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[Büyük Bayramın Kutlu Olsun ~ 
----- ------~~---

16 ıncı 

2:~! ~:.riyJ 
Cumhuriyetin Onaltıncı Yıldönümü 
Bayramı bugün Başvekilin radyoda 

söyledikleri bir nutukla açıldı tin 16 ıncı yılında her 
yıla nazaran maddi ve 
manevi bakımlardan 

daha hüyümüf, daha 
kuvvetlenıni~ olarak 
idrak ediyoruz • 

Yazan: ETDI İZZET BENİCB 

tiJ:ı. 8urün l'&zetemlı:Jn okuyucu elle
llt' cecttfl saatlerde mem!ekette on 
}) lbcı CD.lt.1huriyet Bayramı ook&an 
,~1aınış bulunacaktır. Memleketi on 
b hncı Yılda l'trlde bıraktıtımız yıllara 
~:r~. ~.addi ve manevi bakımlardan 
1 a buyumü,, daha kuvvetlenmiş o
•tak ldrak ediyoruz. 
Ş 'l'e~ eksii;imlz ve U.ünlümüz Ebedi 
Q et 4tatilrkün aramızda olmamasıdır. 
te er fani hayatın bir sona baflamnaın 

5tlUsidJr ki, bize de bu boolufun acı
sı:nı rldertlyor. 

't1i l;;sqen Ata.türkün, Türk vatanı ve 
rk Cumhuriyeti adındaki mem:ıuç 

l'athiı tarihin bütün seyrinde kendi 

>ara.tacılıiı ve temel vasfını muhafaza 
tdeceğı için onun fani ve cismani 
~a.rtıta d b n an başka da hiçbir şey kay-
betmiş deiillz. Bele onun fani kay -

d ın~ '' sonra; onun yerinde ve onun 
'f:;a.....ında Milli Şef İnönü'nün mU,te
b:l ve nıHmtaz phsiyetini bulmq ol
••• ':_"'lttn nıUU münyemlze verdlli hu.... •e k; 
kınını udreı blu hal ve lallkbal ba-
ftad <b.n •l'rıca bir kuvvel ka:rnaklılı 

Milli hakfmb'eti ollıule l/ulunduran ilı' tik Millet Me<ıllslmlz ve Cumlımiyetln 1 6 mcı nldönilmihıli buırün 1ılr aulltla 
açan Başvekil Dr. Refik Saydam 

'l'~sı ret1rıııış bulunmakladır. 
b llrlı: ınıııettnln uratıcı varlıfmm En büyük bayramııruz dlan Cum- mektepler saırt 13 ten itibaren tatil geçide tam .- 11 d<> başlana<:ak-
u on altı yıl içinde vilcude a'•tlrdlf! huriye! bayramı bugün saat 13 ten olumnuşlar, sabahleyin her okulda tır. Bııru:!An evveı saat 10 da V aıli 

••erın azametini bizim için ne ifadeye, itibaren baş"..a.mış bulunmaktadır. muallimler tarafından Cumhuriyet vıe Be!lediye reisi Vi.JAyette tE!lı _ 
~e de tasvire lmlı:ln yoktur. Bu yaratı- Başvekilimiz doktor refik saydam çoculıılıarına bu bayramın mana ve rikleri kaıbul edecek, lbilll:hare Be-
•ı ve hedefe vannak için her türlü saat 13 te Ankara radyosunda söy- ehemmiyeti tebarüz ettirilerek 16 , yazıt meydanına ge1erelı: kıtaat ve 
arı ve kayıl baimdan müslafııi mll- !ediği bir nutukla bayramı açmış- yılda başaxdığıınız büyük inkılap- -
~•tln azmindeki rayrelln hakiki de- tır. Memleketin ht'r taraimda ol- lar hakkıru!a izahat vt'riılmi~ir. mektepleri teftişten sonra oradaki 
erını ancak ilerinin larihl ona vere- duğu gibi İstanbul da bu mutlu Mektepler ve resmi dairelerle trrbünden nesmi geçidi takip ede-

~•k; bu on altı yılın on altı asırlık bir yıldönümü şerefine bayraklar, tak- bankalar salı sabahına kadar ka- cektir. 
•iç;; içine sığabilecek harlkutidellğlnl lar, vecizelt'r ve çiçeklerle donat.ııl- palı bulunacaklardır. Merasim a1ayı Beyazıt - Sultan-
~, v . h -~ 1 ... _ _,, • 
b ••unlnl ancak o, nesilden neslle mış, er tar .... mütenevvi tezyinat- Bayramın ikinci -günü o ... .u ya- ahmet - Sirkeci ywiJe Taksune ka-

t •diyete kadar anlatıp sürdıireceklil'. la bezenm;ştir. Resmi daireler ve rın sabah şehrimizde büyük resmi (Devamı 3 üncü sahifede) 
iliz, bir milli bütünlüğün tam gurur 1---------------------------------------------

'1 t nıazharlyetlerl içinde buKiln on al
ıncı c 

lı; Umhuriyet yılımızı idrak eder-
den ntUhakkak ki, dünyanın bir kısmı 
>... a. k.an ve at.eşe bofulmuş bulunuyor. 
it \l"rupaıun üç büyük devleti harp ha
h nd:edir ve ylne Avrupa. blnblr meo
~1· ki.busıu ve karanlık hidiseye ıe
.1 dir. Bu karanlık, kibnslu, meçhul 

t' .. 'rrı karşısındaki sükiın, emıılyet, bü
~l\f"k lı. U "Ve aydın yolumuzu da hiç şüp-
1'Slı 'feJtmimize ve rejlınimlze hi.k.iın 

il.an husu,Jyete ve enerjiye borcluyuz. 
.ıı. lteJınıın kurulu.şu ı-ünündenberi ken~ 
"IS( - · ~ lçbı çlıdlğt harici ve dahlti politika 
r oıu ve sistemldlr ki, bize bug-ün bu 

1~1'a~hğı, bu emniyet ve lstlkran ge
d trn.ış bulunuyor. Ve .. yine bu yü:ı
~"dlr ki, on altıncı yı1a hiçbir millete 

(Devamı 3 ürcü sahifede) ...... _ 
Bugün 

• 
1 

gazetemız 

·asahife~ 
) ~ iincü ııahifcde ı 
ı Cumhuriyet Türkiyesi · 
1 nasıl kuruldu? 
/ İskender F. SERTELLİ 
i ~ci sahifede 

i ram vaylar yılda e.c> 
milyon yolcu taşıyor ı. 

RESAD FEYZİ i . ~ . 

iki bayram hatırası 
1 

· . Oıııııan Cemal KAYGILI; 
.· ~ci sahifede . 

Rumelihisarını Luna 
Park yapacaklardı 

RAHMİ YAGIZ 

İtalya da dahil 
yeni bir Balkan 

olmak •• uz ere 
antantı mı? 

Italyanın Balkan memleketlerindeki yeni siyasi 
teşebbüsleri siyasi mahafilde alaka ile takip ediliyor 

Londra 28 (Hususi)- İngiliz gaze-
telerl, İtalyanın Balkanlardaki yeni 

siyasi teşf"bbüslerini alika ve dikkatle 
takip etmektedirler. 

fiil safhasına intikali için gayret sar- ı 

fına başlanmıştır. 

İtalyanın Sofya sefiri projeyi Bul- / 
gar Başvekili Köseivanofa blldirmlş

Ur. Köseivanof, projeyi tetkik edece
ğini bildirmiştir . 

B~veklllnin mütaleasıru da sormuş 

ve şayanı memnuniyet blr cevap al
mt~tlr. 

Deyll l\.leyl ı-aıetesi, İtalyanın te
'f'bbüsü ile Balkanlarda yeni bir aiı

tant yapılması hususunda ilk temas-Cenubu şarki Avrupasını da içine a

lan yeni bir Balkan bloku hakkında 

Romada hazırlanmış olan bir projenin 
Baıler Nahrihten gazetesine göre. ı Jar vuku bulmüta olduğunu yazmak-

İtalyan sefiri proje hakkında Bulgar tadır. 

Ma jino hattına kaı şı tanklar 

Garp cephesindeki İngiliz tanklarından biri 

Almanlar Majino hattına bir ta-ı budur. Alman erkamharbiyesinin, 
arruz yapabilirler mi? Bugün bir eğer garp cephesinde büyük bir 
çok kimselerin aklına gelen sual (Devamı 3 üncü sıtlıilede) 

ın A DYOHABERLEI.,, 

Belçika Alın an yayı proıuı o 
etti 

Loru:ira 28 (Radyo) - Belçika 
hükfuneti 22()() tonluk Suzon vapu
runun torpillenmesi üzerine Alınan 
hükfunetini protesto etmiştir. 

Almaoyada dahili ihtilll 
korkusu 

Londra 28 (Radyo) - Hitler AI
manyada dahili bir ihtilali karşı
lamak için Himler'e yeni eımirler 
vermiştir. Himler, radyo merkez
lerine, posta ve tıel:grafhane bina
larına, istasyonılara, köprü başla
rına, hükfuneot merkezlerine mit • 
ralyözler koymuştur. 

Fransada casuslar 

Paris 28 (Radyo) - Fransada 
Alman casuslarının faaliyeti art -
mışhr. ŞJiıdiye kadar 11 Alman 
casusu yakalanmıştır. Bu casus -
!arın hemen hepsi başka millet -
!ere mensuptur. Bunların arasında 

· bir Macar muharriri ile çok meş
hur bir sinema yıdızının bulun -
duğu söylenmektedir. 

(Diier haberler 3 üncü sahifede) 

Almanlar ceph~ye seksen 
fırka tahsid ettiler 

Hitlerin kumandanlarla yaptığı son ictimada Amiral
lerin bulunmaması, taarruzun bilhassa lngiltereye 

tevcih edileceği kanaatini • 
verıyor 

Amerika ambargoyu kaldırdı, önümüzdeki hafta 
müttefiklere 300 tayyare gönderiyor 

Vaşinırlon 28 (A.A.)- Ayau mee
llsl, silih ambar•osu.nu kaldıran Pttt
mann bitaraflık kanununu 30 reye 
karşı 63 reyle kabul etm~tlr. 

RUZVELTİN ZAFERİ 
Londra 28 (A.A.)- Avam meclisi

nin karan bu sabahki gazeteler tara
fından hararetle sel:imlanmaktadır. 

Gazeteler haberi muazzam batlıklarla 
neşrediyorlar. 

Deyi! Ekspres diyor ki: 
Am,-T'ika müttefiklere sU&h satacak. 

Ruzvl in bu zaferi, önümüzdeki hafta 
300 harp ta7yaEeslnln Amerlkad:m 
hareket edeceii 4emektlr. 

Ayni ••zetenln NeVYorlt muhabiri 
de ,unu yazmaktadır: 

Ayan meclisi bu kararı beklenme
dik. blr sür'atle ve ezici bir ekseriyetle 
vermiştir. Bu, Ruzvelt için dehıelll 

bir ıater ve Almanya için de alır bir 
maflQblyettlr. Ambarıromın kaldınl

masının önümüzdeki hafta meb'usan 
mecllslnde ele kabul edJlmesl bekle 
nlyor. Bunun üzerine de .Amerikan 
fabrlkalan kendilerine mölleflklu ıa
ratından ıiparlş edilen 6000 &ana.re 
ile 1000 denizaltı takip ıemWnl 7•· 
pablleceklerdlr. 

BELÇİKADAKİ İNTmA 
Brökoel 28 (A.A.)- Ayan mecll.ol

nin karan Belçlkada ııterln bir atik& 
• uyandırml,fhr. 

İlk intıba ,odur ki, bu karar muha
sama.hn başınduberi kaydedJlen en 
mÜhim hidlsedlr ve Ruzvelt için ııahd 
bir muvatfakiyet teşkil eder. Mötle
flkler gerek maddeten. ıerek manen 
takviye edllmlıt oluyorlar. 

Londra. Z8 (Hususi) - Rom.adan 
buraya &'elen maili.mata ı-öre, Alma.n
lar Bolanl1a hududuna 18 fttka, İs -
vlçre hududunda Konstans l"Ölli ve 
Bi.J tehri ara9ma 12 fırka tah,lt et -
mlşlerdlr. Garp cephesinin bültin lm
tlda.dınca 7 5 na 80 Alman fırkası mev 
cut bulunmaktadır. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Atatürk'ün ölüm 
yıldönümü 

Halkevinde yapılacak 
ihtifal programı 

tebliğ edildi 
Büyük ve Elbedi Şefimiz Ata 

türkün ölümüne tesadüf eden 10 
teşrinisani günü Halkevlerinde ya
pılacak olan ihtifale ait program 
da dün Halkevlerine gönderilmiş
tir. 

O gün bütün Halkevlerinde me
rasime tam saat 9,05 te başlanacak
tır. Bilahare Eminönü Halkevin -
dekiler Sarayburnundaki Atatürk 
hey kelini, Beyoğlundakiler de Tak.. 
sim abidesini ziyaret edecekler -
dir. 

1 Ki SACA 1 
Sıra Çerkes Etemle 
kolcu Haydara geldi 
Bir gazetenin bütün qı ve l'ÜCÜ aa

llba mazi ve onun IUeri üzerinde eşe
lenmek oluyor. İnk,113.bın bir silindir 
&'lbJ üzerinden c«:tifl hatıra. ve şah
siyetleri taı.elemek, uyandırmak, meş
l'Uliyet mevzuu yapmak merakı nere
den ıclir bu cerideye bilmiyoruz. 

Şair Mehmed Akif, liiklik, Tevfik 
Fikret mevzuları ve bunların dini 
şahsiyetlerinin ara~tırılması mevzuları 

ıibl, şimdi sıra Rl2a. Tevfik röportaj
larında. 

Bunu Riza. Tevflk'in dlni mesleki, 
şahslyetJ, nefesleri gibi bir ankei takip 
edecek mi, etmlyecek mi bilmiyoruz? 
Yalnız lclmizde doğan bir his var klj 
galfba, yakında. Cerkes Etem veya 
Kolcu HaydarJa da görüşmeyi mübah 
ve gazeteclllk muvaffaklyetl sayacak~ 

Jar! * * 

Ceplıede larusut vadleslnde Franm: askerleri 

Makineye 
Verirken: ............................ 

Finlandiya Sovyet 
taleplerine razı 

Helsinki 28 (A.A.) - Başvekil 
ile Maliye Nazın, dün Mookovadan 
dönen FinJandiya murahhas heye
tile binlikte Sovyet tekliflerini tet
kik etmişlerdir. 

Öğrenildiğine göre bugün siyasi 
liderlerin iştirakile bir içtima ak
tedileoektir. 

İyi haber alan mahfillerde ha
kim olan kanaate göre her ne ka
dar Sovyet talep'.eri bir dereceye 
kadar arazi meselelerile arakadar 
ise de bu talepler, Finlandiyanın 
hakimiyetini ve tamamiyetini teh
likeye düşürecek mahiyette değ;J.
dirler. 

Portekizde bir ihtilal teşebbüsü 
La Paz 28 (A.A.) - Eski Reisi- rılması netıcesınde hükı'.ırne , vev-

cumhur namzedi ve ordu başku- m.yelerınin arttırılması ıçin bu.;tin 
mandam General BiJbao, ihtilal çı-
karmak teşbbüsünde bulunduğu amele tarafından yapılacak ~" 
için nefyedilmiştir. nümayişe mitni o!mdk üzere ' tıin 

Bu komplonun meydana çıka - Bo vyada örfi ,dare iliin e.m ,•ir. 

Vilnoda örfi idare ilan edil :li 
Kaunas 28 (A.A.) - Litvanya Vilno'da örfi idare ilan edilmiş-

lnt'aları dün öğleden sonra V<il - tir. 
no'ya girmişlerdir. Sovyet kıt'a- Halkın eHnde bulunan bü t.in 
l:arı şehirden 5 kiılornetre uzak bir silahlar 24 saat zarfında hükümete 
mesaieye kadar gitmişlerdir. teslim edilecektir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Tabir avcıları 
Hiçbir teY bilmeden yalnız ti.bir bilen insanlar vardır. 
Dünya der. dünyayı, insan der, insanı, cemiyet der, cemiyeti bilmezler. 

Kaldı ki bunlar y.\fte masum IQatler. Her Kiln, herkesin kullandığı ~oydan. 
Asıl tiblrler, çok defa bu kell.melerln acıkgö:ı ~lr şekilde tokuŞ"masrndan, ya

hut o tokuşmıya muadil, yepyeni bir kellme halinde fışkırınasından doğ.ır. 

Nasıl mil)·on adedini. biri bir milyon kere saymaksızın tek nefeı-.tr 1f 3 de 
edersek, milyonluk fikir cii2;illerinl de tek tabir lcinde özleştirmiş ohıru1.. Bu 
bakımdan tabirler biıe, riyazi bir icapla lılıımdır. Evet amma, milyon tabirini 
kullanmak hakkı, na~ıl bir adedinden mllyona kadar sayabll~·cek hale gelmrden 
bize veril.mer.se, glrllt bir viikıaya alt herhangi bir tihire dil uzatmak sa1iılıll·etl 
de, onun bütün deliletini fethetmiş olmadan \'erilmemrk iktiza etmt-z nıi'.' 

Ne l'ezer! 'I'i.bir a\·cdarı, deli pôsteki .sayar c-ihi başka:ı.-ının saydığı milyon
ları bir hamlede cebine atan acıkgötlerdJr. (Kari 1\-larks), ferdi S<"rmayeden 
proleterin çcktliine ka11ı1Jk, açıkgözlük serma~·esi yüzünden fikir i111çisinin çek· 
Lifini bilseydi, utanırdı. 

Her rece ve her barda mutlaka. bir şark dan~ı numarası ,~ardır. Bir de 
olduğu yerde ve öz sırları icinde uyuyan hakiki şark! İşte tibtr avrılarının fiki' 
kıymetUe hakikat arasındaki mukayese! 

İspfritlzma masalarının (rubu habis) i şlveslle konuşan bu açıkgözll!r içht. 
yeryüzündeki bo.zuk müvazene şartl.IUI oe bulunma.z fırsat! 

NECİB F AZiL KISA.KÜREK 
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KARDL;:;LİGİ Mİ \'AR!. 

Sabtlt Osmanlı cPata• tarından Ge .. 
neral \·ehip memlekete döndü.. Bir &a
ı:ele)'cı ıwııan .Ofluyor: 

- llabqlstanda harp çıkmak üzere 
>ldufunu anladım. tlemcn, 1\IBıtdaıı 

.o.ibbct.bbna &eçme.rl Jü;ıumlu l'Ör -
diım (!). 

Allah. ,\Hah. VebJp Paşanın sördü
iu bu lüı:um, acaba neden ileri .reIJ .. 
701 lla illerle süt kardqllti ml var'? 

O\'Lt;YORl'Z 

l nl\·ersltedckl ttnrbi profesorleriıı 

yaıı• brı blzmtt, yell.ştirdlklcri ele .. 
nunlar hakkmd • bir rapor- ha.lll'lanı

yormuş. Bu raporda, bu zevahn, bu· 
ciinedck neler 7aptı.kları sayılıp dOkli
lecek, iyi t<1hştıkları trbarıiı: etUrlle
ce.kmlş. Buna ebep, on ,rünlerde ya
pılan bazı neşriyat imi .. Korkanı -sırt 
bu neırlYata cevap vrrmek lein - ec
nebi prof örltr. Turkbtye l'elmiş bi
rer Ulm mesfhi rtbi C' terllecet.. 4\
m.:ın dlkUl. bata.sız, noksansız kuJ oJ
madıfım unutm17aJmı. Allsıyan taraf
brmı rislercllm. Yulyrll pek pembe 
•onulyellm. 

53 

İ('EllİI.1.N AllAl\f 

Bizde de prlp rekorlar kınlıyor. 

Kamu isminde biri, seeen sün. bir 
kar dralellnde ıa=m 53 fişe bira le-

miş.. ~velce, biilun kuı.oıyu bakla -
mak, bir trpsi baklavayı illp süpür
mtk ,Jibl oburluk mlisabak:ılan yapı
lırdı. Bira mU!abak~J. saliba, İnhi
sarlar İd \re lnln yeni ucuzluk kara
rından sonra, başeostf'rmi:I olaC"ak!. 

BJr de derltr ki, bira buhranı var, 
anyan bula.mı;yor. Bak, anıza, adamcaiız 
tamam 53 ı!Jeyl birden bulmuş •.. 

TAK,bl GAZİ. 'OSI'. 'DA 

n R iLEl' l•K BALO 

Tak im bahçesinde Jtnl Yillptl.an be
lediye .ıadnosunda 1ann, obür ıUn 

bir balo 'eriliyor. Bcledıyeml.z, yrnl 
ve modem «tehir pz.lnosu> ndaki bn 

mutena b;ıloya ıehrln butun ileri .re- 1 
lenlerint d:ıvet etmiş.. Biz, kendi he
aabımua, ne ıtehrln ileri gtlenl, ne de 
cerkinı matbuat> tan olmad1i1m1z için, 

böyle bir balo d.ıvetlyesl atmadık. 

Ya!nı.ı. belediyemiz, İkdam na,mu -
barilri EbUı~iyaıade \'elide balo da

vf'U;yesl yolladı mı, bllmiyoruz. Ciin
ku, sayın ba muharrir, Taksim caı;l

no o dtylp tutturdu, n"den.se, bir tur
lü böyle blr ıaılno ln4:ısını arrctml
yor. Jıize lr'.!lhrn. Ebüzzlyaz.adt' ·I. ba

loya bilha a dav,.t edip bir g-liı:el et
lendirmeli- Bu rflcneentn bdJ ile. bir 
da.ha, Tablm ••zi(lo u adını aizına 

alm:ıı. 

Fahl. limll edlroru• ki, kendi ine 
daveUye l'tlmi.şllr. Çünkü. erkinı 

matbuattandır, hem de h&yll ileri rl
d"nlerdendir. 

AHl\IED ItAL'F 

PO L İS 
VE 

lUAHKElUELER 

Zehirli 
kadın 

Bütün halile tlmdlye kadar adliye ko· 
ridorJa.rında, miicrJm sandalyelerinde 
ı-ördiiltimuz, . u('lu. kabahatli iman
ların hiçbirine benıemJyordu bu g-euo 
kadın ... 

Sasıl olmuştu da bu sakin tavırlı 

mii-;!lk bakı h mahlUk blr l'Cnç tüc· 
can tabanca ile, hem de bir Brovnl6 
tabaneaslle yaralamış. ôhım kasdile 
vurmu tu?. 

Dt'mbıde.nberl; onu görüp ~apah 

mahkeme kapı. ının açllmasını sabır -
auhkb bekledlilmlz dakıkaılan illha
ren benim ve benim cibl onu her gö .. 
renin zihinden marla trtirdifimiz u
alin t"evabıru biraz sonra 71n kendisi 
verdJ: 

- Benim cibi iyi ttrbiye ıörmllş, 
a il bir aile ara!ırıd:ı büyümüş; evJI 
bir kadının bu işi na ıl yaptılını dti
şünüyor~unuz dtfll mt1 Bakın bunu 
anlataTun &lu- ~'\nla.ta71m d:& yaıtn; 

bir ibret vak'a.sı olarak kaydedin ca
ıetentze ... 

Avcı l ı k 
atıcı l ık· 

Gençliği teşvik için bir 
av h:nterlandı 

Gen.çligı avcwğa ve atıeılıj!a teş.. 
vik etmek için ş~hrimizde de faa
liyete geçilmiştir 

Bu cıimlcckn olmak üzere Bü -
yükçekmecc ile ci"Vannda geni:j 
bir cİstanbul av Hinter.andu ih
dası kararlnş'ınlmış, bu hususta 
lüzumlu tertıbatın almması mak
sadıle de keyfiyet Dahiliye Veka
letıne bilrtınlınıştir. 
Yakı da bu av .mıntakasının 

kati hududu <la tayın ve tcsbit o
lunacaktır. 

Burada yeni bazı avcılık tesisa
tı da yapılacaktır. 
Dığc· ınraftan Halkevlerinin hi

maye ve nezaret ~ ~ de gençler a
ras n"'"a avcJ.Iık müsabaK.Jarı, mü
kafa•Jı nv partJ _ yop· acağı g.bi 
şchn-nizde ınşası kararlaş:ır •. an 
büyük at ş poıigor. nun da lkyoğ
~anda yap~ ı tenslp clurrnu~ -
tur. 

Hu 
---or·~---

seııe nıczun 

muallimler 
olan 

Mual.Jm mekteplerine yat .sız 
o!arak devam e.,,n ve bu se e 
mez~n olan gençlerin İstana:ıu:, İz
mır ve Ankara gıbi emrinde sıra 
beki yn" mual!.mlerı bulunan vi
lı\veık·ı • leıned.ltler! takdirde; 
d.;::er vilayctlETe tayinlerınin he -
m<:n ) apıkcae,• Maarıf VekA!etın
den bı1c.l.irilm~tir, 

Bu Güzele Doyum 
Olur mu? 

Açılış mra hninde bulunm•k üı.ere, 
daveUJ olarak ilk kente Enuruma Il
den arkada:tlar, Anadolu yaylasının,. 
kilometreler arUıkca şirlnle•en, C"iı.zel
le~en, kanı sıeaı..ı.,.._n Türk havas1DJ 
anlata anlata bltlremlyorJar .. Daiları, 
t&tlarJ, ovaları, yaylaları, ufukları. a
kan suları anlatıyorlar. Dtmlr rayları. 
akılları durduran köprüleri, Tiırk az
~in oydufu tünclltri anlatıyorlar. 

Erzurum ... Bu kahraman serhat şeh
rinin ıı.çıkalıu kadar temtı ve sıcak 
baf:r-ında cördiJklerf iyi karşllanışı, e
nerjiyi, ma uın ve krtemiı Tiırk kal
bini anlatıyorlar. 

l'urdwı bir başından, dij-er başına 
kadar uunan mesafrltrin üııtiinde, in
san gözünü, insan göuJünü bir ferah
lık, bir huzur ve bjr uadtL 'elalesile 
yıkayan ha;yatlvf"t, ve canlılık hum
masını anlatıyoılar. 

::\lemlekeı hava ının l'ozahcı irin
liiinl. TUrk topraklarının o eşsiz ö:tli
nLi, o yaman caı:.a yakınhiını anlah
yorlar. 

Erznruma \"aran trm. Turk mede· 
niyetlnın merhale \•e hamlelerinde &on 
durak defildlr. Gu:ıel vat<&n toprak -
Jan üshınde llerleyl!jln, iyiye, cu:ıele, 
doiruya koşuşun frenlnJ henuz taııı

mıyoruz,, Ankara, öyle bir h;ıreket nok
tası \"e kaynaJıdır ki, belki kıyamet 
eününc kadar h-a& olunamıyacak olan 
ıa.tulhareke enerji nlenbaı mcnuu 
üı.crlnde \.Lll.Ş&ll fizik AliQllerl, anrak, 
Ankaranın manzarası ve kayna m:ısı 
Ue. fazla hlf'yecan ve hareket arıran 

ikmal 
sınavları 

Üniversitenin yalnız bir 
sınıfında 63 talebe 

sınıfta kaldı 
Üniversitenin müteaddıt fakül -

telerinde yap.lan ikma.l imtihan
ları neticelenmiştir. En son o!arak 
f.en fakültesi imtihan!.arı da evvel-· 
ki giin bitmiştır. 1 
B:ı 1mtıha.'larda muva!tak olan 

•eya el rr.ıyan talelx Lecin ısim -
!eri peyderpey faküite dekan.arın
ca rektörüğe teslim olunmakta, 
neticeler de talebelere btlnırilmek-ı 
t ... dir. 

Ezcümle iktısat f&kültesı iır.tı -
h3r.larının netıcelcn de dün tali!
beye ~ebhğ olunmLiıitı:<r. 
Tebliğe göre iklısat fakUtesınl;ı 

yalnız birincı sı .. fında bu 'mtıhan. 
!ara 113 talel>e ı(nnışt!r. Eu,dar nl 
ancaJ< 50 si terfi, s "Uf edebilmiş 
63 ü sınıita kaJmıştıı·. 

-O 

Üç bayan hakim namzedi 
İ.t&nbul ad, ve daırclerinde ça

l~an a ..m st ıyerlerır .. n peyder
pey tay .nlcri yapılmakadı.r 

Dıin de; ba ;c.ı ıp. k vaz fesini 
ifa eden uç bayanın s aı • nın ta
mam c.!ı:.ugu v hakım namzettik
lerine tsy:n o.unduklan Vekalet
ten M: " _ murr: !iğe bıldirilmiş
lir. Hakim nam;ı:Nle.; bu ay maaş
larını y'1!. me~urıyct, r nın tah
sisatile a..acak an:!ır. 

