.er kalmamışhr. 

Böyle söyledi mi, 
söylemedi mi? 

Roma 14 (Radyo) - İngil!iz Ba.\>" 
vekili Mister Çemberlayn"in nut- j 
ku Abnan matıbuatı tarafından 
şiddetle tnkıt olunmaktadır. 

Alman ma<f.buat müdürü Dıtrik, 
ecrıbi maııbualı münıes;;illerini da
vet elan~ ve harbe an<:ak Birleşik 
Amerika Cumhur Başkanı Mösyö 
Ruzovellin müdahalesinin nihayet 
verebileceğini söyledikten sonra 
şunu ilive etmiştir: 

- Bunun iııin Mösyö Ruzveltin 
İngiltere hükumetine silat ve mü
himmaot vermiycceğini kat'i bir 
lisanla sôyleme6ı kıifid;r .. 

Ditrik, Almanyanın P<ılıonya ha
rekatında 800 baml:ıardınıan tay
yaresi kullandığın.ı, lıarp devam 
ettlği takdirde ıbu taıyyarelcrın İn
giliz donanmasını, İngiliz liman -
!arını, sanayı merketlerini lbom -
bardıman edecejiini söylemiştir. Ve l 
sözüne şöyle nlhayet vermiştir: 
~ Göreceğiz, İngiltere mi Al -

manyayı mahvedecek, yoksa Al-
~nxa mı İngite~··-· ___ _ 

Moskova 
Müzakereleri 

M06kova 13 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye Veldli Şükrü Saracoğlu, 
bugün saat 17 de Kremline giderek 
komiserler heyeti reisi ve Hariciye 
komiseri Molııtofla görüşmüştür. 

M06kova 13 (A.A.) - Türk;iye 
Hariciye Vekili Şükrü Saraeoğlu
nun. bugün saat 17 de Molotofla 
yaptığı mülakat iki saat sürmüştür. 

•• gun parasız 
yatan adam 

Perapalas otelinde 7Z gUn yatıı> an-
cak 50 kuruş vermek ıurrtlle oteli do
la.ndırdılı Jdd ile m:ıhkem,.~·e v,.ri
lw Yemenli Galip Efıanlntn muhır.ke-
me!-iinr bu sabah 8 in«'i ce:ıa mahke -
metı.indt ba!o;lanmıştır. 

l\Juhakemr koTJdoru daha 9 da hın-
cahınç dolmuş, poll!;lf'r tfıdblr almaia 
mecbur kalmı~tır. 

Ga1ip Efl'ani avuka~ Hamdi fıe 
Ue beraber mahkemeyr relml tir. Pe
rapalası da avukat Suat Zba t.emsil 
ediyordu. Arape.a krcümaru "\"a.!'-'lta'-tle 
~orulan suallere Galip EfC"ani tu ce
\:abı vennU,Ur: 

•- 43 y;U;;ındayım. Bir müddet ev
vel ailfm, kaynanam Vf b:ıldızrm1a. be
rabf'r İıılanbolıl ı-eldim Vf' Tarabyada. 
Tokathyan oteline indim. Blr ıun Pe
rapala!'""ın önünden ,-e('t""rken l\ıtl-.;baha. 

rasge1dim. Beni otele dal-·tt etti. Pe
r;t.pala~ta oturmamı, bir İngiliz lirasını 
Mısırda ödt>nmek tarUle 9 liradan lı:a

bul edrcf'ilnl söyledi. Ev\'el& raı.t ol-
dum. Fakat ~nra bunun ka('ak('dık 

olat'ağ-ınt Aya!!IOfya kütüJ>hanrsindr bir 
Iraklıdan öjrt•nerek r('ddettlm. Ken
disinden 620 lira para nakten aldım. 

Fa.turada Jıuap çok tula ı-östertlmlş
Ur. Aramızda c1'700• Jlra fark vardır. 

• ıuteaddit defalar Beyoflu kayma.
maklıima mıiracaat ed('rek hesapların 
teü.lkinl bı"tf"dlm. Bt-n Ymf'n Krahnın 
kahve mah'ioUerinl resmen lhra(' eden 
mümes Ulm. Doland1rıc1lılı: iddiasını 

•iıldclle r•ddedtrlm. İmum olan bü
tün ma.1u-a.fla.n lanıyorum ,.e ödemrie 
hazırlllL..I 

Bwıdan sonra reli kendlslne bir 
tn,-Ulzce teı.rat &'ÖSte.rml!J, maznun: 

«- Bu lelırralı Yemen V•llahdıııın 
ofla Seyfü.sse13.ma oe.klp para istedim. 
Fakat harp var..l7etl dolayıslle 1"elmedl. 
Bilen Bristol otelinde oturuyorum. Bu
radan Mısır tarik.Uf' Yemene 1"idece
Jim.» t'tvabını vermişU.r. Bili.hare 
malaakeme p.blt celbine kalmıştır • 

Vefat 
Yemişte Zahire tilt'ear1 Bosnalı Mas

ta.fa Gorojda.k vefat etmı,tır. Cenace 
namazı ,-arınkl pas.ar C\İ.DÜ aııede 

Fatih eamU şerlflndr kılınacak ve E
dtrnekapıya defn,dllecektir. 

Allah rahmet eylesin. 

cehennem sa1vosu ile iki dananma a- Maamaflh saınanının sayılı deni.zci-
rasında muharebe ~ladı. Jerin•e.n olan vr pratllı: maJfımatlle 

Barbarosun m('rmileri ddşman deniz 7&$ıt yabaneı am.irıllerf' faile bulUDan 
harp fırkasının eh-atında su <rutunları Yunan Amirali Kondof'J"ot.111 fevkali-
yüır.rıterek t Jlye.n topların af'ı;.ından 

birbiri ardına hrlamıya baı;ladılar. 
Barba,..... at.,.ını Turptla Mes

ad.iı-t \le Asarıtevflkln topları tali.ip 
etti. 

Dü"?'""lllan filo.ı;u bir anda bir crhe.n
nt>m ._ağnaiına uframış, bu uaak me
safeden arılan ateş, diışman Amirali 
Kond:oryotlsl fa.'ioırlmakla beraber* l'Ö

züpırk bir dır:nb kurdu olan Averof SÜ· 
vari.Jni mukabeleye Jeba.r etmlşU. 

Her iki harp fırkasının karşıhkh a
teşi enı-lnl sarsmafa, ufukta lnleme
ft, ımetlrln clvannda su sütunları yü.k

Mlten lto una ate lerle lnkiıfafa ko~·ul
aw tu. 

Sahildf Türk JstJhkıimlarının önun
de biriktn bofaı: muhafız kıt'aları he-
7ecauJa deniz muharebt ini takip e
d.Jyorlar, sabah karanhfı kopan bu 
cehennem fırtlnasını ıör. lnrpmatlan 
tetklktfn lf'(lrfyorlardı. 

Dü.ı;;man donanmasının va?.lyetl bu 
ateş in.liı k&rŞ"ı. ında biraz •u1k.ul
lf'fir &'ibl oldu. 

Esasen bu kuvvtt, anormal bir Wş
klle sahip bulunuyordu: Zamanın en 
modern :ıırhh kruvazörü olan AmiTal 
ıeml'fi A•erofun ~ine takılan Hidra, 
Psara, Spcdya destroyerleri, Ya.nan 
donanma~ının en eski matrryaH 6 ba
cab ı~ı~·Qn .-lsU-ml destroyerleri• mu
addrl fak:ıt kar.ıktrr itibarile ayni tip
lıtrdendi. 

Blnaen'lleyh yüks('k . ür'ati, fevka
lıl.de atct kablllyetl, mukemmrl top
ları ile A•tror bunlarla otrlikt~ har· 
betmelrı:, mantvra yapmak miltkW&Ule 
yüklU bulunuyordu. 

de bir cesaret numunesi ıöste.nnekten 
kendini alamadı, Osmanlı zırhlı fı.r -
kasuıın atetı karşwnda ayni ~ille 

mukabele edf'rek mobtfımfl isabetlerle 
mnaUal kahnaJc ik.ıbeUnt rtsurane bir 
manevra llt dHtrorerlerinden ayrıt -
mak. muhasım donanmanın ateşlol böy
lttr iki kısma ttfrlk ettirmek, ktndisi 
Ave-rofon sür'atlnden 1 tifadf fle Os
manlı donanın ... battan (T) aletlae 
aluah: bir vaziyet ihdas etmek, en ko
lay ve eo seri bir b&rp tekille bu k•r-
41ıa.....ada muvaffalliet vt muzaffe
rlye.tl lı:tedl tarafına ('evlnnek! 

Bu ı\ı..ra.r derha.I tatbik me•kiliıe 
kontla. 

Barbarosla Tur,-ud1111 ve Mes'adlye 
ile A.santevflkin mU&e.kistf at.eti al· 
hacla A vrrelun "1ir'aUe ita.re.kete C«· 
tlii; Bicl.ra. Psara "Te Spedyayı İmroz 
adau a<tklannda bırakaralı: ileri atıl

d.ıiı. İ.nır•on Cf"..Dulta .. rlıdsine Clofra 
l"t1erek durdu;. ve butün toplannı 

0"1nanh Amiral &'tmlst B&rbarosa 
kon-.antP rttlği, düs:man ı-emlslnl bir 
('l'hf'nnf'm uinaiı alt.ana aldıtı l"Ö· 

rüJdU. 
Averof bu ''aılyetl lhda~ tdf'rktn fa

ıt1rıuı O?Snıanh Amlrall trklinıharblye 

reisine Averofu işartt ('ttl: 
- \'ac;ıf Bey. baksanıza bu ne n

vn.•or böyle'] 
Dü~man &f>mi inin' hart'kettıe mak

sadını kola'.'·r:ı ve kntirme varan 
Vasıf kaptan <'t'"\'3P ,,r.rdt: 

- . ~r yapac;1"k, kt>ndio;ine lüaunılo 

ve ('cı.k thf'mnY.yt-tll ~lr manewa71 ba
ş3rr'.'·or! 

- :'lie ıibif 

HARP FIRTINASI 
YAKLAŞIYOR 

[} 
Aslan Üstün 

Korsika masalı 

(1 inci sahifeden devam) 

48 SAAT ZARFINDA NELER 
OLACAK? 

Londra 14 (Husuı;i) - BaşvekA
.let dairesinde H>tle.r'in :ıüyaııet.ın
de yapılan yeni bir toplantıda bü
tün meseleler bir kere daha P.. 
den geçiriı.ffii.ştir . 

Berlinde söy!JQndiği.n.e göre, ö -
nümüzdeki kırk saat içinde mü -
hiın inki.şaflar beklenebilir. Hit
ler, bu içtimadan ga~t neş'eııiz 
bir, halde ayrılmıştır. 
HALBUKİ ALMANYA AMEBİI<,\ -

DAN TAVASSUT İSTEMEMİŞ 
Parla 14 (Hususi)- Berllnde n..,-.

dUeıı yan resmi bir lebllfle, Alman
maibaat tefi doktor Dltrlhln beyana
tının yanlı,' ı.tslr edlldlll, halbuki AI
many&DJn Amerikadan bl('blr tavas
aut taJebtnde bu1unm:ulıjı blldirU -
mektedir. 

HİTLERİN AMEKİKAYA Mi'.RACA
ATİ LONDllADA HAYRET 

l'YANDIJIDI 

Londra 14 ( \..A.)- llitlrrJr a-ör&q:

tükh·n sonra matbuat tefi Ottrih tara· 
fmdan e<"Dt-bi gazelf'ciltrine yapılan 

beyanat, Londra mahle)Jerinde dJkkat
le okunmuştur. 

Alman Lükiımetl açık tehlrlerJe ıi

Yll a.hall.nln bombardıman edllmemesl 
hakkında Kozvell tarafından vııkubu
Jan daveti enelce kabul etmemiş ol
duğu ipin HJUerln timdi Amerllıaya 

müracaat etmesi hayret uyandırmıştır. 
Dltrlhin beyanat.ana, beup verme sa
aUııln yUlqtıtını anhyan bir adamın 
aöt.leri naurlle bakllmaktadı.r. 

HARP FlllTINASI YAKLA "IYOR, 

lloma H (A.A.) - Çemberlayola 
nutku hakkında tefsirlerde buJDJUDak
tan tct.iDap eden Roma ıaaeteleri, Uk 
ll&hlf'elerlnde bu nutka.n Alman)lada 
bosule ı•tlrdlğl tldd<lli alıilleri ve 
Dr. Ditrih tarafından dün yapılan be-
7anab Vbarüz eUlrmektedlr. 

Bu l'&zetf'lerin Londra muhabirleri, 
harp fırtına. ının yakla3makta oldu -
iuno itiraf elmektedirler. 

Pari muhabirleri. İnı"Ub - f'raıı ız 
te~tidüoün. Daladyer tarafından te
yit odlldlflnl lıaydrtllkten ıonra Fran
aa.da Alm~nl:.rın lddcUJ bir taarruza 1 
~•çm<SI b<klenlldi~lol hah" Hrm kıe- ı 
dirlf'r. 

1 Nakleden: Selami l:ı:zet 

Gıinlerden bir gün eşek aklına 
koydu: Eşek1ikten kurulacaktı. Ba· 
şını aldı, koşm~a baŞJad Etra -
fında küme küme yeşillikler, taze 
taze dikenler vardı. Eşek bunu gö
rünce öyle sevindi. öyle sevindi ki, 
başladı avaz avaz anııımağa .. Öyle 
anırdı, öyle anırdı ki, oradan tesa
düfen geçen bir aslan sesini duyup 
ne oluyor diye merak etıı geldi. 

Aslan ömründe böyle bir hay -
van görmemişti. Bir müddet dört 
ayaklı ve uzun kulaklıy• sıizdük
ten sonra yanına yaklaştı: 

- Adın ne senın? 
- Arslan ustun. 
- Vay, demek kendıni arslan-

dan ıi~ün gör('C('k kadar kuvvet
lısın öyle mi? 

- Yer yüzünde bt. mlc kıy as 
edilecek· mahluk yoktur . 

Finlandiya S vyet Tek liflerini 
Kabul Etli mi ? l 

- Şu halde se ınlc anlt ım, 

dosı olalım, but..n h yv ı •ı ken
drmızc esır ed 1 m. 

A'5 la e ek yuny na ~ u:... -
meğc bay d.lor B r dere ><Pnarına 
geldıler Karşı k.yıya ı:C'\mek ı.1-

zınıdı. Arslan bır at ay. ta -..ı)U 

aştı. Eşek ise boğu -ııaı< tehi Jtesı
ne maruz kula kala uyu yıiterck 
geçti. 

(1 inci salııfcden devam) 

bulü muınkıin olmıyan artlardan 
çekınecekkn zannedilmektedır. 

Bununla beraber vazıyet ciddı
yetinı muhafaza etmektedir. En 
son dakikada Sovyetlerın yeni !bir 
tekli.fi ortava atmaları her zaman 
meınuldür. 

VİLNODA LİTVANYA 
MÜMES3İL1 

Kaunru; 14 (AA.) - Litvanyanın 
Cumhur Reıs mua\~ni BizaJl6ka, 1 

merkezi hükumetı, Vilno'da tem
sil rd~cktir. 

SOVYET FİLOSU İKİNCİ 
KOMiSERİ RİGADA 

İSVEJÇTE DE ŞEllİRLt.R 
BOŞALTILIYOR 

İStokholm 14 (Hususi) - Fin
landiya hükumeti elyevm silüh al
tında bulundurduğu 300,000 k·,ilik 
ordusunu takviye için rno,ooo a6-
k<'r daha •oolıyacaktır. 

İsveç şehirlerinde de büyük şe
hirlerın boşaltrlmasınn oba lanmış
tır. 

ZABITA i .. LERİ İÇİN 
ÖRFİ İDARE 

Berlln 14 (A.A.)- Alman i tihbarat 
burosunun bildirditine ,göreı Flnlan
dtya Reisicumhuru Kallio, bir ka -
ramame ne!?redrnok :ı.abıta l lf'ri tein 
örfi idare Uııın rtml~tlr. Bunun bilfiil 
örfi idare Uıinı mabtyttindf' olmadıiı 
9ÖYl<"nmekledlı. 

Arslan şaştı: 
- Sen yuzme bılmcz mis n? 
- Balık gibı yuzerı , . 
- Ne d ye boylc çabalandın? 
- Kuyruğum.a ba Jı. tuttum, 

balık ağır geldi. 
An;'.an bn c~vaba ses ç.kar .ad .. 

Yine yanyana ywıimege başla -
dılar. 

Bıraz sonra karşılarına bt"' d ..... 
var çıktı. Arslan s çra~ı. obur ta
rafa atladı. 

Rıga 14 (A.A. )- Sovyel fiJlo -
sunun ikin<:ı komiseri İ kov'un ri-,---------------

E~ek duvara tırmand', amma te
pesinde kaldı. Ön ayaklan bır ts
rafta, arka ayakları ııir •~rııftayc:,. 

- Ne yapıyorsun oı .da? yas<.'tinde l:ıir heyet Tallin'den• 
Rigaya gelmiş ve Leionya yüksek 
kumanda heyeti mıınına general 
Harman~ tarafından karş_ılanmı.ş

tır. 
Heyle, Hamiye Naz.Jrı ile ordu 

şeflerini ı:iyaret ettikten oonra Lls
paja, Veutpils ve Pıtm,gs'a doğru 
yeluıı.a devam edecektir. 

ESTONY ADAKİ SOVYET 
ÜSLERİ KUMANDANI 

Tııllin 14 (A.A.) - İşgal kuv -
vetlerinin girişile alakadar mese
leleri halletmek üzere EStonyada 
bulunan Sovyet genrall Jupin, üs
lerinu kmaııdanlığını deruhte ede-

1 
cektir. 

RUZVET'İN MESAJI 
Vaşing1on 14 (Hu.•usi) - Cum- j 

hur Aeisi Ruzvelt Finlandiya me
selesi için Moskovava şah&i tılr 1 
mesaj gönderdiğini ve l:ıunun Mos
kovadaki ~rika~ el5is~ vasıta- ' 
sile .Molotof a veriLdıgını sayle -
mi.şiir. Ruzvelt, İskandinavya dev
letlerinin kendisine hiçbir müra
caatta bulunmadığını ve .bu teşeb
büsü kendiliğinden yaptığını söy
lemiştir. 

- Kal'fımıu. 1"eceeek. bizi ba.ş:ta.n 

T ate ine alat'ak! 
- Pe.kl ne yapalım? 
- Ke~dlmlzl (T ye lıphrmıı.malı 1-

oin mukabil manevra.1a ıeeellm! 

- Ya kar ıda, blce müvalf bir hat 
Ue harbe devam eden destroyerler nt 
oluak! 

- An.lıımadlDtı Am1Tal?! 
- o U(' destro1eri SOrD.J"Orum. 