-<> 

!Uür('kkı-p {İşeleri 

i·l~il:1•l!i•I~ 
Balkan konferansı 

sözleri 
l~azan: .t\.tl Kemal 

Umumi vaziyet mülttrikl,rln ıelıjtl 
ot:ırak nikbinllkle tetkik edllecek ıl' 
bldir. Türkiye ile İncillere ve fraıı!' 
ara5ında muahrdrnln imıala.nıns" 
Avrupa poliUka aleminde en 01ubllf 
hidiseyl te kil etti. Onun h·ln blf ti' 
ke3·!lyet, bir de Almanların ha\-adl' 
İng-Utere üzrrine yapmış oldukları u· 
arruzun kendiltrlnce btklcnen :nıll • 
vatfakl;yeti l'Ö~ttrememlıt olması. ak:Ull 
kalm~.ı İıı.ı-Hh:lerl'e birbirine- mü~ 
lkl sa:vıh keyrlyet olarak naıan diİ 
kate ahnm:ıktadır. Grçcn umumı tıSr1' 
te Tilrki:t·e f'fer mötlefiklf'r tarafJ.116J 
olsaydı o 914 harbinin 916 da bllnıif 
eatı. daha iki sene suruklenmiye 
pt"k miımkıin olurdu diyorlar. Fa~' 

' . 
ge('mlş umanan burada muna.k 
icap etmese gerek. 
Buıün ise hakiki vaziyet ftiyle t.i' 

rühıyor: Almanya yalnızt'a harbe df 
vam etmete bırakıhnış oldu. cTayP1Vf 
'u noktayı bilhassa kayd diyor • 1. 
Türk - İnrlliı - Fra.n. .. 17: muahrd 1 11 

ne kadar Rusya tarafından hoş ı-orb' 
memb~-.c de Türk1ye ile Rusya ara 
dakl mtbakt'rt'lf'rln bÜ5bütun kr.silrOW 
olmayıp 3dece fJ.sıla \"erilmiş oıd• 
funu dü1ünml'k iktiza eder. 

i,ı. son sünlerln • \'rupa pol t~ 
ilemlndcki en mohim h&di ine ~ 
Wyltnenleri böyle hula.sa etlikten 
ra yrni bir konftrans IÇ"ln orby:ı <f' 
kan şaylaları da tetkik etmf'k ılıı" 
celiyor. 

Jf:ırp başladı h hralı bltara( ıne~ 
ll'kct!erin, )J:f'le ,\lmanyaya bif.Y 

tih ... 

6 ne f'lvvel dunynın tn sakin. en 
u!lu erkeflle evlendim. Kocam. güzel. 
ıen.ctn. tcrbtydJ bir adamdı. Onunla. 
tanı!Jl?I herkl"B muhakkak memnun o
lar, onun hayatına karışan hrr ırno 
kadın mutlak me 'ut ollll'da •• !tekim 
biz de birbirimizi bir &'Ün bile lndl
medlk. ~on derece temız, cUrültüsüz 
bir hayatımız, hi('blr bulutu olmıyan 
aç-ık, onstz, CÖkler (ibl saf blr )"U

vamız vardı. Ve briki: hayır bf'1kl de
lil e.'brt bu 7UV&d:ı ili.Onu.na kadar ka
lacak, lhtlyarlık yıllarımda d.ı kocam
la ba.ıbaşa, hiltun kayı-ılardan uzak, 
lcke9h., purüı.süz btr ömnım z ola -
cakh'. Fakat dünyada ah ne olurdu. 
tesad ler olmasa1dı ve cO> nao ln
aanlar lı;tnd"" enen IJ153n •ekllnd ki 
ccanavar• a tesadüf etm eydlın:.. 

~ 

i.nve dersleri 1 ruh!arııu btmln edeceklerdir. Mu•ekkl'p fiatlannır ucı...zla 1 ıl -
mas ıç n M r f V di.let .araf -
ua· v. p l n 1 • bbus uz n Pa-

kom)U olan ycrlrrln mathuah 
rat hu~u unda hiç ihmal "dl1ir g 

fildir. İ!viçre mat ıuhnda yC'r 
ı •' i ,., 

hm 

ŞUkril Ahmet Delos n.purunun nur

•ud:l.D lim.ıınuıun d nu U dolayı e 
diyor ki: .nu vapur Polonya • Alman
ya harbi paUamadan blrtok cUn önce 
İ.ibnbuJ Um:ımn:ı birçok Turk ticaret 
mü t"lerlnhı muhtclll lparlşlerlnl 

yuklu obrak celm~. fak.al acentuın
daıı veya merkezinden aldıiı bir emir
le ve difer bir iki Alman vapnru Ue 
blrllJı.le İstanbul llmanıncl:ıll savuşup 
Bu:r•112a sıtmtşll. 

DelM vapuru, tarzı harekrtile Türk 
türcarbrını urardlde etmekle kalma
ID , Uearet an"anelerlnl de yıkmq ve 
bo Ulbarla da be7oelmllrl ticaret a.h· 
likına fena bir numwıe olmıı tur.» 

CU3111LKİYET: 

adlr Nadi cB !kanlılar ve öleklltr> 
isimi! b:ı.ıımakal inde aon Ankara an-

topl.ınnulnlın 1 lmU burünku baş -
makalesindr )1. Zekeriya Sertel: Turk
İnrllb: Fran u anb ma ındanberl 
Balkanlar m~elcslnln )'rnfden nukse&
Uilnl ve bn defa Balkan devletıerlnln 
vul1etlrrlnl ka&'i olarak tayin etmrleri 
mecburiyetinin batl'Ö terdlilnl kay -
dcderek bir Balkan bloku tesisi lü -
zumunu trb:ırib ettirmekte ,.e boYle 
bir ltonfrransın sür'atle Ankarada 
toplanm.asuu te.menııJ etmektedir. 

VAJtİT: 

A- ım Us •Diplomaside yalanın yeri 
olur mu?> isimli buı:unku başmaka
lesinde Cembrrla;ynln Alman llariciye 
Nazırı Fou B.lbbentropa v'rdliı ceva
bın bir kelime ile hnllsa olunabilece
tını. İngiliz Başvckllinlu Ktbbenlropu 
ohaklkall tahrif• ile ilham tlllilnl 
sôylfyerek:· cRfbbtntropun ıöıltrine 

ı\lmanyad3 tnanuat bulunsa bile el-
l:ışm.a.sJ muna.sebe-tlle İt3Jyan l'Ue&e- han elk:Srı umumlye!ılnin ald1nmıya
lerlnde corilltn bazı neşriyatı me,rzuu. ı catını iyi btlınrlldlr!> demektedir. 
bah dtrek diyor ki: 

cAnkara pakh, Akdenl:ı havuaunu 
alikadar edecek bir tecavU:ıe karşı İn
ciıtere:yl. Fransayı ve Türkiyeyi bir
leştiriyor. İf:dyanlar: 

YENİ SAB.ul: 

cO• nu blr l'Ün kocam, bir ark daş: 
du!'ununde tanıttı. \"e dah~ ltk gô
r le bilmem nf'deıı bu l'HIÇ tuco.r
dan ürktum. Görünmr-z bir tehlikeden. 
bir slzll h!1$Wılılan, olduru ü derilen 
kaçDUk ister cfbı bu l"Uzeı ad.undan 
sakmdım- Fakat ak 1 rtbl cO> b nJ 
bir colce g-ibl kovalıyor, hemen her 
vesileden istifade ederek karşıma rı

kıyordu. 

• 'ihayet bir rün korktufuma \'f' kor
ka korka btkl•dlflm ~ye de utradım: 

Kocam iş için Ankrad> ldl 
Bunun fcfn 7aln1z ClttJi(m, ~k BCV

difim bit. ce.nc- kQ~u kızının nişa

nında birdtn onu k3rflmda buldum. 
l"alnı:ı kaldıtırmz bir andan L tUade 
ederek bana içini açtı. Tatlı, lakal al
datıcı bir &esle hazin bir •önül ma.gjı 
anlattı. Evvelce bir &eno kadını se\·lp 

ona l~inl ve ömr11nll vrrdiilnl, fakat ' 

B zı 1 ~ ve orta •emlsat l!'ek -
tc~"crı ie · 'limsi.zlık v .zu l n 
1 r ı .ı e .ı v ur ktcdır. 

.Mı ri! V ka.ıc' ı bu ~ ·usı ı A•Iİ· 
k l ra b r gon ·er J< ~ -
alı .mi 'e 2 seneyi doldun-. .,_ 
~ r. ra fJ bu n lıkıyd 
kat'iyyen ve de rsı "en ınc -
s ı 1:. dirrfl 1ı •• 
~ 

Hu~u i kıymeti haiz eserler 
...... ve or a tcdr. J.t m llim c-T"n

d ems arasında hususı k.y -
rr et. h~ız bır es r mevdan.ı g~li
renlere l sene kıdu'l zammı ';eril-ı 
mcsı kararlast.rıln: tır. ı 

Anclk bu cserın ünivcrsıtece ve
va b:r heyet; Jm.yece tasdıki şart ı 
konulm ıştur. 

-<>--
) urtl>ilg i kit bı 

Bu sen ?rts ep el""' uçün-
cü s·~ıiı ı n ayn t ·r \"urt b lgisi 
kitabı yazdı:ılama: •şl.r Bu sebep. 
le halen iki ci sır. !ta okı..tulmu
tl "'2 d rs k' ab nın üçüncü sı -
nıfta ı!a okut.ı:lımsı kararlaştırıl-
mıştır. 

Yanız, bu Llabın yans nın 2 inci 
ve diğer yarısının da 3 üncü sı -
nıfta okutulması caz !(Örülmediği
ni b::- enıı;!ey1' kitabın her ikı sı-- Akdculzde bize karşı blrlcşl7or

sunaz. llalbııkl biz lemlz niyetler bos
liyord k, 

DıJerek ricenmı, ve ha h ln tesfrl 
al-.ı..·ub baı.ı yazllar · mıt o bilirler. 

llilseyln Cahlt Ya1('ın «Balkanlar ve 
iLalya• isimli burünkı.i naımakale-.inde 
on cunlerde Balkanlar mescJ~inln 

Btlhss İtal7an matbuaLlnda sık şık 
mevınu hllsolmafa ba J:a.d huı ve- bıı 

neşrlyabn mak5adı, mevzuu hakkanda 
va:dh flktr cdlnmete lmkin bulunma
dıiını IOJI dikten sonra yazı mı f(;yle 
bUlriyor: 

lzdh·aelannın daha birinci baMrmda 
vereme yakalanan 7:avalh hayat arka
daşının kıu bir zaman sonra Oldiıfil
nu. ondan sonra da ya,:ayışına hiçbir 
kadın &rilı-est karışm2dıf1nı trmfn e
d~rrk o crnç kadına pek benzediğimi, 
bir &lin odasına uira:yıp ba ölmü mazi 
hatırasını ihya etmemi ;yalvardı. 

Ah bunlara kanacak. bo;ylc kelbne 
ve his oyunlarına alılan3r k bir kadın 
drilldlm. Fak t nasıl oldu bilmem. er
lesl ı;ün leklll edilen yere rı•ıım ve 
oradan lekelenmiş bir n:ımu!. o elen
ını., blr vücutla ('lkhm!. Arhk kocamı 
cormek 1 teml;yor, ond:ın atanıyor -
dwn!. 

1 

nı'ta c..ı am, mer ve ay ne oku
t mrıı M ıarif Vl'kale• dm mek-
tep er bı <l ril~!şt r 

=---'=-oc===I 
ma5ı lçln onu bulmak l.!ltlyordam. Bir 
ak am :ırhıe bir ef~ nU ilrmindc ken-Bu Qkdirde aradaki anlaş:ınıama~

lıiı orbdan kaldırmaya çal m.ak bl· 
z1ru lelll b.ıklkl bir uvk olacaklır. Şim
dilik v;ızıyf'tln a1dınlanm•~1n1 bekli -
7oru:ı. Temenni cttlflmtz Kibl, PYt"l 
lşln lçlnd,. c zll hesaplar J'Oksa va:ıl

f:mlzl ıevcrek 7ap cataz.• 

TAN: 

clllr Balkan konferan.·ı Ankarada 

cital7a hurün harbe girmem.il bu
lunuyorsa. dl'mek ki, Almanya li.ımm 
l'OStermt:mq oldufu &çln flmdllik vakit 
ve rırsat bekler bir halde kalnıqllr. 

Zanncderl:ı ki Balkan devletleri her
banri bir ıdım atmad.ın r\'Vel i laJ-
7anm bu 'azlyetlnln il' ne\·,· tir ctme
alnl beklemek hizumunu hl.ucdeeck -
lerdlr.• 

Dü tüfüm tu zın acısını hiç 51Je
mlyoe•flml ndaiım gun d>lı• bilyilk 
blr fel:iketl de öfrrndim: Zuhrrvl btr 
b talıfa ;yakal:uıcbtunı anl:ıclmı:.. i te 
o vakit be.ol bu yuı:kara ından kurtar-

l\'o. 28 ı,,=============================-.., 

Diyordu. Artık bıcak kemiğe da
yanmı.ştı. Hüsmen dayının canı ya
nıyor, omuzundan kan sızd:ğını 
sezlyor, fakat arkadaşlarının cesa
reti kı!"l.!masın diye bir şey söyle-

Mehmetçik Geçiyor 
[ Yazan: İ~kend~r F. SERTEI,Lı ]ı===' 

miyordu. bu ış.n kokwu çoktan meydana çı-' 
Ormanda epeyce dolaşmışlardı. kardı. 
Köylüler ,bır ağacın altında top- Köyltilerden btri H~nin sôz-

landılar, lerini doğruluyordu: 
Bunlardan biri sordu: ı - O, kahbece bask.n yapan Hü-1 
- Sabaha kadar bu ıssız orman- seyinlc gcceyarısı evde kaplanlar · 

da dolaşacak mıyız? gibi boğuştu. Eğer fırsat bulsaydı, 1 
Bir dıgeri cevap verdi: baltasını Hüseyinin beynine indi-
- Koydcn ayrtlırken ant içtık_ rip başını ikiye bökcek!i. Ayşe, ) 

B k k l namusunu korumasını bilen cesur, 
u ope!i ya " amadan dönmiye- ve temiz yürekli bir kızdır. Böyle 
c~. k k bı.r kıza cl uzatanın elini ınna 1 Biz jandarma değıliz ya. Va- bize düşer. 
zır zi yaptık. Aradı.it, bulamadık. 
B Hiısmen bağırdı: 

undan ötesini de ıandarma yap- _Öyleyse, gü'1eş doğuncı.ra ka-, 
sıniı .ısmen atıldı: dar '>rmanda kalacağız. Hüseyı'lle' 

MJl'ak~ burada kozum-uzu pay -
- Koylu, ayıu za'llanda kendi !:ışmalıyız. Ben, tek başıma da kal

kövunun bekçisi ve jandarnıasıdıT. sam, ,-ı.;.n derisıni yüzmeden köye 
Bu haydudun peşini b.rakıp dö- dönm.veceğim. 
nersek, Hü>eyın, yarın Ayşeden öç 
a. -nayı ihmal ctmiyecek. 

- Etin k h'br,ını biz mi dUşu
neccg z? Dı köpek kuyruk saila
may ınca, erkek peş :1d~n koşar mı? 
O cı. Hu eyi kirrlbllir n fındık
cıl:k c'mlştır ... 

- B n A ye söz söyletme-n, 
ar'<ad ş! O, k< J ümiızü'l en na -
mı.slu b r kız dır. 
Nış lı ı M n.C'\ onu oyle tarttı 

öyle y'>kl lı kL. Ay , Husey n.e ' 
kuyruk allas~> dı, ş mdiye kadar 1 

H'isme'l 
kend e 
gördu. 

* dayı arka 'an grlen ve 
yak'aşan ".r gölge 

- Ark daşlar, hemen yere ya
tın.. Hüseyin üzerur...ze geliyor 
galiba! 

Hep birden yere yattJar. Hüs
men dayı tüfeğ "ı golgeye doğru 
çcvird • Parmag.nı tct ğe dayadı. 

- Kurş.-nu kalmamı• olacak.. 
B" gön:Uğü halde !Ahını kul

:nıyor.. Besbelu c~l m ol,r.ağa 

gelryor .. Fakat b6y!e bir cQ:,avara 
inan o.maz .. Kurşunu bitse bile 
bıçağı vardır .. Birdenbire üzerimı
ı.e saıdınrııa, bir kaçımızı yaralı -
ya bilir. 
Yanındaki ihtiyar köylü. 

Aman Hüsmen dayı, dedi, 
hiç o:'llazsa ayaklarından yaralı
yalım onu. Elindl'n kurtulamayız 
sonra. 

Bir diğeri de yavaşça fısı!dadı: 
- Gozüııu seveyım, Husmen dJ

yı1 Tufegini boşalt .. Su testisi su 
yolunda kırılır. Kim sonıco.k o
nun hesabım bızden? .. 

Yaltlai8J1 gölge ormanın ağzın
dan süzüıerek köylülere doğru uza
nıyordu. 

Koy illerden biri. 
- Bu, ne cindir, ne peridir .. Hü

seylnin ta kendisidir. 
Divc soyleniyor ve: 
- Hüsmen dayı, bize kıyacak 

mısı"? Neden tüfeğini boşalt mı
y.,rsun? Diverek sesini perde per
de vüksl'ltiyordu. 
H~men dayının da sabrı tüken· 

mişti. 
Tüfeğinin tet ni çekti .. 
- Al bakul m ... 
Ormanın ıç. de korkunç bir u

ğu' lu duyuldu. Ga:enin sessizliği
n. ihlial eu;m tüfek sesi yüksek a- 1 

dlslnl &ördum. Fakat ha7ret! .• nt-nl ta. 
nuruık: istem dl. Öi:Üme bile aldırma
dı. Deli cfbl kendimden l'Cctim- \"e 
çantamdan nllemden yadlc!ir tabanca· 
mı çık rarak herk ln içinde üzerine 
ateş ettim- Fkat ah oe yaı.ık vurama
dını; oidurüp 1ok edemedim bu cllıan
dan 0I11J-» 

ğaçların üstünde gök gıirültüsü ka
dar derin ve imtidatlı akisler bı- ı 
rakmıştı. 

flu sırada - tüfek sesinden baş
ka - bir ince ses daha duyuldu. 

- Ahhhh ... Vuruldum. 
Köylüll'r bu ince sesi duyunca 

hayret'e birbirkrlne bakıştılar, 
- Bu bir kadın scsL. 
- Evet. İnce bir ses. 
Hüsrren 
- Yok canım, dedi, ~ece yansı 

ormanda kadının ne işi var? 
- Belki Hüseyin sesini değiş -

ti~ştlr. • 
Sesin geldiği yere koşuştular. 
A<ılll"'arın arasından süzülen ay 

ısığı ba sırada, yel'I'.' devrilmiş olan 
.. ara!ının yüzüne vurmuştu. 1 

!Wv'üler yere eği diler .. 
Ve l'>"p birden sar'aya tutulmuş 

insanlar gibi ti!.riverek l(('ri çe
kildi~er. 
-Ayşe .. 
Hüsmen el;ni başına ııötürdü: 
- Eyvah .. Avşm vurmuşum!!! 
Husmen davı tüf<'l!ini yere ata-

rak, Ayşeyi kucaklad : 
- Yavrucuğum, gece yansı or

ma11da ne işin vardı senin! Yanı
ll''Za yaklaşırken neden ses vel'!"le-ı 
dm? .. Nıçin kendim tanıtmadın 
bize? 
AvşeVl kucakla ormandan çıkar-

ıhlar. 
Ay ışğı altında durdular. 
Hüsmen sordu: 
- Nerenden vuruldun, kızım? 
Ayşenin baygınlıltı geçıniştL i-

tidalını toplıyarak: 
(Devamı •ar) 

Turklyentn ıuswıu aııJ.ıtmız, bu -
IUDu nnl hnu, hf"'rşeylnl anlatınız. Ne 
an! la nbla bitirebilir, ne dlnll7e 
dln.__yc don.b 11rs.lnlz.. 

Bu ctbele doyum olur mu? 

Kı:Ş,\D FE\'Zİ 

1 K( :üK HABEHLERI 

* İ-1 F n ın1n İs:' ul ve er 
şubeleri \:" ,arı 1 ıkJI'c:.teşr, .. 
balu 9.30 dan, 11 JO n kad r m~ri-
lermc açık b un ktır 

* ~ehr j den :nal 1mak üzere ge
len Oç k ılik Al. 1an tilcc:!r grupu ı~c
carları: lZla t:: asa b:ışiamış1ır. Bun
la n edeller: şehr -:nızdek, bankalara 
ver ec k çc-kl r c öd ece Ur 

' l b Er en. kil ise
dl ı =-

bur .ın b ka 
d ğl hakkınd. :1 

-- met· 
ruk olcıutt.ı.nu ve tarıhJ, rr mnr hicblr 
kıymet bulw -nadığuu 6ylcm Ur 

* Nülu lr llA' yeni bir k.lm.nla 
genişlc'-.ccektlr. 

* Sme. a ücretlerinin yeniden in
di ilıre i itin csash tetkikler yapJ.l -
maktadır 

şa' hçc v c f r s 3 

m 1 m r mu ei<kc > 
sıp ~ o1 mu • .ır. 

.b rl bın2kuruş 
bir ucuz.ı..k kl ol c.kt r 

Di1< • ıaraf.an av ı fabrikada 
yar• r ... m .na ba n c çulu > ra 
bardw<ları" n d ı> yucrpev pı\ ı:.-
saya ç J< rum· ın aşlanl!'· ı". 

Mu·yye bır m[iı:ldet sonra ga
zino Vl > ra.. eler r rn f'" yal.. 
nız bu o .;ü • ..; bardaklarla sa.ılma:;ı, 
Belediyece mecburi tu' ul c ktır. 

-----;>-

Palamutlar denize dökülüyor 

Son !:. r kaç gün içinde denizde 
bl.l' µal n1'J\ akın• 1.. ı 'am ı •. Bu 
y ~ J.r. evvelkı gun ya mı..~ tıat
;a_. ~ok du,_ ~ tur. 

Et fiatlar n:n ucw:!uğu dol~yı -
sile pa.Jmuta pek ra bet eden <'l
madığı"dan bırçok yerlerde bozu
lan palamut ar denıze dökülmü -
tür. 
Beyazıt ve Eminönü kaymakam-ı 

lıkları da evve:ki gün iki çöp kam
yonu dolulu palamutu Ed rnckapı 1 
sur hancınc çıkarlara:.: imha et
tirmi.şlc-dir. 

ne-şr y'lta ı-ore "'"fllpanıu c ne 
k. tndrk.1 de\' 'ler ında b 
ferans toplanması mevıııu halı 
fadır. Bu devi lkr bilar f k ! 
tedlklerlndeu v1.zly(':tlf"rln1 ltU\\ 

dirmek tizrre bir a•ay g ler k 
nu:pn:ık Uıtl,-acını duy111orla < 
Bunu ortaya koran f., l'"" e ~ 

· nln nt"Şrl)atuu takip ede ("k 
matbu tı da t;un ı ı.crl sürb3 ,... 1 

Bu pek m\imkündilr. 1 ter "" ~ f 
Ue İtalya arasında g:ırp dcvlrtterl.Jı"' 
zemın hazırlanırsa o zaman ı, kof:ı~ 
laşac:.k. ve İla1ya ta.rarmdan naJ.1' e' 
de'4·1ct1eri hiiyJe bir toplanııva da"., 
edilcbUecektlr. Gorüh.iyor ki itaırası •• va:1tyeU mevzuu hah olmaktan 

1 
nazarı dikkat cclbetmtkten c,rt ~ 
mıyor. İki ardanbf'rf İblyanın rt~ 
Avrupa barbl kaTŞısında. al:ıniı k•~ 
vaz1yrU tahmin yolunda. rok ~,.ı 
sö7lendL }'ak:ıt ita1ya harbe karlt"~ 
dL Buz-tin muhaf:.;ı:ı etmekle oldlll
''aziyeti kendi hesabın tn UJC'UJ'I t',. 
luyor. Fakat TurkJye - Fnnsa • j 
gllt.re mn•h•drsl ka"lı'Mda iı 11' 
om rosterdlfl lhtıyalUrlılı ilk rii" ~ 
Jrrde pek z1yade ıi'a7:ırı dikk:ıti cel~ 
mlıf oldu, Bu thllyatkirlık hıili dr' 

ediyor. 1' 

J AVRU~A HARBiNİN YENi WESELELERı 1 

lngiliz Gemileri Nasıl Batırılıyor? 

Romanın bir iki gazt·lcsl tararınd 
bu ıneyzudan kı a.ca bıhsedilme 1 ~ 
Htika aleminin merakhl:ırllll Lıtpı. 
eder ıibl ohn:Lmıştır. Fakat Rom:ı 111' 
bualınm lullelmck I. tcdlll m 1< 
dur: 

TıiTklyt • Fransa 
bedc.~l ile Balkan itilafı ı 

munasebel nedir ve Rusya ile m 
sebat uzerlndc bunun t-Mlrlerl ı .. p 
calı:hr? ... ":rrupa harbi baı,Lıyah iki ay olu

yor~ Bu m ddet urtında mUtkflkle ... 
riıı ne k.ıdar zayiat verdık.lcrlne <lılr 

bıı;:ü.ı hcrhanzt blr J tatl tik yapıla

bilir mi?. l!eselesl :ılbinJeri. .meşıuı e
dl1or. l\tu!te!ikJtr k rada ne kadar 
ıa1lat verdil r mesele ini dU: unür

ken İııgllı.z donanma ının ,.e deniz ti-

caret cemllerfntn u('radıiı :ı;ayiah ha
tırlamamak kabil dri;lldir. Öyle ki 
karadaki ıayiat kaMJ1o;:1nda denizde 
İnclltcrcnin airadJİ'J zaylal daha bü
yüktür. 

Lehistan sahnesinden sonra Alman
lar carpta büyük bir harekette bulun
mamışlardır. Buna mukabil AlmanJann 
denizdeki faallyrU biıyük otmu. tur. 
Almanların deniz saha ındakl hedef
leri şıı olduiu anlaşıhyor: 

İnZ"ilL.er..:nin deniz kovvf'tlni, İnl'l
liz lmparatorJutunun lkt~di muka
vemetini kırmak. tablidlr ki Frans.a
nın kuvvetini kırmak mak adı da be
raberdir. 

Bu seferki harbin tu Uk ııııafbalarm

dakl vazlrel ile 914 harbinin Uk saf
haları birbirine be-nztmbor. O zaman 
İnKillı ve Alman donanmalarının ku· 
şıla tıiı heyecanlı cünler olmwttu. 
Buıün öyle otmu1or. FakaL bucün

kü Alman donanması ile o rünkü a
ra. ndaki fark ıwk buyüktlir. Dlier 
taraftan bugünkü Alma.n donanması. 

ile İnı-Uiz donanma ı sayı itibarile mu
kayese kabul eder ı1bl dellldlr. Al
man donanması bUJ"ün bulunduğu ye· 
re çekiJmlf, son drrrce ibtlyath blr 
vaziyet olarak bekl.-mcyl muvafık 

bulmuşlur. Geçen ıeferkl harbin baş
lancıcında L<>e Alman amria11erl açık 

denlzll're pfk az miktarda kilcük bir 
lakım t;ıhtclbablrler cönd("rmfşlerdl. 

Bucün ise deniz harblnJn r-n mühim 
safhası Wıtclbahlrlerle ecrr7an •di
yor. O zamanki Alman;yanın tahtel .. 
hahlrlrrl pık b Janraçla sa:nlan t•Y
lerdl. Burilu ı.e drnh:ıltı slllbı çok 
ilerlemiş. büsbütUn yeırllcşm'ş oldu. 
Öyleı anla ılıyor ki Alınanlar tahtrtba
hlr harbi için şu son unelerde cok 
'31ışmıılar, çok lıuarl:ınnuşlardır. 

Yirmi bet sene evvelki tabklbahir 

h:ırblnln bırakhiı denJrrl unutmıya ... 
rak çalışan Almanlar b11&fin duş.:nan 

ıemiJerlnc olduiu gibi bC rafların u. 
caret gem rlnc kaqı da bir h:ı.rp aç
mış blllunu7orlar. Bunun için dr hio 
bir kaygı, düşiınce Jok. Dtişnuntarı
nın harp Cf'milerlne kar!jı olduğu ka
dar bitarafların tfcarei cemılerinl de 
batınnat:ı, nğrJ ıyorlar. 