- Eveıt. 

- Şiırdl biz mukabil manevra ile 
lıendlnilil Averofon (T) ateşlndeo kur
taralım derken bunların kıçtan (T) 

at.eşine marm kalmu Dll)'ısT 
Vasıf Bey &'iildll, izah •iti: 

- Ca.nım Amlral, bu d& mesele m1 
kozum.. Barbarosla Tu.rıudun ateşinJ 
Averofa teksif ederis, Mes'\ld.l7e mil • 
navebe Jlf' her iki tarafa atef eder, A
sarıte,·rik de tekmil toplarını Ö(' de t
royere diritı:e eylf'Ylnt'e mıeKle halle
dilmi1 olur. Fakat bundan bqka ya

pılacak birşe:J •&r-
A,·e.rof Barb&rOAa sancak bqomu.s

lui• lslikamelin• .-elmiş, bir buçuk 
kilome1reye kadar sokulmuş ve erki-
111harbtye reisi son cümlf'yl söylerken 
ilk topunu ateşJemif, cıkan mermi bir 
61üm ıslı,Jı ne de.hıtet aaearak Barba
rosun üzerinden ••nu.ş, biraz 1"erlde, 
Rauf Beyin müstakil fllotlllisDe Bar
baroıı; arasnula df'nlıe dil~müştiİ. 

Amiral bunu işaret edtrken Ave
rofnn devamh . al-yolan kendini ris
lerdl . 

Amiral il.amil liiylendl: 
- Maıaewa a ba.tJıyalım! 

Ve .• emri verdJ: 

- Torı-u1, iıı.kele bordaıntu selaln! 

(Devamı var) 

Ve Romanya 
Bulgaristan 

(B rincı sahifeden devam) 
Her iki mt'mleket lıudutlarında 

bulunan falla askerler müteka - ı 
bılen geri çekHerek, karakollar 
normal haddine indirilecektır. Bu 
karşıiıklı hareketın Balkan antantı 
münasebetleri üzerınde de çok 
müsaıt bir t€fiir •bırakacağına şüı>
he edilmemektedir. 
SIR YUGOSLAV GAZETESİNİN 
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gıızetesi, Yugoslavyanın Tuna .hav
zas:nda ve Balkanlardaki musliha
ne ve yapıcı faaliyetinden bahset-' 
mektedir. Bunun bir delili de Ro- ı 
manya ile Macarıstan arasındaki , 
yakınlıktır. 

Bu !'•zel<>, Hitler'in Almanyanın 
İtalya, Yug06lavya ve Macaristan 
ile olan hudutların kat'i vedeğiş - 1 
mez okluğu hakkındaki beyanatını 
hatırlatarak şunları ilave e~e -
mektedir: 

cHitler'in bu beyan.atı, bütün 
Balkanların ve Tuna haıvzasının 
hPl 'Ozırdaki ihtilaf sahası hari -
cinde bulunduğunu bir kere daha 1 
isbat eylemektooir. Bunun böyle 1 
olma.sının Balkanlarda ve Tuna 
havza.sırwda sulh ve nizamın umu
mi menfaati için lazım olduğuna 
bütün Avrupa devletlerinin kani 
bulunmaları, bu beyanatın ehem
miyetini bir kat daha arttırmak -
tadır. 

Bitaraf kalan İtal. ·anın bu tarzı 
haı>eketi, Avruıpanm bu kısmında 
su»ıun idamesi iQin en iyi bir ga
ranti teşkil ettiğine şüphe yoktur .• 

o-

Almanya Ne 
Yapacak? 

- Tartılıyorum, baka! :n ôn tı.-
rafım mı agı arka tarafım mı? 

E:jek nihayet bın mu kulat.a du-
vardan indı. • 

Arslan b ını salladı: 

- Bana bak sen benı aldat -
yorsun. 

- Ne diye sC'nı aldatavım~ Al
datınadığıma bahse gırt·rım ~"· 

Haydi görelim bakalım bu du -
varı kim yıkar. 

Arslan pcn<;t'i<'ri le duvara vur
mağa başladı. Pençelerini kanattı, 
duvar çizılmedi bile. 

Derken eı;ek duvara arkasını 

döndü. b~adı çifteleınete .• Du -
var yıkıldı. 

Arslan kabul <.'tti: 
- Benden kuvvetlı 

inandun. 
~k dedi ki: 

olduğuna 

- Sen daha benim nelere ka-
dir olduğumu bilmezsın. 

- Nelere kadirsin? 
- Bak, gör. 
Ve eşek duvarın dibindekı yeşil 

otlarla taze dıken!eri kemali iştıha 
ile yemeğe başladı. 

Arslan ot yemediği gibi, ot yi
yen hayvan da görmemıştı. Hay -
ran olduğu eşeğe: 

- Sen yer yüzünde bulunmaz 
bir mahlfıksun. Senı arslanlar kra
lı yaptım. 

Ertesi gün arslanlar bir araya 
oplandılıır, eşeği keındilerine kral 
yaptılar. Eşek, arslanların arasında 

ölünciye kadar krallık etti ve ni
hayet ihtiyarlıktan öldü. Ar.;lanlar 
kırk güu kırk gece matem tuttu -
lar., 

(Birinci sahifeden devam) Otomobil bll88mağındao aşağı 
slln lçiod• bulunulan harp vnlydldlr Şoför ŞekJlıin ıdaı- indekı Ka-
lıt o vakii de büfün fldd<tlle ve bir an dıköy işlerine ait 144 n~aralı 
llTV•I harbe .-ır· mek •• n<lkeyl al- kamyonun basamağında bulunan 
malı ıerelıllr. Yusuf adında biri muvazenesın! 

Yalıııa, büluıı baıılarla ı..raber in- kaybederek düşmüş ve ba, ndan 
sııı.re ve Fransa kadar Aiman7anın ağır surette yaralanmıştır. Üın•t -
da mııhareb•Y• fiddot vennelı lrln sız bir halde bulunan Yusuf Hay-
prp cephesinde pek acele etmedli"J 

darpaşa nümune hastanesine kal -
.-öröhiyor. Hatti, Almanyanın be>l•n- dırılarak tedavı altına alınını tır. 
mesinl. iptidai m.addr1er temin edebil- • 
m.slnl lmkii.n aıtuıa aldd<tan 10nra Çin hey'etı gitti 
sarp rophrslnde taarruzdan ziyade mü- Evvelki gün Moskovadan şeh -
dafaayı tercih •d«<fln• hükmoluna- rimize gelen Çin m b\ıslanndan 
bilir, ki, bu takdirde muharebe her mürekkep heyet dün şehı"miz<le 
iki taraftan birlnln taarruzla benber baz tetkıklerde bulunmuş ve bu 
ut'i neUceyi almak aamlaln lec•lli ı- sabah Napolıve hareket etmiştir, 
n< kadar sllrecek ve en çok dayana- Bu~abah ki si• 
bllen. llk ve son darbeyi bir arada. Bu . ab:\h Hmanım1Lı ke ır bir . is 
vurabilen kavvet harbi ve mıi<'adtlfyi 
kuan.acak, demek1.ir. 

ETEM İZZET BENİCE 

kaplamıştır. Bu yfu:den llali"Ç" '·apur -
lan aefrrlerlnf an'"aJt nat 8 buçuktan 
sonra yapabllmişlt-rdir • 
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İçinde tek harp sözü 
geçmiyen bir meclis! 

~Sl\1AN CE1\IAL
0 

KAYGlLI 
1 Yau.ıı· 

1 

Harp ve politika ... Şımdi nereye 
gitseniz, kiminle karş~nız din
liveceğinlz şey hep harbe, poli -
ti.kaya dair şeylerdir. Hatta, ben 
bundan bırkaç gün önce yine bu 
sa:lııfelerde c!ıerkesten niçin ka
çıyorum?. diye yazmış olduğum 
bir yazıda bu harp ve politika me-
raklılannda'l ve onlann sö:zlerin
den bir hayli mostrilar gösterm~
tim. Gelgelelım bu sefer de size, 
içı !'le tek bir harp ve politika sözii 
geçıniyen kalabalıkça bir meclis
ten bahsedeceğim. Öğleden sonra, 
saat birle ltır buçuk arası .. İstan -
bulun işi kçe yerlerinin birindeki 
yarı 'lokanta, yan kebapçı dük
.kan~ a dalıyorum. Hava çok sı -
cak, dükkanın alt katı hem fazla 
gün~ i, hem sıkıntılı, hem havasız 
olduğu için daracık merdivenleri 
t:rmanarak üst kattaki salona çı
kıyorum. Fakat hayret! Burası ka
dmlarla dolu .. Kannlarını doyur
mak için bugün. bu saatte bu sa
lonu dolduran müşterilerin içinde, 
ilaçlık olsun, bir tek erkek, yani 
bizim cinsten hiç kimsecikler yok .. 
Masalan hep cinsi latif kaplamıştı. 
Aca'ba, burası salt bayanlara mah
sus bir salon olmasın diye geri 
dönec€'k oluyonnn. Peşim sıra yu
karıya çıkmış olan garson merdi
ven başında beni karşılıyor: 

- Hayır bayı.n:ı, burası yalnız 

kadınlara malı.sus değil, umumi sa
lor<iur, erkekler de oturabilir. Fa
kat şimdı tesadüfen erkek yok! 

• 

En dipteki boş bir masaya ku • 
rubyor, kebabımı ısmarlıyorum 
ve kelbab m ıujağıda pişedursuıı, bitti, hatta bunlan, daha fazla din- adamakıllı şişmişti. Fka\ !T'erdi -

lemeg· e bende takat bitti, fakat ön- d · k d · · d gazetemi çıkarıyor, masanın üze- ven en ıner en e ıçıır. en: 
!erindeki y·emekleri, zatell çoktan o-~ı.r dı"yordum h l şu""ku""r rine yarım serıyor, sütunlara da- - vuu. , e e , 

lıyorum: bitip tükenmiş olan bayanların, yarım saatterlberi içinde tek bir 
ç .__ ı. d ayni mevzular illerinde bir tiirh, harp ve siyaset sözü gcçmiyen bir 
cm""r,.ıyn şunu eıın!Jj ... Musso- lm' 1,,_ dıl b. .. I 1 k Bö" ıes· h .. .. . .. sonu ge ıyen .... ır arı ır tur- mec isten çı' ıyonmı. y ı a-

lını bo.yle boy cmış ... Daladye şoy- 1 .. b"- ed" V k . d ka! ecl l l b • • . • 1 u ı...,m ı. a ıa, Ş!m ı am vai m is er, dost ar aşına' 
le duşunuyor ... Hıtler böyle kuru- ,~~=======~=========~====~== 
y.or... Amerika bitaraflık kanu- s .• n 
nunu bozacak .. Japonya Ameri -• 
kaya kızacak, yahut kızmıyacak ta 

y 
hizmet· 

z r 
hay Ca'"llnı SCVcyım senin komşu- iyata n 
cugum' dıyecekm, ... Falan da fi- e ... 
Lin gibi yazıları birer, ikişer tara-

n> >a ba,ı:yorum. Fakat bütün bu Fransız 
göz ge-.alird,ğiır., okudugum şey

lerden ~ır tek satır değil, bir tek 
kelime bile anladığ'm yok hani! .. 
Nasıl anlarsın birader? Bu, et, S<r 

ğan, bi!ber, baıhnr kokulu salonda 
şimdi öyle bir cavultu, cuvuUu var 

sinema yı ldı z la rı otobüs kullanıyor lar, 
kanla rın ı veriyorlar, kimsesiz çocuk lara ve 
varalılara bakıyorlar ve ... ko medi oynuyorlar 

' ki adeta herkes bil"!birinin dediği
ni güç anlarken hiç insan okudu
ğu gazeteden bir şey anlıyabilir 

mi? Bıraz sonra meeburi olarak 
gazeteyi katlayıp cebıme sokuyor 
ve acaba şu hatun k~iler, böyle hiç' 
durup dinlenmeden, haoıre ne ko-1 

1 
nuşur, ne görüşür, ne dertleşirler? 
Dıye etraftaki çeşıt cs.vultu ve be
reketi! cuvul•uya kulak misafiri 
oluyorum. Bır de bakıyorum ki 
bütün o konuşulan, görüçü]eıı, 

dertle.şilen şey !erin hepsi de ku
maşa, elbıs~ye. çamaşıra, çoraba, 
menrl)e, ıskarpine ve bir kelime 
ile modaya ait şeyler değil mi? 
F iın bayan falan yerden bir ku
maş alınış, filiın terziye biçtir -
ml.ş, fLAn dikişçiye diktirmiş, va
kıa kum ta, biçkı de dikiş te 
pek mükemmelmiş amma yazık ki 
elbise o bayana bir türlü yakışa
mamış ... l"ıliın kumaş, insanın ar
kasında falan kum119tan daha za - ı 
rif duruyormuş ... Şandan rop, bun-, 
dan tayyür, daha ötekinden nikfilı
lık ve düğun!ük daha iyi kaçıyor
muş ... Şu renk ve desenden tam 
mevsimlik, bu şekil ve cins tam 
kışlık, beriki biçim tam gündüz
lük, öteki de tam gecelikmlş ... Bu 
seooki iç fanila n şöyle, kaz~klar 
böyle, terlikler şu t817Jda, panrlof
lalar bu örnekte olmalı im.iş ... Ye-
ni çıkan iskarpinlerin bir kusuru • 
çoraphırın da bir iyiliği varmış ... 

Salt bu kadar mı ya? Daha çok 
şeyler konuşuldu, görüşüldü, d.ert
leşikli amma, bunlr, birer birer, 
yahut hep birden insanın da'ha 

' 
dğrusu erkeğin hatırında kalmıyor 
ki ... Uzatmıyalım, bütün bu ca _ 
vultuların, cuvultuların arasında 
bizim kebap bit ti, pilav bitti, üzüm 

Fransız sinema yıldızlarından Anna Bella 
Harp patlar patlamaz zengin ı hakkak hayatımı çıoculdara, ço -

ve fakir bütün Frans12 kadınlan cuklann tallın ve terbiyeı;ine has
vatana hizmete koştular. Birçok- ı rederdim. 
lan hasta bakıcı oldular, birçoklan Fransuaz Rozay bir otomobilin 
da askere giden şoförlerin yerine ekipinin şefi olmuş. Arslan kafe-
şoförlük, müvezzilerin yerine mü- sine girmE!kten çekimniy-en bu ar
vezzilik yapmıya başladılar. Husu- !istin harpten korkmıyacağı a1i
si lüks otomobilleri yerine ağır kir. 
kamyonları, oto111obilleri iıdare e- Korin Luser, bu hafif ve nahif 
den sinema yıldııllarından biri de artist bir hastanede hemşirelik ya-
Maıdam Lor Dian'dır. pıyor. Gıibriel Dorzi.at da şoför. 

Bütün P aris tiyatrolan, sinema- J uni Astar, aııtist aı'k.adaşlaril.e 

!arı kapalı. Stüdyolarda kimseler ceı;iıe gerisinde temsiller vermelı: 

yok. Hepsi asker. için hazıı1lanıyor. J an ey Holta ge--
Vera Karen, çocuk dadısı ol - lince: O da hasta bakıcılığa çalı~ı-

muş. B undan bııhsederken : yor. Bir aya kadar stajını bitirecek, 
- GocuJdarı pek çıOk severim. cepheye yakın bir hastaneye gi -

Eğer artist o~ o!&ayd.ım, mu-1 dooek ... 

ıtARI KOCA ARASINDA: 

Bayan - Ömrüme dua eti Eğer 
ölürsem benim gibi bir kan bula
mazsın? .. 

Bay - Senin gibi bi.r karı ara
yacağımı nereden biliyorsun? .. 
LOKANTADA: 

Bayla bayan bir lokantaya gi -
rer:er, bir masan4n önüne otu
rurlar, birer porsiyon piliç kızart
ması ısmarlarla. Garson. iki tabak 
getirir, futlerine koyar: 

Bay - Bu nasıl piliç? Deriden 
ve kemikten başka yeri yok. 

Garson - Tüy !erini de mi getir
memi istiyordunuz? 

COCL'K AKLI BU ... 

Bayan Fahıre dalgın dalgın dü
şünüyor. Küçük oğlu Nuri dik.katle 
kendisine bakıyor ve: 

- Anne diyor. Ne düşündü -
ğünü biliyorum ... 

- Ne düşünüyonıın, yavrum? . 
- Ben doğmadan evvel nekadar 

rahat olduğunu düşünüyorsun de-
ğil mi? .. 

SÖZ DİNLİYEN UŞAK 

Bay - (Uşağına) Sana bin kere 
söyledim, anlatamadım. Her şeyde 
ihtiyatı elden bırakma. Mesela, et 
al da gel, dediler mi sen ihtiyaten 
biraz da sebze al!. .. 
Uşak - PekAJa bayım ... Emriniz 

başüstünel ... 
(Birkaç gün sonra) 
Bay - (Uşağa) hastayım, git şu 

bizim doktoru çağır! .. 
Uşak - Şimdi bayım ... 
(Uşak gider. Bıraz sonra dok -

torla başı sarıklı iki adam getirir.) ı 
Bay - Bunlar kim? ... 
Uşak - tmamla ölü yıkayıcı! .. 
Bay - Ben sana imam, ölü yı-

kayıcı sözü ettim mi? Yalnız dok
toru çağır dedim. 
Uşak - Ge~nde emretmediniz 

mi? İhtiyata riay-eten onları d~ ge
tirdim. 

BÖYLE KAJ,ACAK DEGİL A ... 

- Kuımla evlenmek lsttyonunUJi 
amma hiçbir ~ye sahip defU.lnb?. 

- Ev~t. fakat az M>nra roluk çocuk 
sahibi olacaiım!. 

YA BİRİSİl'.i ÖLDIJRDÜYSET. 

Londralı bir gazetede şöyle bir 
fıkra var: Almaıııyanın üzerine gi
derek beyannameler atan İngiliz 
tayyarecilerinden biri kendisine 
verilmiş olan ~i yaparak çabucak 
dönmüş, gelmlş. Fakat kumandam 
onu sorguya çekiyor: 

- Nasıl oldu da diğer tayyaro
cilerden evvel dönüp geldin? .. 

O da şu cevabı veriyor: 
- Bana verilen emri yaptım. 

Beyannamelerin hepsini attun, 
geldim. 

- GaUrba tahtaların bağlı oldu
ğu paketleri açınalıa lüzum gör
meden hepsini birden aııal!ı attın?. 

- Evet, tahmininiz gilii yapton. 
- Ne yaptın? .. Ya birisinin baş ı-

ö k.D AD manya 
1914 1939 daki ve 

kuvvetlerini 
kara ve deniı 

Yukandaki haritada 1 nwnaralı ı 
kısım, Almanyanın 1914 deki, 2 

numaralısı da harbin dördüncü ı 
haftasındaki vaziyeti gösteriyor. 