Fakat şlmdll·e- kadar bnndan ne ne .. 
tlce elde edebUmlşlerdlr?. 

l\lülteflklerln Almau lahlelbahlrlerl 
yüzUnden ı.ğramak:ta oldufu_ uyial sa
yı itibarile ne kadar ehemmiyet.siz sö
rfilürse rürülsün, hatta reçenlerde ba
tırılan o ce im inılll:ı tayyare &'emlsl 
ile daha sonra batırılmq olan cesim 
11rblınm da kaybedllm,sl unutuJma
makla beraber, in~Ulzlerin ufradJiı 
ziyan küçuk l'Ürülse de a. ıl düşündü
rücü olan mühim bir cihet vardır: 

Alman tahte-lbablrlerinln ne ('eşit 

cemUcri aradlfı, bunları nerede bul
dufu ve nasıl b:ıhrdıfı me~clcsi. Şim
diye kadar bu cemllerin batırllması 

İnı'lllılere şunu anlatm ı~tır kl diJşman 
tarafı herhalde bu iti ra.-ırrle yapıyor 

de-ğlldir. ;\lııhakkak olan birşe7 varsa 
o d:ı Almanların bu dentzalh vesaitini 
kullanırkttn casu te11kililtının bJrlk
tirmL,, vermiş olduğu malümata göre 
barrk<I dllklerldlr. Alman lablt-lba
hlrlerlnln torpillf'ri öyle te5aduf eseri 
olarak - efer dünyada trsadüt r~erl 

teJ' oluyorsa - ceUp İn&llb gemilerini 
buluyor deilldir. Yalnıı in&tllı: harp 
remllerlne defli, d!ier bitaraf mwıle-
ketlere meruıup olan ticaret cemllcrlnl 
de ..• 1 

1 

İtalya harbe kan marn kla b r 
olup biten t<Ylcrl dllr.k•tle L:.k J 
nı kte ve blJbHSa llalkanlard;& e ~ 

7an ellen ve edccrk olan hı:\di!ttl 
hiç rO.ıunden kaçırnıa.m k ııfyl'tı:Jlıl' 
olduğunu gOstermrktt-dlr. 
Yukarıda ita-ret edllrn koııfrr'ıtf 

bahsinin Bukreı ile Bel&radda da ~ 
zelenml~ oldutu anl:ışıhyor. Butuıı ı 

kan dtvlf'tlerinln işlirakile böyle l'. 
konferansın toplanacatı - ~Itri il«' P 
man1a ve l'uo lavya pa1tabU:ırıO 
da SÖ7lenmek~dir. Bu konltrans İ~ 
yanın te.şebbiis ve delıi.Jetile olaca). 6 

yorlar> 

Yugosalvya. mhafil ve matbu.ılı~ 
l'Öre Balkanlarda f"Sa..ıı;.h bir d~il!f~ .. 
oJa('ak rlbi görünmüyor. Çünkiı ıvf' 
kanların burtinkiı vazlJf'Unde it:ıl 
har be karı,mıyor. Balk;ınların d~ 
herhanıf blr devlttl de harbe kar•!ı 
mak vıızlyellndc detlldlr. Şu ~· ,I' 
Balkanlarda devamlı b ir sulh vr ,,#' 
kiln devri açılm ı !f bulunuyor. Bal"- el' 
larda siyasi bir bitaraflık vürude 1:'.ı', 
mlşttr. Bu Balkanlılar Avrupa ka'°,_,, 
sına karşı bitaraf kalmıya çah mıtı::. 

. t • 
mu\·affak olmu'llardır. Jt.alya il~ D' 
coslavyanın münaMbatı ('ok tyidır. il 
nun if;İD Balkan dtvlf'llcri arası""' 
İlalyanın delitlell ile bir konf•ran ·ıı" 
lanma!'iı fJkrl YuKosl:ıv meh!lfilL,, 
('Ok iyi kar ılandli;ı bu. ncşriyatt.aD 
laşılmaktadır. 

.ı . 
İt:ılyanın harbr kanşmamak w-• dl' 

,-etini ve bundan onft"ll l('IU de .
vam edtc("ğinl &öst.-ren kcy!lyt'tlt~-tl' 
doğldllr. Bir kere iıalyan mlll•li ;

1
rl 

bir kavgaya karı.,:ınayı hiç L-ıtclf\ 1 ~el' 
ltatya boyl• kald•k<a maddi "" 

1 ti' 
sadi olarak birçok kilr t«"min etı:n;;.-' 
dlr. Arlık İl !yan malbualı ati ~.,ı· 
.Berlin - Roma mlh\'erb tablri~I 
lanma.ı olmu ·tur. 

,,/ ... ~ .......... _ . ..,, ..................... , ... ~ .. -"' 

J\<Jesel& yepyeni bir petrol cemlsl. 1 
Büyük bir cemi, yola çıkmıt rldlyor. 
Çok g"("çmeden bunun babrıldıtı haberi 
l'eliyor. ÇünkU o gemiye d:ılr Alman
lann yrpyenl malümatıarı var. Büyük 
bir ticaret ccmL•d yola ('ıkar t:ıkmu 

batırılıyor. CÜl!!'il onun rota (ıkartl· 
dığından Ahnanlann haberi var. Bil
hassa yeni cemilcrln batarılm:ıkta oı .. 
ma!IU İn.Killxlerln bil5bÜhin nazarı dik
katini telbetmrktedlr. Bu !ıiuretlf."! de 
flddelll bir mücadele ba la.mJf oluyor. 

• !fi<!ldelen•n ltuvvell uıaııd•~ 
falı kanhktan lbarelJ 

: • •• •• i l il il •• i l •• aı 
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ASKER GOZİLE 
ta· (Birinei sahifeden devam) 
~rruza k.aırar verdi lse, ne yapa

cagını kimse bil~z. Fakat herke-

Cumhuriyetin 16 ncı 
YıldönOmU 

s:.'l . bl!dıği bir şey varclır "ki, 0 da (Birinci aahiJe<Un dewm) Seyyar hopllrlörler tehrl 
M:_aııno hattının kolay kolay ya - dar çıkıp Cwnhuriyet M>ldesiııe bir dolaşacak 
rı.;amıyaeağıdır Bir defa Alman - çelenk koyacaktır. Cum.hureyet bayramında şehri -
tır Majin.o hattına vanncıya ka- Yarın ve öbür gün başta Atatü ·k mizin muhtelif meydanlarında ih· 
~ar ileri mevzilerden geçerlerken köprüsü olmak üzere İııtanbuJ'da da.s edilecek ha& kürsülerinde 

uyük fedakarlıklarda bulunmak ve. muhwli:f İstanbul köylerinde 1 ha:lk hatiplıer:lnin kon:fora:ns ver -
mecburiyetindedirler. elli eser ve müessesenin açılına meleri kararlaştırıldığını evwlce 
Hattın önüne ge'ldikten soruıa ne merasimi yapılacaktır. haber vermiştik. 

~lacak? Varşova ve Madrit misal- Y ann gece de yeni aç,Jacak o- Bu arada İstanbul Halk partisi 
en gozenünde dururken, tankla- lan Taksim gaznosunda muhte - vilayet merkez idaresi de Ankara-
~n bu ccphe~i yarmayı başaracak- şem bir balo vertlecektir. d ril k t kla h · · 
ı.1"~. zannetmek m~küldür. MiiS- a ve ece nu u rın şe nmız 
lahzar ve ,gediksız mevzilere taar- Ş<"hrimizdeki bütün Halkevle - meydanlarında halka ulaştın1 -
ruzda ta~klar aciz ~österiyorlar. rinde de yamı gcoe saat 21 de bü- ma.sı maksadile üzerinde bir çift 
T k yük merasim yapılacak ayrıca hoparlör bulunan &i radyo oto -
ıa'::ab larnl, maniler ve tank diıfiktop- Nurziya sokağındaki Beyoğlu parti mobLini muhtelif saatlerde muh
Yor! u arı saftan hariç bıra 1 

• merkezi binasında Beyoj!'lu Hal _ telif meydanlarda bulundurarak 
h ar. Tanklıarın yardımına maz- kıcvi temsil şubesi genderi tara- Ankara neşriyatını tamim edecek-
~r olmıyan piyade ise. çok kısa · 

h_ır zamanda biç:livor. Tayyarele- fından bir temsil V€r;Je<:cktir. tir. 
rın · M 'b · BU SABAHKİ TOPLANTI Bu maksatla hazırlanan otomo-

.. ıse ajıno hattı g> ı yere go- biller evvela Parti önünde bulu -
mülınüş ı.stihkamları tahrip ede- Yarınki büyük geçıt resmi:.e i•- ak! ··ğıe k 
eekJer, duş·· ünıi.lemez. Top"U ıse, • nac· ar, o ye adar Taksim ve 

' tirak edecek olan kıtaat, mek'.ep- Bevazıt m<>ydanlannd' ,.., · t 
uınumi harpte do aörüldüaü aibi, a n-,rıya 
ııı " ,., " ,., !er ve kurumı!ar miimessiller: bu yapacaklar, öğleden sonra da Hür-
biluayyen mıntakaları tahrip ede- sabah saat 9,15 te &>yazıtta top- riyet abidesi, Mecidiye köy ve 

'Yor. Fakat müstahkem mev • !anarak Ünive"itc meydanına "it- T k Ed 
Zileri ortadan kal<iıı·anııyor. Hatta " op apı, irnekapı meydanla -

mı.;Jer ve .varın aJacak'!orı .verfori rınd · t d ed kf. ın.u.· s.tah'·-m mevz"- ve tabyahır '=-> a n<>şrıya a evam ece . er-
d .., "'= mahaılınde tesbit e1mişlerdir. dir 
ıışul'iiJsc bih!, bunlar bır yarnrnyı =================· ============ 

te.Jıin edemiyorlar. İnsan ve mal- G h 0 d 
8 zeıne boıı~ olan yerlerde tek - arp cep esın e O Alman fırkası 

~ar gerılerde yenı mcvzııler ve hat-
ar meydana g liyor. Müstahkem (1 inci sahıfeden devam) 1 
llıevzi ve hatlar arasında nefesi llİTLERİJI; YENİ İSTİŞARELERİ 
tiik<mmiyen mü1earrız buralarda 

arruz tedbirlerini aldıiı fU sırada, 

mütt.t-flkler de bu taarruza mukave -
nıet i9in her tarafta icap eden ted -
birleri almış bulunmaktadırlar. İsvi('
red('n Şimal dcnblne kadar uzanan 
950 ll:Uometrellk eephe ıeceli gündüzlü 
tam bJr teyakkuz JçJndf' brklem«>kte -
dlr. 

ParJs 28 (Hususi)- Amsterdamdan 
Saplanıp kalıyor. •elen haberlere gorr. IJIUer dün Ma
~Ulil.sa hiçbır şey, ne Alman si- 1 re,aı Gorin~. General Braubiş, Gene

annın bugünkü vaziyeti. ne de ral Kayiel ve diier hava renerallcri 
~rdusunun ruhi haleti nazarı iti - olduğu halde buyük bir Jçllnıaa riya-

are alınsa dahi, 1914 deki ımpa- sel etmlşllr. Bu toplantıda amlraller-
?a'or]uk ordusundan daha büyük den hl< kim>< bulunmuyordu. 
hır talihe mazhar olacağını zan - 1 

nettirmiyor. 
Garpta Alman ordusu için büyük 

ıııuvaf:fakiy<>t ümidi voktur. Olsa 
~!sa. ancak mevzii bazı muvaffa -
eyıtler elde edebilirler. Eğer Al

ll)anJar her n<>pa hasma olursa ol
sun .l'arpte bir taarruza geçecek 
<ılurlarsa, bundan başka, çare gö
l'etnediklerine ve ümitsiz bir insa
nın ta.lihi yenme i gibi bir h"re
~et kalkıştıklanna hi!k~tmek 

TELEFON MUHABERELERİ 
NiÇİN DURDU? 

Parib 28 (Hususi)- HoJanda, İsviç
re ve Bel('lk.a Ue Almanya arasındaki 
muhaberelerin inkıtaı uı.erlne, Bertin 
mehafUi yeni bir askeri sansür lr.on
duiunu bildirmektedir. Falr.at Berll-
Din bu tefsiri her yerde kiti ~lilki 
edilmemekttdir. Bllıikis hazırlanmakta 
olan bir taarru2un sırlarını örtmek 
maksadile boylıf bir Wdbirin ahndıtı 

Fraosada bulunan İnciliz ordusu 
kumandanı Lord Grot Uk hatları tef
tUJ ctmlştlr. İn•iliı. ctphesi her a-ün 
daha ziyade takviye edUmrktf'dlr. 

BOL BOL SİLAH 

Londra 28 <Radyo)- Ayan mf'C'lisl 
sUih ihracatında ambarg-onun kaldı -
rılm ı 22 mubaUf rtye karşı 67 rey 

1 ilf'. ) ani blr muhalif re~·e karşı ti(' rey 
ile kabul etmi5Ur. Bundan böyle müt

tefikler krndl vapurlarile taı;ımak su
retlle Amerlka<lan t~tt•diklerl kadar 

16ıncı Yıl .. 
(1 inci aahifeden devam) 

D.Ulp olnu7aıı laz•nı1mı9 bü7Uk lbaal 
salerlel'lıe~ w.Ua. emııtyet " refah 
prilan ile ırlrmlf bulonııyonız. 

On bet yılın memlekete l'ttJrdlil 
her biri l'ÜZ 7ıllılt enerJtyo tekabUI 
edebilecek mu ... zam e1erlerlnl blr ta
rafa bırakarak yalnız 29/10/938 ile 
29/10/939 ar:uıııtlald mahdut zaman 
meu.teslnin1 verimini bile tebarüz et
tirsek Ylnt- blriblrlnden muazzam eser
lerle karşılapn.s, ki, bu devir MllU 
Set İnönönün Cumhur JlelsllflnlD birinci 
yılıdır. İkinci on beş ydlık devrin bi
rinci kademe ve merhalesi olan bu 
senenin en barfs vasfı dahilde tam bü
tünlük, halka lnlf, slyde müsavat, lş, 
refah, kazanç ölcülerinde fuiletH 
tevd; inkllip parllslne ve balkevlerlne 
daha «eni, (!alışma imkinla.rı vermek, 
meb'us seclminde halkın reyini almak 
ribi sosyal mevzular ve umran kalkın-
malan, Erzuruma varış rlbl eş~lz mu
valfaklyellor olduğu clbj dıt ııollllka 

bakımından da en büyük zaferlerinin 

~-------------~ 

EN SON DAKika 
G: r ~i Ukranyada arazi taksimatı 
Parıs 28 (A.A.) - Moskovadan 1,790,000 dönüm arazi 178,000 

gel.en bir telgrafta blldirildiğine kiiylü ailesi arasında taksim edil-
göre ga.rıbi Ulcranyanın ·büyük arazi miştiT. Köylülere birçok hayvan 
parçaları twim edilmiştir. dağıtıllmıştır. 

Amerikaya giden tayfalar kaçıyor 
Va§ington 28 (A.A.) - Amerikan pılan teklifi ayan meclisi kabul et

limanlarına gelen e<:nebi vapur - miştir. 
lar mürettebatının kaçarak Ame _ Thoın.a.s, harbin başlangıcından-

beri Amerikan limanlarına g<Ylen 
rikada kalınalanııa mani olmak vapurlara mensup 1653 e<:nı!bi tay-
için lıizıın geıl<>n tedbirlerin alın - fanın mensup olduklan ı;ıemiler -
ma.sına dair Thoma.s tarafından ya- den kaçtıklarını tasrih etmiştir. 

Ame!'ik ln vapuru nereye gidiyor? 
Moskova 28 (A.A.) - Amerika City of Flint'teki Al~an anüret-

sefiri dün akşam Hariciye Komi- tebatın, tabii vapur bir lngiliz harp 
serliğine giderek orada bir saatten gemisi tarafından zaptedi1mediği 
fazla kalmıştır. takdirdi, bu vapuru brr Alman lı

yaJnıı iki muhte.,em ve tarlhşümul e-
seri: «Hatayı kazanmak ve Türk • Sefirin •City of Flint. hakkında manımı götürecekl<>rı zannroil -
İncili• _ Fraruıız ittifakını yapıp Tuna edindiiH malümata da·ir bir ha- ı mektedir. 
boyundan Hint etekl<rlne ve Stiveyş ber ahnamamıştıtr Londra 28 (A.A.) - Alman rad-
&""ilerine kadar ar'7ın btitün bir par- İyi haber alan mahfillere gelen yosu. La Haye multavelenamesi 
çası üzerinde- sulh ve !o!Ukftnu kurtar- malümata göre vapur Murmansk- mucibince dün Muı:mansk'~an ha-
mak. milyonların mlnnttlnl kaun _ tan ha!'eket etm~tir. Amerikalı rf'ket eden .c;ı · nf Flint. \'apu-
maktır. Yaıoı., "' iki esrr blr mllletln mürettebat \'apıırda bulunmakta- nınun Alman mürclt~bat tarafın- ı 
tarOılnde yüz yılhk ötune de•tanhkını dır dan se\'kedid•ğini bıldirmektroir 

::: ;:,~~::k.d~::~·~. ~:~:;~ı!:;_ 1Molotofun yenibeyanatı bekleniyor 
1erdt:ndir. ETEM İZZET BENİCE 1 Londra 28 (A.A.)- \'ıi.k~t"k Stı\·yet Roma radyo ... unun blldirdl!inr &'Ö-

RADYO HABERLERİ 1 

Kış ha~lamadan evvel ' 

mel·lisiııin grlrc·ck toplantı"'t e nasın
da :\lolotofuıı brv:::rlmtıtl vaEiyel 
hakkında i7ahatta bulunat':ıtı OirenU
mrk:tedir. 

re yukst>k So\·)•f't mt't'lisinin içtımaını 

müteakip hukiımetin lıtlha:ı tttiii mü

him bir karar ilin t•diltttktir. 

1 
Londra 28 (Radylo) - Alınan 

ziraat ve ik!ısat naz1rlarının Ma - ı 
reşal Göringe müra<'aat ederek. kış 
başlamadan ya harbe girilmcs'nı 
wyahut suıhun temın edilmesi lü- . 
zumunu bi:dirdikı!t'rt öı1rerilmı~
tir. 

...-,.. ' .... ;o - "' •'-• ·- 4>'. - -- • .... ,.,.... - ~ .. ~ 

İogilterenin iaşt>toİ 

Orta tedrisat "e Liı<~ 
muulliml<>rinin terfii 

Maarıf \'ekaktı orta tedr • ,\ Ye 

1 lı>e muallımleri i~ın ye n '0 es·slı 
bir terfi Jayıha,ı vuc..ıdt 6ct.rmış-
tır Tatbika başlanan bıı .~yıha 
mu" bın me~·lg'2 ,]k gırenl2r 
stajye. 1.1 .araK bir s<nc çal a.:ak
lar ık sffe z, f nda m.: J, 'lı un-
vanını alam ıarsa nıt. ·:...h..t:ıı c.;ı-
K~ı=lacal.L1 et.,. 

Geç un harpte ! 
Par is 

ombardımanları 
..ı.zun gt'lır. ERKANIHARP .. nnedUmekl<dlr. 

Almanyanın mütt>madiyen benzin 
ithar etUtln'l' ve motörhi. mal:ıemesinl ~ :--.· ' . -

* Türk genci! Atatürk Cüm
huriyeti sana emanet etti. 

ikmale cahştığına ,üpht' edilmemek
tedir. Taarruzun bllhasıııa İn1t1Jter~ye 
tevcih edllereil za.nnedUlyor. Çünkü 
Httlerln şu cıöı.ü hatırlatılma.ktadır: 

.inclltere artık bir ada değildir.» 

er:Jak ve <'CJ>hane alabile<'eklerdir . 

AAIERİKANIJI; AMBARGOYt: 
KALDIRMASI Mf:sı:u:si 

Londra 28 (llu~usi)- Amt>rlkan 
CumhurreJ l Ruzvelt radyoda söyle~ 

diil yeni bir nutukta bitaraflığın fi
kirde olduğu kadar, fiildr de değLo;ıni
yeceiini. Amtrikanuı soğukkanlılıkla 

her9e}·i muhakeme ettlğlnı, Amrrikan 
nıiJletiııin başka mrmleketıerde <'ere-

Londra 28 (Radyo) - İa~c r,ızın 
Morisson erzak miktarının k5fi 
o.ı.Juğunu H> vağ. maddelerde 
müşkülata tesadüf rdılmivl•ceğini 
sö:-·tlemi.ştir. İn·gL.iz gemıleri sim -

ı d, daha ıntızamla limanlara gl"l -
mcktedirkr. 1 

Beyoğlu dördün
cü Sulh I-Iukuk 

1 
Hakim iğin den: ı 

.811 ua:llrrrıJcr n 1 f '""'U-l ne- -
lele ı tı, • ~·ıı 5 agusto,J l:.ıciar 
b'tir"lecek \'e her muııllimir gır-
dıg \'f"nı drrrcer A.ıde-rıı a; u.':ı:to-
sun • Un\.'l• Zuf"'r b:...> -1rr. gi~nü 
ba<şlıy..ı~·.:ıkt.i.r. 

l mumı harplr .:\lman ta) yart>lc-ri ilk 
d('fa olJ.rak 30 ai'u"tt>"' 1914 dt Parist' 
ıaarruz «>ıtiJt'r, bombalar attılar. Bu 

taarruı.da bir kbl oldu, dort ki i '.'-a-
r.ılandı. 

• 

J eyJUI 1914 taarruzunda 1 olti, 3 
~·aralı: 27 f'' illi t.ıarroıunda da ı tilü. 
1 :-.·aralı ka'."drdı!di. 

* İnkılflbı seven, yayar * Dünü unutma, bugünü iyi 
anıarsın. * Görünüşte bilgıye, gıdi'lte 

Jr ~'• inanırız. 
-;-- - - --,., 1 ......... - - -'LKLWWWl--

950 KİLO' TRELİK CEPHEDE 
TA~I BİR TEYAKKUZ 

Londra 28 (llusu!6il- AJman:-·anJD ta-

Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 
Terekesıne mahkeffi('C(' el konulup tasfiye.;ine karar verıl<>n ölü 

~erifin yans• uhdesinde bulunan Kasımpaşa Yahia kiıhya mohallesin-
e Yakuhağa sokak yeni 34 numara] ahşap evın yarısı açık arttırma 

rıretile 2/12/939 tarihine müsadif cumartesi günü sa:ıt 10 da satılacak
ır. arttırma bedeli yüzde yetmi.!ı beşi bulmadığı takdirde ikinci arttır
~a..ı 19/12/939 tarihine müsadif s~ı günü saat 10 da icra edikcektir. 

eJliliye resmi ihale pulu taviz bedeli müşt~risine aı'.tir. Tamamının 
tıYıneti 910 liradır. Arttırmıya girebi!TTH'k i~in yüzde yedi buçuk n'sbe-

ndc pey akçesi yatırmak lazımdır. • 
.. Tafsiiıt: Ev ahşap birı zemin biri asma ve biri de tam kat olmak 
11~1"\l üç kattır. İki kanat!• sokak kapısından kırmızı çini döşelı taşlığa 
Rıli!ır. Onde müstakil ufak oda ve arkada mut.fak ve bır de kapı var
dır Ahşap mer<hvenle asma kata. çıkılır. Asma kat ikı oda bir sofa 
~e sofadan ahşap bir bölm~ ıle aynlm~ bir. oda vardır. Üst kat iki oda 

ır ~ofa ve sofada keza bır bölme ile ayrı mış bir oda ile heltı vardır. 
lstekılilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 

~Ulh hukuk mahkemesine gelmeleri görmek i;1iv<>nlerin içindekilere 
ııracaaı etmederi ilan olunur 939/30 

- .No. 26 - }azan: HAHl\11 lAGIZ 

~ire'de Halk Ayaklandı. Belediye Önüne Gelen 
Nümayişçiler Binayi Taşa Tuttular 

.\ lta)ırnakam bu vaziyet kar~ısında 
lbıaya, şOyle bir rapor yazdı; 

Dahiliye Neuretine 

llucun (% kiınunwıanl 3%8) 15 kil
lltıtıa:!ll . 
1 · &nı 1911 sah sabahı, 0'llm;ınlı-

d~" 3 baeah bir kruvazOru saat B.20 
~ ildaınız önunt crlerek ~,.tle li
bı tıda bulunan t(·nebl ~faloinr he
bi;". dtmir alıp limanı Wrlle-tme-lerini 
l dırdı. Limanda demir i:i&erindf' bu
~rıao IWakedon)'a muavin kruvazOru
d \Q bu llman ağ21nı tut.in kudretli 
d Uq,;h'lan kruvazorli kartı~ında ktndisine 

ti
.\lten va,,ifeyi kahramaıu·a ifara gi-
111 . 

la • Du m. anın a('tıjı mutraddit t-OP· 
fdiltı 

-: .. :\! rnurekkpp at o;aJvolan 8.28 ce-

barut fabrtka~ı ve burada çalışan 41 
işçi, muhafız bolUtü:nden 40 nrfer, 2 
subay maktul ''e 68 neferlt '1 subay 
meeruhtan ibarettir. 

l\fakedonra !-ııivarlsi h;ilen adada 
bulunmaktadır. llalkın kapıldıtı he
yecanla anavatana hİl'rtte kalk~tık

Jarı, ;.·enidt'n t"mnh·f't telkin ede<'ek 
askeri tedbirler alınmadı.Cı takdirde bu 
ht-yet'auın koınlu adalarımJzla sahil
lt·ıimı.1.e "iİra;feh ku\'\'t"flt> me-lhu:ı bu
luntl.ı: u t'lıl'mmi)-t"tle arzolunur. 

~ira adası ka:rmakamı 

Nikolaos l\lonahidJs 

yan eden hitdlseler hakkında arhk sa
bit bir kanaat sahibi olduğunu sOylt
bliıJth. 

Ambargonwı kaldırılmasının Arrıe- ı 

rikaJı harbe ürükliytteil hakkındaki 
iddialar, bugünun si~a~i llLlDeYrala- ı 
nndan sayılmaktadır. 

Şışlı Halaskar Gazı cadde "303 
r.umaralı ışastac .. n:an ap rt ma -
nının 1 nu ardL rta;r<.-s~ .. dC" otur
maı<ta ıhen ö en Mak><ıt N.· sta
cıyam'1 krekcs nl' mahkem ·ce el 
konulmu:;!ur llan tari!"'. ndc" baş-
lamak Üz€· al~cak \'l'recek ve sair 

K I suret :e alakadarların hır ay miras-1 aza arda da ihtikar yapanlar c,ların üç a.r ıçird. Bl•yoğ'u ctör-
araşlırılıyor dünoü sulh huku. mohkcmesınc 

lhtikiırla mucadelc komisyonu- müracaat eımo'eri müddetinde 
nun şehrı•ı muhtelif semt,erindek. mu·ac.ıat etmiv-<,Jer hakkında k:ı: 
kontrol ve tetkıkJ,rı devanı r ı _ nunu medrnıniıı 561, ~69 ııı:ıcu 
mekl<dır. Komıı;yoıı ~7alar: ~ı~:~ı 'Jlacld<.'le"ı lrnkümleıi •atbik edi -
kazalaıdd tetkıkler yapn1akt .. LL.- ı...ceğ'i il~n olunur rı39/164 

lar. ı •ı••••••••••• ••••••• • ••• 
B..ı cümLeden olaraK kor ı y-ı 

· ·· · l .
1 

::ı. ., * BırınHz h(·pınıız hPpımiz bi· 
s1v1 .. emrııvPt memu1 arı ,. ıak,·i-

1. k ; . I K . Ü . . rınuz ıeın. ı ye ı ısım.arı e adık<iv skudar 
o = il 

lIP:- y tı..•rfı t d\..r. rrı..."l lırr r "1 

yıl. a.v Ye gun hcsa hı • kıdem e .
vellen resmi gawtE' ı! ılan olu. a
caktır. 

--0-

Doğancılar parkı 

Üskudardakı Doga;.<•ılar parkı
nın umum .. m ... :s~. hal nde frvka
Jadc ra,;tı<ot gurdugu ~ "' r d . xate 
ah'1arak parkır •evı;, hakkında 
yapılan tetklk nıhayet bu'mu , a
raz, vnzıy~•ı do:ayısile pa•ıtın ge
ni~leti!mt~ ~n1karısızl tırtava 
ç.ktığından •·md lik bundan ar
fınaz?~ edilmıştır. 
Diğ~r araf.an parkın da ıli ak

samında bazı iJ5,:dN 'apılması 
etrafındak, proje ·as,.p edılnıış, 

bu arada ; ki taraf pal.mi 'l'ler e 
kaplı volwı mür.lehasında renklı 
rıen~urJarJa ışık .ı fısk ::v(l'Jrr thdas 
bir de havuz inşası kararlaştırıl -

19J5 senf'sindt Par e birtok hava 
hiıt'uml:uı ·apıldı. 25 ki i oldu, 3? kişi 
~aralandı. 

)j tpnmuı 1917 de yalnız bir hava 
taarru...:.u oldu, 

191~ hava burumları birçok Ea' iat.a 
_ t'bt'p oldu. 30 - 31 nkıı.nun •t('f' 1 

til ki~i i•ld ü 198 ki l yara1aıub. 11 
mart t:ıarruzund:ı oJrnlcrin c;.ayıfıi~ 203, 

~aralananların da 100 dur. 
Bt'rlalar, )ani Pdri i ,uz yirmi kllo

mf'tro uıaktan bombardonan rd.-n top
ların Iİ11ll'leri:e 23 mar& 1918 df' J>a
ri"tt' 419 kişi Oldu, ıooo kit de yara
landı. 

Fran.,ızlar. bu topların bulundukları 
Yf'rleri ta, yarf'lf'r1 v•,ıııt:ı Uf': oirendi· 
lf"r ve taLrip t>t'llf'r. 

m"it'r Ak~amları da t kı.idar ıtfa
ıyt bdndosunun umumı K.Onser\er 
\·erm _ karar alt.na alınmu;tır. 

ve Bostant·ı cıvar.tı<la ~ 'yaptıkarı , < tetkikler ııetıccsinde y«nıdl'n bu ___ .._ ___________________ _..._.. ..... ____________ ._ _____ .., 

mın!ak" dahilinde üç dükkan ıı .. ;,_ 
~,ıncıa suç ı.~bit ecterek zabı: • .. t- 1l I Türk A r ti s ti - Re j is ör - Tek n is yen - Mu sik işi nas ve 
mu~. ardır. 