1914 te Almanya, Belçikayı çiğ

ne_miş ~eçmiş,_ Lüksenbu~g büyük I 
Dukalıgıılı ıstıla etmiştı. Alsas • 
Loren eyaleti de elinde idi. Harp ı 

bidayetinden sonuna kadar Fran

s12 ve Belçika topraklarında cere-
yan etmi§ti. 

Şark cephe.sinde Romanyayı ta-

1 

gösterir lav ha 

\ 

1 

\ \ 
• 

mamile, YugoslavYayı da kısmen 
işgal eyleıni§ti. Polonyanııı, şimdi 

işgal ettiği vilayetlerinden. daha 
fazlası Alman isti!Asına uğramıştı. 
Alman orduları Rus hudutlenna 
kadar dayanmıştı. 

Sonra, koca Avusturya • Maca
ristan İmparatorluğu gibi bir 
müttefiki vardı. Bu devlet, Adri
yatikten hemen hemen Karadenıze 
kadar uzanıyordu. 

Haritanın alt tarafıında, İngiliz, ı 
Fransız ve Alman donanmalannı 

• 

1 

ve altın ihtiyatını göstıermeJctedit· 
1914 teki Alman donanması, !.ıı· 

gi1iz ve Fransız donaııımalann• 

müsavi gibi idl (Beyazlar 1ııgi!!S 

ve Fransız, siyahlar da Alman dO' 

nanmas1) 1939 da İngiliz ve Fraıı· 

sız donanması tek bir siyah genıl 
ile gooterilınektedir ki bu hiç de
mekir. 

Altın ihtiyat ak9esi d;ı yok glıbl
dir. 

Deyli Eksprea. ten 

i Var 
Hemen her tip bir noktada birleşi

yor: Rejime körü körüne itaat 
ker gibi yürüyemooler. Faka.t çok 
güzel dans ederler. 

Uzun yaprak sigaralar içerler, 
yakası kürklü kısa palıto giyerler. 
Şapkalarının kenarında mutlaka 
bir kuş tüyü bulunur. Komşularını 
rahatsız etmek istem!!2ller. Kahve-
J(e bayılırlar. Hele sütlü oPur, ya
nında iki de pasta bulunursa ... 

Viyanalıların remzi: .Mes'ut bir 
bayat için her şeyi feda ... • dır. 
Şimdi, hepsinin çehresinde derin 
bir kederin, ümiooizlığin eseri gö
rülüyor. Buna da sebep Nazi re
jimidir. _____ __J 

Birinciler: Aklı başında olanlar.' 
Bunlar, temkinli, babacan adam • 
lardır. Del:ice harekette bulunmaz
lar, çocukça sözler söylemezler. 
Şemsiy-eyi kılınca tercih ederler. 
Mütefekkirler, musikişinaslar ve 
liberaller bunların arasından çı -
kar. Alınan kültürünü tesis eden, 
sanayiini yükselten bunlardır. 

na gekli de öldürdü ise? 
İşte fıkra burlur. Tayyareci düş.- '----.. 

man bir memlekete kJlğıt atmak 

• • •• 
Dördüncü tip . •Hazır ol! • sıru- 1 

fına meruıup olanlardan mürek • , 
keptir. Bunlarla ViyanalıJar ara
s.ında büyük bir fark vardır. En a
ğır işlerde çalışırlar. Zarafetten, 
nezaketten anlaınzlar. Fena dans 

gandalan ~itince sinirle§irler, çı· 
leden çıkarlar. 

emrini al:mış; kimsenin ölümüne 
sebep olmıyacak. 

LEHLİ SAN'ATKAR 

Lehli san'atkiır ve sinema yıldızı 
Jan Kepora geçen gün Lizbondan 
Amerikaya hareket etmiştir. Ya
kında Avrupaya dönerek Lehli -
J.erden teşkil edilen orduya dahil 
olacaipnı söylemiştir. 

CENt:Bi AllıERİKAYA KAGIT 

Eğer İngiltere lehine bir va.z.i -
yet almazlarsa cenuıbi Amerika 
memleketlerine kiıgıt gönderil -
m('sine İngilizlerin mani olaca -
ğını AJ.ınan gazeteleri yazmıştı. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 
göre bu doğru def:iklir. Cenubi A
merika memleketlerile İngiltere 
dost bulunmaktadır. Onun için 
oranın matbuatını mü kül bir mev
kide bırakacak bir tedıbirin alın
m~ına İngilizlerce lüzwn göriil
memiştir. 

FRANSANIN NÜF USU 

İstatistik umum müdürlüğü ta
rafından neşrolunan bil' rapora 
göre Fransanın nüfusu 41,508,118 
dir. Ailelerin sayıBı 13,145,184, bu 
ailelerin işgal ettikleri evlerde 
9,109,687 dir. 

Pariııte 4 milyon, Mamilyada 
913,520, Liyon'da 516,525, N is'te 
262 620, Bordoda 245,875, Tulozda 
210'.743, Lil'de 200,.575 nüfus var
dır. 

Yazık ki bunların yarısı şimdi, 
tahaşşüt karargahlarında bulu -
nuyor. Geri kalanı da sem ve pe
rişan yaşıyor. Mareşal Göring'in 
tavsıye ettiği rejime riay-ete za -
yıflamağa çalışıyor. Bu tip Ab -
manlar, gündengüne azalmakta -
dr 

• •• • 
İkinci tip: •Hayat zevktir• diyen 

gençlerden mürekkeptir. Hepsi de 
mütecavi2Xiir. Sırtlarında taşıdık
ları yiyecek çan taları gibi kafalan 
da boştur. Hitler aleyhinde balı -
solunmad>kça nazik ve sevimli -
dirler. Konu.şmaktan hoşlanırlar. 
F akat itiraza tahammül edemezler. 
Asker gibi yürj,irler. Alman radyo 
haberlerine inanırlar. .... 

Üçüncü tip : Viyanalılar ... Bun
lar büsbütün ·ba.şkaıdırlar. Sevimli, 
~er gibi adamlardır. Rayhş hü -
kümelinin Avusturyayı yutuver
mesine sebep te bu değil mi? ... Vl
yanalılar çok şen adamlardır. A&-

ederler. Asker gibi çok tiert yü -
rürler. Kahvelerini, ağızları yana 
yana içerler, zevkini ve tadını çı
karmayı bilmezler. Zevk ve eğ -
lenceyi sevmezler. Daha pek genç 
yşta orduya intisap ederler. Attan, 
toplan ve tüfekten başka \ üşün -
celeri yoktur. Tam amile merha_ • 
metsiz, vicdansız değillerdir. La -
kin yüzleri hiç gülmez. 
kin yüzleri hiç gülmez. Alman mil,. 
Jeti ve ordusu aleyhindeki propa-

Eğer, şimdiki rejimin Alma" 
milletini müthiş bir uçuruma dot 
ru sürüklediğini bilini§ olsalar, o
nu hemen devirmekte tereddüt 
göstermezler. Fakat yazık ki ek • 
serisi pek o kadar zeki ve anla • 
yışlı ob:nat:ığı için gittikçe yakılJI· 
şan bu t.alılikenin farkında değil
dir. 

• •• 
Besinci tip: Partinin sadık ve 

fedakiır mensuplandır. Bunları" 

kanaati şudur: •Parti her şeY' 
mukteclirdir ve herkese hılkirndi t· 
Her istediğini yapmıya, her iste
diğini almıya muktedirdir .. • 

Görünii.Şleri, ta.vır ve hareket ' 
!eri, zilınlyetleri ile mücrimde1' 
fark.lan yoktur. Yaptıkları fena ' 
lığın 'bütün bir milleti fe!Akete s3 

• I
• rüklediğini görmezler, görmek is

temezler. 
• •• 

Altıncı tip: Mutavassıt sını f• 
mensup olanlardır. Bunlar teıni1 
ıiy inirler, çok ça~ırlar . Kolltuk' 
larının altında daima bir evr•~ 
cilmanı bıılıunur. Ve her yerd' 
kendilerine tesadüf ol'unur. ÇD~ 
teıi>iyelidirJer. Sulhu sewrler. JJll' 
na rağmen haı'betmekten de 9' ' 
kinmezler. yalnız bir icuMrfl•11 

var: RejimAı kıörü köriiruı ı~t 'I' 
sadakat .. . 

• 
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Vladimir Petrovie 
• • 

PO TEMKiNE 
Memleketimizde de uzun müddet 
bulunmuş olan Sovyet Hariciye 
Komiser muavininin terciJ.meihali 

Pote k. 
hlllic· m ın yoldaş; Sovyet Rusya 
ark ~::_ komiserinin en mutemet 
Baba""i,dır. 1876 da doğmuşur. 
Sed ası doktor ldL Tahsilini bir li-
B e, sonra Üniversitede yaptı. 
y~ '~ada Çar idaresine karşı is
leb azırlılclannda bırlunan ta -
tıra\lerın miting erinden birjne iş
ihti!" ~tıği için hapse girdi. 1917 
nıuaf den evvel bir mektepte 
tisi• hın ıdL 1919 da komünist par-f 
\re ın '° faal azalarından biri oldu. 
. . aarlf teşkilatını idare etmek 1-
ıçın Od ı 
du te kieı..aya gönderildi. Sonra or- t 
da d. ş !atına memur edildi. 1929 • 
• ıpJoınasi silkine intisap etti. İki 
ene s 

it ' ovyet Rusyanın l".stanbul 

Belki Birdaha Biribirimizi 
Hiç Göremeyiz r 

--------.------.... 

Yukankl reslm: Bitler, Vllhelmshafende harekete m\iheyya bulunan 

denizaltı mürettf'bahna: 

«.Kahraman a'ikerlerlml Size muvaf faklJ'etıer ıemenni ediyor ve elveda dl- 1 

yorum. Belki blr daha blrlblrlmlz.i gör.,meylz!..> diyor. - DeyU Ek~presten -

Londrada boşanacak 
kibarlar 
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Gece Tatlı Bir Keınan 
Ses5 İşitiliyordu 

Genç Kız Elektrik Düğmesine Bastı 
Ôda Aydınlanınca Korku İle Kaçtı 

ıı.rar;ı:z, 'başını kaldırdı, ntyaz
kar bir sesle: 

- Clcım' Çal!.. Dıınna çal! ... 
Dedi, Piyer, müşfik ve sevl:lalı 

nazarla karısına bakıyordu. Ke -
man,nın tellerini akort ederek sor
du: 

- Ne çalayım? ... Şopenden mi, 
yoksa Sen Savens'ten mi? .. 

- Ne istersen onu çal... Ben, bes
tekarı değll, senin kemanını din
liyeceğim. Hayd :, çal cicim! Çal!.. 

Piyer önündeki nıotalan karış -
tırarak birini seçti, önüne koydu. 
Evvela müteredrlil, sonra serbest , 
bir surette çalm.ıya ıba.şladı. Bu Şo- ........;: 
penin , Bitmemiıj senfoni. ıti idi. 1 
Marliz bağırdı; ,.._ .... ,,., 

r~losıut;'llnda, üç sene de sefa
ra 't\t~steşarlığında bulundu. Son
y~ sedana ~firi oldu. Buradan İtal
de a retıne tayin edildi. İki sene 
<iste 0ınada kaldı. İki sene de Pa
konı · · · 1937 de, Sovyet Hariciye 
p~~rli~i baş muavinliğine geçti. 

lanı ınkın yoldaş çok ince bir dip
'oıo at•ır Üniversitede, meşhur fi
lta f 'lladmir Solovief'i.ıı en çalış
%~ talebesi idi. Potemkin yoldaş 
zatt Patl<ık bir hatip ve hoşgıi bir 
~ ır. İstenildiği vakit istenilen 

"• den, istenildiği kadar bahseder 
tatinsanı asla sıımaz. Sözleri tatlı 
ettİı. dınlenir. Mektepte hocalık 
t~ zamanlar talebesi, verdiği 

Bu davaların çoğu bilhassa kadınlar tarafından 
kocaları a leyhine açılan boşanma davalarıdır 1 

- b--temem '1ıunu ... Çalana ... Ye
tişir, çalma! ... 

Renıgi sapsarı olmWjlU. Bütün 1 
vücu:dü titriyordu. Piyer şaşırdı: 

- Ne oluyorsun, Marliz? .. 

il& ırleri saatlerce dinlemekten 
~nınazıardı. 

"""-
01<>ınkın yoldaş Avrupa siya -

otemk.inln en son reslmlerlnden 

set ne ve bilhassa İtalyan, Fransız 
siyasetlerinin iç yüzüne bilhakkin 
vakıftır. Bu sebeple Hariciye Ve
kaletindeki mevkü pek mühimdir. 

A.Inıan hr-.rp ta yyarele
rinin evsafı nedir ? 

8unların icinde saatta 320 k i/o
l etre sür' at le giden ve ikişer ton- 1 

ilk bomba taşıyan tayyareler var 

A.! --1 
l<! ınan hava ordusu ngll -
harı• "eya Fransaya günün birinde 

Va h'· ı:ı Ucumlarına kalkacak ·nı? 

lta~~i.sını istikbal gösterir. Şayet 
ta arsa, taarruz için kullanacağı 
lk:l'Yarclerin çoğu Bimolör, yani 
~ nıolöriü Hcinkler bombardı -

) 

q 1 ••* " 
bombardıman tayyaresi olarak kul
lanılaoağı anlaşıldı. Bunların sa
yısı nekadardır. Bu malum deği'
dir. 

Orduya mahsus yapJan tayya
relere He ili ismi verilmiştir. İs
panya mılharebesinde bu tip tay
yareler bilhassa Kondor havali -
sinde tecrübe edilmiş ve tecrübe
ler muvaffakiyetle neticelenmiş!ir. 

22 sonteşrin 1937 de Micke ve 1 

İngilli. gazetelerinde okı,ınduğu

na göre, Londra.da boşanın ~va -

lanna bakan mahkeme tatilden 
sonra tekrar işe başlamıştır. Mah

kemenin karar verdiği boşanma da
vaları 2,657 gibi büyük bir sayıya 
kadar çıkmaktadır. Bu miktar ge-
çen senekinden 641 fazla imiş. 

Bu davaların müh!m bir kısmı da 
kadınlar tarafından kocaları aley -
hinedir Bunlardan büyük bir kısmı 
da hemen hakımin kararile neti -

celenerek kadın boşanmış olacak
tır. Çünkü bu gıbi davalarda koca 
kendini suçlu görer<•k müdafaa et
memekte, o zaman da nikah bozul
maktadır. Londra gibi 11 milyon
luk bir şehirde bu kadar boşanma 
davası görülmesi bir fovkalıidelik 

olmadığı söyleniyor. Yalnız bu ve
sile ile İngiliz payıtahtının en ki
bar mehafilıne mensup bazı aile

lerin de adları mahkeme listcı;ine 
geçmiş bulunuY"r. İngiliz lordla
rından biri 931 de almış olduğu A-' 
me:rkalı kadından artık ayrılmak 

ist,yor. Bir lordun kız k.ırdeşi de 
b'tından sekiz sene evvel yardığı 
adaandan ayrılacak. . 

Londra sahnesinin sayılı aktör- 1 
!erinden biri de a.k'.ris olan karı- J 

sından ayrılacak. Kadın boşanın.ık' 

i.stiyıcır . Bir de küçük çocuklorı var
mış. Sonra Lordlardan birinin kız 
kardeşi de kocasından ayrılmak 

için müracaat ehniş. Fakat mah -
ı<cmeye mılracaa.t edenler arasın

da biri de geçen sene Londrayı 

haftalarca meşgul ede!! lıir v;;k"a 
kahramanını hatırlatıyor. 

Geçen sene Londranın kibar de-' 
!ikanlı.larından birkaçı bir kuyum
cuyu tuzağa düşürercl< adamın 

mücevherat dolu çantasını kapmak 
istemişler ve yakalanmışlardı. 

Bunlar ağır cezalara çFptınlmış, 

içlerinden Vilmer de b~ seneye 
fFahkıim edilmiştir. Bu adam ev

lidir. Şimdi karısı kendisinden ay
rılmak istiyormuş. ViLmer l.iç sene 

Mis Vilmer 
evvel evlnmiş o zaman 18 yaşında 
imiş. 

rabistanın 

Venediği 

- Hiç, hiç ... Yaln:z, rica ede -
1 rim, bu parçayı çalma!.. , 

- Niçin .. Niçin lbu valsi din
lemek istemiyorsun? Yoksa sana 
geçmiş bir maziyi mi h • tırlatıyor?. 

- Başka şey ça.l cicim! ... Başka 
şey çaP ... 

- Hayır! Öı{renmek istiyorum 
Madem ki ben un karımsın, ben tyn pencereler, pançur kapalı idi. 
den gizli .bir şeyin olmamalıdır Gece, ayni saatte, ayni parçayı 
Niçin bu val-si dinlemek iste.miyor-ı çal.mıya başla:d1. Bıı, lbir ıtıda böy
sun?. &bet bcmun b:r sebebi var.. le devam etti. Bir gece kendimi 
Sövle onu... zaptedemedim, ellerimi birbirine 

- 3öyliyenıcm, Pı\er ... Söyli- çarparak alk~adım, yalbancı adam\ 
:ı:emem ..• Israr etme ... Bırak bul'.u memnun olacak yerde kızdı, pen-
uııııtayım. cereri kapad. 

- Neyı uııutacalu;ın•.. Merak!an çatlıyordum. Ne olur-
Piyer, divanın kenar.na oturdu. sa olsun köşke gidecek, ·bu yaobancı 

Karısının ellerini elleri içerisine ile görüşecektim. Annem ve ba-
al.dı: bam yattıktan sonra yavaşça kö k· 

- Söyle Marliz, dedi. Her ~eyi ten ;-ıklım. Karşıki k~kün önün-
ögrnmek i.stiyorum. de dolaş.ı;rıı.va ,ba !adım. Tereddüt 

- Pekı Pıyer ... Söylıycccğım. euiyordum. Nihayet bl.itün cesare-
Mademki istiyor, ısrar ediyorsun. timi topladım. Bahçe kapısını it-
Ya'.nız, rica ederim, ben söylerken tim. içeri girdim. Ses ve sada yok-
yüzüme bakma... tu. Köşkün kapısı da arııi!.ıktı. Kal-

İki sene evvel, Fontcnblö'çle bir blm yerinden fırlıyacakmış gibi 
köşkte oturu)·orduk. On sekiz ya - çarpıyordu. O( yine avni parçayı 
~ında idim, •mimi lblr arkadaşa- çalıyordu. Ga -ri ihtiyari merdi -
nyordıım. Köşkumüzün karşısın- venleri çıkıtnn, Karanlık odaya gir
da, çamlar a ··asın.da küçük ve be- dim. A:h! Piyer!." 
yaz boya! ı bır köşk vardı. Tıpkı bir 

nıe benziyordu. Hele o Jrocaman af 
zı ... Na'11 tarif edeyim, b ir cana -
var gibi .bir i<'Y··· Bir aöz 16yle -
miyor ba<ı.a O:ıaloyoniu. NQıayetı 

- Niçin geldiniz? Niçin gcldl-
. ? 

nız .... 
Dedi. Cevap vermedim. Hiçkır• 

rak ağlamıya başlaıdmı. Elimrler 
tutmak istedl Korku ıı. geri çe 
kiklim. Kapıdan çıktım ve kaçtuı 

Merdivenleri nııııt1 indim, odarr 
nasıl geldi.m <bilmiyorum. Korku 
dan ölmediğiıme ol'an hayret edi
yorum. 'Er!e;i gün Pansteki tey -
zemin yanına gittim. Bütün ya> 
Fonteıfulö'ye ayak !basmadım. İşt 
bu sırada seninle taruştım. sev • 
gili Piyerim ... Sık beni k.ollannır 
arasında ... Bu acı hatırayı unuttı 
bana ... Nasıl? İstemlyı:ır musun' 
Bak, yüzüme lbak ... N!çlın cevat 
vermiyorsun? N• dü.,,ünQyonıun '. 

be MarLz sustu. Piyer, saçilarmı ok-
kuş yuvasına 

1 

nziyordu. Buraya şıyarak: "'' ...... ,.,,_, •• •• •••• ••••••••••••••••••••••••••••,.•-• 
sağır ve dilsiz bir yaşlı hizmetçi 

- O zavallı adamın halini, om 
verdiğin rztırıibı düşünüyorum. .. 

kadından ıbaşka ne giren ve ne çı- - Devam et, cicim! ... Çekinme 
kan oluyordu. Köylüler, köşkte söyle!. .. 

Kızıl denizin bir tarafında Sü- bir bestekarın oturduğunu söylü - - O, ayakta ve arkası kapıya dö-
veyş kanalı, obür tarafında da A- yorlardı. Fakat, kendisini gören, 1 nük duruyor, çalıyordu. Odaya gir. 

Yunan köylüleri 
nasıl giyiniyorlar ? 

den körfezi vardır. İngiltere, bu nasıJ. adam olrluğunu ·bilen yoktu. di.ğimi hissedince birdenl>ire dön- Sön Yirmi asır içinde Y\Ul8llia -
d .. b - d tan tamamile rleğlttl Medeniyet-nVirfezin nihayetinde çek asri bir Bir aece, yatmıya hazırlandığım u, ve agır ı: 

.. - " Al ? sahasıOOa dev adırn larlle ilerl:iyo 
liman yapmu;tır. En büyük gemi- sırada karşıki köşkün pen~resi a- - Kimdir o? Sen misin is... De~ yahuz bir 'fJl!Y var 
!er bannıibilirler. çıldı. Fakat liimlbalar sönük oldu- ru C;~:ııd~~rmediım. Üzerime doğ- Köylülerin kıyafetleri ... 

Aden şehri iki kısma aynlınış- ğu için yalnız zayıf bir erkek göl- Yunan köylüleri çok ~a 
tır. Eski şehir ve yeni şehir .. . Ye- ır.esi görünüyordu. - Kimsiniz siz?... kanaatkar ve muktıasittir. Kadın 
ni şehir, Avrupalılarla meskun _ Az sonra keman çaıJ.mıya baş - Kapının yanında idım. Nasıl ol- lar yortu günleri çok tık fistanla 

!adı. O ka.dar tallı, o adar güzel du bilmem, el.im elektrik düğme - giyerler. Bunlann Ü%eri i~" <-le 
dur Büyük kili-'eler, hastaneler, çalıyordu ki iben penceremin ö - sine iilşiverdi. O da birdeııllıire ay- .,...... 'Y" 

kulüpler, bankalar ve ticari mües- nünden ayrılamıyordum. Bu par- dınlandı. Acı 'bir feryat ile gri çe- melidir. Köylü kııtlınlar, tarlalar 
seseler ve eğlence yerleri burada- çayı, •Bitmemiş senfoni. yi iki, üç kildim. A! Piyer , Piyer ... Bilmezsin da, bafd1arda çalı.şmadıklan zanuıı 
dır. kere tekrarladı. Sonra penceresini nasıl anl..tayım ... Kar.şunda i)yle !ar yün tıükerlıer, daMiı>!A yapar 

Yerli ahali ve Yahudiler eski$- kapadı. Acaba bu adam kimdi?... çirkin, öyle korkunç çehreli bira- !ar. Tasalya, Trakya ve Ma.Jı:edoı 
hiıtle otururlar. Bi.ıwk Hiıı.c!li ve Bunu mutlaka öğrenmek istiyor - daan vardı ki sen de olsan korkar- ya kadınlannın kıyafetleri başk ı 

J d rd y şeh'rd dum. Erte;i gün köşkün etrafında dm ... Burnu, hani .şu iri cüsseli başkadır. Bunu b iç rleğqtlrmez · 
apon a va ır. eni ı e, dolaştım. Bir şey göremedim. Bü- 1 maymunlar yok m u, onların yüzü- !er, değiştirmek lıstemez.ler. 

Hazreti Süleyman zamanında, Kra-·'. = ===================='=============== = ============ 
li~ Belkis tarafından yaptınlmış 
büyük bir sarnıç vardır. Şehrin 

sokakları, baihçeleri bu sarnıçın 
suyu ile sulanmaktadır. Sarnıçta 
her zaman 40,000 ton su bulunur. 

Maskesiz Gezmek Yasak! nn l~Yyaraleri olacaktır. (HE III) 
bak u aletler, bilhassa aerodinamik 
d· 

1
"1:ndan fevkalade mükemmel -

~ (lie !IJ) tayyareleri, profesör 
lin n~ Hcinkcl planı üzerine, Ber
Ya cıvarında yeni Oranienburg ve
liltaaostok yakininde Marienş fab· 

Diterl tarafından sevk ve idare ================ = ===========

larınd.a yapılmışır 
daOranienbufl: fabrikaları, dünya
eıı nı;vcut tayyare fabrikalarının ı 
lı nıukeınmel olanlarından biridir.

1 
,,u .. fabrikalar, lvma 211 motörlü 
"~'nk n· el ııı tayyareleri yapar. 
liy ldayette bu tayyarelerin nak
it atıa kullan iması mu'asavverdLI 

1 anaııarı alçak ve şek'en zarif <>-
08n ır. ru !ere ilk evvel 600 bey- 1 
~ır ku l' . y Yvetınde ve g ıserınle soğu-
~n 12 silindirlı (B. M. M. VI) mar
ıia.ıı ikı ınotör konulmuştu. Fakat 

t" ha o vakit, daha kuvvetli mo -
0~r'e tebdili düşünülmüştü. 

3.ts · M. V ıle azami sür'at saatte 
(D kıloınetre idi. Daimler Benz 
i lo B _600) tipi motörlerle bu sür'at 

kıloınctreye çıkarıldı. 
l>e~ıındi He JII !erin şekli He 70 e 
k benzer ki bu tayyareler, mü
hut•rnıneı tayyare ler sınıfına da -

dır. 

1t ... ~t nr ticaret tayyaresi olarak 
de' aıı lıyordu. Fakat, çok geçme

n •erı halinde yapı ldığını ve 

olunan yeni tip bir elle rıı u. 
tayyaresi 1,000 kilo yük i'e ve sa
atte 503 kilometre sür'atle l.OIJO 
kiiometre meoafe katettL 

Bu tip tayyHeler 2,000 kilo bom
ba taşır ve 3,000 kilometrelik bir 
mıntakada icrayı faaliyet eder. 
Yalnız sür'aleri, saatte 320 kilo 
metreden fazla değildir. 

cHe III U c tayyareleri muhtellf 
silahlarla mücehhezdir. 1935 sc>
nunda ordu emrine verilenlerde, 
öne ateş eden tek bir mitraılyöz 

bulunuyordu. Avusturyanın işgali 

sırasında mitralyözlerin, yukarı 

ve aşağı da ateş edecek surette ta
dı! edildiği görüldü. profesör Er
neıst Heikel, sür'atin de saatte 40 ki
lometre arttırıldığını söy lemişti. 

Mitralyözlerin bu vaziyeti, asker- 1 
lik bakımından çok fenadır. Pilot
ların, hasım tayyareler tarafından 
takip olundukları zaman arkaya 
ateş edemiyecek lerinden müşkül 

bir vaziyette kalacaklan muhak -
kaktır. 

Almanlar, bu mahzu ru iza'e için 
Iıizun gelen tadilatı yapmışlardır. 

Ruzvelt'in oğluna balayı zehir oldu 

Harbin her m emlekete u.ıak 7akın kötü tesirleri oldu ve oluyor. Fakat ba.l-

ayına çıkan bir' clft ~e;cln alelicele dö nmefe mecbur kalışlarına ne diyelim. 

Bunlar Amerika Cumhurrelsl RuzveJUn ot lu ile yeni karuıdı.r. Kallforni7&J'& 

&'itmişlerdi. fakat babalarının emrUe d Ondüler. 

1 

1 

Son yapı lan tayyarelerin mitral -
yözlerini öne, arkaya, ha.vaya ve 
yere ateş edebilscek bir vaziyet te 

yerl~irmişlerdir. Fakat bu, sür'at

lerini ve faaliye sah alarını ualt - ı 
mıya sebep olmuştur. 

-

ŞlmdJ ıtrelı: rnuıoarun, ı•relı: İnl'illenmnl bilrilı: ııehlrl•rlnde horlı:eoln bir ... mu1ı: .. 1 ..., ve ber'lı: .... - -· 
olma.dan IN>kafa cık.muı TU&ktır Ye para cezuını icap eUlrtr. Yakarı.ki resim l"•s maskelerlle ber&be.r ateb...._. , .... 
llfl"•T• ı;tden lenl lı:warUll ı;öslerl7or. Fakat ıwılı:I mulaarebe olmu7ormut Clbl, la•ıı-1 de bOf'eU •otıı mlf. 
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g·liz ordusunu iki - . . u ım sıması 

• 

Lord Gord 

İngiliz ordul&n başkumandanı 
Lord Gort 1886 da doğmuştur. İn
gilterenin 90lr. eski ve çok asil bir 
ailesine mensuptur. 

l!H4 t.ı yiliıbaııı idi. İngiliz kuv
vetıerinin gi:zllce Belçikayı çıka
nlmaaında büyük bir muvaffaki
yet gösterdi. 

Tam manaslle asker olan ve siJMı 
arkadaŞ!.arı tarafından •kaplan• 
ünvanı verilen Lor<lo Gord cesur 
bir askerdir. Umumi harpte taburu 
ile düşmana bukın yaptı. 250 eı!lr 
aldı, iki batarya sohra topu, birQOk 

Lord Gort 
ve 

Sör lroşid 
mitraiyüz iğtinam etti. Ypres'de, 
Kambre'de Aras'ta gösterdiği ya
rarlıklar el'an hatırlardadır. 

Lord Grod, 1918 de ağır suretle 
yaralandığı hal.de cephedek: vazi
fesinden ayrilina<lı, bir teskere ü
zerinde yatarak kumandasını ver
mekte devam etti. 

Mütarekeden sonra ha~biye mek
telbi müdürü oldu. BlWıare Cine 
gitti. 1935 de general rütbesini aldı. 
1937 de Hatbiye Nazırı Hor Be -
liza'ya müşavir oldu. Çok geçmı.
den erkanıharbiye reisliğine tayin 
edildl. 

SÖR 1RONS1D 
1 metre 90 santim boyunda, iri 

yarı, güQlü kuvvetli 'bir zattır. 59 
yaşındadır. General olalı yirmi se
ne vardır. Hanbiye nezaretine gi
derken kocaman köpeği de Jren
disini takip eder. Bu köpek, Flan
der cephesinde hanbederken de 
yanında idi. 

General İronsid ÇQk değerli bir 
asker. bir kumandandır. On iki dil 
bilir. Bir Ahnan gi.bi almanca, bir 
Rus gibi ruııça konw;ur. Lisan öğ
renımek için güzel !:ıir usul takip 

Memur· kediler 
Paris postahanesi 
den maaş vererek 
kediler besliyor 

• 

Kediden memur olur mu? .. Diye! 
.gülmeyiniz. Zira var. Hem de dev
let biltçesinden maaş da alıyoı:.. -
lar. 

devlet bütçesin-

(yirmi ~ kadar) yevmiyeleri 
vardır. Bu para ile ciğer, i,µ:.emlıe 
veya süt alınır, kedilere verilir. 

Kedilerin vazifesi gündüz ak
şama kadar ya bir yaS<lık üstünde 
yatıp uyumak, ya da daınlann ü
zerinde dolaşmak... Geceleri de 
mektupların bulunduğu salonda 
dolaşmak sıçanları avlamak .. 

Lord lroşid 

eder. Sabahleyin, bir kağıt..;, ü
zerine birçok kelimeler yazaı, _C
şama kadar bunlan hafızasına yer-'ı 
leştirir. Bir daha da unutmaz. 

General İronsid hem kılıç, hem 
de kalem sahibi bir askeııdir. !Tan
npndıerg. adlı ve çok değerli bir 
eseri vardır. 1929 da İngiltereye 
döndü. Kamberley askeri mekte -
bine muallim oldu. Son zaman -
!arda Cebelüttarık boğazı muha -
fızı bulunuyordu. Harp çıkınca 
İngiliz orduları erkanılıarbiye ri
yasetine tayin edildi. 

Kadınların 
boyası 

Ckçen gün İngiliz parlamento -
sunda yeni harp tahsisatı kıW>ul edi
lirken !hazinenin varidatını arttır
mak için söz söyliy611 mdb'uslar -
dan mulıafazakAr Tomus Mor'un 
f(iyle dedij!ini Londra gazeteleri 
yazıyor; 

- Kadınların boyasından vergi 
alınalı. Hiç olmazsa boya süren ka...I 
dınların yekünu 10 milyona çık
maktadır. Bu suretle senede 13 m.rl.-1 

;ıwn İngiliz .lirası temin edilecektir.! 
Harp olmakla beraber kadınlar yi
ne güzel ve cazip olmak arzusun
dan vaz gememişlerdir. Onun için 
boya pahalansa da alıp siirünecek-1

1 
!erdir. 

Meb'usun sözleri dinlenmiş, f.a- , 
kat ileri sürdüğü rakamlar hayalt 
görülmüştür. 

Polonya 
hazinesi 
ne oldu? 

1 Okuyucularımıza cevaplar j 

Biraz da coğrafyaya 
atalım •• goz 

Polonyanın milyarlara baliğ o- • . . , 
lan hatinesi miralay Kok tara - Avustralya domınvonu neresıdır? - Yenızelanda 
fından kaçırı.Iınıııtır. lk' • "d · d d' ? B R "d' ? _Miralay Kok, Mareşal Pi:lsüds - ımın ı aresın e ır . - eyaz usya neresı ır . -
~ınıaı mutemedı ve mesaı arkadaşı Kiel kanalının strateı·ik ehemmiyeti - Sovyetlerin 
.idi. Ellı sene , , ·velden harbe baş-
lamıştı. 1920 de Bol§eviklere karşı ne kadar arazisi ve nüfusu var? 
mücadele etmi§ti. BirQOk kereler 
maliye nezareti müsteşarlığında 
'bulundu. Son senelerde hükfunet dlr? 

S.- Avustralya domJnyonu neresi· 

bankası müdürü idL Bu sayede Pi'.>- C - Büyük Britanya büküme
lonya altınlannı ve hazinesini kur- tinin kısımlan-dan !biridir. 1914 -
tarmıy'a muvaffak oldu. 

1 
18 harbinde ı·. ansaya lbinÇQk as -

Almanlar, yalnız Polonya banka- ker göndermışti. Avustralyanın a
larmda bulunan altınları değil, 1 raziı;i, Avrupa arazisinin beşte 
Polonya hazinesini de ele geçire- dördü kadardır. Nüfusu 7,5-00,000 
ceklerini üınit ediyorlardı. dir. Merkezi Kaııl:ıera şehridir. A-

Mösyö Kok, harbin ilanından 3 vustralyMıın ıbaşlıca servetini zi
gün evvel, hazinenin büyük bir raat teşkil eder. 
kısmının devlet bankası. mahzen - s.- 'l'eni Zelanda kimin ldaresin-
Ji,rinde ,bulunduğunu, bir kısm!nın dedir:'. 
da yabancı ve doot bir memlekette 
bulunduğunu tesbit ett.i. Mevcut 
altınları da ~andıklara yerleştirtti, 
otıobüslere yükletti. Kendisi de bir 
otomobile ,bindi, Bez<~'teki müs
taıhkem mevkie götürdü. Biliihsre 
Looline, oradan da Luke naklet -
tirdi. 

Bu şeıhirlıer ibombardıman edi! -
diği halde altınların ve hazinenın. 
kurtarılması cidden büyük bir iş
tir. Şimendifer yolları, şoseler ta·h

C - İnıg'lterenin ... Yeni Zelanda 
üç adada' ibaret lir. Şimal ada.sı, 
cenup adas. ve Stivart adası ... 
Bunlar, Polinezya'nın (l{'nubu gar
bi ve Avustralyanın cenubu şar
kbindedir. Me-sahai sat'iyesi 270 
bin kilometre muralbbaıdır. Nü -
fusu 1,700,000 e yakındır. MPrkezi 1 

Ve! ngton ıı<!}ıri olan bu adalarda 
çok zenıgin aJtın madenleri vardır. 

S.- Beyaz Rusya nPresidlr? Beyaz 

rip edilmişti. Otobüsle bin milişkü- Rus kiml>r<" derler?. 

J.atla Romanya 'hududuna gclıebil- 1 

diler. Yolda birkaç kere Alman 
tayyarelerinin taarruzuna uğradı
lar. Nihayet Romanyada Oraseni 
köyüne geldiler. Altın!lar ve hazine 
hususi bir trenle Köstenceye ge
tirildi ve bir İngilrz şilebine yük- j 
!etildi. 

Polonya altınları ve hazinesi şiın
di emin bir yeııcle bulunuyordu. 
Yani İngiliz milli bankasının ka
salannda . .. 

Nişanlanarak askere 
Gidiyorlar 

İnl'ilterede bu haftalarda en çok .ı
bnan eşyaya dair Londrah bir r11zele 
tetkikat yapmı~. En ç0k sahlan, alınan 
9eyler şöyle imi.$: Askere giden f~eli

kanlılar ıeydlklerl kızlara birer hatıra 
olarak ufak tefek mücevherat alı -
yorlar. Bunlar da 8 İngnız liras.ıud:ıu 
30 liraya kadardır. Sevdikleri ı:;ıig3rn. 

l('enler de onlara birer ~akmak alıp ya-
dig-ir bırakmayı muvafık buluyorlar· 
m1ş .Fakat bununJa beraber bir de 
sigara kutusu alanlar vardır. Bu kuln
lar da 5-10 liradır. Sonra reıdm koy-
m:lk tçln stislü çerçeveler ve saire ıJe 

vardır. Markalı bUezlkler vardır. Li
kln en çok ahnıp ulı1ao ft7ler n~şa.n 

yllZUiüdür. Dellkanhlar n[fanlanarıll: 

asktre gidiyorlar. 