:au dükkanıar cıa b.ıe· hafta • Muharrirlerinin yarattığı senenin ilk tüıük Türk filmi 
muddetle kapatılarak ~.zalandırı
lacaklardır. 

rinl böyJe )'akıp :vıka<'aiını bağıra ba
ğıra. heYt'C'aıu son hadde çıkardı. 

Ayni harekrtl«>r Atinada da aldı, yü
rüdu. IJaua, Türk istihbarat memur
Ja:rının bulunmayışı ve bi('bfr tahrike 
nıeydan kalmayn~ına ratmf'ıı bu hi~ 

dlse htikümet ve Kralı telaş,a dUşiırdü. 
Ntimayi.ş('iler , Atinada Başvt>k.lJtUn 

ve sarayın onündf topl.uıarak öyle 
haykırıştJlar: 

- Averofu niçin aldınn:? t:faeık bir 
'l'ürk kru\•azöriı tekznU 1ıahi1Jcrimizi 
tek başına abluka t""tmek <'lİr'etlni cös
terirken Al:l"rot neredr uyuyor? Ami
ralinlze tenezzüh için bunu almaia Jü

zum yoktu. Bir yat almakla daha makul 
hareket edilmiş olurdu .. 

Hükfım~t bu nüma:vi~l<'r kanı:ısında 

harekete ceçn1rk liızumunu duydu. 
NeşredJJen bir be)'annamf'de Şira bom
bardımanının o kadar ehemmiyetli 
hasarlara M be-p olmadıiı, maamaflh bu 
eur•etki.r Ti.irk kruvaı.örunün Averof 
ile birlikte tPkmlJ donanma tararın

dan takip edllt><'tilnin muhakkak bu~ 
Junduğ'u bildirUiyordu. 

llalk bu Yıit kal"jı!<ıında biraz !iiükü
net buldu. Ba.-,vek31ettcn Bahriye -Se
zareti vasıtasilt I\1ondrosta bulunan 
Elen donanması Amirali Knndoryotise 

·;, 

:~ 

BBAŞ ROLLERDE : 
MÜNiR NUREDDİN - HAZIM - FE!RİHA TEVFİK • BEHZAD - HALİDE - SAİD - MUAMMER 

SUA V1 - GÜLSEREN 
Musık: ve şarkılar: Bestekar SADETTİN KAYNAK MUHLİS SAıBAHADDİN 

Bugün İ P E K ve S A R A Y Sinemalarında bırden 
, :Seanstlar }2 - 2 - (Tenzilatlı) 4.15 - 6.30 ve 9 da 

' 

'· 

' it a.kt·don)·a ktU\'Jıurunu ıarkt"ttlk
.1 ll Ohra, adanın fent-r burnu Cİ\'arın
'lilki b 

Bu telgraf Atina sarayı Ut' Başve

kıllt"tini ttlo\'fa duo;ürdii.. Fakat daha 
~ifrr ('t'kllmedt·n kayıklarla. yelken -
Iilerle Şiradan uzaklaşan yerlilerde-o 
bir kısmı, <'ivar adalara da bu müthiş 
ba~kını bJre bin katarak adeta bir ff'-
13.ket sainaiı halinde yaya yaya Pi
reye grldilrr .. Elen s:ahtllerinde bu 
haberin drhşeti bir panik mrydana 
ıe-tl:rdi. 

ı fOylr bir rmir tebliğ tdildi: 
~ E 2~1' Unutulmaz "GÜNAHKAR KIZLAR,,~~:!:~ 

·A. 
~~ ., . 

f' I arut tahrlkasır:ı toplarını te\·<"ih 
("tek b 

i ura 1111 toıılarilt• tahrip 
tıf ·laka ı hrıı oldu. 

ve 

'f'hi d 
ku r e \ e kuyJe-ı·ılrki hatlc bu kor-
h Jtç \·a:ır:ıy~t karşısında bu:vük bir ı 
"'YPC<iııQ k l<L " ııııpıJdılJ.rsa da ıne\•cut top-
rıtnızırı t ili a eşı eur'etkar Turk gemisi-
. Uların:u:ıı t('tkc icbar etti. 
'-al'iat \·a unız lakrdonya mual in kru-
:ıorıır h 

boı unun mull'ı·ttebahndan kay-
anı "'1 

' neft'r, 1.! sub:ıy v~ 2 nam.1.etıe 

' Firede halk ayakLuıdı .• Btledi,·l' da- • 
lresinJn onundt toplanarak nümayi!)ler 
yaptı, Bt-lrdiye bina. ını tata tuttu, hü
kiıınctin ac7İ karınsındo' Türk donan
ma. ının Pire Ue tekmil J\.lora sahUle-

Mondro!iila Eten donanması 

kumandanlığına 

1- Dü manın df'ni:ı ku\"\'f'tlt>rind<>ki 
faali~·et btln Künlerdr arlat'ak milnft>rit 
harp vahitıerinin adalarımız ve kara 
sularımız i('inde <"1'\'t>lıinlarına. bazı 

sahlllerimlıi ,.e t"z('ümlt Sira adasile 
limanını bombardımana currtl.-rinf' ka
dar ytik:-.t"lmiş bulunduj:u son h<idJt;e
lerde-n anlaşılmaktadır. 

(Devamı var) 

Sinemasında CORINNE LUCHAlRE ve ANNIE DUCA UX 
Senenin en güzel Ye en NEFt.3 Fransız Şaheserınde 
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Programa ila,·eten: TÜRK FP.AN3IZ - İNGlL:tZ Anl~asıııın imzası 
Bugür sa~t 1 ''e 2.30 da tenzilatlı Jl"atineleı 

?i ..• 
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İnek söylüyor 
1 Nakleden: Seliimi İzzet 
Ot<ımobiller gcc:elen par>ldıyan 

kocaman gözlü hayvanlardır 
Bu hayvanlarr:i,ln ikıs, kar ıla -

tıklan zaman ya biriblrlerine bak· 
madan geçip giderler veya biru r
Ierini çiğnerler. İkı~inın or ası 
yoktur. 

Onları çayıra salıveriniz, otla -
mallar 

Hem onlar kendı ke~d_J 'rıne ka· 
rınlarını doyunnasırı bılmı-zler. 
İnsan onlara yiyecek ve su ~.r.r. 

Arada bir haykırırlar, sesler' bi
zim sesimiz. andırır amma bıraz 
daha ti2.dır. 

Sanıldığ1 kadar hızlı gitmezler. 
Benim bir arkadaşımın paşine da
racık bır yolda ::'!ardan biri t& • 
kılınış ve hayli zaman peş sıra 
gelm~. Kocaman gözlü hayvan 
bağınn,ş, haykırmış fakat ark2da
şımı geçememış. Arkadaşım rahat 
rahat ahırına ulaşmu;. 

İnsanlara musalıa, olan vt ı~i 
hayvanlardır 

Bazan kcndı kendın'e sorarım: 
Nere ·e gıdiyorlar~ N('()e. bu ka
dar acele ediyorlar! Onlann ikişer 
ikU;er g.t•iklerin~ yanyEna y ru
duk,erirı hiç görmedım. 

Köpekle kokular 'lın hoş olma
dığını söylüyor koku:;unu bir ikı 
k T<" aL'."1ak isll'm 0 ler sonra vaz 
g~m ,kr 
Kuşla• arkalarında bıraktıkları

na yanaşn1 yorlar. 
Güzel, yemycşı. taze çayırlar 

ndu-. Se-indir, gölgeliktir, fakat 
onlar >rıut •ıta gıd p 1 cndeklere 
va· arlar 

Dı.:r~u~k rı ,..ın- n L\.: ~ibid.r -
Jc.- Amma ~ıncklcr korımaz. On -
la•a ka• ker b "• r .L t b rakıp 
onları ritmcle•ını soyledim, din -
lcned. er t le. Ze~ırlenmck ;stc
mıyoruz d .. ve la 

j{.em;kkr, ç tı- ç tır •d<n cı',ı
ları Y.ır. 

On!. r be .m ker-iılerinı tetk k 
e•tiğim farkı a Yamı d g ;ı 

gırlı\'Or ar. Amm geC"' 1 •ct ,-
lerınd< n t-· ı:·,ım ça .ra g l 
yolun ı<cnanndak !:ı.ı vıkt P. rdi. 
Berabf>nncit iidarr:'a~ varcı c '" 
o. ada ıbı, aktıLır. 

Geccy ı q-aır "l<l gcçırd 

KonoŞ"'"lK «I dı> NeredE' Sa-
bah ı.;;:y.rı c; n1 fSI gc c.ı ark~ na 
uagladı. ol k , ' ç got <. .ı. 

Geldiğı c . gı t 
&n Gu" gulr dec. m. Ar 

o~d•r c ha •e ve : Vq vat 
ve ce\•ap vcrd. Onların c 1 ce 
Ai• La ısm2rJd »] rol< 

B r gun on! rd n tı ık v 
edc·egm. llz kt ıeld 
runcf' k,..şu ... a ım, vol n ort l 

ya taca m p.cç·fl" ıne '11-5... c .J 

cagım. 

Bular.a l\~ükaf at 
Bir.inl'Ht rin•n .. unru Pa.zar~c 

-.ı guno !iaat 12 - 14 ar:ıJarınd3 

Bfoyoilıında Mayer matıza ı i'e 
Taksım a.ra.s.ında k.ırmılı hak • 
ta.şlı '\C' «TC'Jlu.5> markalı blr sa
at kaıtolmu!ltur. llu?an zatın lut
ftn Bc"yojlunda .,.. hibfnln , e;i 

maia1.a ı muduri)·rUne t limı de 
h·I bir muk;,1.fal vf'ril et'l;.tir. 

Türkiye İş Bankası 
A. Ş. den: 

CtL'T\huriyct Bay amı lüna. cbetıle 
mtit: ,esen ızır. Is bu., h JO!.• J, Ga 
Jrıta. Beyazıt, K.tdık "'Y L\skhd; r ube 
\'e ajanlnrı 28 tt'şrırJE"V\ t" C ume' tesı 
gunı... oğlı:cic·n s ıır.ı 29 teJ5r nıe\'\' l 
paıar \'t 30 pazartlsı gunJ'.r · ı kapalı 

buluoat.•agm mı htcr d mu r .crı

rr. :ze bilr'1nriz, 

iM 1 -TAK 
Sinemasında T~le!o~: 43191 
Kahramanların zafer desta

nı. Filim dün ·ası ve edebivat 
aleminin en yüksek eseri. 

HARP 
Charles 

Boy er 
ANNA BELLA 

Tamamen TOR K ~ [ 
Şimd.Ye kadar lı ç b r fıh E' 

müyesser olm ya r.ıgbet ka· 
zan1yor. 
Avnca: EKLER JURNAL 
Bugün saat 1 ve 2.30 da ucuz 

matıncler 

SEansıar 1 - 2 .30 - 4.30 - 6.30- 9 
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Cumhuriyetin 17 nci yıiına girerken: 1 l· t:l:ti;l•l:t~ 
-' 1 et;=t?All'~ 

Cumhuriyet Türkiyesinin Kuruluşu :-::~::~:~:"'"c'""' 
Cumhuriyetin ilanından sonra köhne ve pas-' 
lanmış müesseseler yıkıldı. Yerine ışıklı ve 
örümceksiz kafaların, kurtarıcı ellerin kur-
duğu bugünkü cemiyetin temelleri atıldı 

- -· - ~ ------
Yazan: ~ İekeoder F. SERTELLİ " 

Un menfaaUerlne, mUletlJI blrllibıe - , : \ \ 

da7anm1tlır. • r . · \ ı ,'' 

Parlste çıkan Entran sazetesi, &o ..... 
... l'azetelerinde &"ördüğ-u şu uanı ~· 

Jed Jyor: 
«Kadın sütü aranıyor!.• 
Bu &'&rlp lli.nı okuyunca. a lay ol~ 

iuna hükmedip de .A .. Kad ıu ıil 
de satılır mıymış! •• demeylnll. ,,,.. 

Su tü çok olan Alman kadıul:ı rı 
';,t . . e•• 

ler ini, kilosu iıç m arktan sa tabılat 

tedlrler. 

CENAZE SANDUKALARI 
~~~~~~~~~~ 

Fransıa kiliselerinde, azizlerin ol • 
sellerine mahsus blreok kıymelll .... 
dul<alar vardır. Parlale Sen Jenıı~ 
Şarlrdo Seni Vb'erJln, Nolr u.
Se.n Kalmlnln undnltal&n aıımd&ll • 
dır. Banlar& paha biçmek 
iildlr. 

KAC CİNS SALİP VABT 

kabU lfl' 

Wnci Tiirk Cumhur Reisi İemet İnöoil Büyük Millet 
Mecliaiode tarihi nutuıdaruıdan birini söylerken 

<.'um.hıırl7el Tilri<b .. lnln tellmai 

bünyulndeltl birlik ve leuloıalık ma
arif slalemlnde de hiklmdlr. 

On sekb clna oallp vardır. Y ... 
saliplerl kötell, Lilln sailplerl ~ 
Alman sallplerl pmab, Malta ..,.-
7elerlnln ıallplerl de aca 7uvarıa1<il' 
HİNDİSTAN CEvizi 

Hlndlatancevblnl lleplmbı ~~ 
Fakat bu Jaereden l'tı ll)'or, ~ 

f 

Uıı hem "-a, hem loerl7• Uqı 

iı:anaı,.. .............. tarflılcllr. 
Millet, ba bib'tllt uvotta kendi 1-

.... den eıltan bir JtaJıramam ıı.. lam-

-iL. Ba ltallraman, mlllelha batma 

raltandan qaft7a delil, Of&itd&a 7q.

kanJ'a l'tldl Bu kahraman, Mustafa 

ltemaı ldl 

Mmlafa Kemal. mlllel davasında 

iaer :ıa.ma.n önde 1irüyüo Jurınetin ve 
~etin eleilnden ceçmif olan adam-
1ır. 

Mustafa Kemal, milletin ü.lkülertnl, 

mllleUn dlleklerinl ş.ah~nnda merku

lettlren, lrade5inde olı(unlaştıran fili 

ve harf'ket adamıydı. O, millet dava

mı buttin eorellere, bütün yoksuz -

lukbra raimen mukaddes bir bayrak 

Ilbi dabıı01. ha ının üstünde tutmut 
obn iı bir hali.skirdı. 

O, Anafırtalarda. cihan harbinin ta

lilnl dt>flftiren, Erzurum, Sivas, An

karanın manevi ın.llselltslnde Türk 

mlllctlnln • kurtuıu.1· prenslolerinl ko-

7an; Dwnlupınarda emperyalimıln bel 

k miinJ kıran; h:ılklan C"elen, halk i
cın (·.ıhşan bir halk ('otuiu1du. 

O, mubrckf'nin kara rünleri lçlnde 

İ~tanbuldan Anadoluya ıe('lnce, ana

vabn toprakJiirında milli bir varlık 

yarat:nıya, Turkun sesini dünyaya da-

7Ul'ml)'a mu'Ç'affak olmoştu. 

Cihan harbinin aleybimi:ıe neUce
lmmcsl ve İsbnbulun yabancı ordu
lar tarafından iş&"allle beraber O!imanh 

lmpuat.orluiunun parçalanması da ar
lık labıkkuk elmiş l'lbiydl. 

Saltan&I Türkiyesinln cörünütleltl 

lsUklill bile bir hayal oım.,.ıa. İmpa

ratorluk söçme devri.ne intikal etmlt 

Ye mWelln ruhuna korkan' bir iimll
aizllk aanmıttl. Herkes kurtulq J'O• 

lunu batka bafka istikametlerde an
Jorda .. 

itle böyle bir boZl'UD havau itinde 
milletin şuur ve iradesi Mustafa Ke -

malin phsmda merkeıl-1ı!IL Ana 
nlamn cöbeiinde yeni bir Türltb'enla 

unılmaz ve yıkılmaz temelleri ah

b7ordu. MUlelln bu 7enl doiıqanu 

müjdellyen Uk vesika: cMllU misaka 

oldu. 

•••• •••ı•ı•ı•••·········· 

lngilterede 
C asuslarla 
Mücadele 

incııı.rede <uasluia Ul'fı fld-
deta bir mücadele var. Düşman mem
•eketlerinln casus faallyeUnl akim bı
rakmak. İnciltereyl diitman casm.la
nndan kurtarmak 7olundakl mesainin 
tabiidir ki l'ÖZe görünen kumu var, l'Ö· 

rü.nmlyen tarafı var. 
İna.Uterede bu maksatla devam eden 

faalJyeU röze g-örıinen kı mından sa· 
aeteler bah. ediyorlar. l\lestli kadın, er
kek 20 kişilik bir hoel cee•ll cWıdüıı
ıu çalışarak İnl'Uterıedıen harıce ki
min suete ve mecmualan açmakta.. 
bunların itinde ne var. ne yok diye 
qarot edilmiş bl""'T bulunup bulan
madıiını ara,tırmaktadır. 

Şu da \"ar ki bu arqbrma bütün 
J'Aban('ı memlt>keUer için deilldlr. Ban ... 
l'I memleketlere •ldecek sazete ve aa
lrenln bö:rJe sıkı bir san üre übl ol
ması lhım celecettnl ıösteren m&Jı .. 
rem llstelC"r vardır. Hancı memleket
lrr o Jlstelere dahil .. oratarıi elden 
aazete ve mecmualar açılıp bakılmak
&adır. Bu sareUe 24 memleket vardır. 

Sansur heyetinde eabıtanlar arasın· 
da da 1000 inıillz lirası kazanan aen
•lnler oldutu clbl. yüklelt tall&Ulerlnl 
ı.IUrmit bdmlar da vardlr. 

MUU mlsaltm bir maddesi, Türlte 

(bliklll ... serbelU) videdb'orda. Bll-

7ti.k ve çeUn bir savaştan sonra. ba 

maddenla llıllva ellltl bllllln haklar 

millete b&Iqed1lm4, Türk muıeıı 7e

aiclen birrbet ve •Uklillne kavut -
matta. 

11 Birinci teşrin 1922 larlblnde 
Hodan7a mütarekesi lmza1andı. O sün 

empeeyalbm; Kurtuıu,unu cepheleri 

sorlıyarak ele l'eelren Türk milleti 
brşl5mda pes demişll. 

1\-Iilli misak r:lhnlyetlle hareket e-

den bir millf't varhiının mukad~r 

Teokratik nizamı, devlet teli.kklal 
nln dışına atan Cumhuriyet reJtml 11.u.

disine bu maarll slstemlnl ile 7aratta.. 
Cumhuriyetin Uiaında.n blraa sonra 

(tevhidi ledrslal) pren.1lplnln kabullyle 
Türk eemlyeünin ti.Ik esası maarifte •e 

ifadesini buldu. 8ÖTl•llkle vabdelll bir 

terbiye vrrmek ve Türk in.sanının ru
hunu ve kafasını ikiye bölünmekten 
kurtarmak imkinı doidu. 

lnkıli.p Ttirkiyesi, vatandaşları cins
lerine &"Öre kıymetlendirmek &"lbi pata

loJJk bir illetle mahiJ df'iildlr. Cum

huriyet Turklye-slnde kadın vatandaş, 
hayahn bütün C'f'phelerlnde erkek va-

&"aY61 de ancak dü manlara Mudanya 
1 

tandaıJın yold.,.ı tanınmıştır. 

mütareke ini kabul ettlrmf'k olabllirdl. A.vrupaıun daha birçok nıf'mJrkf'l -

O &"ün, Osmanlı saltanata. istiklali· 

mize l'ÖS koyan empf'ryalb:m önunde 
beyaz bayrak çekiyordu? 

Bundan 110ora: •Ordular, ilk hMef 

Akdenlı:?• t.&retl tahakkuk ett.I. iz -

miri aldık, düşmanı denize döktük. 
cl6 mart 1336 tarihlndf'n itibaren, is
tanbuJdakl tekil hükümet ebediyyf'n 
tarihe intikal etmiştir.• 

IC"rinde he-ntiz tatbik edilmiyE"n muh ... 

tf'Ut trdrbat usulü \'t kadın meb'us 
H('mrk 1'urk lnkıldbının ilk ydJann -

da tahakkuk ettirdi(i fUtuhatt.ın biri- 1 

dlr. 1 

.. ........................ ! i Bütün i~lerde hedefimiz: ı 1 

ı «Bin )arım adam, lıir i 
ı tanı adam tl.-ğildir. ı 
ı Siylll!ette ~e idar,.de en ı ! 
ı muzır ş.-y, m:llrtler ve ı 
ı ceruiyt'tler için tt"lafi~i ı 

Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Kurucusu Atatürk, bütün 
ebediyete kadar aramızda yaşıyacaktır 

Esasen ('umhurlyetten önee, kadının 

manevi kudretile 

Şimdi Lozandayız .. Lozan muahede· 

ılnln %8 inci maddtsile kapltullsyon
ların ill'astnı devletlere kabul ettiren 

Lozan kahramanı İsmet İni>nü Loz.an
dan muzaffer olarak dönıiyor. 

%4 temmuz 1923 de imzalanan Lo

zan suJbu Ue mUletln kalbine ıiren 

büyük kahraman İsmet İnonü bua-u.n 
de Türk milletinin Şefi, C'umhurrf'isl, 
sözbebetldlr. 

. ı en zor olan feiaket: ) a- ı i i rım bilgili adamlıırıo ~a- i J 

ı luhiyt't sahibi olmasıdır.>> ı j 
ı ts~tET il\öl\O ı 

Lozandan sonra, Gazi ltu. tafa Ke
mal, bir nutkunda: 

•Arkadaşlar! d.Jyor. Sarayların için

de Türk.ten ıayrl unsurlara lsUnat e

derek, düıpnanlarla lltlfak ederek, A

nadolu.nan, Tiirk.lifUn aJeyhlne yli -
ruyen çürumW, cölce atlamlarınm 

Türk vatanından tardı. düşmanların 

denize dökülmelerinden daha rebakir 
bir harekettir• 

3 Mart 19%4 de Hilafetin ıısası ı. -
brrür ettllı:ten biraz 90nra, nltanal 
enkazı ela memleketten tardedllmtş, •1 

Türk mlllell, kendi ltlnden dolan kar

larıeıl&.Uo bafbq& blm1tlır. 

Arbk Cambarl7elln temeli alılmlf
tır. İn.kıli.p Türkiyeıd qıklı kafalar, 

azim.kir ellerle yükselmete bqlamq; 

köhne dhnlyeUerle, mazlpereıUlk.le 1 
mevcadl)'eilnl muhafaza etmenin miim

kün olam17&e&it &nlaşılm"br. 

dlu kafada kokma, itikatlar yer 

balam.aa. Bu kafa)'ı işlet.en mo&Or. la· 

kdibın, memleketin yükıtek menfaat
leridir.• 

cBu kafa. hür ve müstakil bir ka· 

fadır. Her hıi.diseyl lnkılibın sarure~ 

lerlne söre tahlil ve terkip eder ve her ı 

k.aran tnkılibın premlpferine aMe 

vrlr.• 
Cumhuriyet Türkiyeslnde vatancla

fUI bayatı, mllleUn dtlklillne, mllle-

D Ü N : 

...... - ........ __ 
•Milli terbiye lle inkişaf ve ili e

dilmek btenilt"n cenç dimatlan bir ta
raftan da paslandırıcı, uyuşturucu, ha

yali uvaiUe doldurmaktan tetlnap 
etmtk lizundır.• 

Diyen Atatürk, cençlilln kafa ını 
her zaman faydalı biJ.ıUerle doldu.r -
mak bledltl lelndlr ki. maarif saha -
mızda mllJi terblye)'e IÜJ1umundaa 
fazla ehemmiJ'e& vermı.tl. 

Cumhuriyet maarlflnde mf'ktf'p, ço
cufa bütün hayat ve mesJek bill'lle -
rinde lium olan tecrübeleri, öleülerf 

ve metoclları veren ve bellete.n blr 
müessHedlr. Onda l'&Ye tafeJ'JI H -
bercller, ak.ali nau.rlyecller )'etifUr

mek detti. remi,.et. için faydalı. faal, 

sinde ve ,.aratıcı unsurları çoialtmak

lır. Tedrll&lla q prensip!, maarlflml
zln ana vasıtalannclan blrl olarak ka
bul edllmqllr. 

Osmanlı lmparatorluiunda itadan, 
kümf'S harvanı tf'likkl olunurdu. Pe

eenin ve kafesln arkasanda hapsedlllr
dl. Cemiyette onun yeri dalma •eri 

plinda ve erkf'finden ayrı idi. Car,ı

da, düki.nda, tramvayda, tiyatroda, 

llal&u lla7alla o, lttrll edilmiş ve cinsi 
lblll;lçlarına terkedllmiş blr mahlilk&u. 

Bu zlhni)'eol onu mekt.ept.e de bul
muştu. 

tahsil l'Örmesl d"" lüzum'!uz, batta 

zararlı .sayıhr, cahil bırakılması ter
cih f'dillrdJ. 

Cumhuriyet Türklyesi kadınla erke
ii, mektepten bqhyarak, düllki.nda, 

('a 1d11.. fabrikada, tiyatroda ba.sıh ti

mi ve içtimai bütün müesseselerde blr

leştirdl, i~de ve tahsil hayatında blr 
araya ırUrdl. 

Saltanat maarifinin sl"t.emi ve ce· 

miyet nlzamı batıla inanan Vf' hura

ff'lere ballanan fertler yarahJ'ordu. 
l\.llllelin ba.hla inanışını ve hurafelere 
bailanışın ı kendileri için bir g-eçlm. 
vasıta ı yapan bir takım yobazlar "Ye 
~~ükcüler yurdum.uzun dört köte
ıinl örümcekaiı l'lbl sarnuflar ve ide
ta devle& verl'lsl ılbl, halktan zorla 

(sadaka) almaia b&şlamıolardı. Halk, 
hocaların muskalarından, üfürükçüle

rin nefesinden ve şe)'hlertn kerame -
tinden dtrtlerine deva umardı. Derde 

deva bulmanın bir diler yolu da ya 
&ürbe pencerelerine beJ1 ballamak, ya
hu.l l.ekke tufeylUer lni adaklarla be:s
lemektl. 

CumharbeUn Uinından sonra bölün 
bu reulet ve maskaralıklara nihayet 
verildi, köhne ve paslanmıt müeNe· 

&eler yıkıldı. inkdip Türklyesl. m ille 
te ve bayata inanan cem.lye& adamları 
yelişllrmete başladı ve çoenltlanna 
yeni lnan .. ıu aşlladı. Halk. cer ho

cala1'Uldan, türbe penttrelerlndea, 
tekkt- adaklanndan kurtarıldı. 

Cocnltl&rllllU bUl'ÜD, kondllerlnl lr
pt den. onlara 1'lklı ve feyizli yol
lar cösteren münevver Mlul ötretmen
lerlnden başka mürşi& tanımıyor. 

Cumhuriyet Türkiytslnl 7aşatacak 
ansarlan, Cumhuriyet maarlfl y('tlt
Uriyor ve yetiştirecektir. 

cİnkılip Türkiyesinde hf'r münev

ver için a.sıl alan, kendi mUJetine ve 
kendi memleketine inanmak ve kendi 
talilnl hanların talilne bailamakhr.» 

"Cumhuriyetten önce memleket ııefih ~di~ahların, cahil softaların, üfürükçü 
teyhlerin ve okuması yazması olmıyau paplarm elindt bir oyuncak gibi idi. Mille& 
esaret hayata Yllfl.YOr, ı.ztarap ve işkence altında inleyordu.,, 

(Bir Fransız deniz zabiti son &elen 
mecmualardan birinde t:mumi Jlarple 
Fransız Satir lablelbablrlnln Caııak

kalede nasıl battıtwı töyle anlahyor:) 

Sabah saat dört ... Safir fener -
!erini söndürmüş idi. Yavaş ya
vaş Çanakkale boğazına yaklaşı
yordu. Az sonra denize dalacak, 
mayinleri, teılörgülerle yapılan ba
rajları geçecek, Mannaraya gire
cekti... 

Vazifesi bu idi. Denize daldı. 

Çok geçmedi, kamarasında, küçük 
bir masa üzerinde serili haritayı 

tetkik eden kumandan, hafifçe ka
pıya vurulduğunu işitince titredi, 
ve: 

- Giriniz! .. . 
Dedi. Kapı açıldı, ikinci kaptan 

göründü: 
- Vidalardan biri gevşemiş içe

riye su sızıyor ... 
- Fena haıber!... Mannaraya gi

rince tamir ederiz. Evvela şu ma
yin tarlasından kurtulmıya baka
lım ..• 

- Fakat, sular gittikçe yükse -
liyor ... 

- Tulumbaları işlctiniz ... 
- Tulumbalar da işlemiyor. 
- Arkadaki türbini işletiniz .. 
- O da bozuk kumandan! ... 
- O halde ön taraftakini kul -

!anınız ... 

* Kumandam büyük bir endişe 
. almıştı. Safir yavaş yavaş yoluna 

devam ediyordu. Mürettebat bü
yük bir sükunetle verilen emirleri 
yerine getiriyordu. Fakat, birden
·bire ... 

Krrrrr! .. Krrrrr! .. Tok!.. 
Mayin tarlasından geçiyorlar, hiç' 

şüphesiz mayinleri sıyırıyorlardı. 
Bunlardan birinin patlayıvennesi, 
küçük gemiyi berhava etmesi ih -
tima:l dahilinde idi. Makineleri 
durdurdular. Saatlerce olduklan 
yerde kaldılar. Safir, suyun cere
yanına kapılmış, olduğu yerde dö
nüyordu. Kumandan: 

- Böyle döne döne mutlaka bir 

mayine çarpacağız. Bari on metro 
daha derinliğe inolim ... 

Dedi. Bu emir derhal yerine ge
tirldi. Safir ya'Vaşça dibe doğru 

indi. Gevşeyen vidanın deliğinden 
giren sular gittikçe artıyordu. Bo
zuk tulumba i1e dışarı atmakta 
güçlük çekiliyordu. Ani 'bir sarsıntı 
ile denizaltınm bütün makineleri 
durdu ve hareketsiz kaldı. Dipteki 
kayalardan birinin üzerine otur
muştu. Kumandan, geriye emrini 
verdi. Acaba 67 metre derinlikte 
oturan Safiri kurtarmak kabil o
lacak mıydı? Su tazyikinin tekneyi 
parçalaması fütimaHni düşünen 

kurnandan: 
- Sulan dışarı atınız!.. 

Emrini verdi. Balastlar boşaltı!• 
dı. 

- Şişelerde nekadar hava var? .• 
- Ancak 30 kilo kumandan!.. 
Deniziltının içerisi gittikçe su 

do'.uyordu. İkinci kaplan: 
- Kumarı.dan, dedi. Safralan 

atsak! .. 
Kumandan Purniye dimağında 

bo1luk hissediyordu. Ne yapacak
tı? Safiri ve arkadaşlarını nasıl 

kurtaracaktı? .. Safraları atınca şüp. 
heı;iz Safir hemen suyun üzerine 
çıkıverecek, fakat bir daha daJa
mıyacaktı. Şeflerinin kendisine 
verdikleri vazife ne olacaktı? .. 

Fakat, safrayı alınmak ta tehli
keli idi. Bütün mürettebatın ölü
müne sebep olacağı muhakkaktı. 
Buna hakkı var mıydı? ... Gayri ih
tiyari şu emri verdi: 

- Safrayı atımı:!. .. 
Safir, suyun üstüne çıklL 

* Kapaklardan, mavi sema görünü
yordu. Saf lbir hava ile ciğerleri do
lan mürcttcbtın yüzleri gülüyor -
du. 

Fakat bu nc§'e çok sürmedi. Sa
hildeki bataryalar a~ başlamış
lardı. Yeniden dalmak lazımdı. 

Yoksa Safirin •bir gülle ile parça
lanacağı aşikardı. Kapaklar der -
hal kapandı. Balastlar açıldı. Fa-

bilmeyiz. 
Dünyada en ook 

7olitllren memlekel Se7lin •-"" 
Senede 6t mllTOD cevlıı Uırao edlf> 
Sonra FWplD adalan ve MaleııP P' 
lir. 

Siy""' ve KOfinflnde 1 mlb'oD 111' 
vts aiacı -yardır. 

DENİZ KAPLUMBAGALABI 

Cenup d•nlzlerlndeltl kaplam ..... • 
lar çok bü7üklür. UO ltllo ve ~ 
ıb'ade aitrlı.kla olanlu vardır. 

Bunlar; senenin muay7en samaıt • 
Jarında sudan clkarlar, kumlar ...,.. 
rinde dolaşırlar, elftleşlrler. Dqllefı 
yumurtalarını sahilde, kumlar ~ 
ne kazdıklan oukurlara sömerler ... 
7umur~lar 40 mllmlelı"e kulnmda ff 
34 ı-ram •itelıimdadır. 
Güneşin harareti ile allı yedi 11.ıt' 

sonra yumurtalardan J'&vnl çdt-" 
Yavrular, on C'il.n kadar kumlar tltf" 
rlnde dolatırlar, aonra ıux.a ctıııerle'> 

Eski bir 
Alman 
casusu 

Avrupa harbi oı.kmad&a evvel ~ 
cecen Iıarple ı:aaualak llllti7elerl .,.
ula yaııla bllmemişlL Şimdi 7enl tıll 
harp çıkh. Bu da billlklen sonra ııY 
kiyelerlnl dlnllyeeeilmbı tabildlr. f1• 
muml harbin mqbur olmQf ada.,.JW' 
rmdan birinin adı timdi 7lne inclll' 
cazelelerlnln ıillanl&rma l'eoll ~ 
harbin bqmda 914 le Amerlltada pıfl 
faal bir rol OYll&llllf olan Alman d-1' 
ublll BlnlelonlD maeeralau pek _. 
raltlıcbr. 

Blnlelen :reni harp cı.klıtı aman tJ' 
sllterede bulu.nuyordu. Arkk askerli•"' 
len çeltll.mlf, kendi itile m...,.ıdtı. AJ• 
mandır dl70 1abla111U11, blllı&aa .,.,. 
ilim b ir adam olmuı bir kal dalla ,ıır 
ile Qaadınaqlar. Baaanla ıı....- ,_. 
cllls ıruelelerlndoa öironilb'or iti _. 
bık Alman ouusanun ılmdl ~ 
donaıım.uında ııallflll&I< arnaa J11&PP 

edllmqllr. 

Amerlkada ceoen harple lltl ku.,.; 
dtlşmau ...... ııebekool oalqıJ .... 
Alman ııelıokeolnln bqmda aın~ 
vantı. in&itlı ııebeltealnln batmd& 1# 
Amiral Slr lleJlnal Hal bulanD7 .... 
Şimdi incilb Amirali abılt Alman I" 
nlı ıablllnln müracaall kabul edlı.ıııi' 
için onu pek mellıelmeklecllr. IUnlel°' 
de şöy le dl7or: 

incili• denb ublU tiııltormuuu ,ıt• 
mek benim loln en bilJiilt uadel .,... 
oaltlır. Ben AlmaDUD. Kalolltlm. Jil,,,. 
lekeUme llbmel etmek blb'oram. ..,. 
nun leln do Hlller<ilıtl kaldırae&I< ~ 
lşe clrerek cal1tmak emellnde7lm- flfı' 
nnn leln inclllı donanmasına kab.ııı• 
mü istiyorum. Kendlalle söriifen LOJI'" 
ralı pseleeilero Blnlelen Alman1; 
dair de tanlan aö7Iemeltledlr: 

- Genelerin Hlllerl ıOYdlltlerl ,.ı• 
rudur. Fabl bn devam elmb'eceltll'
Cünkü &'•neler do bl17iimekle, ~ 
düke• mahaltemelerl de arlmaltıad#' 
Yakında Almanyada mühim bir ııeJI• 
ılklilt olacak, Hlllerle Görlnc, Bel .. 
dlierlerl cldeeekllr. Bu deiqUıllltle ttl' 
da mühim bir rol oynıyacaktar. ,,,,, 

•• • • •• ••••• • •••••••• 1 

kat Safir batmıyordu. Güllele' 
yanlarına düşmiye ibaşlamıştı. 1'" 
manrlan: 

- Evlatlar, dedi. yüzerek sah~ 
' . 

çıkmıya, hayatınızı kurtarrnı>' 
bakınız ... 

Mürettebat ceketlerini çıka~~ 
birer birer suya atlarken kum~-.ıl 
Furniye kaptan mevkiinde duo;;. 
duruyordu. Safir, yavaş yıwaŞ 
!arın derinliğine gömüldü ... _.....ı& 
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1 Istanbulun dertlerinden 1 

ramvaylar yılda 60 
ilyon yolcu taşıyor 

Bugünkü hal halk için bir büyük 
L sıkıntı ve ıztıraptır. 
~ CS_a_n_: _ıı_E_ş_AD __ F_E_Y_z_ı_.I 

&ı, 
1:'4 it tün, ist:ınbul Beledlye.~lnde u
~ b llth·r muhlm mevkiJer işgal et
l11~,.~\llr 'la.U~, vapurda ra slaşmıştık.. 
1Qı 1 )'hıe l'>tanbuldu. Döne dolaşa, 
b~l taın\·aytara intikal etli. Ben, bU
~~~·~.lkJıaın ve sabahları, tramvay 
llıa ll:IJ:tıiı bu umumi nakil va~tasa -
,,•taıni derecede ağır lşlediflnden 