C - B<!yaz Rusya; Sovyet Rus
-,ca, Pojoııya ve Okranya arasında
dır. Bura ahalisine .Beyaz Rus> 
derler. Mı:sahai sathiye<>i 100,000 
kilometre mural:Jbaulır. Duna ve 
Dinieper nehirleri ile sulanan a- ı 
razisi çok mümbittir. 

S.- Sovy('t Rusyanın ne kadar ara· 
zi.sl, ne kadar nUfusu var?. 

C - Sovyet Rusyanın arazisi 
21,300,000 kilometre muraibbaıdır. 
_Nüfusu da l!j5,000,000 milyondan 
fazladır. Merkezi •M05kova. dır. 
J3urada 3,000,000 nüfus vardır. 

S.- Kiyel kanalı nerededtr? Strate~ 
jlk ehemmiyeti nedir?. 

ı 

C - Almanların lbir nevi deniz 
anaıhtan olan ve stratıeji.k çok e-

1 
elhemmiyeti bulunan bu kanal 
1895 te yapılmıştır. Uzunluğu 100 
kilometre kadardır. Danimarka ile 
Almanya ara.sın<ladır. Baltık de
nizinden Şimı$ denizine geçmek 1 
için en kısa yoldur. 

S.- C. 1\-1. B. motörbotJarı nedir ve 
nerede kuJJanlltr?. 

C. - C. M. B. motoııbotları ÇQk 
~üçük, fakat çok sür'atlidir. Ha -
cimleri iki ton, 'boylan 13 metre
dir. Saatte 30 - 40 khlometre sür'at
leri vardır. Mürettebatı bir zaıbit, 
bir veya iki tayfadan mürekkep-

tir. İniglizlerin C. M. B. motörleri 
18 metre .boyundadır. İki torpil ta
§!Tlar. 

C. M. B. motöıibotları, ta.htelba
hir avında, ve torpil atmakta kul
lanılır. 

S.- Blrleşlk Amerika 1914 de ne 
vaziyet aldı?. 

C. - 4 ağustos 1914 de bitaraf 
kalacağlnı iliın etti. 

S.- Bu kararını deiişl:ı:-ınesine o;e~ 

bep nedir? 

C - Evvela 7 mayıs 1915 de Lo· 
zitanya transatlantiğinin bir Al
man •aıhtel'bahiri tarafından tor -
pillenmesi ve 124 ü Amerikalı ol
mak üzere 1,198 kiş:nin boğulması,, 
sonra 24 mart 1916 da, Polonya ileı 
Folkeston arasında Fransız .han - ı 
dıq ı Suseks vapurunun torpillen
mesi ve 95 Amerikalının ölmesidir., 

s.- Bırleşlk Amerika hukütnc;ti han-
Ki tarihte ,.ı\1ı11anya Ue diplomatik mü~ 
nast"balını kt'sU?. 

C - Cumhur Başkanı Vilson, 
3 ~ı.ıbat 1917 teriılıli notası ile her 
ıki d<""vlet arasındaki siyasi mü -
naS'::ıbatın n ayet bulduğunu bil
dirdı. Ve Almanyanın Vaşington 
sefiri Kont Berootof'un paı;aport -
!arını etine verdi. Ve bitaraf dev
lebieri de kend_i gibi harekıete da
vet etti. 
~.- Bu ka.rara itiraz edenler oldıı 

mu?. 

C. 26 şıııbat 1917 de Reis Vilson, 
koJ'l€reye gönderdiği bir mesajda 
ticaret gemilerinin ai!Ahlandınl. -
ma.;ını istedi. Meb'usan meclisi 
'bu talebi derhal kaıbul etti. Fak.at 
Ayan meclisinde ehemmiyetsiz lıif · 
ekaJ.liyet itiraz etti. Bunların baJ 
şında Senatör Kalet !bulunuyordu.' 

8.- Amerika, Almanyaya hann ta
rihle harp ilan e«I?. 

.C - 6 nisan 1917 ~ i!Anı harp 
kararı meb'usan meclisinde 6 ya 
karşı 82; Ayan mec!.is:inde de 5() ye 
kal'§ı 373 rey le kalbul edilmişti. 

Kravat Kralı 
İngiliz meb'uslarından, •kravat 

kralı• ünvanıle yadolunan Sör 
Frall'Si Dy l«! Aclland birkaç gün 
evvel Londrada vefat etmiştir. 

Paris poııtanesine her gün dfuı,
yanın dört bir köşesinden mil -
yoıı.larca mektup gelir. Bunlann 
bazıle.rı hemen dağıtilır, bazılan 
da sevkolunmalı: üzere rıı:mara ko· 
nulur. 

Son zamanlarda birQOk sıçanla
rın bu mektupları parçalamıya ıbaş
·ladılr.larını gören posta idaresi dü
şiinm~ ve nihayet lıeı; kj!di ted~ 
kine karar vermiştir. 
Aşağıda resimlerini gördüğü -

nüz kedilerin günde beş frank 

2,000 sene evvel nasır 
harp ederlerdi? ... 

Sör Fransi'nin babası ve dedesi 
de parlamentoda a:oa idi. ~u zat 
her zaıman dostlarına derdi ki; 

- Şayet bir gün mevkiimi, ·ser
vetimi kaybeder, çalışmak mec -
buriıyetinde kalırsam haftada 10 
frank kazanabilirim. 

riyetinde kalmıştır. 

Bidayette kediler, her akşam 
dört !beş sııçan tutuyorlarmış. Fa
kat, karınları doyunca yavruj yav3'} 
s1çanlann yüzüne bakmaz olmuş- ı 
!ar. Bunun üzerine poı;ta idaresi 
kdieri aç bırakmak, yemekerini sa-

1 bahlan erkenden vermek moobu-

1 =====================:Tatar sapanı, mancınık, yangın bombaları, mikrop muharebesi, hücum 

Almanların en zengin ar:~:~a.:~·ev~~~eK~::~:,ları~ 2r0 asır ~~vel kullandıkları harp vasıtaları 

- Kolay mı bu?. Ne yapacak
sınız? .. 

- Kravat ve boyun atkısı sata
nın. 

ko•• mu•• r havzası Greko-<Romen devrine ait bir yerde yapılan ar~tımıalarda ÇQk dik-

- Bun lan bizzat mı . sat,acaksı

nı:z? .. 

- Evet ... 

On yıl ı 
daha 

Yaklşıyo 
Hesaplara göre dün 

3000 inci yılda 

batacakmış 
Heyetşinasların söylediğine 

bu senen.in sonuna doğru bı
kuyruklu yıldız göreceğiz. 

Bunlardan onu, büyiik bir S 
atle küremize yaklaşmaktadıl'· 
kiden dünyarun sonu olarak ), 
senesi, sonra 2,000 inci seneyi 
termişl.erd.i.Şiın.di de; •Dünya 
Dinci yılda !batacaktır ..• diyo 
Şu ılıal.de bin senemiz daha 
demektir. Korkuya mahal yo~ 

Kuyruklu yıldızların biı"cC 
9 ilkte;;rin 1939 da görüneccktı 

. 
lngiliz 

kadınlarında 
erkek kıyaf~ti 

İılı:ıiliz ga?.etıe!erin.in fikAJ'! 
rinden anlaşıhyor ki İngiltert" 
kadınların erkek kıyafetine 
gezmeleri yeni bir moda i!ıükf11 
a.hnaktadır. Bu da yeni haııbın 
modasıdır. Çünkü kadınlara 
90k vazifelm: verilmiş :ııuıunııY 
Bu işlerin görülmesi emaı;ında' 
ların pantalon ve saire gibi er~ 
&iyeoeklerini ta"§ımaları doğr11 

rülmektroir. Fakat lböyle bir i,~ 
matlığı halde sadece ıheves ve ıfl 
rak edıerek erk~< kıyafetine gir' 
!er de çoğalmaktadır. Bi~hassa t 
kek pantolonu giyenler artıYol 
muş. 

İngiliz gaııeteleri bundan b~ 
sederken böyle •giyinmek he'°1 

sinde olan kadınların, genç ~~ 
ların evlerinde bu kıyafeti rıı~ 
faza etmek istediklerini yaz~, 
diyoralr ki: Bu doğru değildir · 
dının 'bir caz>besi vardır. On•' 
bo:ımamalı. Sokakta .gördügil1' 

kıyafetleri eve gelince de p;ö' 
sek tatsız olur. Kadın kendı cıl' 
besine göııe giyinmeli. 1 kftte d~r şeyler btl'lunmuştu. 

Yunan devrine ait bir evin 
- Kimlere satacaksınız? ... --------/ 

Şimdi Fransız toplarının tehdidi 
altında bulunan bu mıntaka, 
Almanyanın en zengin yeridir 
Almanların en zengin kömür 1 

havzaları demir sanayii merkezi 
olan Sar ve hwvalısi Fransız top
lannın ate~i altında bulunuyor. 

1914 - 18 muharebesinden sonra 
Sar havzası on beş sene müddetle 
Fransızların idaresine bı.rakılmış
tı. Bu suretle Alman ordularının 
Fransız v>IByeUerinde yaptıkları 

taıhrillıatm tazmini düşünülmüştü. 
Almanlar, bidayette kazandık -

!arı zafere aldanarak Fransız sana.
yııni öklürımek için madeni.eri, ma.
den kuyularını tahrip etmişlerdi. 
Fakat, bilihare mağlüp olunca bu
nu kendi madenlrile ve fazlasile 
ödemek meoburiyetınde kaldılar. 
Fransızlar, 1919 dan 1935 e kadar 
Sarın zengin kaynaklanndao isti
fade ethler. 

Sar haı-zası madenleri çok zen
gindir' Ancak mılyarlarca farnkla 
ölçQlelbllir. Burada bırçok demir 
ve çelık ocakları, fabrıkalan da 
vardır. Almanlar, Sardan çıkardık
ları komtirlerin çoğunu harıce sa
tı~rlar, bu suretle memlekete ec
nC'bi dövtt• ıı tiri\·o-41rd>. Şi!!'di bu 
kaynaklar kapanrr ş bu. unuyor. 
Mevcut stok bilince Almanlann 
müşkül bir vazıyette kaıacakları 
tabiid r İsveçten çc!ık ve demir 

tedarik edebilmelerine de, in.giliz
lerin vazettiği ırblıoka sebetıile im
kan yoktur. İsveç hükümeti, kıy
meti günden güne düşen ve akı
beti meçhul bulunan.mark muka
bilinde çelik ve demir satmamayı 
kararlaştırmı.ştır. 

Sartırük'e gelince; Burası 130,000 
nüfus:u bir sanayi yeri ve Sar hav
zasının merkezleridir .... halisi, da
ha şimdiden Hiller,in Almanyayı 
bir uçuruma sürükledıgiııi anla -
mışlar, ve Fransızların if.la~esinde 
geçirdikleri on -beş senelik zaman\ 
aramıya ıbaşlam;şlardır. 

J:larp ba§ladığı günden.beri Sar 
havzası Fransız toplarının ateşine 
maruz bulunmaktadır. Yakında 
Fransız orduları tarafından işgal 

olunacağı da mııhakkaktır. En zen
gin madenlerinden mahrumiyet 
Almanyayı milşkül bır vaziyete 90. 

kocaktır. 

Parmak izi yerine 
Btr Alman kimyageri parmak 

izleri yerin ellerin üzerindeki da
marların fo ograflarının alınma
sını teklif etmektedir. 

Alman atimin idrl iasına göre, el
ler in üzerindeki damarlar biribiri-J 
ne kat'iyyen benzemezler. 

mahzenlerinde Romalılara mah -
sus birçok ıharp levazımı meydana 
çıkan,Jm~tı. Bunlar arasında bu
lunan il>ir alet, iıl.k evvel bir hücum 
araıbası zannedımiŞ, fakat bilabare 
bır tatar sapanı aksamından oldu
ğu anlaşıimı~tı. 

Bu keşif sayesinde eskiden kul
lanılan harp vaşıtaları ve bihassa 
tatar sapamQarı hakkında kat'i bir 
fikir edinmek kabil olmuştur. 

Eski müellifler, harp safahatını 
taı;vir eden eserlerinde tatar sapa
nından pek ÇQk bahsediyorlar, Ve 
bunu, devrin en müblıiş .harp aleti 
olarak gösteriyrolardı. 
Romalıların kullandıkları talar 

sapanları ve mancınıklar, iki met
re uzunluğunda kalın ve ağır oklar 
atmak için kullanılıyordu. Ve at
tıkları oklar çok uzaklara gidiyor-' 
du. Mancınık, büyük bir yaydan 
ibaretti. İki ucu kalın barsaklar -
dan vapılımş !Prişlerle _ıserilirdi. 
Bu yayların attığı okların uçları 
madeni ve sivri idi. Ağırlıkları 10 

kilo vardı. İyi nişan alınır, atılırsa 
800 metre uzaktaki bir adamı öl
dürürdü. 

Bu o~ların bazıları kükürtlü a
ğaçtan yapılırdı. Ve yana yana gi
der, d~tüğü yerde yangın çıka -
rırdı. Bazıları da, ölü hayvan ka
nına batırılırdı. Bu oklar, dü~lük
leri yerlerde sari hastalıklar lıu
suje getirirlerdi. 
Man.cınıkların bazıları seyyar 

idi. Şimdiki saıhra topları gibi iki 
beygir tarafından çekilirdi. Bun
larla ayni zamanda birkaç ok bir-

Eıki mancınıklardan biri 

den atılırdı. Bir atışta, bir düzüne j 
askeri birden ölrlÜl'Ürdü. 

•Ürakh araba• eski Mı.sırlıların 1 
icadıdır. (Dört ıbin sene evvel). İki 
veya dört beyıgir tarafından çe -
kilen ıbu arabaların okunun ucun
da ve yan taraflarında, teker!lek
lerinin ortalarında keskin oraklar 
bulunurdu. Ara.ha sür'atle gider -
ken tesadüf ettiği şeyleri keser, 'bi
çerdi. Ara.banın sürücüsü, ortada 
ve etraiı zırhla örtülü ,bir yerde 
otururdu. 

Bu ciptidai tank> lar di).şman 
safüarına panik saçardı. 

Jüt Sezar'ın, kalelere hücum için 
kullandığı •mt ,ruk kuleler., cid
dn gariptir. 
Hücum edilecek kalenin duvarları 
yükskliğinde 30 - <fO ağaçtan kule
ler yapılıyordu. Her katına asker
ler yer~tirilıyordu. Dört büyi.i1c 
tekerlek üzerine oturtulan bu ku· 

le yırvaş yavaş ka'leye doğru iti.Ji.. 
yordu. Kıile, kalenin duvarına yd
lruJlı mı, üçüncü Jr.atta !bulunan as
kerler asma lbir köprüyü duvarın 
üstüne atıyorlardı. Bu suretle kale 
duvanna çıkıyorlardı. Tabii diğer 
katlar da gi-zli askerler de ok yağ
dırmak suretile hücum ılıareketin.i 
kolaylaştırıyorlardı. Kuleler, da
daiıma ka:le duvarlanndan bi -
raz daha yükc\'k yapılırdı. Üzer-. 
!erine de1i sarılırdı. cŞa!hmerdaD> 
duvarlan yıkmak iıçin kullanilır -
dı. Bu, ucunda madeni ıbir parça 
bulunan kocaman lbir ağaç kütü
ğünden >baretti, ve kalın bir zin,. 
cirle ağaçtan bir çerçeveye bağ'J.ı. 
idi. 

Roma askerleri, bir şehre hücum 
edecekleri zam~ l!'Urinde mutlaka 
bir kaa.Lkaın ·bulunur, ve birlıirlerl
™' sıkı sıkıya dayanarak ilerlerdi. 

- Dostlanma, ~anıdık!.arıma ... 
- Peki, fakat ne kazanabilece -

ğinizi ümit edlyonsunuz? ... 

- Senede, en azı 3,500 frank!.. 
Sör Fransi, asJ.a kravat kullan

maz, taşımaz ve bunun lüzumsuz 
olduğunu söylerdi. 

Alman casusu 
diye tehdit! 

İn•lliz sazeteıerlnde okunduinn'\. 
aöre Blrmlncam cna mahkemesinde 
Tlrml yedi Yatında bir dellkanhnın 

muhakemesi ,-örü.Jme-kiedir. Adı ıa
aet.eıere •eçmlJ'en bir adam var. Ro· 
nald ismindeki delikanlı bu adamdan 
500 İnrUiz lirası ısı.mı.ur. Eter, de
mJş, bu para7ı vermezMD seni bir At .. 
man casusu dire haber •eririm!. Bu
n.un üzerine o adam da mahkemeye 
müracaat elmif. Şimdi delikanlı mah
kemede tö1Je demf.ttlr. 

- Ben onu tehdit etmedim. Beş yı.i:ı 
lira defU, sevdlf'lm kadından vaz•e~ 
cerek çekilip •itmesini Jstedim. O hil· 
na: Ben bu kadını ıevlyorum. Bu ka
dınla. onun arasmdalr.l münasebata dair 
birteyler öfrenmek istiyordum. 

Da.va.cının •eklll de demiştir Jd: 
- Aduruzın ••zetelerc gecınenıet-ini 

tstlyoruz. Sebrbi de bu dava dola,,·t"iUe 
müekkJllmin bir kadınla müna~l'hctJ 

oldufunu burada bulunmıyan ailesinin 
duvmasını istemedJilmlzdendir. Yok .. 
ıa müekklllm hiçbir zaman Atm;ın t fl-

ıusu oJamaz. • Muhakeme b14ka nokt.aıarı teuvir ı-
cin la.Jik e<lllmiş. 

Atkestanesi 
Sonbahar ... At kestaneleri '° 

!:ere dökülüyor. Dün. bunu !."~, 
yaşlı bir kadının kendi kell 
şöyle söylendiğini işittim: 

- Bari lbir işe yaramış olsa' 
Fakat ÇQCtıklar, bun.Jarı toP' 

yoralr, adeta kapı~pyorlar, cf' 
oynuyorlar. / 

Merak ettim; acaba at kesi 
!erinin bir faydası yok mu, )lB~ 
ten ,bir işe yaramıyorlar mı? 
gidince kamusu açtım. 1 

At ke6tanelerinin iaydasıZ 0 

duğunu söyliyenlerin hata et~ 
J.erini anladım. Vaktile at keô18 

!erinden kitap ciltlerini yapıı'' 
mak için bir nevi kola yapılı' 
sonra elleri beyazlatmak içirı ~ 
lanıhyormuş. D~bagların da 
işine yarıyormuş. 

• (1 
At kestanelerinden çıkB 1, 

yağlar romatizma aj:rıları.ııa•. 
karşı çok faydalı bir deva i!!l"'~, 
na inanmak lazım. Çünkü "~ı 
!erimiz daima Üzerlerinde bl E' 
kestanesi bulunduıımayı adet 
mişlerdir. 

Şu halde bütün bu faydı>18~ 
raamen at kestanelerine işe l 

" p.t maz demek doğru mudur? 
tanelerinin bir faydas. da.ha ,·s~ 
Toplanır, kurtulur, kı ·ın oC~. 
sobada kok kömürü yerine 

1 
kılır. Yalnız, dı.ş k:ııbuk.larırı ~ 
çakı ile çizmeyi unutmarııalt• 
yanarken paHar ... 
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Büyük filolar karşı 
karşıya! Apart an kirası için 

kaç lira verirsiniz? 
Yabancının iğnesi insana vatanda
şının çuvaldızın dan fazla batıyor 

' Yazan : SAFİYE AYLA 1 
Deniz mütehassısları İngiltere ile Fransanın 

her zaman faile olduğunu bir daha söylüyorlar 

(Dünkü sayıdan devam) dimi döke doke bir türlü bitiremiyo-

Bir inşaat kooperatifi, her 
vatandaşı ev sahibi yapabilir 

Eğer, kopacak olan münakaşada, 
- müteselsil şehadeUe - haksız vazi
yete düşürilleceğimden emin bulun -
masaydım, verilecek cevabı kestirmek
te güçlük çekmezdim. İçimde, kız mu
allim mektebinin ı.s;y.nkir talebesi di
rilmif ve bana: 

ı_ Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

Sayfiyeden dönen İstanbullu~a
r~n mıı1ıaııe mahalle ev aradıklarını 
,e:tirsünüz. Bu, ne zor bir mes~

ır. Gunler haftalarca ailenın 
ız ' nJi~:runu kaçırır. Zorluk şuradan 
1 - Bulacağmız ev, kesenize el-

. değildır. 
"~-- Kesenize elverişli olarak 
·;:'.':'

1
ugunuz ev matlü\ıa muvaI.ılt 

-gı clir. 
r~u sene lbu zorl~u çekenler a
h ında ben de varııın. Evvela, size, 
ih~~~lil.kırdılarile bera'ber başlıyan 
la .. ı-uı. en çok apartıır.an kira
ği~· uz.erinde kendisi!'1 gösterdi -
İst 1 SOylemeliyiın. M1'hakkak Jd, 
ın anbuida mühim bir mesken 
,;;ıuu vardır. Ve bu mevzu biran 
Zıııı el ele .alın.ar!k ,h,.Jledilmek 1~
:·a •. dır. Şımdi sıze, apartıman ki
ııı ~tı hakkında bir fikir verebil
s e 

1 
ıçni, ~ağıya •bazı rakkamlar 

.ra ryacağı;m: 
d N "iant~ında, cadde üstünde 
ıııoı-ı Od1'h, kalöriferli bir aparlı -

•n k rası 80 liradır. 

80 i\~n~ <;ivarda, ikinci derecede bir 
a •a. ıçındc üç odalı kalöriferli bir 
Pat tımar. kira~n 50 qiradır. 

30 ~wörifer yerine göre, ayda 20 -
• ra fark y•p:y.,r. 

s ~u civarda, lbir sokak içinde, ba
\ '>Yanlı, kötü malzeme ile ya -

~ı mış, daracık, dört odalı ıbir a
t~rtınıan 35 liradır. KaJöriferi yok.. 

r. 

ka~e>kak içinde daracık üç odalı, 
r dorıfen;iz ıbir apartıman 30 li
a ır. 

buş~tri1n mııbt.eıi:f semtlerine göre, 
'•araz kd"'" z nediy · ço e6.şıyor. an -

bir . oru~ ki, efradı asgari olan 
i\ •.ilde lÇ!!n, !iç oda asgari haddir. 

r ) a 80, 00 li r a apartnnan ki
d &.aı verefbilm e k iç in, insanın ne ka-
~.r kazancı olmak 15zımdır, tah

!tıın edebilirsiniz. Maaşı, aylığı de
~ıYor~m. Çünkü, devlet !bareminin 

60~ıncı derecedeki maaşının tutan 

30 
lıradır. Veııgiler kesildikten 

k nra ele geçen para galiba 45-0 lira 

dadar bir seydir. Baremin birinci 
er · 

ka E!Cesııdn ma~ alan, İstarlbulda 
1 <; tane maaşlı veva iicretli dev -
et memuru vardır? 
i liakikatler üzerinde konuşmak 
~"~derse, 50, 60 lira apartınıan 
ltı~1 nı, veren adamın, en az, bu 
ın ık arların beş misli kazancı ol-

a lhımdır. 
y i\Partıman kirası öd<>me kabili
h ~tliıi, kazancın lbeş!e •biri olarak 
b~ap edersek, üç odalı, daracık, 

' 

fslanbalun, her bir dairesi 

oturamaz. En az, 100 lira kira ver
mesi lazımdır. Sonra, binanın tak
siti, bir gün gelecek bitecektir. Fa
kat, kira ebediyete kadar devam 
edecektir. 

. Apartıman kiralArı pahalıdır. İ
şin ,garibine bakın ki, apartıman 
inşaatı ılıer y>l artt'/{ı halde, kira
lar ucuzlamıyor, artıyor. 

Burada, !starı.bulun saym valisi 
doktor Lı'.ıtfı Kırdara hitap etmek 
istiyoruz. Her şeye rafımen şehri 
biran evvel imar etmek karar ve 
a:zminde bulunan valimiz, milli 
bankaların müzaheretini de temin 
ederek, pekalA, in~aat kıoopera!ifi 
vücude eetirebiR!r. Şehirde boş ar
sa çoktur. Hatta, bun1'ardan mil
him bir kısmı Belediyeye aittir. 
Belediye bu arsalan satacak, şeh
rin imanmı harcıyacaktır. 

Fakat, bir şehrin iman, yollar 
açmak, umumi binalar ve miiesse
seler vücude getirmekle ikmal ıı-

c- Miskin? diye haykırıyordu; ne 
susuyorsun?. Şöhretinin düşmanlarına 
dedikodu fırsatı vermekten mi korku
yorsun? Ha? Haydi ... Tıpkı benim gibi 
şahlansana? Yapamazsın, çünkü şim
di meşhursun ve böyle ithamları haz
metmiye mecbursun değil mi?• 

İçln1den yükselen, ve içimde boğu
lan bu hür, bu masum ses, yiızümü 6-
deta hicapla kızarttı: Hakikaten ve 
maalesef, şöhret insanı, hazan haksız
lıkJan bile bazmetmiye mahküm edi
yordu. Zararını çekeceğim bir skan 
dali önlemek için, dişlerini dudakla
rıma gecirdim: Fakat bütün gayretime 
raf:men, gözlerimden, iki sıcak dam
lanın kopınasına, ve yüreğimdeki fır
tınayı ifşa etmesine mfı:ni olamadun; 
haykırmarmı.k, veya hıçkırmaıııak için, 
ağzımı hiç açmamayı, sesimi hiç çıkar
mamayı tercih ettim: İçim gibi, du
daklarım da titriyordu: Nihayet, a-

80, 50 Ura olan apartımanlan dım, vergi kaçakçılığı ta.hkik.:ı.tına rla 
. . . karışacaktı. Ve bu tahkikatın ynpıl-

dilmış dlmaz. Açıl·an yolların, mey- masını istiyen komiser hanım, nıaliye 
danların, v:ucude g~tirilen modern 3ubesine götürülmek üzere eliıne verT 
ma.lıallelerın evlerı, apartımanlan diği kftğıdın sonuna, §U cümleyi de 
da Hizımdır. Bunları kim yapa - ı il!ve ebnişti: 
cak?. İşte bunları, Bellediyenin ta- •- Tahkikahn dikkatle yapılmasını, 
vassutu ile, kurulacak bir i'nşaat .ınemmiyetle rica ederim!> 
kooperatifi yapabilir. o anda, o hanıma: 

Bu suretle, Belediyemiz, hem bir 
çok aileleri ev sahibi et.miş, hem 
de şehri güzelleştirmiş, imar et -
miş olur. El.hassa, müstakbel imar 
planına göre vücude getir:Iecek bu 
inşaat şclıirde hakikaten bir boş
luk dolduracaktır. 

Vali Lı'.ıtfi Ktrdarın, enerjik, a
zimli ve ımar sever karakteri bu 
işi mutlaka başaracaktır. 

Kuvvetle ümit ediyoruz ki, ku
rulacak hu inşaat kooperatifine, İs
taoouldan iştirak edecek vatandaş 
sayısı mühim ıbir yeküne ll:ıaliğ o
lacaktır. Bu yekun da, kooperati
fin faaliyetini kolaylaştıracaktır. 

•- Hanlya, istisnai muamele yok
tu?> dlye sorabilirdim. 
Kaldı ki ben, veı.·gi J.şlerilt•. şahsan 

hiç, nmma hiç el5.kem olmadığı halrle, 
bir }:krem König, veya bir F antoma 
Mehr:ıet ınunmelesl görüyordum. 

Kel'"'di k<'ndime: 
c.- Sen, dedim, seyahate gideceğine 

cehenneme git!> 
Ben, bu hırsla oradan çıluırken, o

dada bulunan bir mi.safir veya ziya-
retçi sôze karışıp da: • 

c- Bayan ... Bir şarkı söyle:oenize?> 
demez nıi? 
Başka bir sırada olsaydı, birçok 

yerlerde ınuhatap olmıya alışt.ığım bu 
soğuk sakaya güler a;eçerdim. 

·- Bugün S A R A Y Sineması 
Fakat o anda, gülümsiyebilecek hal

de değildim. Hatt.A bilakis, içimdeki o 
isyonl:fır tıE:ytan, beni yine dürttü, ve: 
•- Haydi... dedi, ne duruyorsun? 

Bütün zevkleri tatmin ve küçüklerle •büyükerin takıdir nazarla
rını celıbdcn rengin ve emsalsL bir program takdim ediyor: 

Ağlarcasına güleceğiniz şen 
ve neş'eli bir komedi 
LOREL ve HARDY 

HARBE GiDiYOR 

Esrar.. . Heyecan.... Macera . .. 
~k ... Hareket... Sergüz€şt. .. 

dolu bir şaheser 
Mr. MO'l'O'nun SON KQZU 
Hindistanın D'ANGKOR iba -

Bu emsalsiz kahkaha krallarının detgi\Jımda cereyan eden bii-
türkçe sözlü son temsilleri ı yük za.bıta romanı_ 
İlaveten: FOK3 JURNAL en son harp havadisleri. 

Bu.gün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

Yüksek Mühendis meıctebi satınalma 
komisyonundan : 

Yanık ömcre, veya .San kordellı.> ya 
başla. ğer yakana sarılıp da: 

c- Resml dairenin sükünetini bo
zuyorsun!> diyen bir itiraz çıkarsa, hiç 
çekinmeden, o lAti!eyi yapan zah ı;::ös

terir, ve: 
c- Bay Wnir emir buyurdu!• deyip 

geçersin!> 
Ben, bu tahrikkAr sesi, yine zorla 

boğdum: Fakat az kal.~ın ben de bo
ğulacakt.un! 

Viıkta hayli uzıyan tahk kat neti-
cesinde elime: 

rum ki? . 
Ben. pasPorumun dördüncü şubede

ki muamelesinin tamamlanışından 

sonra, çektiğim üzüntülere rağmen ra
hat bir soluk almış. ve karşıma yeni 
bir güçlük çık.abilece~ biç ununa
mıştun. 

Nitekım, Taksimdeki han.sız kon -
soloshanesinde, beni güler yüz.le kar
şılı,yan bildik vize memuru. pasporu
mun muamele.sini derhal tamamla -
makta tereddüt etmedi. Yalnız: 

c- Bıliyorsunuz, dedi, Suriyede 
konser vermiyecek:ilniz. Bunu garanti 
ıçin de. bize usulen 400 lira yat.ıra - ı 
ca~ınızl> 

Buna it .. ·aı edemezdiın. Zira elim
deki paspor, Romanyaya giderken al-
ı..10 :n .,.aspordu ve macerasını yazdı
gıır o pa~porda, carUst> olduğUm ya
zılıy<lı. Zaten, pasporwnda bu kelime 
yanlı alına yaı ben, Fransız konso
loshanes.ındc yine «artist• muaınelesi 

gurecektin, Zu·a, oradakı vize nıemuru 
beni ısmc. VI.! şahsan tanıyordı..ı. Ta
nınmanın zaraxıru orada da çekcccğım 
ınuhakK.cıktı. 

Zaten ben, tanınmanın zararını, sa
ae ur ... da dcgıl, hemen her yerde çe
kenm, Şimdi burada, bu cihetı, iz.ıha, 

is.bata gir' ,..mıyecegım Zira o tak

dırde, ıç.,nc ginniye çalıştıgun ınev -
ı.udaıı yıne "z klaşmı~. lu·ın de çok u
zak1aşrr.: ş olı..ruın. Fnkat inanmanızı 

diliyerı,,;k s,zı kısaca teır..n edeyim k.i, 
tanınmalc.. Artist olarak tanınmak, 

zengin ol;;ırnıt lanınn1ak, fak,. olarak 
tanınm:ık, s:ı,•atk5.r. hı.r.-ız, c ınert, 

ham, hat• ~ı,,.mnn veya z:ı.yıf olarak 
tanmm. . bud'ı.~a her ne ı!atla ve her 
ne 3ck. de olursa Olı:u.'1 tJ:nını ıalc, Jn
snnı er,y hürriyet nden ve raha
tuıdan ı hrunı eden çok zararlı bir 
mazh Jyct ( ) tir 

l\iazharfyet• • dıyorun, zu· , maal
esef, h... tanınn1:ıy1 bır ınazba ıyet 

sanan ve :öhrcte iı...ll·encn masuın 'a
.fillcr var!. 

1'"'n.ka.t galiba, en zar'lrlı ~öhret de 
cartist> olarak taııırunak .. 

Viıkıa lı.1g.ıtc bak::ır::;anız arti.st, .san
at.karın fransızcasıdtr. Fakat hakıkat
te, hemen bütUn dü:nyada bu sıfatı bar
larda kollij(}ınasyon yapan kadınlar ta
sımaktadll'lar. 

Nitekin1, Romanya hükümctı, pas
panımu, bu sıfatıma bakıp da, B(,ik
reş barlarındaki konsoınatrislerin ka
zançlarına ortak olacağınıı umduğu i
çin vize etrr.emi~U. 

Fransız konsoloshancsı benden 400 
lirayı ayni C'ndişe ıle istiyordu. 

vakıa, pasporuma bu kelimeyi - <;ok 
zararını göreceğimi bile bile yazan
memur yalan söylemiş sayılamaz. 

(DPııamı var} 

1 Halkevlerinde 
Beyoğlu Halkeviude koro 

dersleri 

1 

1, 

Beyoğlu llalkevil1dcn: Evin1 ;.zdc sol
fej ve koro dersleri başlamıştJr. Arzu 
edenlerin ik' adet fotoğraflarile Evi
mize milroca:ıt eylemelerini ricn ederiz. 

t ır -1.Dartımanda oturup ayda 30 li- 1939 mnll senesi zarfında mektep pansiyonu için alınacak olan .:1000> adet 
ı~0Veren vatandaşın, aylık geliri yatak ve yorgan çarşafı atık eksiltmeye konulmuştur. Beher çarşafın mubam
t~ !ıra olmak lazımdır. Ayda ele men bedeli 158 kuruş olup ilk teminatı 118 lira 50 kuruştur. 

c.- Bayan Safiyenin vergi borcu 
yoktur!> yazılı bir k ğıt verdiler. Fa
kat ben, her vatandaşa kolaylıkla ve
rilen bu kağıdı, dikkeUc knrşıJ:ış•1rı
lan beş yıllık kara ve tozlu defterlerin 
arasınd~n çıkartıncaya kadar, ber!la
le çalışan masum bir maznun kadar 

nğr.,mıŞtıın. Nitekim, tekrar dördün- A:.'i KAHA RA YOSU 
cü şubeye döndüğüm zam3n karşuoa 

0 ırı z para 150 lira geçmesi için, Eksiltmesi 20/10/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da mektep binası 
ol Vatan?aşın 200 - 210 ~lr~ aylığı 1 i;inde. toplanan satınalma. komisyonunda yapılacaktır .. Şurtnanıesini görmek isti 
t ~ak lazımdır. Hmlbukı, ışaret et- yenlcrın her gun ve eksılt.ır.eye gıreccklerın bellı gun ve saatte mektep binası 

çıkan, ve: - D<\LGA UZUNLt:GU -
4_ Ne yapmıya gldeceks.lniz? sua- 1 

-· T.A.Q. 1, },7_4 m. 15195 Kes. 20 Kw. lini soran vize memuru~n.ı. 
c- Kararım gezmiye gitmekti. Fa- T.A.P. 3L,ı9m. 9465 Kes. 20 Kw. 

kat, bu muamele beni o kadar yordu ı639 nı. 138 Kes. 120 K w. , 
ki, simdi artık pasporuma: . . . .. -

•- Tedivaye gidiyor!> kelimeJerını f';aat 18 program. 18,05 llemlekf't saat 
yazarsanız, daha doğru olur!> diye- a7an, ajans. ve meteoroloJJ haberle-
cektim. rl. Saat 18.25 Mwı.ik (Radyo Caa Or-

Fakat, imınıp, bir de doktor rapor u kestra.sı ) . Saat 19.09 Türk müslf L 
istemelerinden kork tum!. Calanlar: Vecihe, Ruten Kam, Reşat 

c~ın asgari meskeni kiralayalbile- içinde toplanan sabnalma komisyonuna müracaatları ilfın olunur. (7998) 
d~ğ.Va.tandaş sayısı, İslanbulda çok -----------~--------------
za •ldır. Çünkü, şehirde vasati ka- Sultanahmet Birincı Sulh Hukuk 
da';,ç 8eviyesi, ayda 200 liradan çok, Mahkemesinden: 

l)
a aşag" ıdır. 