et l'tr . 
llbtı ırn. Uu, birinci dertti. lklncl 
b-a,'tı D da, Ylne '.'iöabah ve ak~amları, 
bir ,"ay-farın, tahammüh.in fevkinde 
•-

1'-dih .,. il aınıa dc.;lu oluşlarıdır. Bunu 
f'tj SUJ'd" 

lıillı um. 
it biJdatabıın olan zat, bu mevzua da
•1:ıı,... lklf"rini anlattı. Şu kanaati e-
•- .,.,, o . 
oq,!kı · aha, U7.UO ylllar, Istanbul 

Ekseri tramvaylar birbiri arkasında uzun müddet beklerler llıı, b · buıriinkti ızhrabı çekecektir. Be
tllıttı lt bahis üzerinde tenvir eden dos

' ~ı~ ~f\ liôzlerinl, \•lrg-ülüne kadar sa-
~aıar k 

İstanbulwı lramvay mestleslni hal
letmek, böyle çetin bir davadır. En -
reller çoktur. Fakat, buna rağmen, ni
hayet, kıyamete kadar, halka bu sı

kıntıyı çektlrmtk yolu elbette dojro 
deiildir. Binaeuattyh, bu davanın en 
mü.sbet ve ;icll tedbirini bir an evvel 

düşünmek ve tık imkan halinde de 
tatbikine .-e~mek l:\ıımdır. 

• 

' 

t• 

'Jl· a . a~ağıya naklediyorum: 
d~ ltka.ç yıl c\.-ve-1, arabalardaki iz-

l>ıı r · ık ·~İı; . oren belediye, şirketi tazy 
ltbt~~ı ... Fakat, görüldü ki, bazünkü 
~. ~~ U1"'rinde bir fazla tramvay da
l) lai rı.k ı tmek fen nen kabil değildir. 
,. el dırd,._ bütüo seyrüst'fer, şimdl
tt ı>--"Q d<tha kanşık \.'e ai:"ır bir hale 
t 'ktit, 

a.. latıhuı tramvavlarının bu haline 
(!~ ll:ınıı:aıar <'addcıı.i, Karak~~·dekl 
>rı~lt ler, vr. Gülhanr parkı Onundekl 
~t ~lur . .. İ\\ yt'rleri F..nıtnö.nü. Sirkeci 
laıijtv r ku~·de toplanmıtlır. '\"olcuların 
'-rd ın bir kısmı buralarda tramvay
L an 1 vi111 . n{•r ve buralarda tramvaylara 
tv.,,,_r. b1'H IJuraLırda olmıyan dahi, bu
tir n lr krre inip, tramvay değiı;tı~ 
aa.ı;~I tıııuQ ~f'bebl, ticaret ve piyasa 
l'~ a1 rın:ı gttmr..;I. lhtlyac;"l:ırını teda-,."' 

A. r· "'k arzusudur. 
ke::ı: 1 Utk köpriısü yapılm:ıi:ı ba!'j.lar-
4inJ h;11Y0ltuı, İ-;t3nbul tramvay der
\ı, bu "del' tı z:ınnediJmlşti. Halbu
~a karıa,,t yanlı tı. Xif.<>kim, ·on
~~· l"anhslık anlaşıldı. '\·.-nı köııril 
l'b: deJJ tranı,,.ay l""(irilmt.':Sine bile 

tb..rr,. törülmedl. 
,.,1

11llkü hu köprüdrn gtçec--k hat, 
~~Uları Şioıchant rlvarından alacak, 

t~ıı::.deba~ına bırakarakh. Halbuki, 
IQ,t "' eivarından Şeh7.:.tdl"baınna ka
bıı, dofru giden yolcu adedi yüzde on 
t~1 lııhnuyor. Yolruları, Karaköyden, 

•on d ,,~l\:ıa un en, Sirkeriden, HE'yazıt~n, 

ltııb !$hrarnazsınız. Du sahal~rla, Js
\ıil.td lHlu eok al;\k:ıdardır. Buralarda işi 
b.at

4
'r. l"enı hatta değil, yine bugünkü 

la.1ta.ı:('rcnı edf'l'l'1<tlr. Saydığımu mm~ 
n

1 
t'a U~ rıyat"akhr. 

v Ob"• 
"~ıt.a U<;ft'rle İsl:nbulun umumi nakli 

lf.attı.\• 1
. lhtiya<"ını temin_ etmek ve 

"• ttı.· l) 1~~1 bütün bi\tun lc:tldırm~k 
I~~ lunktın KÖriılemf'mlsıtir. Otobusun 
""~ ' l'tıac;rafı çoktur. )lalzeme"'i, ye
t"-l ?tartaları, kullandı.tı yai, benzin, 
't~ .... tlbı maddeleri dı~ar1dan gelir. .... ,.a 

\· :t', daha az masraflıdır. 
•nı · 'I~ nuar plinında da, tramvayın 

tı. 1 atı tjekU hakkında fazla bir sara
)tıı:ı l':klur. Şrhrhı, istikbalde alacaiı 
"•t aı, ne olacak ve buna Kore, tra.m
•ı dtrdt nasıl hallrdilecek?. Zanne-
'•tıı ~~it "1 ki, bu, h•nüı tesblt edllmı--

)il.lt,~· G-..Uba, Karaköy, Topha~e, ve 
~'lt tlı istikametinde binaların ustün

ltıtt~'~"n viyadüklü bir yol ın,.a .. ' ve 
lq)o ... tramvay rcçlrllmesl dtısuniı
tlı:ı :· F'ak1t, bu müthiş masrafı mu
bir ;r in aattır. Ondan sonra, bu ted
'-.' 'l:ınhulnn ı;;f':vrü.,,efer l i:ıi fPril.· 
\ijt ttlta.rrn.ış da olmaz. Çünkü, Kara-

• {" 
llıtı1ı, tr\lııoli.u ve (•lvarı merkez h;lHnl 
11~\'taf;ıı:a t>tükçt, bugunku sıkıntıııın 
la~'1li,lt\ı ta.ruridir. K:ırakö:v ve Emlnö· 
bııi .. n mahiyet ve ruhunu dt'jH!oilil'e-

""or -~-,.. "•Usuuu7?, Belki. o zaman, tr.am-
l~ ttıt''t>lesı hallt'dllrcekUr. Bu ı, h,:io 
~ı\1 tn.uaııam iktısadi ve i(tlmai tet
• •t 1d~tı.. Yapmak, \\ehrln veçhesini de-
'<aı-a~t:'k lizımdır. Sonra, Eminönü, 
til~1 °Yu kaldırdınız, ~eriye koya-

tııı~ 

Coruı·· 
'4~ Uyor ki, tramvay, i~tanbulun, 
'laıı >'akın senelerde halledilemtyecek 

lslln'1uylik da,·alarından biridir. 
ll'°}'l, a nıuka.bll, sıkıntı seneden se
loıctt~rtınaktadır. Çünkü, tramvay 
~ .. - rı, şehirde otobu. servJ!\J hat..... ,n 
"it ac:ılrna!"ın:ı rağmen artmakta-
'- • lllob"" 
~ b;:ı.. l1S hatları. zannedersem, 1935 
tJ., 1 "iladı. llalbuki, o yıldan itibaren 

raın 
19.,,., vay yolcuları fazlalaMm11tır. 

>•ııe~., Yılanda, tramva~.-Jarın taşıdıiı 
~tl~r sayı ı 55 mllyoudu. Mütrakip se
bıiJtt ~dricl'n artm1ştır. (;ct·en yıl bu 
~~ ltı~r Go millon:ı <"tktnlihr. Sent"de 
~1 .• ~1You bilel kesen bir nakil vası-
.. l .. ıt 1 
~I f'S bir Şf'hrio belli baıh ınues-
\·f);;hıcıcn biri olnuk l.lı:ı.."nôJr, 

~'°):ı;tı u ~a;ı.·ı<ıının arlına ıııtlaki anlil.i.tr 
~ 1 

10<lı lıilt·t ucrf"th:riuin ucuxi3-
'l:ı.11 ·l "Vı·rıc,. '.'-·ahul J:i ,raı;ına kadıtr 
ltı:ı.ııır~lctıc ... r Ycri!('ıt ı•A<ol.1rı11 tüm.ut~ 

ll.lcıne.::.ı ke} fiyetl ,·arılar. 

Belediyenin, bu kanaatlmlzhı aksi 
ne bir ka;aat sahibi o1dntunu asla zan 
etmiyoruz. Onun i('lndlr ki, tramvay 
i!'.lkenct"sialn ~ona erf'cf'ii zamanın ya. 
kın olduğunu ümit tdlyoruı:. 

Çörçil'ın gençli hatı-
l 

raları an 
Bu hatzralarile İng;/iz devlet 
adamını daha iyi tanıyabiliriz 
İngilterenin mecburi :ı kf'rlijl ka- Omdurnı:ında IJel"\ 11 kuvvetlerlnl 

bul etmesinde amil ol3nların ba~ında mailüp ctmh~ti. Bir SU\ arı hii<'umun-
Eden, Dufflooper, ı\mcry ""' bilha'(Sa da genç C'hurC'hill du~tnan tarafından 
Vlnston Church:U JrPllr. çevı·ildi ve ölilm tehUkeslne maruz 

Bu aonuncusu, ya11ih<'a olmakla. br- k.lhh. IJ:ırbl Ut.ip Pil lılr mulı""ltaza. 
ıreı.ıiı-.1 y.:ırdırJa kotlu. Kun1andanı, 

Çörçil 

raber biiyük bir zeka ve göruş sahibi, 
yüksek bir hatip, sözlerini ve fikrini 
ac;"tktan arıia. söyll"mekten çektnmiye
cek derecede cesurdur. llayatı mem
lckt'tinin müdafaası için mücadelelerle 
geçmiı;tir. 

\·inston C'hurchlll harbiye ve gaze
tecilik mektebinde te ... ·rübelerinl, tah
siJ~ni bitirdi ve siyasi sahaya atıldL 

:\flikemme?l bir sı>ortmen olan bu İn
giliz asılzadesi ayni 7.3manda bir polo 
ve yü'znıP ~amplyonudur. 

Sanhur..;t a'-keri enstitilsundf' tah -
silini ikmal rttiklen sonra Kübada, İs-
pan'.\·ollar1n Amrri'ka asil<"rlle . olan 1 

muharebelerine iştir.ık etti. Itlndı:-;tan

da, Etıcani\taıı huduıJuııd~lki yük!-ıek ı 
dail:ırd.a., n1!"T•hur llibrr ıtec:ldi rh•a-
rıııda taburu llf' hPrahf'r harbf'tli. J 

.\z sonr.l Chıırı.:hlll. :'olı,ırda N"il 
krnarları•Hlo1. l or1 Klçner ~ırılu.,lle be- ( 
raler ı.örültir. Ktçncr, 2 eylül 18~8 de 

güv('rteclea diırblnlle ve heyecanla ba
ko•ordu. 

lTm ıımi Ilarpte, f'ski süvari zabiti, 
B3hrİ)'t" Sezaretinde-, ayni bahriye 
zabi ti ile ka~ılash. ı-:~ki hatıraları 

ya.dettiler. Churchtll sordu: 

Suvar lerın hücumu neye ben
ziyordu'?.. 

- Üzümlü .bir podinga.-. Bir a
vuç küçük üzüm büyük bir po • 
ding tatlısı içerisine yayılmış_ .. 

Bu kü~ük üzümlerden biri bah
riye nazırı oluvor, ve hücuma şahit 
olan bahriye zabiti de, ana vatan 
filosu kumandanı ve Jutland kah
ramanı Amiral Beatty ... 

Çörçil. Sudan muharebesinin 
yovgunluğunu geçirır geçirmez Bo
er harekfıtını takibe karar veriyor. 
Ordudan çekiliyor, Morning Post 
gazetesinin harp muhabiri olarak 
Kapa gidiyor. Genç gazeteci bir 
gün Natal'da, bir zırhlı trenle gi
derken tren yoldan çıkıyor, asi -
!erin laarruzuna maruz kalıyor. 
Çörçil, arkadaşlarile beraber ka
çarken iri vücutlü, uzun sakallı 
b.r adam elınde kocaman 'bir ta
banca ile üzerine atılıyor: 

- Teslım ol! ... 
Diyor. Genç gazetecı, mukabe

lenın faydası olmıvacagını anlı -
yor, ellerini kaldırıyor, teslim o
luyor. 

Esir olarak Prctorya'ya götürü
lüyor; fakat ka<;ıyor. Gündüzleri 
saklanıyor; gecelen, Bo<'r payıtah· 
tını, Lurensa Markez Portekiz Ji. 
manına bağlıyan tren yolunu takip 
ederek yürüyor. Metruk maden ku
yularında gizlenivor, kocaman be· 
yaz farelerle beraber ~abahlıyor. 
Nihayet, bir yerlinin yardım ve 
muavenetile bir yük treni vagon- • 
!arından birinin pamuk balyaları 1 

arasına sokuluyor. 
Bu yolculuk ağır \'e korkulu ge

çiyor. Hududdaki Koma!i Por is· 
tasyonu Boer memurları treni a
rıyorlar, fakat birşey bı.damıyor -
!ar. Tren, ilk istasyonda durmak 
üzere yoluna dı:vam e<lıyvr, 

Çörçlı hatıralarından ~öyle bah· 
seaiyor: 1 

·Balyelerin üzerini örten mu
şambanın arasından bakınca rıh -
trmda üniformalı ve kasketli Por· 
tekiz memurlarını gördüm ve Re
zana Garcia istasyonu levhasını o
kudum. Tren yeniden hareket ettL 
Başımı muşanı!banın aralığından 
çıkardım, sevinçle şarkı söylemeğe 
başladım. Hatta bir aralık taban -
camı çıkardım, horra diye .bağı -
rarak havaya iki el boşalttım .. 

Çörçıl harpten sonra tesadüfen 
kendisıni esır eden süvari ile res-
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Amerikada 
hakimlerin 
nezaketi 

iki bayram hatırası 

Amerikada hak.imler, belediye 
meclisi azaları gibi halk tarafından 
intihap olunur. Bu sebeple hakim· 
!er, maznunlara karşı büyük bir 
nezaketle muamele ederler. İşte 
buna bir misal: 

Sevaptır, yahu şunu kucağına alıver 
- Bakın, bakın bizim Sevinç geçiyor 

•Bay maznun, lütfen ayağa kal
kar mısınız? Bu, formalite iktıza
sıdır. Yoksa sizi ayakta tutarak 
rahatsız etmek ~temezdim. 

•Şimdi soracağım suallere lut
fen cevap vermenizi rica edece -
;tim. Cinayet denilen bir cürümle 
ittiham olunuyorsunuz. Ben şah· 
san, böyle bir cürmü ika etmiş ol
duğunuza ihtimal vermiyorum. Fa
kat, büvük bir teessüfle söylemek 
mecburiyetindeyim ki }üri heyeti 
sizin katil olduğunuza kanidir ve 
salben idamımzı istl\>or. Buna kar
şı koymak elimde değil. Bina.en -
alfvh asılacaksınız ... 

. Rica edrim, oturunuz. Metin o
lunuz ve lutft>n hangi gün, hangi 
saatte asılmak istediğinizi söyle
yıniz? .. • 

Nezaketin bu kadarı biraz fazla 
değil mi? .. 

, 
t 

Bir İngiliz kızına 
Bir Alman kadını 

Cumhuriyet ordusunun kahraman erleri başta sancak geçerken .• 

Bu res•mdeki kız on dokuız yaş
larında ve Enid Syoon isminde bir 
İngidiz kızıdır. Fakat Almanyaya 1 

Bayramlar, seyranlar, hele böyle, 
bütün memleketi baştan başa, sevinçle, 
heyecanla yerinden oynatan büyük 
bayramların insanda ne unutulmaz 

hatıraları vardır. Yarın on altıncısını 

kutluhyacaiımız Cumhuriyet bayram
Jarımıı:dan ikisine ait, işte size tkl ha
tıra: 

Ya ikinc:i, yahut üçüncü yılı tes'it e
diyorduk. se\: lnç ve heyecanla koca 
İstanbul, baştan başa ayaklanmı<th. 

Sabahın, d:ıha saat Yl"dbinde, t"atihle 
Beyazıt arası, kalabalıktan sımsıkı tı

kanmı~, büyük gerit resmini görmtk 

Yaza..>: OSMAN CEMAL 

icin karanhkta evlerinden fırlamış o· 
lan halk, artık arka sokaklara saparak 
oradan Beyazıta ~ıkm:ının bir yolunu 
bulmıya can:ıhyorlardı. Saraçhane-ba
şının Horhora sapan tarafından yük
lüce bir insan akıntısı ile ben de o ta
rata yollanmış ve nrden sonra, yine 
ayni akıntının dah:ı kuvvetllslle Kos
kanın arka sokaklarından geçerek ken
dimi Beyazıhn bir kö~eeiğinde bula
bilmiştim. 

IAcık denizlerdeAlman 
• 

kruvazörleri 
1914· deniz harbinin hatırlarda 

kalan bazı canlı safhaları 
gilmiş, harp çıkınca orada kalarak 1 eylul 1914 te İnğil•ere, Şilı sa· 

hiilinde ve Koranel açıklarında bil· 
memleketine dönememiştir. Kı yük bir rnag:ılbiyete uğraımıştı. 
zın anaSı baibası Almanyaya hiçbir o gün, Amiral Fon Spce'nin ku~ 
suretle mektup göndererek ondan mar.dasında bulunan Alman hafif 
bir hatber alamıyorlar, İngilteıe kruvazörlerinden mürekkep bir 
hükumeti İngilterede kalan ibir filıo, İngiliz Amirali Gradok'un ku-' 

manda ettiği filoyu dagıtmış ve iki 
Alman kadınının memleketine git- kruvazörü batırmıştı. Bunlar ara- 1 
mesine müsaade edecıek, Alman sınıda Amiral gemisi Good Hope 
hükumetinden de ibu kızın gön - bulunuyordu. Geminni kahraman 
derilmesi istenecektir_ İngilizlerin şefi ve bütün mürettebatı da bu· 
Almanyadaki işlerini şimıdi Ber - !unuyordu. Yalnız Gla:sgov hafif 
!indeki Amerika sefiri görmekte- kruvazörü ile Otranta aıdlı bir mu-
dir_ Sefir bu işle meşgul oluyormuş.1" avin kruvazör kurtu1mıya mu • 

DOKTORUN 
ÖGÜTLERİ 
Güneş çarpması 

Güneş çarpmasından v •ya sıcak 
şiddetınden ileri gelen baygınlık
ları tedavi kolaydır. 
Hastayı gölgelik bir ):ere yatır

malı, yakasının ve göğsünün düğ· 
melerini çözmeli. Yüzüne ve göğ
süne soğuk su ile ıslatılmış bir 
bez sürmeli. Bır şeker parçasına 
bir damla eter damlatıp emdir -
melL Güneşın cılt üzerinde bırak
tığı kırmızılıklar, tıpkı yanıklar 
gibi tedavi olunur. 

Diken batması 
Hı'men çıkarmalı. El(er ucu gö

rünüyorsa bir pens ile tutulur veya1 bir iğPe ucilc çıkarılır. Ya da, is

pirto ile silinmiş veya yakılmış biri 
cakı ile hafüce kesilir, kanatılır. 
Batan diken, k:ymık ve y'Unganın 
pis olması iltıhaba sebep olur. Bu
nun önünü almak için bir damla 
tentürd'yot sürmeli, hafif pansı -
man yapmalı. Eğer bilahare kır • 
mızılık görulür veya zonk.lamıya 
başlarsa sıcak suda banyo etmelı. 

mi bir zıyafette karşılaşıyor. Ta • 
bii suvarı Çörçilı tanımıyor. Eski 
gazete muhabiri, zırhlı tren hadi
sesinı anlatıyor. Bu zabit, bilahare 
İngiliz dostu olan Boer Generali 
Bota'dır. 

Çörçil, gcThQlik hatıralarıru kitap 
şeklinde neşretmiştir. 

vaffak olmuştu. 
İngiliz tarihçilerine göre bu mağ

lubiyette amiralliğin ve bilhessa 
Sör John irviıııg'in büyük bir mes-

uliyet hissesi vardır. 

Koııonel'in battığı haıberini ve • 
ren telgraf, 4 teşrin 1914 te Baıh
riye nezaretiooe bir •bom!ba gtbi 
patldı. Ve ayni gece Lord Fişcrin 
kıınıandasına verilen bir filo ile 
mukabeleye karar w-rıldi. 

* Amiral Korodok, keıııdisinden da-
ha kuvvetlı bir kuvvet kar:;ısır.da 
mağlup olmuştu. Blınun intikamı 

her halde alınacaktı. Lord ~r 
ana filodan ikı saffı harp geml\Sinin 
verilmesini istedi. Baıhriye Neza
reti, 4 sonteşrincle Amiral Jellliko
ya şu tel.grafı göndeı.ıdi: •İnincibl 
ve İnfilencible zırhlılarına derhal 
hareketleri emri verilmişti ve A
miral Stuarde, intikam seferi k'u
mandanlığına tay•n olurµnuştur ... 