İbrahim Özmen ve Bchicenin şayi-
Ytiz emek oluyor k i, İstaılbU!da, an ve müştereken mutıasarrı! olduk -

Taksim S ineması 

Gülnaz Sultan lt.ı bınıe~ vatandaş, mesken sı- tarı İstanbul Akbıyık su ıtanahmet ' 
lııtıtısı. içinde bulunmaktadır. Mü-

1 

mahallesinin Camliıeri! sokağında es
..,:;: hır kı6ım heınşeriler, içtimai ki (1) mükerrer ve yeni (7) kapı ve 
ctuk%eUeri ve mevkileri icaıbı ol- (89) ada ve (9) parsel numaralı ve 
!.ıtır a ıyi ikametgahlarda Qlurmak (38,50) metre murabbaında hudut ve ! 
ter-n·arında oldukları halde, bunu evsafı tapu kayıt ve keşif raporu ve ' 
lÇık'n e~ememektedirkr. Nihayet vaziyet zaptında yazılı bir bap ha
Yüı:a söylemek lazımdır. Bilfarz, nenin izalei şüyuu zımnında füruhtu 
ki . <•k tahsil görmüş, iyi bir mcv-

1 

tekarrür ederek müzayedeye vazolun
lacış!lal eden lbir vatandasın, ilk a- muŞtur; Heyeti umumiycsinin kıy -

Şarkın füsunkllr güze!Jikleri 
içinde canlandınlmış 1001 gece 
masallarının muhteşemi. 

Ne tuhafbr! İlk netice, ve sonraki Erer , Cevdet Koun, Mes'ut Cemil, 1 -
J kararıma rağmen, daha h tt15, asıl an- Saz Eserleri. 2 - Okuyan : Muuffer 
1 labnalt istediğim · menua giremedim. İlkar. (Yeni şarkılar) . Saat 22.01 Ko-

l i, Fakat, bereket ki, yudık.larım tnshih- nuşma. Saat 20.15 Türk müzltl (Ka-
l ' ten gececeği için, usta bir k alemin rışık prog"ram. - MuSlellt farkı ve 

Türkçe sözlü 
Türkçe şarkılı 

l rötilşilnti görecek. B u sayede hiçbir türküler ) . Çalanlar : Fah ire Fersan, 
edebi plfı.n dahilinde karalanmamış o- Reflk fersa, Cevdet Çafla. Ok uyan -
lan bu r.atırlar, olgun ve ınü.şkülpe • ıu: Müzeyyen Senar . Mefharet Sat-
sent okuyuculann huz.urune, ı::nçı bnşı nak . Saat 21.00 Müı:.Lk (Köcük or -

1 ı taranmamış pasaklı bir insan kılığile kestra - Şef: Necip A.'ln) . Saat 
soıag, maaş - vergiler kesildikten meli muhammenesi (1150) bin yüz eıu 35 kişilik saz heyeti 
Vat ra - 70 liradan bile eksiktir. Bu liradır' Birinci açık arttırması (22/11/ 40 kişilik Mcıhter takımı 
lığı~nd~ın terfi etti~ini, maası art- 939) tarihine mü.sadi! Çarşamba günü ' 20 kişilik Koro hey'eti çıkmaktan kurtulacak!. 22.00 Ajans ve ziraat haberleri. Saat 

Hem zaten ben, kalemi elime aldı- 22.15 Konuşma (Ecnebi dillerde). Sa-
ı \ ğım zaman memlekette karşılaştığım at 22.45 1\-tilıJk (Cazband - Pi.) Saa.t 
•• güçlükler üzerinde durmak niyetinde 23.25 - 23.30 Yarınki prog"ram vt ka-

dikt ı kıjbul edin. Ven,giler kesil - saat (14 den 16) Y• kadar icra kıl ı- Ayrıca Ekler Jurnalda Al-
~ı·n, en_ so •• nra, ehne 100 lira geçti - nacaktır. Kıymeti muhammenenin 1 ~ dıı. man arın havadan, karadan, 
Zaı · -,,uneliın. Ayda yüz lira ka- yuz·· de yetmı'• beşinı· buldu"u takdirde d · el p ı 

11 değildim. Zira, onlar, benim vatandaş- panış. 
"' ı • 0 enız en o onyalılara taar -

Pari. 0 an ?ir aile reisi, yalnız a- 0 gün ihalei kat'iyesi icra kılınacaktır. ruzları. 
ta rnarı kırası olarak, yıne 30 li- Bulınadığı takdirde en son arttıranın B . 

;•remE>z zannediyorum. taahhüdü baki kalmak üzere on beş ugiın sııııt 1 ve 2 .30 da 
um om.ek ki, sıkıntı mevzii değil, gün müddetle temdit edilerek ikinci ucuz halk matineleri 
fsıa:' Ve mühimdir. Binaenaleyh, açık arttırması (7/12/939) tarihine l1'ı:--ı•••:a•m•m1:1.ı, 
ev-. 1 ~lda mesken meselesi biran müsadif Persembe günü saat (14 den l----------------

A(\ alledilmelidir. 16) ya kadar icra olunacak ve o gün hince.verilmesi liizım gc1en yirmi se-

r9t;~:a:ada .. An~ara yapı koope- en çok aritırana ihale edilecektir. nelik taviz bedeli ve ihale pulu ve ta-
ifi, ~ e -1ba!hçeilı f"V1er koopera- İpotek sahibi alacaklılarla diğer alA- pu masrafları ınüşteriye aittir. Arttır-

"""'._ r:1il::ı~t adımlar atmıı:;: ilk e- kadarların isbu gayrimenkul üzerin- ma §artnamcsi. ~bu ildn tarihinden iti-""-"• '"?'•r· " &öv·,,,j
1

' v~r".:~ir. Bir arkadaşın deki haklarını bususile faiz ve mas-
ko, P.• ğln'.' gore, Ankaradaki ya.pı ra!a dair elan Iddielannı evrakı müs
k >~. atıfı vasıt:ı.s!le 10 bin lira bitelerile yirmi gün içinde bildirme-

.eti· ~e b" d h kla ta v1 ı rl . ır •·ve sahip olan bir :e ı lhımdır. Aksi hal e a rı pu 
la ~n ıış, 1'·na he<1elinin taksiti o- ·Dlerile ••bit olmadıkça satış bede
!ect ayd, vaı .. z SO lira vermek_ i 

'Iühuk 
Part ayni vatand~ş. ayni a-

ıma'lda, ayda 50 lira kıra ile 

in payl:ışmasından hariç kalaook
'dır. ~lüt.erakim bilô.mum vergiler 
r~ları nisbetinde hissedarlara ve 

d.:llAliye ve vakıflar kanunu muci -

baren mahkeme divanhanesine talik 
kılınmıştır. Talip olan1arın kıymeti 

muhammenenin yüzde yedi bucuğu 1 

rlisbetinde pey akçesini hi\milen o gün 
ve saatte İstanbul Divanyolunda da
irei mahsusasında Sultanahınet birinci 
sulh hukuk mahkeınesi başkitobetine 

939/27 numara ile mürncaatlan illn ı 
olunur. (939/27) 

Jarımdır. Onlardan göreceğiın mua
mele, ne kadar kırıcı olursa olsun, ba
na, bir yabancının iğnesi kadar bat
maz. Ve onlarla biz, - ayni ailenin bir
birlerini sc,.:en, ve arası.ra çatışan ço
cukları gibi ~ eninde sonunda nasıl oı ... 
sa anlaşır, barışuu. Fakat, yabancı
nın iğnci>i, ,insana, vatandaşın çuvaldı
zından !azle batıyor. Ve bu ikinci acı, 
birincisi gibi geçmiyor. Benim niyetim 
de, asıl bu geçmiyen acıyı anlatmak, 
ve bu suretle, dert dökmenin ferahlı
ğını, tesellisini bulmaktı ... 

Maalet>ef, yazı yazmaktaki acemili
ğim yüzQnden, ilk yapmak istediğim 

bu iş, en sona kllldı ... Fakat ne yapa
yım? 1\.'!eğer bu mevzuda, içim, um -
duğuındao. çok daha doluymu~: Der-

Almanyanm, İtalya ile olan as-1 
keri ittifakını lharekete geçirmek 
için 'bugüri,.rde bir teşebbüste bu
lunacağı yaz:lmlJitı. İtalyanın <böy
le bir t~bbüs karsısında nasıl 
bir yaziye~ al:nacağı bilinemez. 
Fa1<a.t 'bir deniz mÜ'.'2'hassı.sı İtalya
nı- <la iştirakı halinde Jıer iki :a
raf·n dcn:Z rdeki kuvveti hak
k_ında a ·ağ.daki şu mukayeseyi 
yaz:yor: / 

İnıı(ilterc: 
15 büyük harp zır'hlısı. 
15 Büyük kruvazör. 
49 Hafif kru v a.zör. 
192 De-stroyer. 
69 Denizaltı. 
Fransa: 
7 Büyük harp zırhlısı. 
15 Büyük kruvazör. 
12 Kü~ük kruvazör. 
73 Destroyer. 
78 Denizaitı. 
İtalya: 
6 Bü ·ük lharp zırhlısı. (Inşa e

dilmekte olan 2 si de bitin~ farı:o
lunarak). 

7 Büyük kruvazör. 
15 Hafif kruvaror. 
74 Destroyer. 
105 Denizaltı. 
Almanya: 
3 Büyük harp zırlı~ısı (!3iri he-

nüz !bitmemiştir). 
6 Büyük kruvazör. 
6 K;içük kruvazör. 
30 De<;troyer. 
60 Denizaltı. 
Alman büyük zırllilılan 280 mim 

Lk, İngiliz •büyük zırhliları da 
4-06 m/m lik toplarla müceh'hezdir. 

Demokratlarla mllıverciler ara
sında birharp zuilıur ederse, har - ı 
•b:n ilk gıinicriııde Itaiyanın Ak -
deniz lhiikimiyetini elde ettiğini ve 
30 - 40 fırkalık bir kuvveti Afri - 1 

kaya geçirmeğe muvafak okluğunu 
rarzcdelim. italyaının pek ani bir 
surotte yap:ıtbilanesi lazım olan bu, 
ilk devrenin sonunda ibir saklam
baç oyunu halini alacağı şüpb.esiır 
dir. 

Cünkü az zamanda suJh cephesi 
donanması Tulon, Sfaks, Bizert, 
Malıta ve Yunan adaları limanla -
rmda topl.anacaktır. Fransa hemen 
açık deniz filolarını Akdenize ge- 1 

j Askerlik işleri 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Bugüne kadar hiç askerlik yapma

mış 316 i!A 334 dahil gümrük, tank, 
hava, muhabere ve istihkA.m sınıfları 
askere alınacaktır. Bunların toplan
ma günü 25/l. Te;./939 dur. 

Yoklama kaçalı bakaya olmayıp 

normol olanların bedelleri 24/ l .Te;./ 
939 akşamına kadar alınacaktır. 

Bu doğumlulardan askere gitmemill 
olanlartn vaziyeUerini incelemek ü
zere şimdiden şube7e bqvurmaları 

illn olunur. 
• •• Beyollu Y<ıbancı Askerlik Şubesin-

den: 
Askerlik yapmam.Jf yoklama kaça

&ı olarak şubemizde muamele görmOI 
bava, gümrük ve tank sınıfına mensup 
316 ilA 334 dotumlulu askere sevke
dileceklerinden 16/l. Teş./939 Pazar
teal gi" nü saat 9 de oubede bulunma
ları iı.Jı olunur. 

Diş Tabibi 

atip Türk oğlu 
Adrea: Sirkecide Viyana oteli sıruı 

birlnrl kal No. 21 
Mua:ron• aaaU; ÖJleden aonrs H -lt. 

tirecek, Iıwi! tel'l! de donanmasınm 
üçte birini Akdenize gönde~k -
tir. G€ri kalan üçte iki:ıı ile de At
...ıi.'l:ikde hakimiyeti temın, Fransa 
ve İngiltere saıhillerini muhafaza 
edecc,;i gibi, Amıan donanmasının 
Balıııktan dışan çıkmasına da ~ 
nı olacaktır. Bu hale nıızaran, Ak
dcn Zde toplanacak Fransız, İngi
liz bi "\leşJ<. filolarının kuvvet. şu
dur. 

Demokratlar filosu: 
12 Büyük harp zırhlı.sına mukabl! 
12 Büyük kruvazör • 
30 Hafi! kruvazör • 
138 Destroyer • 
103 Dcnlıaltı • 

İta'.yan filosu 
6 Büyük harp zırhlısı 
7 Büyük kruvazör. 
15 Hafif knıvazör 
74 Destroyer. 
105 Denizaltı. 

" ,·ı ·annda ya
pılmakta olan 7 lbüyük zırhlı, 22 
kruvazö~le Fransız tezgahlarında 
yapılan 4 ,büyük z:I'hlının da ya
kında sulhçular filosuna iltlhak e
dece/tini de göz.önüne alırsak bugün 
dahi mevcut olan deniz üstünlüğü
nün derecesi ~emen meydana çı
kar. Buna mukB!bil Alman tez -
giııhlarınrla 2, İtalyan tezgahların
da da 2 zı~lı yapılmaktadır 

60 Alman denizaltı gemisin:n, İn
giliz sahillerinin ablıoka altına a1-
mağa kalkışa.cağını zannetmek bi
le doğru değildir. Atnanya uu,uml 
·harpte 300 denizalıtı .gemisi ile bu· 
na muvaffak olamrunıştı_ 
Denız hakimiyeti, İ~ltere ve 

Fransanın elinde oldukça sulh cep
hesi her zaman milivercileri a.b -
!oka altına almalta muktedirdir. 
Ve istediği zaman bu al:ılokayı s;
kıştırarak, mihver devletlerini ip
tiıdai maddeler ile petrol ve yiye
cek tedarik edemiyccck bir hale g&
tirııbilir. 

Miıhverciler, muhasamatın bid&
yetinde kazanma1'ı.n muhtemel za.
ferlere rağmen sulh teklifinde bu
lunımak zaruretinde kalacaklardır. 

Miıhvercilerin lbu vaziyet ve ih
timalleri diiıJündüklerine, dikkat 
nazara aldıklarına şüphe yoktur. 

Şehi r 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KIS\\DNDA 

14110/939 Cumartesi ı;lnü a~amı 
saat 20,30 da 

RO l\IEO - J Ü L YE T 

* 
14/10/939 Cumartesi gündüz saat 
14 de KELOGLAN Çocuk oyunu 
14/10/939 Cumartesi günü akşamı 

Saat 20 30 da 

iKt K EKRE İ K İ 

* Halk Q; ere ti 
Bu akı;or.ı soa: 9 da 

(Z I R nr·. JL ER) 
Yazan: YUSiJF SÜRURİ 

F: ~O·- 35 - 25 
P azar· l\Ia:ına 16 da 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. MURAD R \1l AYDI~ 
Beyoğlu - Parmakkapı, in.anı S. 2 

Tel. 41~5~ 



Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan~ 

M:Ulta!a Naim " Ulttlye taramıdan Vakıf Paralar İdaresinden 25269 ikraz 
numaraııile borc alınan paraya mukabil bJrincf derecede ipotek gösterilmi§ olup 

~rcun ödenmsnesinden do.lqı aatılmasma 1aırar verilen ve tamamına ehlivu-
ia.ra!ından 14Qil Ura kıymet takdlr edilmit olm Kuzguncukta Küçükkillse 

sokalıı:ıda uld 4 Yeni 11 No. h salı evvelce Sabatay &lmdi Bohor Tarağına 
hane ve bahÇ911i IOhı 11.nagoaa ait hıuıe arkuı lfiıagon bahçesi, ön tarafı küçük 

kilise Ayhan aokalı fle mahdut nhnkArıtr evin evsaf ve mesahası ,..d 
)'aztlıdırı aşae• a 

Halen Ayhan sokağında 11 taj No. sını taııyan etrafı duvar parmaklık 
::kululdu 9 basamak İnouilt merdivenle çıkılır. Zemini mozaik dil§eli bir sa
l~ w çltt lı:enath ahşap kapıdan birinci kata girillr. 

BİRİNCİ KAT: Bir aota üzerinde karşılıklı ild oda bir beladır Ve zemin 
~ta .1D8D merdiven vardır. . 

Şirketi Hayriyeden: 
Gelecek Salı akşammdan itibaren 
mahsus gece seferleri tarifesi 

vapurtara asılmışhr. 

Ramazana 
iskelelerle 

Memur Ve Müvezzi Ahnacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için mü
sabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin hüvQ;yet cüzdanı mektep şehadetnamesi, sıhhat raı
ponı, aşı kağıdı zabıta ve belediyeden. musaddık iyi hal kağıdı, askerlik 
vesikası, 4 fotograf ve bir dilekçe ile halen memur olanların sicil cüz
danlarile dilekçeleri 21/10/939 cumartesi saat 13 e kadar viıeyet P. T. T. 
müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve .bunların 788 sayılı memurin 
kanununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz olmakla beraber devlet 
memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş bulunmamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta ve lise mezunları tercih 
ediMr. Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olınalan lazımdır. 1 

4 - Mfü;abaka vilayet P. T. T. Müdürlüklerinde 23/10/939 pazar- ' 
tesi günü saat 14 te yapılacaktır. 

5 - Müsaıbakada muvaifa:k olan lise mezunlarına 20, orta mektep 
mezunlarına P. T. T. memurin kanununun hükmüne göre şimdilik 10 
lira ve müvezzilere de 7 den 10 liraya kadar maaşı asli verilir. 

6 - Süvari müvez?:ili.ğinj istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et
mekle iberaıber ıbir hayvan tedarikini teahhüt ede<:eklerdir. 

Bunlara 'beş lira yem bedeli verilecektir. 
7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsalbakaya tabi ol

makla lberaıber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş verilir. 
8 - Müsalbakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her 

hangi bir yeri kaibul etmeleri şarttır. c8293> 

GUNE 
Cildi yakar ve kırı~tırır. Soğu~ 
rüzgar deriyi sertleşHrir. yuzıı 
ze temas eden !havanın toı1 
mesamatını kaı:gtarak ifraı811 

mani olur. 

Cildin bütün bu arıza ' 
kusurlarına mani oh~' 

. tıdNci KAT: Bu- ll<>fa üzerinde kar11ılıklı ve aumbalı iki oda bir beladır 
Bır de '1lk dolabı vardır. Bu sofadan dar bir merdivenle zemini çinko dö e~ • 
ve kodrulubua taraçaya çıkılır. ş 

Fevkalade Umumi Heyet 
için siz de cildinizi 

hergün akşamları 

KREM PERTE ZE.Mbr KAT: Sokak cepheıılndek.i birinci kata çıkan kargir merdivenin aı
tı:;da~ qnca o1ft kanatlı camek:Anlı ahşap kapıdan girild1kte zemini karasiroan 
doşclı t.aılıbn IOftk cephesinde bfr oda merdiven altında bir kömürlük ve b1r 

kiler ve %6mfai lu.ruirnan döoeli alafr aııaa ocaklı ve içinde bir helA ve dolabı 
bulunan bir :mutfaktır. Bu ınuttalı.n içindeki çili kanatlı kapı ile bahçeye 
OKılınaJr:tadır. 