Bunu ha:ber alan Alınan amirali 
Fon Spee büyük bir endişeye düş
müştü. Çünkü kumandasında bu
lunan Sdharnhorst'le Gneisenau 
11,420 tonluk ve saat((! 23 mil ya-

pan gemi'.crdi. Halbuki iki İngıliz 
h\arp zıM.lu; ın.n tonajları 17,250 
ton ve sür'atleri de saatte 30 mil 
idi. 305 erlik 8 topları vardı. Buna 
karşı mukabele için AlımanUınn 

210 arlık ancak 8 topu bulunuyol'

du. 
Alman amirali, İngiliz gemi.le -

rile haııbe medbur kailırsa mağlup 
olacağına eının .bulunuyordu. A:z 
sonra, Almanlar Bahriye Nezare
tinden dıe~hal Alınan sularına dön
mek emrini aldı. 

Fon Spee'n.in kumandasında 

Soharn!horst ve Gneisruo büyük 
zıııh.lılarııııdan başka Uç hafü k.ru,

vazör da:ha vardı: Dresden, Layp
çi.k ve Nüren.berg ... 

Blihrfye nezaretinden aldığı e
mir ii2Jerine Şili sahilini takiiben 
Harn burnunu dönmeyi oradan 
memleketine gitmeği kararlaştır

dı. 6 ilkkiınunda Ban"En adasına 

uğradı, ihtiyat kömür alıyordu. 

Bu ada, Ter dö Fö'nün nihayetin
de ·bulunuyordu. Kömürlerin tah
mili pek m~kül oldu. Amiral Fon 
Spee maiyetindeki zaibitlern ısrar

rarına rağmen pek yakında bulu· 
nan Falklaıııd adalarına taarruz ve 
telsiz istasyonunu Forstanley İn -
giliz üssülbaJırisini tahrıbe karar 

verdi. 
İn;gllizlerin intlkaım filosu 12 saat 

evvel bu limana gelmişti. Fon 
Spee bundan haıberdar değildi. 

s: urde, 7 ilk kanun sabahı Por 
Stanley limanına girmi•ti ve der
hal kömür alınma.sı emrini ver -
mi'ŞtL Ertesi günü, Fon Spee'den 
a.klıklan emir üzerine İngiliz üssü 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Aradan saatler recUil halde, orada, 
adeta mıhl•D.111.1'1 oldutum bir köşe • 
cikten kendime ufacık blr ,-er bulup 
bir tarata k.ımıldıyamamq ve l'etılt 

resmini oradan seyre başlamıştım. Bu
lundutıım yer, biraz J"üksekçe bil' dük
kin önü C'ibl bir yerdi. 

Alayı g-Ormek için, u.fımda solumda 
önümde, arkamda iti ren(', ftıttyar, )la .. 

dın, erkek, çoluk çocuk birbirini J"t ... 
yor, kıyameti kop.ırıyorlardL 

Borularının ağzından meserretle ka
rı,ık celidet fışkıran mızıkaların, o kôk· 
tere çıkan yürüyüş havaları arasın

da, yanıba~ımdan ve ayak1armun di
binden kulafıma, ince ve acıklı bir 
feryat, körpe bir ailama sesJ reldl. 
Blr de ne bakayım, anasının, elinden 
tuttuğu küçük bir yavrucafın ayatına 
mı basmı:}lar, ne yapmL'flar, yavru .. 
cuk onun l('in cıyak cıyak batırmı -
yor mu? Tabii, bu vaziyette aflıyan 

yavruyu oradan C'Üc;"lükle kurtardık. 

Kurtardık amma bunu timdi ne 7a· 
pacaktık Ana..11\ının öteki elinde, on
dan daha kil('ük blr başka 7avru ve 
kucaiuıda. da bir ~üt kuıu.w daha var
dı. Biri arkadan bana ıeslendi: 

- Sevavhr yahu, şoneatın blraa 
kucafuıa alıver? 

Yarım ı-eriye dönerek: 
- Sevapsa dedim, sen alsana.-
- BenJm var bi.r tane kucatımda, 

blr tane de elimde! 
Baktım, hakikaten de ii1le idi, •· 

damcaiızın dedift dofru idi. Orada bu
lunan dlier kadın ve erkeklerin de 
eoiu bu tarzda a.layı seyrediyorlardı, 

,.ani hemen hepslnin hem eJlerlnde, 
hem kucaklanoda birer, lklfer ııocuk 
vardı. İki adını Uerlmdeld bir lhU7ar 
hatun da da,.anamayıp bana 7&1vardı: 

- Alıver otlum, alıver kocafına 1"&V· 

rucaiı sevaptır! 

Artık ne yapabilirdim! Oaresh ö,-le 
7aphm, bu tiç, dört yqındakl ipek 
sa.eh, maviş luzcafıu kucatıma alı • 
verdim Ye bütün ala7 .-eçlp, l"eoenlerln 
sonu rellnclye kadar ona 1"eott resn.inl 
seyretllrdlm. 

Şimdi siz dl1eceulnlz ki: 
- Bunlar ola&an teyler JahU, bu

nun unutulmaz bir hatıra olması ne
resinde? 

Acele etmeyin, lşlD aJt taraıf var. 
Bu dedlflm mesele Cumhuriyet bay
ramının ya ikinci, ya üçüncü sene.l 
devriyesinde oJmıqtu. ŞJmdt, bunun 
bir de ikinci kısmı, :rahot ikinci per
desi var kl, siz, asıl onu dinlf'yln! 

Yine ya on ikinci, yahut on üçüncü 
Cumhuriyet bayramı idi. BeJ"autta 
C'ecit resmi başlarken çok sıkı ve hızlı 
bir yağmur b&-ll•DU!f ve herkes o yat
murun altında ylne ayol sevlno, ayni 
heyecan ile ı-eçlt resmini, hem de sır .. 
sıklam blr halde seyre koyulm11$tu. Bb 
o gün kadın erkek birkaç kl,ı, a1a11 
Çarşıkapıya yakın yüksek setlerin bl
rlnln üzerinden seyrediyorduk. Tabli 
yanımızda da başka seylrcller, alleler 
\·ardı. Bir aralık ve yafmurun en şid
detli bir zamanında mektepler reçer
ken yanımızdaki yaşlıca kadınlardan 

biri, kendi yanmdalı:Urre rliyle, re
çe0Jf'1den bir kızı ~aret ederek: 

- Bakın. bakın, bakın dedi, blztm 
Sevinç reçylor, biz.im Sevinç! seçiyor. 

ÖU-kller, hep birden ,-ültrek o ta
rata bakarken beriki sözlerine şunlan 
ili.ve etti: 

- Hay seni yaradan& kurban ofa .. 
yım, yavrum! 

Sonra yine onlara dönf'rek: 
- Hani hatırlarsınız ya, lklncl yıl 

mıydı, üçün<'ü µi mıydı, neydi, yav
rucatım henüz Ü(', dört yaşında iken 
BPyazıttakl kalabahtın arasında f'ılli

yordu da hayır sahibi adamcalıun btrt 
ku<'afına alıp onu hem eıllmf'kten kor· 
tarmış, hem de kendisine, sonuna ka
dar alayı seyrettlrm1$U. 

İşte size ba7ram, seyran l"lbl sevino 
rünterfnJn k0Ja7 kota,- unutulmaz ha
tıralarından biri ... 
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··kse l
ı j SUALLER CEVAPLAR 1 

Umumi arpte eniz 
atı uharebeleri 

- İS!ıatı? ... 

- Koıar .. Me>ela, bır adam ye- Nasıl başladı? - Ne inkişaflar gösterdi? - Al- 1

1 rın<'' .Fiıan adum ne yapıyor..... • 
di)e sorsa alacağı cevap şudur •Ne manlar hangi tesir altında kalarak den~zaJtı 

1 

yapsın oturuyor·"· Bir aınne, çu' - muharebelerini şiddetlendirmeğe mecbur oldular 
cuğuna kısmı~ olsa. •Uslu otur.• . . 
diıye ba.ğırır .. Dostı.larından . bıriı_ıi S.- l.Jmumı harpte d('nızalh muha. r , j' 
da·vet eden ,bı.r adam .Bugun bıze rebeltrl han~i tarihte baş1adı? 
buyurun otaralım ... • der Rahatını C - 4 şu:bat 1915 de Alman a
seıw•n ıbırıne . .-Ne olrlun? .. • deruls€: mırallığı. büyük Britanya adala
•Am:ı.n! Otu.re otura keımıklcrim rını ihata ,den denizleri harp •a-

has_ ilan et\i. 
ağrıdı .. , revaibını verır. Bir ada- s.- Bu. bitaraflar neıdindt ne- Kibi 
m~ suiıhalin:len iba.'hsedildıgı za-
man. ·B _ yerde oturup durmaz. • 
Denilir Daıha buna ıbeı>z<'r •bın;ok 
oturmalar vardır. 

GEVFZE:"'IİN SAKALI 

_ Dikkat etbın mı? Veli hem 
sağır, heım de .gevew Sonra >akalı 
berrı'beyaz. saçlannda ıse tek be
yaz kıl yok . ._ 

tesir hu ... ule a"t"tlrdi?. 

C - 4 şııbatta Bırle;ik Anıerika 
hüKiımctı itiraz etti. 12 şulbat 1915 
te de !!olanda ve .İııveç hükümet
lerı pro <"iloda bulundular. Ayni 
gun. Alman amiralığına, ıbitaraf 
dcvet .. er gcmilrrintf' batırıfonamas:ı 
enıri veri idı. 

, 

Cephede 
çıkarı~an 
gazeteler 

Fran.sızlar garp cepılı€'Siıı0· 
harp gazeba<ini çıı<aı-n:ıya lı 
dılar F 

Cephede, siper ıçindeıkı :.$ 
ler tarafınıdan çıkarılar ılk gır 
221 ınci pıyade ta,burunun l 
revvic1 efkiırıdır ve ismı de ' 
he ıhaberıerı• dir. 

Umuııni harpte. cephelerde 
yakın g~te çıkarlm~tı. ıııı: 
QOğu miza'hi 'd 

.Oep!ın haıberler; sıvasi d 
dır Ecle'lıi \'e mizahidır. Ted• 
tecavüzi b:r nonim şıi kc t 
fından çıkarılımakta<l!~ Mu'ı3 

!eri yüiks!"k, orta ve küçük 
beli ııbltleı'dC!Jl mtirckt. 
İadıe olunmıyan evrak kapa· 
tularda muhafaza olunur. 

Ordu adlı diğer bır gaz 
Cephede çı.J.<arılan rııfla,ık h 
sale.dir. 

Gülle, Almar sıpcrlerıne h 
ti!'] ide bağlı. bırıcik gazetedir 

'a!da orla~ından Alı.et nf'hrl l"f'ff'n Lttk Mnbu.rı •f'hri (Nü.tusu 53.&00l, solda b tlJi1k 
mohafau edf'n 380 Jandarmadan birkaçı 

1 
LUksenbu:rc- Dükahimda asayişi 

_ TaJb,i değ\! ımı? .. Kulaıofan 
iıııtımediği !çın kaf · ı yonı bı ıı vor 
kı ih'rvarlaıım, saç ar, ağarsm! .. 
Ha!!b~ı çcru:si dunnuyur qlıyor 
Bu ,elbep\en sakalı • t arlıyara'K 
beva7Janryor ... 

Buı;a ragmı:n. Alım:ın deni_za t·
lrı 7 mı>.yıSta Lüzı'!anyıı w (lngı -
lizı 19 .gı: tosta Ara'bık (İnguiz). 
\"e 7 :;orteşrınde Anlrona (İta:van) 
vo cı.. vapurlarını batırdılr. 

Eko dö Gitun, s yasi ve ik 
rısale. Parasız dağ't lır 144 
hattı müdafi!crtnh mürev'" 
karı.dır. Hususi prijiderı o c 
ıçin verdiğ. hciloerlerırı dainı 
oMuğu alav makamında scı} 

Gorp cıepheırı.ndekı vazıyet do -
lllly ıle Lüla;eıı burg'un elıemmı -
yeti bili:bütün artmıştır. Bu Düka
lık ılıak.kında bazı ınaJUmat vere -
lim. . 

Lükseu buırg büyük DUıkabğı.nın 
3,000 kilometre arauı;i, 300.000 e 
yakin nüiusu vardır 

Le' ;en tıurg Dükalığı, birçok 
ddalar kuvvetli koJ'Tlljıiharının huı;
larıına sa:lıne olımuştur. Ve yedô 
'ııikU:metın idareı;i altında ya.;a -

ıır. 1443 ten 1506 ya karlar Buır-
• ya büyük dükalığına bağlandı. 

1500 dan 1684 e kadar İspanyanın 
1684 den 1795 e kadar Avusturya
lılann .idaresi altında yaşadı. 1795 
te yemden .tspanyalılara geçtı. Son
ra, 1814 te Fransızlar tarafından 
zaptıolundu. 

1815 te Viyana kongresi, Lük -
sooıburgun iStilklıilini tanıdı. Fa
kat Hol!l.an.da Kıralı Dük oldu. Bu, 
Be ı;ıka lhtillııiılinin bir tasfiyesi idi. 

19 nisan 1893 Loıırlra muahedeı;i 
Luksemburg istiıkllalini garanti al
t ~ aldı. 

1 90 da, Hollnda Krıllı üçüncü 
G v om'un vefatı üzerine Mamo 

• 
l 

L""'----

Lüklenbors Dü~ .. ı Şarıot 

hanedanı düka.hga geçli. Şi'llldiki 
büyük düşeı; Şarkıt bu hanedana 
mensuptUT. ı 

Ho)lanrlalılar Alma.n ve Fransız l\IAZl'R DEGİL Mi?. 

kelimelerinden mürekkep bir lisan --------
loonuşurlao-. İki resmi lısan vardır: 
Almanca ve fransızca,. .. 

Lüksemburgda yedi garzete çı
kar. Buruların yalnız bi·ri fransız -
cadır. Halk mekteplerin.de tedrisat 
Alıma.ocadır. Fral16ız lisanı tedrisi 
üçüncü sınıftan başlar. Orta mek
teplerde her iki 1isan birden öğ -
retilir. Yuksek ımekte<ıJ}eı1Cle ted -
risat ya.lnız Frans12 lisanlle yapı
lır. 

Lüksen burg m•hkemelerinde 
rec<mi .lisan fral16ızcadıor. Bunwtla 
berülber ma7.nunlar ve şahitler Al
man lisanı veya Lüks<>rrJbu"f< li -
sanı kullanmakıta st"fbesttirler. Ki
liselerde dualar, ayinler Alman J 

derslerde 
Jıo;anile yapılır. Mektepkrde dini 
drsler de Alman lisanil verilir. 

54 LükSC"mlburg mdb'usunun 22 si 
mediste almanca beyanatta bulu
nurlar. Faıkat reSıni tebliğler Fran
s!Z hsanrle yapılır. 

- o:=-=====j 

Bay N ... mıyopcur. Gö:deri az 
göf\lr. Bir ı<ln sokakıta giderken 
nasılsa ıbir inPğin karnına çarpaır. 

Ve in{'ğı, lbirka.dm z:.nnederE'k: 
_ Affcıdersiniz, Bayan .. Gm -

ler;m bi·raz zj(ır görüyor da. 
_ Diye baıvan itizar eder. Biran 
soıııra >nelk olduğunu anlıvarak 
maıhcup olur. 

Biraz gider, ve kar •.dan gelen 
kaynaıooı;ı ıle göğüs göğse, kafa 
kafaya bir müsademe yapar. Kay
nanasını da şa~ml!kla baŞka bir 
inek zamıederek: 

- Bugtin sokaklarda nekadar dal 
ço kınek var! . 

Dıye söylenir. KON"1-an~daki 
surat.. 

KARIN DOH'R'.\l:ANlN KOLAYI 

~-- Afnıanlar. iklnrı denlzalh mu
han.·bei;inr ne ı:a.man başladılar! 

C - 3 • .ıbat 1916 da Alınan hü
kumet, bıtaraf devletlere bır nota 
v 0 creK 29 şubattan ıtibaren mu
sc - ı t J ı"'rr gcmFl{~rini, harp ge
mcn tc!liıkkı ederek batırcağını 
bi<lırdi. 14 mar• 1916 da Fransız 
bandıralı .Suse!<.'" Man~ denizin
d~ batırıldı. Yolcular arasında bir 
çok Amerıkalı vardı. 18 nıs.nda 
B:rle:ıık Amerika Cumrur Reisi 
V'lstın, ,bu teca0vüz de-vaını ett.ğı 

takdırde hukümetınin Almanya 
'ı<: siyasi münasetbatını kata mec
bur kalacağını bL:dird •. 

S.- Almanyanın. banci tesir alho

da kalarak denfı.allı muhart"bf'lt"rini 
şiddt-tlendirdi?. 

C - Amiral He .çene ndorl'un bu 
anııral, 22 ilkkiınun 1916 da vercli
ği bir raporla denıızaltı muharnbe
lermin muv.ıffakiyetl<e neticelene
ceJını teı.rn n etmiştı. 

S.- Amerlka nP ı.aman harbt> girdJ? 

C - Alımanyanın Vaşington se
firi kont Brensdorf, denizaltı mu
harebelerine devamın Amerika ile 
mıina!:i('lba 1 a nihayet V<'fC'C<'gını Dlr drnf.ıalh g,.mhılnfn batı'ı 

çekin 

•Nasır! şev tan•. uçllr>CÜ P. 
vası Efrarlı.nıın mürevvic1 et!' 
dır. Üç avlık ahonesı 0,70 s 
Daimi albonesı 5 frıınlktır Bıı 
bir Alman esiri yakalavıp gel 
50 fra.r.tk miikafat verir 

Bunlardan baı;ka ·'l'ıivlii. t 
şan . •tüylü sı~·an• ilah .. A& 
çok 'Yl. iwh gazetC"'ı:n cıka~ 
tadır 

Eski harpler, 
bugünkü gibl 
kanlı değildi 
Eskıden s.,hhiye teşkiiltı şı 

gibi muntazam değikli. HarP 
danl.ırında yaralananlar. yar 
nnı. kmıd>leri sararlardı. Bir_ı 
!.an kangr<.ı olurdu. Buna fi"' 

ölenlerin saY1s modern nıı 
belere nisbe!tcn azdı. 

ile hekim]. 1 TARIHl SÖZLER 1 
o!mak llnşallah öbür dünyada 

Ü<; lru;i bır aıhçı dükkanına gir 
rerler Güwlce karınlannı doyur
duktan sonra kallkaTlar. git.mı.ye 
harzıı:11'ıınırlaT. Mçı 'bunlardan biri-
sine. 

- Y <"!l1ek r 
- Damıı:ı ,.< " 

vmmed;ınıız ... 
" . Un t!tun 

B<"Tlin hükiımct ne tııidırmcsinc A1-
manva 30 sonkanu~ 1917 ~e üçün
cü ıbir karar ncşr<.·ttı. Bunun üze -
rine Amerika, A'ma,yaya haıp 
ilan ettı. 

iddias.nda bulumnaktan 
mrot 

S. Baltık de-vlf11trlnln nüfusu 
kadardır?. 

Litvanyanın 2.600,000 nüJusu vel 
55,000 k.iometre a:tJzisi vardır. Le-, 
t.onyanın nüfusu 2.000,000 dur. A
razisi de 66.000 kikımetre murab -
baı. 

Roma künsü.lenıııden va 
Pol - Emil'ın, İs"nın de>gı.ıŞll 
216 sene evvdl Ani.bal ile K 
rinde yaptıklan muha~ Je 
den dlkkat değer. 

Bu muharebelerde Knr.tac 
mandanın mai E'tmde 40 oOO 
yade, 10.000 suvar. vard•. R 
lar, 00,000 pıyadc ve 6.000 
ile mukalbi; taarruza geç"· 
harbe 0bütiin gün de\·an etil· 
şam, hava kara!'Clıg\ zamnn 
sahnesı olan Polib ovasırııda 
Romalının ölüsü ya1 ıyurdıı. 

Büyük bir fazilettir 
bilhassa harp 
zamanlarında ... 

DLmya.da en iyi ve en fena şey 
nedır? .. Diye bır sual ooruka, ne 
cevap verılir? Fkat bu sualin ce
vaıın eskiıdedberi verilm4tir. Dili.. 

Misal olarak Frijiyali Öwp'in 
hılmyeııiıti nakledelim. Bu zavallı, 
fakat eski Yunanıstanm bütün a
li:rnleriıı.den daha akıllı ui.rin hi -
kayesi malı'.mı. Efendl<i, bir gün 
en iyi §eyden biır yemek hazırlama
sını emrediyor. ÖZep çarşıya gidi
yor, lbirçok ~ığır dili ahyor. EvveJA, 
bir «lil haşlmao;u, sonra bir edil so
tesi., daha sonra bir edil salatas1> 
yapl(llm'. Efendi.si, kızıyor· 

- Bu ne di:yor, }ıep dil mi yiye
ce~i~?. 

- Siz emr~trr<'dinit n.ı"' Dün
y.ada dilden da1ıa iyi lbir şey vaır 
mı'! .• 

Esirin hakkı var. Çünkü haya-
tın ralbıtası, ilimlerin anahtarı, 
san'atın ve ııklın organı dildir. 

Onunla şehirler ibina ve ichre 
olunur. Onunla öğretilir, ikna e
dilır, on<.nla saltan•t sürühr. 

Efendisi bu akillı esiri bir gün 
de e'! f,ma şeyden biı j'P:nek ha
zırlamasını trnbih ediyo< 

Özalp, yine üç türlü yemek ya -
par, efendi.sinin önüne koyar, ve: 

- Dil, der. Dünyadaki fena şey
~n çıkar. Ucu yılanların ze'l:ıirin
kavg&!ar onun ucundn çıkar. Dil, 
lbdtin mücadelelerin, muharebele -
rin kaynağıdır. Hakikatin vasıtası 
oLduğu gi.bi hatanın da vasıtaı;ı -
dır. Onunla şelıir1cr yakılır, yıkı
lır_, Drl, vahşi hayvanları, kuşları 
zehirli yılanları zapt ve idareye 
kadirdir. Fakat, ona kinl6E'llin hük
mü geçmez. Bütün fenalıklar dil
den çıkar. Uçu, yılanların zehirin
den d:;fua zehirlidir. 

Yazrk' Zavallı dil ... Onu kul
larmaktan çok hoşlanınz Fa -
kat, ondan çekimney; hıç blıi -
m,z düşünmeyiz. İçimızde, iste -
mıverck sarfettiğimız .bir kolııne, 
b r cüml€ için nad m olan !ar pek 
QOktur. B rşcv i>yleyiver.yvruz. 
Sonra söy'a<lıgirn.ze nad'1n oluruz. 
Bu sözu geri alabı!-uck için her 
Şe'Ji yapmıya. he, eyi vcrmeğe 
raızı ol• -uz Fakat, sı.kut e tiğimiı 
ıçın n c m ve pişman olduğun: lZ 

vok gııbid r Her ha ide d • e hiı' :ı 1 
~I ak büv •" b.• fazılett r Bl! -
hassa h1ıp c-anb n<l;ı •• 

•• •• •• 

mu? .. 

•• 

S.- Almanların en mühim uscıü • 

bahriltri olin lltll~oland ada!H nt"re~ 

die-dir? 

goruşuruz 

Alhçı ötekınin ytküne bkar. O da: 
- Evet! Ben.den evvel vermi§ti .. 
Der. Üçüncüsüne de sıra geılinoo 

o da ağlanuya gaşlar. Ahçı haıyret
le sorar: 

C - Bu atla ~ımal denızindc ve 
Elib ile V zor boğazı e karşı kar
şıyadır. Vaktilc İntgiltereye aid idi. 
1390 senesinide husu$İ bir muka -
vele ile Alman!}'aya terlrolundu. 

Eslonyanın nüfusu 1,200,000 dir. 
Arazısi ·48.000 kilometre murab - ' 
baıdır. Finlandiyya gelince: Nü -
fusu 4,000,000 dür. Arazisi de 
387,000 k.!lometro murabbaıdır. Bu 
arazimin % 10 u !büyük ve küçük 
!(Qllerle doludur. 

- Seın ne ağlıyıorsun? ... 

Çoğumuzun dilinde dolaşan bazı 
tarihi sözleri kimler söylemiştir? 

- Onların verdiği parayı inka.r 
edişine nazaran beni.mkini de in
kar edeoeğin ımuh<Ilkkak. Onun için 
ağlıyorum ... 

ÇİÇEKLERİN KAVGASI 

S.- Çekle-rln ilk milli hart-kelleri 
halll'i tarihte.- ba~ladı? 

C - Çekler, Hıriı;ti)anlığın bi -
dayetııı.de, Avrupanın merkezin - S.- l 1zaktan idare olunan "Ve Al-

.M;lletlcr muhar lbesı ısn ( 
rilen .Leypcık• muhart>besı ~ 
sürdü. Rus ve Prusya oı-dul0 • 
polyon ordularına muann 
mukavemete çal•:şıyorou. !l• 
uncu yüz yılın en kanlı mıır 
si oı.du. 40.000, Franız, 60,()(10 
ve Prusya!, yaralandı veya 
Bu muharffued.e Napolyonıın 
çuları üç günde 95.000 gülle 3 

lardı. 

KORKAN ARKAMA 
SAKLANSIN! ... 

Fransa Kralı 12 inci Lüi tarafın
dan Agnadel muharebesinde söy
lenmiştir (14 mayıs 1498). 

MAGLUP ETI'İM. KENDİME DE 
GALEBE ETMEM LAZIM ... 

Tremol, Venediklilecle Agnade1-
de harbetm4 ve gaılebe çal~ı. 
(14 mayıs 1509). General Alveaoo 
esir ohnuştu. 12 inci Lüi kendisine 
hüsnü muame!e ediieceğini söy -
ledi. Fakat Alveano Kralın sözüne' 
karşı itimatsızlık göo;terir bir ta
vır takındı. Kral kızdı, ve: •Şu he
rifin hali asaıbıma dokunuyor. Kel
lesini uçurt uvereceğim. 

Dedi ve sonra ?lave etti: 
- Mağliıp ettim. Fakat kendime 

de galebe etmeriyim ... 

BEN DE PAMUK ŞİLTE 
ÜSTüNDE YATMIYORUM A? .. 

Guatismozin, Meksikanın son 
Aztek İmparatorudur. Memleke -
tinı, İspanyollara karşı kahraman
ca müdafaa etti ve 15'22 de Kor -
tez'in emrile asıldı. Asılmazdan 

evvel, hazinesinin saklı bulundu
ğu yeıi söyleme<;i içın birçok iş- 1 
kt>nceler ypıldı, hatta ateş ü2~rine 
yatırıldı. 

Vezıri de aynı cezaya çarpıl -
m:ştı. Vücüdu yandıkça bağın -
yor, ve hazinenin yerini söylemesi 
için İmpara:!ora yah·anyo•Ju. 

Guatimozin şu ce-vaoı verdı: cNe 
bağırıp duruyorsun? Ben de pa
muk şı:lte üstünde yatrrı·y~rum a 1.> 

Bu söz müştcrek b.r t şebhüste ay-ı 
n. ıztırabı ~kcn ve aynı me~'uli
yete maruz bulunanLrın halıni i 
ifade içın tekrarla ,r. 

KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN KRAL! .. 

Eskiden Fransada Kral ölünce 
tellallar, •okak sokak dolaşırlar, 

ynei Krahn taılıta çıktığını bu söz
lele halka haber verirlerdi. 

HER ŞEY MAHVOLDU. 
ŞEREFTEN MAADA ... 

de mes.kii..n idiler. Yedinci yüz yıl- manlar tarafından umumi harp~ kol-
da Bohemyada bir devlet kurdu- !anılan •Kono lorpU• ler nedir?. 

Seniye; ilk defa olarak kıra gez- lar. Başlrında Pre}'.15 Samo bulu- C - Bunlar kumanrlansız, tay - ı 
miye gider. Kardeşi ile beraber nuyordu. Dokuzuncu yüz yılrla bil. fasız hareket eden küçük gemiler--

yu .. k "-""'a doğdu ve Çek deıvle- dir. Süratleri 4-0 mildir. B•- taraf- 1 dolaşırken çiçeklerin, rüzgann te- mAHw; -, 

tini, on dördüncü yüz yılda mer - ].arın.da 10,000 k1lo meıvaddı iıitiliı-
Bu, Pavi muharebesin.de eeir dü- siıile birbirlerine çarptıklarını gö- kezi Avrupanın ~ b!iyük bir dev- kiye taşırlar. 14-0,000 metro uzun -

şen Fransa Kralı birinci Frı.msu- rünce: Jeti yaptı. Berlin şehri de Çek şe- luğunda çelik lbir kııibkı lle sahile 
vanın annesine yz.dığı mektubun - AJ. .. Der. Ne yaraımaz şeyler hirlerinden ıbiri iıd.L Buna rağmen bağlanın- ve eileklrik ile i5Wııilen 
son cümlesidir (24 şubat 1525j. bunlar ... Birbirlerfıe k~ga ya- Mareşal Göıing, Çeık.leırin hiç !bir noktaya sevk.olunur. Boylan 8 ve-

Birinci Fransuva, kuvvetli lıir zaman müstakill lblr devlet ve hilr ya 9 metrodur. İki motörleri ve 
düşmanla kahramanca çarpışır.ış, pıyorlar... -'b=ir=m=i=lle;;;t=h=al=ind=· =e,.::y;,aı;~·a=m=a=d=ı=k9=a=r=ı "==iki='=p'=e=rv=a=n=es=ı=· =v=ard=ı=r·===== 
fakat beklediğı yardımcı k!!vvet-

~~;ı:.ecikmesi yüztlnden esır düş- T han k Yu, Aşk maceralarından 
İKBAL İHTİYARLARI SEVMEZ! May Lord' b k b. Al 

Şarlken, Meç'i muhasara e~i- •• ) mıyan ır man 
ti. Kale, genç lbir kumandan olan İn.giıltere sanayıcileriniıı en zen-
Dük dö Giz tarafından müdafaa giııJerinden ıbiıi olan Lord Nuffi-

olunuyordu (1559). Şanlken 52 ya- eı.ı çok cömert ve vıııansev"r ıbir Şimdi Amerikada Alman olarak 
şında idi. Kaleyi zaptedemiyeceği- zattır. Hayır anil$;esclerine yar- "' H " 

ni anlayınca ·ikbal ihtiyarları sev- dım.la:rda ıbulunuır. Son gelen Lon- yaşamanın güc oldugunu soyluyor 
mez! • dedi ve muhasarayı kal - dra gaıııeteleri Lordun Salföi ahme- • 
dırdı, Üç ay sonra terki saltanat 
ederek Yust manastırına kapandı. 
1558 de bu manastırda öldü. 

KALBİM AÇILACAK OLSA 
ÜZERİNDE KALE YAZILI 

OLDUGU GÖRÜLüR ... 

İngiltere Kraliçesi Mari Tudor'un 
ölürken söylediği son söz (1516). 
Kra.içe, Kalenin Fransızler tara
fından geri alındığı habt>rini işi -
tincc kederinden hastalar!Tlıştı. 

ÜLKEMİN ÜZERİNDE 
GÜNEŞ BATMAZ! 

re 100,000 İTJıgiiız lirası verdiğini 

yazıyor. 

' 

Voterkı muha.ebı-s de ~ 
olmuştur. Kani mııharc.bJer 
senesinden sonra b lar 18 ' 
tos 1870 de S 0 n Privn mulı 
sinde, !bir günde 21,000 Prııs' 

13,000 Fransız askeri öWü. -(j 
Umumi harpı~ Fransa: !." 

Büyük Britanya: 750,000, Jı 
480,000; A1manya: 1,800,000 
vusturya - Macarıstan: 1,1 
Rusya: 3,000.000; Biri ik ı\ 
rika: 55,000 nefer kaybe'lrr.J.Ş 

1914 - 18 umumi har'bindc, 
çika, Sırbiye, Romanya, po 
Bulgaristan, Yunanistan, J{:ı. 
Yeni Zelanda. A\·uır'ralya ı 
nın zayıatı dahıl o1mak · uzer·ı 
man 12,000,000 adanı ölmü.:itvô' 
harpte öleceklerin say ısını 3· 

AJ.Jaıh ıbilir... • . _..,....; 

Bunun üzerine A.1man otelinde •"~ 
narak bir vasiyetname ya:un•!f· r 
tam 1,000 İngllfz lirası bıraıı:u.tırJ 1 

nya koymuştur. 
11 

' 

Ondan sonra da odasutda baY.,, 
halde yatıp kalmıştır. Kf'ndfnt ıt" 
zaman pişiman olmuş, va~tyıetı'' d' 
yntmış, o bin İngill.z llra.sın ı d' ıt' 
baska şeylere sarfetmeyl duşu" 1 t 

İnıtUfzin kıunı bırakarak yffJ ,1. 
maceraya a!ılmı vıe aylardanbtr~ 
dlnl unutturmu!Jtur. Fakat. -.ırsı~ 1I 
yine ortaya ~ıkmı';'. Londrııdall• 
Ltırından blrlrıe yazdıAı nu·kttJP 
feyi anlatmı~hr. Diyor ki: ~ r 

İspanya Kraılı ikinci FiLpin sö
zü (1527). O tarihte İspanyanın 
yalnız Avrupada değil cenubi A
merikada ve diğer kıt'alarda birçok! 
müstemleke:cn vardı. 

Fakat ıbu veriş tarzı cıdıden n.ak
)e değer. Hasta bakııcı ürıilıormııiı 
geru; kadınlar, Londra sokak'la • 
rında, rooet ta.kırnak surl!'tile iane 
topluyorlarm](j. Bunlardan ikisi, 
şemsiyesini salbyarak gelen orta 
yaşlı centilmenin önıiuü kesmiş -
ler. Centilmen durmuş, haf.ilçe 
gülerek cebinden çek karnesini 
çıkarmış, imza'ladıktan sonra geru; 
kadınlardan bırint> verm~. Çekin 
üzerinde 100,000 irgı.z lirası ya
zılı olduğunu ve ıılıında Lord 
Nuffeikl'in imzası bulund i'r• nu 
gören hasta bakıcı kadın sev nı::c: 

zenrln bir İnglllzln on altı yaıtarın
da bir k1zı 7aıın büyük bir qk ma ... 
cera.sı l'eçlrdf. 

- Dilli Kolens dlyr tanın"'ır J 
kadın aldım. O kadar raıib("ll 11 1~ 1 

dın ki sen de ı-örst"n htmc-ıı jı: 1ı1t' 
nişanlı olarak bir iki ay oradan oraya lursun!. Bu yaz l"t("irdtflm ,., .. ,ıı' 
•ezmişlerUir. Fakat timdi zenıln İn. günlrri bana yalnız bu kadıl'.J ~~ 

ÖBÜR.DÜNYADA GÖRÜŞÜRÜZ!. 

Lützer muharebes_nde tel-likelİ 
surette yaralanan İsvc.; Kraiı Güs
tav Adolf, öıeceğini anlayınca ya
nırulakilere bu sözü söylemişti. 
(1639)-

- Tehank yu may Lord! .. (Te -
şekkür etlerim, lordum!) 
Dunıs Fakat rozeti takmayı u

nutmuş. Lord, .biraz deride göğ -
süne rozelı takan bır başka hasta 

bakıcının kutw;una ıbir &ilın at - 1 
mıştır_ 

Frio isminde bir Alman ıreııcl bu 
kula NL!.te tanı'1D.Jf, blrblrlerinl sev
mitler. kızı alarak kaçırmıştır. Kızın 

adı Valantlndir. Nilt.en Parise relmlt
Jer, orada ıabıta tarafından aranmı•
Jardır. Kız daha evlenmek yaşında de
iildi. İnll'iliı kızile Alman delikanlısı 

l'Jllzln kızının Londra 1fa:ıttelerlndı: y~- 1 rablldi. ('ıldıra. ıya sevh orurrt· ~ 
ııJden dedikodusu tazelendi. Kızın ba- kah o!.,., bu kachnın 53ye~jndt etti: 
bası cenubi Alrikaya gitmiş, orada i- Almana' n çıkarak -\mrrikl ,ı 
radtıe rah1.t. rahat J'&f&maktadır. Kızı- olahilf'cr -ni ümit e-divorudl· ...J,,I 

1 blr--
nın böyle bir maceraya sUrüklt"nm«-sl Alma;; olmak rok aiır er: t"JI ırl' 

atl;.101 çok mütee ·ir etmı,, kız da bir Anıerika yolcnlufund.l blrb .,I' 
Jki hafta btrabf'r ı:e1..diK.tf'n !<Onra ni- ı tanı!ft!H lar, Fri~· .,bndi Anıerı• 
ıan )'üzüj-ünil Almana iadt ftnıiştir. J mı5. 

l 
1 

l 
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ON AL Ti YILLIK 
Cumhuriyet Adliyesi 

KAIODN IE:V MODA 1 Rumelihisarı Luna-
9 

9 
r1 Park Olacaktı 

Müddeiumumi Hikmet Onat gaze
temize ihtisaslarını anlatıyor 

r 
' 

Yazan: Haluk Cemal 1 
\'~rın C · 

Qonuını;,,, Uınhurıyet.n 16 ıncı yıl f 
1') ıll 

ite Y ık Cumhuriyet, I!'emle -
Ve ~ <ıe. sı:hru:_wa c.er:..ı, koklü 

etrırıı . ı· 1 . leJe.e ınK ap arla uerı nem -
~ Yal açt• .. Bunu her mcv
~a· Oldugu g...:ıı içt.,..a:, ad.l sa-.g,, .,J 

bü .. .ı biı tun vuzuhL ~ göre -
Y'oruı, 

~llııııı·ırıyetten evvelki adliye -
~-'t ~.btıgur.ku adlıyem•z arasında 
•Ü . uyuk fark ar, gerek i'enen 