. BAHÇE: Xmnen ev kısmen :tıkık duvar ve tumen de tahtaperde ile tah
dıt edllm1t olup içinde birkaç meyva a~cı varClır. 

UMUMİ B'VSArI: Zemin ve bfrfncl katı. ~ir ikinci kat.ı aJıBap olup 
temm.b: tturkullarıılmıt bir haldedir. Binada elektrik, terkos ve havııgazi tesisatı 

evcu 

Mll:SAHASI: Umum aaruw 109 metre murabbaı olup bundan 68 metre mu
rabbaı bina lwi kalanı bahced!r. 

Yukarıda hudut, evııaf ve mesahası yıutlı lfayrimenkulün tamamı açık 
arttırmaya konmtı1 olup 12(11/939 tarihine raatlıyan Çar~amba günü saat 14 
den 16 ya kadar Uaküdarda Ihsanjyedeki dairemizde acık arttırma ile satıla
_ caktır. Arttırma bedeli muhammen ldymetin % 76 ini bulduğu takdirde gayri
menkul en cok arttıranın üzerine .ihale edilecek, aksi mkdlrde en son arttıra
nın taahhtldü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edile
rek 7/12/939 tarlhine raatl.ıyan Perııembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine 
dairemJzde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrlınen
.ltul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satıl P8findir. Taliplerin arttırmaya girmeden evvel muhammen kıyme
tin ~ 7,11 nJabetinde pey akçesi ver meleri veya milU bir bankanın teminat 
mektubunu ibraz etmeleri IAzımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yilksek 
tekltıte bulunan kimse arzetm~ olduğu bedelle almağa razı olursa ona, ra
ıı:ı olmaz veya bulunmazsa hemen on b~ gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen rünler için 
% 11 den hesap olunacak tın ve diler zararlar aynca hükme hacet kalmak
awn memuriyetlmizce alıcıdan tahsil olunur. 

Bir!kmiı veriilerle belediyeye ait tenvirjye, tanzi:fiye ve tel!aliye resimle
ri ve vakıf ioareli satııı bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli milşte
ri.ye aittir. 

20M nwnaralı İcra ve İflAs kanununun 126 mcı maddesinin 4 Uncü fıkra-

İçtimaına Davet 
Emniyet Sandığı Memur Ve Müstahdemleri! 

Biriktirme Ve Karşıhkh Yardım Sandığından: 
Yeni cemiyeUer kanunu mucibince tadilen ihzar edilmış olan cemiyet ni

zamnamesi Vil~etçe tasdik edilmemiş olduğundan ü;tenen şekle göre yeni bir 
nizamname ihzarı ve yahut cemiyetin feshi hakkında bir karar ittihaz edilmek 
üzere azalarımızın ikinci t~rinin yedinci Salı günü Cağaloğlunde kfiln Emniyet 
Sandığı binasında içtima mahalline gelmeleri rica olunur 

RUZNAME: 
1-: Cemiyetler kanununa tevfikan nizamname projesinin 

olmadığı takdirde cemiyetin :feshi 
tadili ve mümkün 

2-: Cemiyet statüsü mucibince tas.tiye heyetinin intihabı. 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Büyükadada Cami mahallesinin Cami sokağında 20 sayılı evde İstavri Vasil 

Vasilyadisten metruk muhtelif cins ev eşyası 19/10/~39 ve 20/10/939 tarihlerine 
müsadif Perşembe ve Cuma günleri sabah saat 10 dan 13,30 kadar Büyükada
da 23 Nisan caddesinde saot kulesi önünde açık arttırma ile satılacaktır. İsti-

yenlerin yazılan gün ve saatte satış yerinde hazır bulunmaları ilAn olunur. 
(8443) 

İstanbul Belediyesi İlanları : .... Dr. Hüseyin Saf ar .__ 
Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

Şehir tiyatrosunun gardrop ve büfesi 500 lira tahmin edilen kira bedeli \ MUAYENEHANESİNİ 
üzerinden açık arttu·maya konulmuştur. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat Taksim - Abdülhak Hamid caddesi 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. İlk teminat 37 lira 50 kuruştur. Şartna- ı Milo apartımanına nakletmiştir. 
me Zabıt ve Muamelfıt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk temi- ________ ...;;T;.;e,;;;l.;..4,;;;3;.;&;,;;9.;.7.~--
nat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen- I Adapazarı Asliye Hukuk Hfıkimli-
de bulunmaları. (7823) ğinden: 

M. Aleyh: Adapazarının İbrahlmbey 
mahallesinden Abdullah oğlu Hüseyin. 

l_De_v_l-et-D-emlryolları ve Limanları ı 
ı,ıetme u. idaresi llinları 1---------

ile masajlayarak gıdalandırınıı 
KRE:\l PERTEV. açık mesamatı kapatır. 

besler, yor&"UD deriyi canlandırarak 

renclik bahşeder. 

Cild adaıel 
tazelik 

1 Emniyet Sandığı ilanları I 

0/o 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli 
emlak satışı 

Semti 
Erenköyünde Sahrayicedit mahalle
sinde eski Kayışdağı yeni Üsküdar 
caddesinde eski 15, 15 Mü. yeni 158, 
158 No. Iı 

Balatta eski Hocaali yeni Mollaaşkı 
mahallesinde Demirci sokağında en 
eski 12 Mü. eski 14 yeni 14 No. lı 
Kadıköyüµde Caferağa mahallesinde 
eski Muradiye yeni Muratbey soka
ğında eski 12 yeni 16 No. lı 

Yedikulede eski Hacıpiri yeni Hacı 
1 Evhad mahallesinde Hacıpiri cadde

sinde eski 31 Mü. yeni 63 No. 1ı 

Cinsi 
Bir buçuk katta sekiz odalı 
maabağ ahşap bir köşkün 
tamamı (mesahai sathiycsi 
7352 metre murabbaıdır) 
tlç katta dört odalı kiirglr 
bir evin tamamı 

'Üç buçuk katta altı odalı 

üç sofalı terkos, elek•rik 
tesisatını havi ahşap bir 
evin tamamı 
Bir buçuk katta üç odalı 
kargir bil' evin tamamı. 

1- Arttırma 25 Birincite§rin 939 tarihine düşen Çıar§amba glinil saat 1
4 J' 

16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünclc 

lacaktır. 
2- Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 

akçesi yatırmak lAzımdır. sV 
3- Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. lf 
4- Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 

tekli kalır. 
5- Fazla tafsilat almak ve binalar fotoğraflarını görmek için Sandı!C 

nalar Servisine müracaat edilmelidir. (8077) ,1 

•ınca, bu gayrimenkul üuırinde ipotekli alacaklılar ile diğer a!Akadaranın ve 
irtifak hakkı ııahlplerlnin bu hakları ve hususile faiz ve masrafa dair olan ld
dlalarıru, bu ilAnın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri
le bild.lrmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicillle sabit olmadıkça sa
~ bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malO.mat almak 
iateyenlerin 23/10/39 tarihinden itibaren herkesin görPbilmesi için açık bu
lundurulacak olan arttırma prtnamesile 938/2847 numaralı dosyasına mü· 

racaatıan UAn olunur. (8409) Muhammen bedeli 2970 lira olan 300 adet yün battaniye 23/10/1939 Pazar-

-c:=-=============================• tesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-

Davacı: Adapazarının İbrahimbey 
mahallesinde oturan Mevltit kızı Hay
riye tarafından aleyhinize açtığı bo
şanma davasından dolayı muhakeme 
8/11/ 939 Çarşamba günü saat 14 de 
talik edilmiş olduğundan muayyen 
olan gün ve saatte mahkemede hazır 
bulunmadığınız veya kanunt bir vekil 
göndermediğiniz takdirde muktezi 
muamele yapılacağı ilt\nen tebliğ olu-

fstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünde 
. rafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Sahip ve ne,riyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENiCE ' 

Buıldıi" verı SON TELGRAF Matbuaı 

No. 115 Yazan: M. SAI\11 KARAl'.l!.L 

Muharebe gerek Haliçteki zincire, gerek 
hunrizane oldu kaleye karşı çok 

Müdafiinin peykleri, mızrakları, kı
lıçları, Rum ateşleri, k1..ır~unlar1 her 
mAnlayı atlıyarak kemali cesaretle ka
le bedenlerinin tepesine kadar çıkma-

ta muvaffak olan birçok Türk dilA -
verlerini ölil ve yaralı olarak kale 
hendeklerine yuvarlıyordu. Muharebe 
çok kızgın ve kanlı idi. 

Haueti Fatih; ellnde kılıç askerlen
nin önünde kale hendeklerine kadar 
marw marş yürüyor, askerlerini kale 
burçlanna kadar sürüyordu. 

Bu muharebeler şıddetle devam e
dip dururken bir Türk kolu, Tokat ve 
8lvaıı IAtımcılarının surların altına W! 

ıchre dotru açu~ı dehlizden kaleye 
do~ llerliyerek hisarın içine çılcmak 

tizere bulunuyordu. Ukin, imparatorun 
maiyetinde bulunan bır Alman mü -
hendisi ayak seslerini :işitti. Gürültü
lerini du:rdu. O dahi, mukabil bir 
deb.11.z açarak üıerleı ine doğru ilerle
mlye bqladı. 

Ve nJhayet, llerliyen 'l'Ork a.skerie
rlle Rum eıkerle.rl yeraltında k.ar}ıla9-
tılar. daracık dehlizde iki tara! muha
rebeye başladı. Ateş ve duman ile mu
kabele eden Rum askerleri, ü~te de 

dehlizin tahtn aksamını ateşe vererek 
yaktılar ve yıktılar .. Bu suretle Türk
lerin kaleye dnhil olnuılarma mfuıi ':l
dular. 

Türk donanması Fatihin kararile 
Halici seddeden zinciı'i kırıp içerj gir
meğe te~ebbüs etti. 

Fakat, Halice glrmeğe muvaffak o
lamadı. Rum gemileri bu zincir l:<•ri
sinde hücumdan mahfuz olduklan :ı:ı1-
de Türk gemileri üzerine ateş :rai;:.tı~ 

nyor ve Türk gemilerini dağıt.ıyörlaıdı. 

Türk gemicileri zinciri kırmak ve 
Halice dahil olmak için müthiş mu
harebeler verdiler. 

Fakat; bir ttlrltl muv<ıffak olamadı
lar. Zincfr ardında bulunan Bizans do
nanması galip mevkiinde kaldı. 

'fopkapı ve Eğrikapı ılzerine hücwn 
eden Türk kara ol'dusu da binlerce 
Türk 5ühedas1 üzerinden geçip atııya
madıkları kale hendeklerini dolduru 
yordu. Ve, bu hal hücum eden arka
daşlarına rrıütbi~ bir manzara arzey
liyordu. 

Bu sırada birdenbire havada bir kı
zıllık peyda oldu. Türkler, bu kızıllığı 
hayırlı bir alftmet telılkki etmedikleri 

Bu işe girmek istiyenlerin 222 li"cı 75 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü-
racaatıarı Hlzımdır. 

Bu Jşe ait şartnameler komısyondan parasız olaıak dağıtılmaktadır. (8111) 

halde müdariin bunu bir nişanei se
lamet olmak üzere telakki ettiler. 

Muharebe gerek Halice gerilen zin
cire karşı, ve kerek karadan kaleye 
karşı gayet hunrizane oldu. 

Fakat, tali müdafiin tarafına tevec
cüh etti. Türkler yoı·ulmuş oldukları 
halde kendi metrJs hatlarına dahil ol
dular. Mahvolmak iizere bulunan mü
dafiler bu suretle bir muvaffakiyet gü
nü daha gönııüş oldular. 

Ertesi günu, muhasirin hücuma ye
niden başlamak: istiyordu. Lfıkin, şa

fak ,;öktüğft zrıman Fatih Hazretleri 
taacciip ile gördü ki, yorulmak bil
miycn imparator Kostantin bir gece 
zarfında uykusunu !eda ile sabaha ka
dar çalışarak Türk dilfıverlerinin gün

düz açtıkları gedik mahallerini ördü
rüp doldurmuş ve kapatmıştı. Surlar
da açılan gedikler bir gecede tamir e
dilmişti. 

Yıkılan burclar bir gecede tekrar 
yukarı kaldırılmıştı. Türk askerine en 
ziyade tesir yapan Rum ateşi idi. 

Rum ateşi ötedenberi Rumlarca ma
lüm olup İstanbul muhasaralarında 
Rumlar bu ateşi defaatıa kullanmış
lardır. 

Rumlar, bu ateşi Araplara, LAtinlere 
karsı kullannuşlardı. Aı·aµların İstan
bul önündeki mağllıbiyetlcrine başlıca 
sebep Ru.m ateşi idi. 

Rum ateşini, Bizanslılara ôgrctcn 
Macarlı bir dökınecidir. Jan Grant is
minde bir adamdır. 

Türklerin büyük toplarına karsı, 

Rumlar da bu Rum ateşi ile karşı koy
dular, Rum at~i Türk piyadelerine 
dehşetli telefat verdirmi5ti. 

Rum ateşi, Türk piyadesini kale ö
nünde zorlayıp defetmde muktedir 
olduğu gibi, seyyar kuleleri de kale 

bedenlerine yanaıılırmaınıya karşı gel- r 
miştir. 

İstanbul muhasarasında Rum ateşi 
donanma ve askerce hayli telefat vü
cude getirmişse de nihayet, topları -
mızın ateşile başa çıkamamıştır. 

Rum ateşi adi siyah top barutu ec
zayi mürekkebesindcn müteşekkil kü
hercile ile kükürt ve kömürü havi idi. 

Rum ateşi ekseriya mayi halinde o
larak kullanılıyordu. Çünkü, Kafkas
ya petrolünün membaları İstanbul mü
dafilerinin elindeidi. 

Rumlara mahsus bir icat olan bu 
Rum ateşi deniz muharebelerinde bo
rular ile attıkları mayi suda bile ya
nardı. 

Fakat Türk topları Rum ateşine de 
karşı koymuştu. Yedikule tarafına me
mur olan serdar ~ir Ahmetpaşa düş
manın Rum ateşine, top ve sair esli -
hası tesiratına bakmıyarak kalenin bir 
hayli yerlerini tahrip eylemişti. 

Silivri.kapısına serdar tayin kılınan 
Haydarpaşa, düşmana göz açtırmayıp 
müdafilere Rum ateşi ve eslihai saire 
attırmaz olmuştu. 

Yenlkapı serdarı olan Avnipaşa bu 
tarafta kaleyi yıkıp üç defa hücuma 
kalkmış ise de Rum ateşi dolayısile 

muvaffak olıımamıştı. 

Topkapı serdarı olnn Ce!Alcttini Ru
mi sülalesinden bulunan Karamanı 

cNiş:ıni Paşa> Mehmet Paşa düşmana 
bu tarn!ta bfr top attırmaz olmuştu. 

Sadi Paşa ile İsfendiyar oğlu memur 
oldukları Edirnekapısında delirene mu
harebeler ederek müttefikan işbu ka
pıya hücum ve savletler göstermişler 
ve bu kapının yanlarını yedi yerinden 
yılrarak tahribe muvaffak olmuşlardı. 

(Devamı va.T) 

Hal 127 No. Iı sergide kavun ve karpuz ticaretile iştigal eden Zeynel ıJ 
§ahin buradaki faaliyetini tatil edeceğinden mumaileyhten alacaklı müst
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varsa evrakı müsbitelerile birlikte nihayet 14/JJ/.939 tarihine kadar idal'erı' 
nur. 4'.8410> müracaatları ilan olunur. c8417> 

- Her halıde «ıtahsisaıtı mestureıı den ödemi -
yeceğinizi bi!ıdiğim için zararınıza üzülürüm. 

- Yaıbancıya gitmiyor amma .. Ne de olsa ka
yıp kayıptır. 

- Kumarda kay.bedenler aşkta ka:ı:aruyorlar
mış. Yeni bir 8.şıkınız var galiiba? .. 

- Kime 3şıksınız bakayım?. Diye alaylanma 
devam ediyordum. Son sözümü söylerken, gözle -
rimin içine baktı; ezikli, sarardı, morardı, dilinin 
ucuna bir şeYI.er geldi, fakat söyliyemedi-. 

Ken.diımmişian giibi onun da aklından geçeni, 
o andaki haleti ruhiyesini biliyordum. 

- Size ~ıkım .. Sizi seviyorum!. 

Diye<:ekti. Fakat, d~ünüyıordu: 
- Kadın muhakkak ki seı1best lbir kadın! Ko

casından ayrılrlığı ve ıbir §:şıkile beraıber oturduğu 
da muhakkak. Fakat, serlbestliğinin. hu.dudu ne? .. 
Yalnız Nusretle kendi araısın.da kalan bir manada 
ise belki de 1bana da ıters bir cevap verecek o za
man kooa bir Na'tıa Nazmlıığının şerefi de benim
kisi ile beraber tefe konup çalınacak .. Bu karar -
sızlık ve lbu korku iledir ki, cesaretini toplayıp ta 
bir türlü, dil§ündüklerini söyliyemiyordu!. Benlım 
onu böyle bir kitap sa1hifesi gi.bi satır satır okurnaı
ma rağmen onun beni bir satırJ:ık olsun bile kaV'
rıyamamasına dıoğrusu şaşıyorum. Bir insan nıızıl' 

olabiliyor, meb'us olaJJiliyoı-) yüksek maliyeci oü..-

bilivor amma bir kadına sahip olımanın yol1.1ııt 
şaş;rıp kalıyor!. Bunun içindir ki, Hayati Be)e· 

- Acıyorum.. ~ 
Derısem tuhaf olur. Bu, yalnızlık esnasınıd!l 

az cesaretini arttıı:ıd.ım, söylemek .istediği şe.11e 
kolaylaştırdım da gücü gücüne bir ara: 

- Çok güzelsiniz .. 
ı'· - Bir erkeği teshir ve zapteıdefbiliyorsunıl 't 

- Muhakkak ki, görıdüğüm ve tanıdığlltl 1' 
dınlann en güzeli.siniz. 

- ~n~iniz .. 
- Şuhsunu.z .. 

- Fransı:zlann cŞarman> dedikleri 
fa kendisisiniz. 

Fiilan diyelbildi. Ben de kınınadım. Bu to)"lıl< 
ğu, zavalJlılığı, ıbönlüğü doğrusu lhoşuma giı.liY0 

Belki, .bir az dalha fazla konuşabilecek tik. fa~'' 
yalnrı: bırakm.aıdılar. Hele bir Hint azmanı, .~r fP 

bozması gözlüklü, pinıti bir adam var. Bu aı-~,-

~;ır~~;::~ :!y:~~r;;~ :! !!~::i ıı::~ b; 

kıyordu. Hayati Beye: 
- Kuzum ıbu da kim? 
Dedim. 
- Buna Şuayip '.&y .. 

Derler .. 