r ~ııı . 
v •erın çok .ığu, gerekse da -
~~~_senelerce sürüşle ilk na· 

C g~ze çarpa• ar 
ıı·.~"nhurıycttcn evvel adliyeye 
ti· t elmiş oyle davalar vardır 

' fllJıaratorlıı.k a ... liyesın. yular-

gün yeni Türk neslinin müze veya 
kü:'iphane raflarında seyrettikleri 
birer eskı ve geri muhakeme sis
teınlerıle ka;.ı.nların !l anLikal:ış -
mış şek Ueridir. 

Adli ınkı .ibımızın ıçtimai fay -
daları" teker teker tetkik ve izah 
ıçın ne zaman, ne de sahifelerinız 
muso.•tir. Bunu size bır misalle 
gösterebilirim. B~gi.n, Turk ad -
liyesindeki .mücrim• miktar•nın 

azal~ı, Türk adliyesinın ileri gö
rüş ve ta~bık edişının en mükem
mel del :idir. Cu .·huriyetin ilk y:
lından •tıbaren adli sahada cürüm 
işliycnler seneden seneye eksil • 
miş, bu miktar hele son yıllarda 
hadd. asgari denecek hali bulmuş-

• 

( 

\ 

Yeni 
Roplar, 

1 
Dekolteler 

1 

1 
.ı.ı~te • 

Vekuı Fethi Ok1arın lstanbulu bir ziyareti esnasmcıs mdddtlumumlmlılo 
beraber atuıınış bir resimleri 

~
ııı..ıtgaJ etmiş, karara bağ . .ınarna-

ıı.. d ttihayq Cumh~rıyet.'l teessıi·• 
8İlıd en .•onra Cumhuriyet adliye-

e hırk 
rnı... aç ı:cısede ıkına.. olun • 

, .. ur. 
P.~ale 

lar ı .. '• S!i"'ı.t ve t tm '1 <'- t .. r-
1.;, •rJt 

ur .ır et.le:. Ta•rr. • ma -
il; adl·yeye b ş vun.,.~nda e
olan • .ı,. ı. alcyhL<ıcL L:! ni 1 

~- ek ;ın cezanın kü. ve ına-ı 
li • oluşudu-. Sür'at e ma um ... 
,e::h~n:J' .bır hadıseck v~k'anın 1 
u~anıle karar a.i!Sındaki zamanı 
h. a, netıce, pek yer:.nde olmı· 
,,_ ıı b:r elimle değilse bile efkarı 
"4.l] ıı.n,., J 

baıt Yenin bu , ıva suç: !arı 
ile cınr:a nıüsanıa.:.a gö~tcrmeleri-j1 

ebep C»ur. 

t * .._t ~· "] Cumhuriyet müd~eiu
tıı n 
't • B. Hikmet O-a ta~ .s<)n 
Jı...ı ?ruf. içın ru.a ctl ;:n ı::iila -
g a .g d!.'rken zııın.mc.en bu:uan 

~Y•rdu,~ I t . 
1JI:ıneım.ııni1 Hİ:r<.MET ONAT 

ANLATIYO:ıl. 1 

liy~;1'-Ye~ zı dünyanın sJyııı ad
Yuıı,; e.ı arasına kattırıp bugunkü 
ten ~k ve şere!i. mev ımne geti-

'tıı, u ıokııiıpl.ırın mahıyet ve 
l;_ ·Unu bıze en saliihıyet.e an
b~ -:ı11Ccek zat; elbet yıllardanberi 

ışın 
1lıe1t,ı arasında bulunan ve adli 
le t'(j ııızınay. muvaliııkıyeUe ida

,. en.erden biri olacaktı. 
Ve b' 

bıın. ıraz sonra değerli muhata-
~illt a karşı karşıya oturduğumuz 1 

t.ır. Hakimlcrimızi:n kô.llunun ru-
huna nufuzu, acli mc.kauızmanın 
işleyiş.rde mağdur arın k nini tat-
min ve suç yapanlann da c!'2ası.-;ı 

tatb.k hususunda en iyi şartlar ve 
va:;ıta..ır temin etmekkdır. 

Kan•· 1 rımızın iç'im:ıi bü'1ye -
mıze uyacak dev mlı ~kikıere ta
bı tutul.._,..ı, bur.1.ırın ihtiva ettıği 
bazı l""...lddele.."'de yaı;Jan tadiller 
tekamü <i sürdurmeJctedir.• 

REŞİD NOMERİN İHTİSASI 

Sayın H.kmeı Onattan sonra zi
yaret ettiğim Suı:tan.ıhmet birı.nci 

su h h.ik mi B. Reşıd Nomer de 
CurIL. :ırıyet adhye~ınin kendi sa
hasın<laki Lerleyişınin enerjık 

hamlelerini tebarüz e•tird.kten 
sonra .b.lhassa meşhut s•ıçlar ka- ı 
nur .. nun Cu-hunyet od yesın - I 
de vucuıle ı:ıetırdıgı e.: <:"ıır.;;_yetli 
fayd.ıbr. sayCı ve sonra •Özü, 
Cuml .ıriyet.n 16 ınc. yıl dônu -
munden bi az evvel i das oh! an 
münie. ıt haıdınlı ma. Kc.nelere 
in.tıka! ettırcrek şur. rı soyledi: 
•- .M_nkrit hak '7Ji rr . ..:.haKe-

mell'r, da'Vc:ıt.J.rın t~r'atlc karara 

bağlanması ve net.<!elenurilmesi 
keyfiyetini bizatıhi isbhsal ettiği 
ahetle adliyemızde bu tatbikat; son 
br merhale .sayılabilir. 

1 - KQ! r !"!l b'r rop 11zcrlr.e len!r. Bu ı;ördü~rı:iz lmşak s'yah 
!Aclvert, kıl"'"'ız. veya ye,11 kor le"..A lpek'endir. üz.er! sırma renk1ı i
ile yapılır, Korde!Alarrn uçlan !l-
yango §e'<ande bol!lanır, pekle \şlenmlşUr. 

2 Yünl<ı ve kumaşın ıı:ıddı ~ - Bu sıyah yünlü rıb:ın frze-
renkle !ş!en!r, rlnde bir kaç renk yünden papatya, 

:ı ~ Deke'tenln kı'"arlan, işle- çiçeği işlen:!' ;tir. ! 
meli ve lpt>kli bir ga 'onla çevr!l!r, 
K h _,_ 6 - Düz renkli kmnaıı,ıın ya - 1 

ırmızı, sarı, I" ıvi ve slya ren,,,. 
1 er çek mckbuldC.r, 1 pılmış b!r k.ornajır sadelıği"li gi-

4 Plıse e' kl!'tlerlnln ço)?u 1 dcrrrck için ç!çek'erlc sus:eıınuş 
gen''} ve !~emeli ku§· k'arla sil.o- bir cep nAve etmeli ••• 

şıK VE oRıjıNAL eın LOz ~ 

Son zamanlarda lırik-0 blüzleri, 1 

renkli yünlerden yapmak moda ol
du. Yukarıda görülen blüzün kol- ı 
!arı ve göğsü başka başka rer.k -
!erle yapılmıştır. Arka taraftan • 

düğmeleı'le iliklenir. 
Bu blüz için: 115 gram lacivert, 

115 gram k.ırmızı yün ister. İki de 
1/2 kutrunda iğne ... Örgü, jersey 
örgüsiıdür. 

•t sa 
teııe Yın I!.kmet Onat söze ne-
~~t ~başJıyacağını kısa bir müd-

U uncı · 1 
16 Yıl g bu. 

"ıla . .' ı k.ısa bir zamanda ba-
b;r pn huyük işlerin zıhnen seri 

Gerçi, Cumhuriyetten tek ha -
kimli muhakemeler meveut idiy
se de bunlar geri ta!J:ıikatla umu
lan faydalar yerine zararlar tev
lit etmışler, bu yüzden pratik bu
lunmıyarak kaldırılmışlardı H ,t
buki bugün yeniden ihdas olunan 
hakimi münferit usulü Cumhu.ri-
yet adlıyesindeki intızama bir de 
sür'at ekliyerek en ilori bir muha
keme ıiistemi teşkil etmiştir .• 

·Açıkdenizl rde 
kruvazorl 

ima 
ri 

anar ı 
hut' omasını yaşatan Cum _ 1 
a~ /~t ~Üddeiumuırusi akabinde İşte 16 asn, 16 ıncı yılın feyizli 

ıga geçtı: ı11kı1.(rplarile ·bir hamlede yere se-
~ A · 1 C~tııh .al.iye,,. zin ıfk ınlncabı, rıon Cumhuriyetin adli sahadaki 

'-" ıyctın i.iu. yılnda yapı _ 1 iekamülü, İstanbulun bu ikı de -
nu ~eder· kanu~ıa ceza kanunu- ğerl. ad ıyeci.sın.n de ağızlarından; 
ııı.1 a~ı, !eri ve bunların rn-'-ke- d.nleı!ığimiz gibi muhakemeleri, 1 

1 ,e,rırnızde ı 3 b 1 Le ba !.ar kaüwnları, hakimleri, adli eleman-, 
•S;ı;:i m ı "I • • 1 . k 

t~ ı d _ ece ~l'!.n tuhaf hüK,m· ı ' e 'Oz ·amaştıracaK oir haılde 
lun.''

0 

Us'urları r• ~hal<H e usu _ y:k,c miş ve Sayın Vekil B. Fethi 
~. ıks '·! k Okyarın idares le halen de her yıl 

ı~ .ı .. ı .:ı .. medeni ve ce-
lııı ;•k ..vlarıınız.a her 1 ·i Kısmın daı~ ı yeniliklerle bezenen bir 

n, • rne usulu kanun :ı sa ve- ink.,.:ıf!a yükselmekte bulunmWj-
•e l:.e ' t Ilı.. · •2 r~ olunır · bu .Ki ka- ur. 

"-tUn . ' 1 -
~ 'rtı.l oz .... n~ ruh·ınu 12av ,,.yan ·-•••- ,,_, -···-· ·- -
ile e ımız• ta'bik l .. d ki Ye . a 1 e es * Atatürk~c bizim kadar in -
Y ' s kı.m ve kide bı.r tem- sanlık da öğilnsCın. 

* Kendini tanı ve tanıt. * Milletini sev ve sevdir. 

~~ ttı n.,i<z.ı ı.r • k ~ · ndan kur- * Eğ•menlik Ulusundur. 
Ur 

J\r•ık 
•'n 'Cl'Jlc. Ve cdu ur• ıJU-

•-•• •-• -···-···-·· -···-

. 
(5 inci sahifeden devam) 

bahrisini tahnô~ grıl-en Gne•ser.o ve 
Nüredberg kruvazörleri İngid-.ı: fi- ı 
lıosunu !'manda örünce şa'Ş.rdı -
!ar, k~ılar. Alman Amirali del'
hal geri çek .me~;ı ve harbi ka
bul etmemeleri emrini ,·erci Fa
kat İn,f.liz amirali Sturde ı! xhal 
harekete geçti V€ blitün kuvve
t• e Alımnn gemiJ.cr nı tak.'bc baş

ladı. 

Fon Spee, ik1 büyüı;: saflı ha~p 
zırhlısın görıince Nü ~n'>erg, Dres
de.'l ve Laypçik 1' ıiif kruvazör le

rıne kaç'p ırnrtul..!>' .ılar. en .. ini ver-ı 
di. Saat 13 te mut11iş hır muharebe: 
başlac! Saa• 16 da Sohavhors"ı;n j 
bacaları ve I:· • direği lcrıld Aıv-ı-

di: cEğer makme1er niz sağlam ise, 
kaçmıya çalışınız ..• Bir çeyrek 

sonra g~misi ı.:e !beraber denize gö
mu!rlü. Gn~iseoo kaçacak halde 
değık!ı. Saat 18 c doğru o da battı. 
Hafif Alman kruvazörlıerine ge -

linoe: Nüreıııberg"e Laypç;k hafif 
kruvazörlm İngil izl.erın Kent ve 
Kornval kruvazorlcr! tarafından ve 
t rulı. Yılınız Dresdcn kruva<orü 
kaçm:ya mm·qfü.k odu. Fa:kat o .i>.: 
ay.arca hiıli adalar ve Şlli sahilirın: 
tehlikel. g. çirlkri arasında dolaş· 1 
tiktan soara 13 mart 1915 tc Kent 
w-"lısı tarefınrla.'l ba.ınldı. 

Bu "urctlc, mıthr.:;a~J•:n bida
Y€'irulıenberi açık dMızlrrdc do -
la:;an Al~a" kruvıızö:lerın faa· 

ral 3jl(.'C, Gne>Seno'ya şu emri ver- Jıye•ı "- ayet 'bulmuş ok! ı. 
1 

Faydalı Öğütler 1 -----------""'- j * Keten örtüleri, elbiseleri ü!ü
lemezden evvel hafifçe ıslatmalı -
dır. 

* Odalarda bulunan büyük yap
raklı çiçeklerin yapraklarını sil -
mek için su yerine glisenn kul -
lanmalıdır. Bir bez parçasının Ü· 

zerine biraz gliserin sürmeli, yap
rakları bununla temizlemeli. Bun
ları hem parlatır, hem de tozdan 
muhafaza eder. 
* Derrur üzerindeki pasları çı

karmak için limon kullan<'ır. Fakat 
limon sürmezden evvel, paslı yerini! 
üzer; ne bir parça tuz dökülürse 
daha çabuk çıkar. 
* Muzları ka l'iyyen buz dola- ı 

bına koymamalı. Zira bozulur. * Balık alacağınız zaman baş ve 
şehadet parmağı'1ızla sıkınız. Eğer 

parma"mızı gevşe'ince etı eski ha
lini alL'"Sa tazedir. Parmağ rızı bas
tı[ nız yer çukurca kalr!ı m. ba
yattı. Taze balı:kların gcı· eri par
lak ve kulaklarının rengi kir -
mızı ol~lr. * Çok buzlu blra lezzetini de
ğiş'irir. Güneşe maruz bı ak.lan 
da bozulur. 
* L. 'lloriliın J<.ıllanmadan ev

vel sıcak suya koyar, beş dukika 
kadar bırakırsanız çok su ver r. 
* Yum•ırta ak•"ı sarısından n- 1 

yırmo:k için kolay b r u•ul. Bir 
ha,.... ı •ın üzerine küçük bır süzgeç 
k ıyunuz, yumurtayı k"ı.noz. &--
yazı bcrd2fun tçerrsine akar, sa- 1 

rı:sı da ıf'..:zg<'cin üzeri"de kalır. 

• • 
Çantalar 

Tuavleti yere eştin~ce çantalar:ı 

da d~ğiştirmek lazım'iır Bu,..un 

için çıık para sa.rfetın"-}"niz. İşte 
guze~ ıkı çanta mode!L ~ .. !Jahar 

elbiseleri'e kul •r•lır. Y1pılması 

da k~ yd r Lacıvert, bey2z, .Kah

verengı güdcrıden, veyahut gurte

riye benz.y n kuma~'ırdan yrpılır 
İçerisine kal:nca bir astar veya 1 

mukavva kon•1duktan s=a ipekli, 
bir kumaş •kaplanır. 

Üstteki çantanın boyu 20X22 

san~irnd.r. Aşağıdakinin de 20X26 

bunları evve:a bir kağıt üzerine 

çizdikten, prova 
yapmalıdır. 

ettikten sonra 

Halk opereti 
Mahmut Yesarinln «Kadınların be

iendiii> bmiodekl opueU üo r-Un

denberl Beyoğlunda Halk Opereti 11-

yalrosunda (eski Çaflıyan) U!1ru>ll e

dilmektedJr. l\.lahmuı '\'esarinln ince 
nükteleri, on dört kişilik st'('llmiş bir 

orkestra, Celil Süruri. l\lehmet İbra
blın, Tatu l'lbl ve difer t:ınınmış ve 

halkın çok ı-evdiii kudretli arlbtler 
bu opereti hakikaten canlandırmakta

dırlar. Memleketin en bu,yi.lk ihUya

ClDl temin etmek lchı bibük bir fera
ptle çalqan Halk Opereti heyetinin 

elinden gelt"n hiçbir fed;ıki.rlıfı ek.~lk 

etmediği. bütün varlıiını tösterdiil 
tiyatroyu, dl'korJarı, diğer htitün ter- 1 
tibah görenlerin duyduğu haz ve mem- ( 

nuniyetten de pek iyi anlaşılır. \ 

Yedi klşlUk Jllacar balesi bllhama 

takdiri eelbetmekted.Jr. Ut-yet bu se

zonda Mahmut ı·eurı, Yusuf ~ürurl 

\'e dlğ'er muharrirlerin trUf rserlerln

df'n ba ka birkac maruf l('rcume eser .. 
de ~kdlm edrc ktir. 

Amiral Vasıf, Alman 
Kararını Nasıl 

Amiralı Soşon'un 

Önlediğini Anlatıyor 
Bu 

Yazan: RAHMİ YAGIZ 1 

. Amiral Vasıf; beden uçl~ı ilı- J 

tıyar bır ağzın seyr<>k, k .. f!ıi dış
lerini andıran Rumeiihisarını par
rnağile işaret etti, sorcıu: 

- Bunun başından geç<>nleri bi
liyor mus.ın? 
Güıdum: Ber.• bu kadar cahil 

görüşüne içerledim amıra•e cevap 
verd m: 

- Tarihe o kadar lilı:a;·d deği- j 
lim paşam! 

- Peki.. Soyle baklım .. 
- Bunu; İs'.anbulu zapteden Fa-

tih 'Kincı ~chmel, Bizans İmpara· 
-0rluğuna Karadenizdekı F • 
hükümeti~ n den:zden yarıLır .. nı 
önlemek iç:n fetihden evvel.. 

Amiral bir el işaretile sözümü 
kesti: 

_ Hisar lıakk ".da a~ •. klopedık ı 
malül""a .stcmed;.rn .. Bu söy'edik
lerin benim sualin•e cevap olaMaz.ı 

• 

denız ku:übü yapmı;k karan •• ver
dik. Şımdı bu Hisa.- rang, nezar2te 
aitse oraya resmen bu tıLbi bil
dirin. S'ir'a•Je işe < lamak ıstı -
yorum. 

A.man Am' .·n!.niıı _,ayet ıabii 
bulduğu ve vertl. zah.ıt be ı şaş
kınlığın son haddı. e çıkarır ştı.. 
Bu olacak şey mıydı? !stt bulun 
rethıne aıt ı.ıymet.i t r ı.ımh ve
sikası halinde duran bu eski eseri 
yık ırmak, Boğaz1ç de Laşka boş 
yer yokmuş g:bı burada b r lüna
park kurmak değJ benı, hız , t~rihl 
bıle ayak~andırmagıı kışlcrtacak 
sips,vri bır fıkirdi. Acele cevap 
bckliyen Amiral. nasıl nUatacağımı 
düşünmek için baştan ;'1'\·ma hır 
karşılıkla sözti bağiadım: 

- Galiba dahLiiye nzaretine ya
hut maliyeye aıt~ir. !yı bilır:iyo -
rum amma öğrenirim! 

1 

Alman amlrall Bofann doyum olmayan ~urar.ıa kat'11 denb kulubünde 
keJil c-atacaktı 

Fisarın t.şınd.ın g çrn!cr çok ur. 
Brn, 1915 tc (sır n 1: '".rıye ne-
za. -et ... rr.ust '" rı Uteu bı nlardan hır 
ıQ ... 'e ş hi. oLlum. Zorla ön' · 
yc.ıııld ,.m bır vak'a saye ınde bu·• 
._ .ın şu Bısar yı!'.e burada bulunu-! 
yor .. Ve_ Ec.ıad mız n vUkscl;ş yo
l·.: .d~ szrfra :Jer, r, ıyret" b~r nü
mu' .esi ha;ır.de. tar hi bır abide 
~eu~ni n:uhtfaza e .vor 

Am;ra' dı:ırlu .. Göz bebekle!'in
de m- ı' '>;.ı hac! ye • '. ol -
c'. ğ1i gün.erı. :iİİlur~lüğu";.. be • 
lırten bir !':'ana ışıklandır ::-ak an
lattı. 

- B .. yük harbe çok t lıd bir 
e.,...ri va~-. ile gir'Diş, bu ani ginş n 
baskm tarzındaki vak'a.anle büs 
bütün şa~ rmıştık. 
İtLhad ve Terakki namına icrayı 

Mi.küme! eden üç bas. Enver, Ce
mal \'e Talat paşa.Jar gerek askeri, 
gerek ioari ve s'yasi rlıalardaki 
:ktdarı müttefikkrirnlzden A!man 
rical_ "e ,,.ermi~'<'rdi. 

Dona mouın baş.na Alman A -
r:' ;rali Soşon k~manJa t"yın ed ]. 
"' -, or lu da hemen hemım Fal
k~rı.,.ıyJ:'., Liman Fon S4nliers, }v1a
ker wn gibı b;•kaç generale verL
miştL 

Bah ]C. N a4ırı Cc md paşa, ayni 
za- ırda 4 neti crJu 1 ...... m•n~an.
!1 'lnı c:.J cL. _ •utt Jı,: \Jrı.fu 
merkezi o". Şa~c.J 1;,. _nuyor, 
nezaret ışle n tam men beL rn o
muzlarıma yük eti:.yord 
Harbın ilk •ki seJ'eSı"de dnnan· 

ma kumaııdanl• 1ı yapan Amiral 
şosun ile vazife icabı sık s ı< temas' 
ederdim. Günaşırı Amiral Knsım
pa~daki nezaret dıvanhancsine 
uğrar, doğru yanıma çıkar her za
man da a'elacayip bir fikirle hay
retten ağzım! ~ir karış açtınrdı. 

Donanma Istınya ve Büyükdere 
civarındaki demir mahallinde bu- / 
lunduğu ve Çanakkale muharebe
lerinin en kanlı sa!haları cereyan 
ettiği günlıerdey:iz. Bir gün yil'e 
Amiral nezarete geldi. Benim oda-' 
ma çıktı. Karşıma f(CÇti, oturdu. , 
Oturur o'.urmaz da hiç bekleme -
diğim bir sualle yine beni derin 1 
bir hayrete düşürdü: ı 

- Hisan' ara hangi daire karış:r? 
Suainin bende uvandırd;,ğı hav-1 

relin fevkaladeliğile cevap yerine! 
bir so~u da ben yaptım· 

Hangi hisariara? ' 
- Boi'<aziçindeki Hisarlara Ru-

mel isarına. ' 
Niçin soruyorsunuz Ar!ral? 

Şo=•m beni hayretten ha)Tete 
düşiire!l bir ifade ile izah etti: 

- Donanma zabitaniıe iki sene 
!!'.Te' Rume'ih•sarını gezdlk .. Man. 1 
z2rası çuk gÜU'l. Yeri de donan
manın derr'r mahalline yakn ve 1 
Rn~az•n en 'llutena l:ıir köşesinde .. 
Bıırtyı "<'Zerken talıiatin güz<'lli - ı 
ğil" gözlerim:z kam~ıyor, Hisa
rın harau, ver yer tnş yığınlari'e 
mc '>c' 'kşt rilmış içi ruhumuzu 
üzüvcrdu 

Dönüste zabillcrle bu hususu 
k ,•u <. His2rın bul!ün irin m v-
cudh et. bir !avda temin c•,..ıv ır. 
İs:anbu'd' b:~ de d z k lii"ü 1 

v k B l gPn < sJhavı J 'r. ıark lıa-: 
lir<' k<:ıvm21< k·vı k ~ nı <la bir , 

Dewm. Soşc.:ı b.raz d.ıha c urdu, 
<....c -n be .~, J;Qhsctıı. Gıd<!rke:?. 

teuar ıcnbıh eıl : 
- Her • .ıu nezarete de ~ ... r'a le 

t~z· ere ) az.n. Şu iŞi ça )L~ K ~ upO.. 

1 m! 
Aradan birkaç -ıl 11eçlı .. So on 

her g-.ın bır vasıta ıle cevap is• ıyor, 
ben s1kış ır y~ d Hatta, mumı 

kararg:i>ıın kumanJ2.lllari.e de bu
Lu. kvıı..ışrr.uş, oruar Ua rr.usa.t v~ 
muva.ük cevap vermı~ er .. Amıral 
iı.i (oldu) s ;.a b-i;- .ş g 'Jı ·~e 
"ış amak uzre r~ formaL;c'lın 
ikmalt.,.., ıstıv Jrdu.. 

Bereket vers.n, o günlerde, Bah
rive Nızırı S.k lı ~~a. Pll!la bu
raya ge..mıştı. Sason ona da bu 
fikrını benaen evvel açm.ş, paşa 
bir cevap verrnemiştL İşı bır kere 
de nazıra ben anlat• ım. 

- Efendim, ded.m, Rumelihi -
sarı tarihi abıde.er :r.ız ~ kıy metl 
fazla olan:arırrlard r Bunu yık -
tırmak, burayı z ku ü~ü ve 
Lünap.rk yapırak tariLn b .;;'!' •a: 
kazma i o cehale im izi, ecd ıd cır
m 'sız. ~-mız. ~ 2ımakla b rd r 
3oşon, ker.Ji me:.. kketı, kendı ma
l o.mad i;. ıç H ar> bo e t .r 
fikte k~rh 'l ett •. ebı....r. F K l bız 
t.u..,u ytpt 1r"l ...... 'lY'Z! 

M rr "' l:>ahr ye l'Ulfl m-kul 
bır ad~mdı. B n ı dınk i. Fıkr J 

iy.ı tu u, g· t: ~en b ... n ~ 

- B:r tezkere ıle buı: ' 
lamıy.ıcagını donanma Kumar a • 
n - a bildir. H.s.:ır"1 tamır, ıçır de 
bıraz gayret gc.st.r. 

Emriui verdi, ayrıldı. 

* Suşon kend_sine gönde~'e r · 
zaret '.ezkeresinde isteğinın re ni 
görünce fena l-alde kızmış 

- Bunu yaptıracağım' 
Diye haykırm•ş.. Fakat çok «eç

mcdi, Amiral bu işle uliraşırk '1 

bir güu ı\lrnan umumi kara. fı ... 
hından teblığ edilen bir emirli' Os
manlı donanma kumandanl•li r -

dan avrıldı.. Yerine Amlra Fon 
Pl!'loviç donanma kumandanı o du. 
Hisar da böylelikle yakayı kur . 
tardı .. 

Amiral durdu .. Dudaklarını çer
çeveliyen ince bir tebessümle an
lattıgı had:Seye son cekerken b'r 
e'.ini göğsüne soktu. Bakıskr:nı u
zakta ihtiyar bir aPzın seyrek, küf. 
lü dLotler:ni and:ran Hisar bede~
lerinin uçlarına mıI'ladı_ Aminl
lil!i zaman:nda Z!rhl·'ann kumanda 
köprüsünde bir haro idare ediyor
,...uscasına bir jestle uzun uzun 
Hisan süzdü, m:r-~dandı· 

- İste, H .sarın başında" geçen
lertle-ı birL~ı, ve en teh! k lisL 

ffç sesimi cıkarmada.ı dinledi
ğim bu hi'ı.dL<e b·na 1914 u ve bu 
y•lda yapı.lan tetkiksiz ''e ter Kidsiz 
anlasmaları l-a'•rlattı. Dost'uk hu
dut'annın kabu: <'tmediğ' bir laü
balilik'e abidelere uzanan dC>s' e
• n •r büyüıı. } arµte muvaffak çı
k• le r~·ele. 0 uz tacaii -:ı düşün
r n_ ~ ağ.rlıg e t.:y1crim diken di
ken oldu Silk .,,-li~. Hal· gözleri 
li:s2~~ mıhlı duran Am ~le söv
luvorn- m g ı kc ı kcnd mi 
tesel' c"İım: 

- B ; -:k gecm ş .:ı ,un' .• 
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HOLANTES BANK ÜNI N. V. Istanbul Şubesi 
30 Haziran 1939 Tarihindeki Bilanço 

AKTİF 

KASA 
KUPONLAR 
DAHİLİ MUHA:B.irR BANKALAR 
HAR!CI MUHABİR BANKALAR 
REPORLAR 
HAZİNE BONOLARI 
SENF.DAT CÜZDANI: 

Vadesine 3 ay kalan: 
Vade.ıine 3 aydan fazla kalan: 

TL. TL. 

48U8J.80 
35.323.21 

1.341.937.69 
265.50 

l.49"2.51121 
83.520.18 

699.717.14 
516.505.01 

ESHAM VE TAHVİLAT ctrZDANI 
Borsada kote olanlar; 68.750.-

2.-

68.752.-

Borsada ko•e olmıyanlar: 
AVANSLAR 21.742.33 

Esham ve tahvilat mukabili avanslar: 
A) Borsada kote olanlar: 21.742.33 
B) Borsada kote olmıyanlar: 

Başka avanslar için Jutfen •Borç-
lu Hesabt Carilere• müracaat edi nı.z. 

BORÇLU HESABI CARİLER 6.087.033.75 
Açık kredi; 668.752.06 
Ke.falet mukabih: S.049.315.55 
Teminatlı: 2.<WB.966.14 

KAıBULLERiNİZDEN DOLAYI BORÇLULAR 13.1.582.05 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 466.76 
~ MUK.ABİLİ AVANSLAR 

MENKULLER 

GAYRİMENKULLER 
İL_!{ TESİS MASRAFI BAKİYESt 
NAZIM HESAPLAR 

Makineler. 
Kasalar 
Tesisat 
Mefruşat 

10.30&.67 

289-83.69 
10.745.425.98 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 k• alınabilir. 
- • Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. • 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Emniyet Sandıiı borçlularından İsmail miras ·ılanna ll&n yolile son teblil: 
Muriainiz sallıJmda Guı.üm ile biribirlne müteselsil kefil ve mütterek 

borçlu maille ve 20789 hesap No. aile Sanrutımızdan aldıkları 1550 liraya 
ka111 SuJtanwJlmde Cıratınarnza mahallesinin eski Sakızaiacı yeni Bodrum en 
yeni Hilscyln Remzi sokağında eakl 34 Mü. yeni 31 en yeni 28 No. lı kirgir ev 
ile ayni mahallede halen Alinaki sokağında eski 34. 34 Mü. yeni 25. 27 No. Jı 

bahçeli dljer klreir bir evi birinci derecede lpotelı: etmlj idi. 

Vadesinde ödenmediğinden 20/4/938 tarihinde faiz vıı kumlsyon ve diğer 

masraflarla beraber borç miktarı 1678 lira 71 kuruıa varmıştır. Bu aebeple 
3202 No. lı kanun mucibince yapılan takip ve açık arttırma neticesinde yalnız 

mezk:Or en yeni 28 No. lı gayrimenkul 2300 lira bedeUe talibine muvakkaten 
ihale edllmlJ ve bu bedel Sanruiın alacağına kafi geldiğinden diğer gayrimen
kulün sa~ı &eri bırakılmıttır. İşbu ilAn tarihinden itibaren bir ay içinde 938/ 

798 No. ra ile Sandığunıza müracaaUa borç ödenmedltl takdirde kat'! ihale ka
rarı verilmek üzere dosyanın icra hlkimliğine tevdi olunacağı son ihbarname 
makamına kaim olmak tlzere ilAn olunur. (8962) 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdiriyel hizmet otomobilile motosikletlerde kullanılmak üzere satın alın

ması müdiriyet ve hizmet otomobili ile motosikleUerde kullanılmak fizere satın 

alınması açık eksll\meye konulan azı 15000 ço:U 20000 lılrc benzlnin talik 
ıruretile ihale günü olan 23/10/939 tarihinde talip zuhur etmediğinden eksiltme
nin bir ay zarfında pazarlıkla .intacınakarar verilmiıtir. 240 lira teminat akçe

lile isteklilerin 23/11/939 Perşerribe günü saat 15 de müdiriyet binasında kurulu 
komisyonda ve 12rtnameyi görmek için de Ş. 3. Müdürliltüne müracaatları. (8959) 

l\o. 128 Yann l'lf. SAMI KARAltL 

Haliçte Türk Gemileri Mancınıklarla Kale 
Duvarlarını Temellerinden Sarsıyorlardı 

Amiral !lamza Bey !evkallıde cür'et
Jdr cesur bir deniz kahramanı Jdi. 
Düşman donanması Galata surla

rmm ve ""lerinin Mhillerine sığın -
clıkları ciheUe Galata tepelerine yer
leştirilen TlJrlı: toplannın ateşinden 

masun kalm11larru. 
Hazreti Fatih, bu gemilerin imhası

nı kat'ıyeUe karara aJdıtından ne yap
mak llzım geleceğin! mütaleaya ko
yuldu. Ve. nihayet endirekt ateş e
debilecek havan toplarını fcat etti. 

Padişahın icat ettiği toplar aşırma 

endahl ederek &ahlllere sığınan düş -
man dcn:ınmn ını b:ıtıracakh. 

Sultan 1.-!ehmet. havan toplarının 

re .mlerln~ çizdi ve rr.Uhcn lere ver
di. T"'p1ann çizdi.;:i reslmler mucl -
bi:ı.ce bri an evvel dök"Ulmcsıni de ira
de elti. 

Milhendlslo-, topları döklüler. Bu 
tapı C. lata \epe31ne yerleı;tirılct. ve 
muva!fakiyeUi atıalarile sahillere sı

tınm~ olan düşman a:emtlerfne açınna 
endahtı yaptılar. Bu suretle, havan 
toplaruu lcal cim~ oldu. 

Arlık, İstanbul felırl lıer taraftan 
ateş albna olınnuşu. Gtte gündüz 
surlara hQcum olunuyordu.. 

Yedi hatta o1uyor )dı k.l. k.J.rn lar:l
fından muhasara ameliyatın:\ şiddetle 

devam olunuyordu. Bu tarııfla dört 
burç tahrip edilmişti. Topkapıda v3.si 
bfr &edik açılmıştı. Türle ordusu kale 
surları enkazile yarı yarıya doldurul -
muş kale hendeklerini işgal etmişlerdi. 

Haliç tarafından ~ehrin surlan al
tında bulunan Türk gemileri mancı
ruklar kullanarak kale duvarlarını te
mellerinden sarsıyorlardı. 

Yedi haftadır bll fa.sıla karadan ve 
1 denizden hilcum eden T kler Cebali 

(Cıbali) ve Odunkapısı taraflarının 

burç ve barl..!a mı kı. erı gediklemi~~ 
ler ve tat-rip eln ,alerdi. 

TopK:apısı tarafında nçı n k.ıle ge
dikler'ni kapamak ı:çln di.ışman tarn
fından dökülen rınloz Tt. klerin lehi
ne olarak 5Ur etrafında 'hullJlan su 
hendek erini kapatJyordu. 

Türkler, g<:"ccJeri, molozlar üzerin -
den hucun ediyor, dilşmanla boğaz 

boğaza cenkediyordu. 
Rumlar, ıehir dahilinde buldukları 

molozlar\ ve taşlan gedikleri kapa
mak için durmadan taşıyıp yığıyor -
larru. 

Türk toplan beş on gün daima bir 

SERMAYE 
İHTİYATLAR 
MUHABİR BANKALAR 
MEVDUAT 
HESABI CARİLER 
TASARRUF TEVD1ATI 

Vadesiz· 
Bir ay kadar. 
Bir aydan bir seneye kadar: 
Bır seneden fazla: 

TEDİYE EMİRLERİ 

PASİF 
TL. TL. 

1.000.000.-
22.949.94 

1.348.937 .29 
480.340.81 

1.944.911.53 
3.279.112.91 

1.912.873.26 

1.292.11 J.90 
74.127.75 

SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 

638.87 
2.885.254.58 

UZUN VADELİ İSTİKRAZLILAR 
TAHSİS EDİLMEMİŞ KARŞILIKLAR 
KABULLERİMİZ 
İTFA TAHSf.3ATI 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER VE KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 175.290.65 

107.989.40 KAR 

10.745.425.~ 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlüfü ıuabatile karakolların teshin! için açık eksiltmeye ko

nulan ıw 150 ı;oiu 200 ton kok .kömlirün lalik suretue ihale ırünU olan 23/10/939 
g11nünde de talip çılanadıJmdan ekslllmenln bir ay zarfında pazarlıkla intaona 
l<'rar erilınlJlir. 

İsteklilerin 330 lira muvakkat teminat akçeslle 23/11/939 Perııembe günü 
oaat 15 Jlfüdiriyet blnumda kurulu komisyona ı;art.nameyi ıörmek için de 
Ş. 3. Müdürlüğüne münıcaaUan. «8958> 

İstanbul birinci ticaret mahke
mesinden: 

Yorgi Va,•ani varislerinden ka
rısı .Sofya ve kızkardeşi Anastasya 
tarafından Abut mirasçıları aley
hine Krcdilyone Bankası namile 
maruf hanın kalörifer tesisatı be
deinden murislerinin müteveffa 
zimmetinde bakiye alacakları bu
lunan 1700 liranın tahsiline müte
dair dava tahkikatında KandiNide 
Göksu caddesinde Abut yalısındP 
mukim M. aleyh mirasçılardan 
Sammimenin Mı.sıra gi.derek ora
daki ikametl(ahı ve !stanbuhı av
det edip etmediği biinmediğinden 
kendisine dav@tiye tebliğ edileme
mi~tir. 

Tahkikat hftkimi işbu teblii?in 
ian yolu ile yapıbnas::na karar ver
m~ ve tahkikat 7 /12/939 per -
şembc ııünü saat 15 e bırakılmış
tır. Tebliği Jazım gelen davetiye 
mahkeme divanhanesine asılmı~ 
olduiiundan mumailevhanın o gün 
ve saatte mahkemeye ıtelmesi lü
zumu bu ilan ile tebliğ olunur. 

(21418) 

Bolvadin iera memurluğundan: 
Bolvadin b:ızinei maliyesine borçlu 

İshaklıdan İsmail ağa oğullarından 
Feyzi oğlu Mustafa ve İsmail Hakkı
nın tahtı tasamıfiarında bulunan na
hiyede evvelce ahır halen sebz.e bah
çesi olan 300 arşın miktarındaki mah
cuz 400 lira muhammen kıymetli gay
rimenkulün 5/4 hlss.,.i 2004 sayılı ka
nuna tevfikan açık arttırma sureti ile 
satılığa çıkarılmıştır. Birinci açık art
tırması Bolvadin icra dairesinde 24/ 
11/939 tarihine mü.sadif Cuma günü 
saat 14. den 15 kadar icra edl1erek en 
<;:ok arttıran& verilecektir. Şu kadar ki 
muhammen kıymetin % 75 ini bul
mazsa arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 8/12/9~9 tarihine müsadif 
Cuma günü ayni ııaalte icra edilerek 
en çok arttırana ihale edilecektir. Satış 
peşindir. 

Arttırmaya iştirak için muhammen 
kıymetin % 7,5 nisbetlnde pey akçesi 
veya millt bir bankanın teminat mek
tubunun ibrazı mecburidir. Arttırma 
şartnamesi 3 numara ile her gün açık 
olduğundan fnzla malUmat almak isti
yenlerin bu numara ile memuriyeti -
mize müracaatları l14n olunur. (3) 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ltletmo u. idaresi 116nları 

1..--------~--------------------~------------... ~·----Muhammen bedeli 10500 lira olan 30000 kilo kalafat işleri icin % 97 ~iyette 1 -

1- GENÇLİK 
2- CÜZELLIK 

3-SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let müstahzandır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu
susiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buru uklukların 
teşekkülüne mani olur. De
riyi gen<' ve gergin tutar. 

2 - .KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Genişi 
mis mesamatı sıkıştırarak 
ciltteki pürtük ve kabar
cıkları giderir. Çil ve leke 
le~i izale eder. Teni mal 
ve şeffaf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. Cild 
adalesini besliyerek kuv
vetlendirir. Kuru cildler 
için yağlı, ve yağsız cild
ler için yağsız hususi tüp 
ve vazoları vardır. 

1357 Hicri 

1 
1355 Rumi 

Ramazan 1. ci Teşrin 

15 15 

1939, Ay 10, Gün 301, Bızır 176. 
28 Blrlnclle\rln CUMARTESi 

Vakitler 
Va!Sa ti Ez" ıt 
~•. da. s '· ria. -Gıineı 6 26 1 15 

Öğle 11 58 6 45 
lkındi 14 51 9 38 
Akşam 17 11 12 00 
Yatsı 18 43 1 321 
İmsak 4 47 11 34 

TAK Si M'de --ss-1 
KRiSTA 
SALONU l\tÜDİRi YETİ 

Bayan SAFİYE'yi 
Cumhuriyet Bayramının ikinci gecesi 
sayın halkımıza dinletebileceğini müj

delemekle bahtiyardır. 
Kıymetli san'atkarımıza memleketin eıı 

güzide SAZ HEY'TI refakat edecektir. 
Cumhuriyet Bayramı münasebetile sureti ma.lısusada Ankara ~~ 
yosunda Konser vermeğe davet edilmiş ,olan değerli san'~t!'.., 
mız, 29 T. evvel akşamı Radyoda ve 30 T. evvel akşamı da mu<~, 
semizde okuyacak ve ondan sonra konserlerine her ge<:e de'\"

8 

edecektir. 

Ayrıca Macar Kadın Orkestrası 
ill-ııiı Varyete ve Balet numaraları. Tel: 40099 ,....-1 

Müttehit Ermis - Emniyet • Kartal 
Konserve Fabrikaları T. A. Ş. 

1 LAN 
12 temmuz 1939 tarihinde toplıanan fevkalı6de umumi hey'et lıW 

Liınaında Şirketin halihazır 12 hlsııe senedinin 1 yeni hisse sene
di ıle ve haılen hfuniline aid müessis hisse senetlerinin nama nııı· 
harrer senetlerle tebdili kararl~ınlinıştır. 

İşbu karar bu kerre tasdiki llliye iktiran etmiş olıduğundan hlS· 
9edarların ve müesssis hisse seneUeri hamilleri.nin bu suretle se • 
netlerini tebdil etmek üzere 15 ikinciteşrin 1939 tarihinden iti· 
baren Deutsche Orient bank A. G. Dresdner Bank Galata şube
&ine müracaat etmeleri ricıı olunur. 

külçe kurşun 9/11/1939 Perşembe günü saal (15) on beşte Hay<larpaşada Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı :ıarf usulile satın alınacaktır. •••••••••••••••• 

1 Kanunusani 1940 tarihine kadar iade edilmiyen senetler tica· 
ret kanununun 397 inci maddesine tevfikan şirket tarafından iptBI 

edilecektir. 
Bu ~e airmek istiyenlerin 787 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu

nun tayın ettiği vesikalarla tekli!lerin.i muhtevi zar!lannı ayni gün saat (14) 
on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
B~ muharriri 

ETEll İZZET BENİCE 

Bu işe ait şartn<tmeler koml~yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8829) Son Telcraf l\latbaası 

hedl'fe ateş edoyordu. Bu hedefi döğe, 'r.F.~!~~==::; 
döğe t:ıı gilllele-rtn gevşet!..U ten sonra / I 
büyük t.oplaro ateş emri veriliyordu. 
Yanardağ paUamıa gibi atılan bın ok
kalık. tas gülleJer btrer mücessem z.el
zele gibı orblı yerle yeksAn ediyor
du. 

Mayısın yedıncı günunden itibaren 
hücumlar den:ı.:c!cn ve karadan şid -
detin! arttırmıştı. On allı mayıstan i
tıbaren cHepdemot ve cVelnkerıalar> 
Jstlhkamatı Uz.erine llğun hücumları 

ı yapıldı. 

İmparator Knstantin, bu hücumları 
Rwn ateşi vasıwile tardctmege mu
vaffak oldu. On dokuz mayıstan sonra 
hi.ıcwnlar fevknlüde aiddellendi. Kale 
bedenleri Türk topçusu taratından git

tikçe sarsılmaia başladı ve bir hücu
mu kat'inin vukuu anı gittikçe yak -
taşmakla idi. 

Padişahın, inat ve L<;rarı imparator 
Kostantini şa~ırtmıştı. i tanbul, tarihte 
böyle bir muhasara gOnncmişli. 

İşle bu sırala.ı:cla yanı muhasaranın 

ellinci günC. Hazreti Fatih, muhasara 
muharclJesiIUn baslıyac::ıgı sırada im
pnrntor kaleyi teslinı tekli[ etmış ol
duj!u gıbl bu sırada dahı bir hayli mü
ıaadat ile k ley test n etmek ve hıç 
ol-:naz.s<:ı krucnin daha çok muddet da
yanıp d.:ı.yunanuy cağını ar cırnak için 
inıp~ratur nezdıne bir murahhas a:ôn
denneyı füşOndu. 

Du, Fa• :un imparatoıa sor teslı.n 

lcklı!i !dl. Padişah İsfendiyaroğlunu 
murahhas olarak gönderdi. 

İrlendiyarotlu eüya kl, FaUh tara
fından gönderilıneyıp Run1ları tesahup 
ve h-rnaye zımnında bızzat kendisi 
imparatora müracaat etmiŞ oldu. 

(Deı;aım ı;ar) 

Bu adam sahJ.den bana tutkun. 
Saat üçte telefon etti: 
- Nasılsınız. hammefendi? .. 
- Daha şimdi kalktım .• Siz nasılsınız? .• 

Dedim. 
- Şimdi cMectisi vükela, ya gidecektim de, 

bir kere hanımefendimizin hatırlarını sormak ve .. 
Saıbaha kadar sizi rahatsız ettiğim için tekrar iti
zarlrımı arzetmek istedim ... 

- Neden? ... 
- Hayati Beye yemeğe da"lefüyiz!. 

Cevap vermedi. Ve .. Gfüılerin.i büyülte büyül· 
te y·ne uzun uzun bana baktı!. 

* Aman bu adamlarla meşgul olmak, onları diı:.-

le!T'c k, onlarla. alay etmek öyle hoş .. Öyle n~ş'eili 
şey ki.. 

Simdiy;,e k.ıdar belki bana yüz, iki yüz erkek 
aşkından bahsetti, kur yaptı, 

- Giiulsiniz ..• 
Dedi, 
- Seviyorum!.. 
Dedi, 
- 3izln için ölüyorum-..• 
Dedi, fU oldu, bu oldu; fakat bunılar gibisine 

hiç rast g<'lmedim. Başta Hayati Bey olmak üzere 
avukat olsun, doktor olsun, Şeyh zade Mithat ol· 

sun hepsi teker teker ve bir arada dehşetli lı-0şu
ma gidiyorlar. Yarı komik, yan aptal, yarı kovar· 

da, yarı bön, yarı elegan, yarı yontma cınsten a
damlar. Konuşmaları, ilanı aşk etmeleri, bana kar
şı münasebetleri her seyleri bamb~a. Halbuki, 
hiç te böyle olmamaoları li.zrm değil mi? .. Her gün 
Şışlideler; her gün salonlardalar, her gün bir ha· 
nıme!endinin dave.tindeler. ıBuıgün de Rifat Şükrü 

telefon etti. 

- Harumefendiğim, bendenizi hatırlamış ol -
ıınanıza pek minnettarım. 

- Estafurullah.. Bilakis sabaha kadar bera -
ber olmamızdan çok memnunum!. . 

Cevı;.bını verdim. Arkasından ilıemen yine ce -
saret buldu, galib.a bir sarhoşluk, yorgunluk filan 
anında alınnıış bir söz o1masın .. Diye tekrar etti: 

- Akş.ım yemeğini ne günü için emredecek -
siniz efendim? .. 

- Şartlarımı unutmadınız değil mi? .. 
- İfa bile ettim efendim!.. 
- Bilmiyorum. Benim için mu avyen bir gün 

yok. 
O halde bendeniz size haber veririm ... 
- Çok iyi olur. Bir gün evvel telefon edersi

. d ğ"l "? nız e ı mı. .. 
- Hay hay hanımeiendici~. Emredersiniz!.. 
- Müsaade ederseniz yemeği Tarabyada ha -

zırlatayım ..• 
{Devamı ııa~) 

İDARE MECLİSİ 

ili 

ANKARA HAD\ ostJ 
Saat 
17.00 Açılı C\ltıhtlif ctllh.•rdC •• 

non. ) j,tikloll ~!arsı. 
17.10 1\füıtlt (Dans \'e nr.,'eh rııii· 

zlk - Plik). 
1
. 

ıl' 
11.30 Cumhurllet de-\ rindr ıtı t• 

b:uıkacıhfın inki atı, tas:ı 
ruf harekt""tleri 'e para pi" 
Jltikam1z mevzu1u kon~ 

it' (Merku BankMı mddllt 

rlnden Bay Sane\•bf"r 'f'•"" 
yeri tarafından). 

17.45 Müzik (Kuçük Ork.-trol· 
18.10 Alanı habrrlorl. 
18.30 
19.15 

19.30 

20.00 

Türk müzlJl. 
Cunıhurl:ret adlivr~i me'""•"' 

"' Ju konu.,-ma (Teınyiz tJl• 

kemesi birinci hukuk d" 11'r· 
sJ relsl Bay Fuıt Hı!IÜ"İ ı>r" 
mlrellt tarafından). 
".\fü7.ik (Radyo t'az orkestrf" 

ı). d 
Zabıtanın umu:.ni durtıfl' 

- rıl'"' me\-zulu konu m~ (l:.rTI O 
ti umumiye a~t...- ıntidUJ .. 
Bay İhsan Çalh-.an:IJ hır• 
fındanl 

20.ı:; Türk müılll. !6 
21.15 Kızılay Kurumu flle,·ıt.1 il 

konuc;ma (Kıııla:r <'frt~ 11:r 
umumi mf"rkcıi rl'l!'ı '6" 
Ağrı meb'u. u Ray l)r. Jl~ 

d,-.ııl· 
mPttln Kural tarafın • f.l 

21.30 ~liizlk (Dans mtizikl ~ ,~ 
I' 2'?.00 Saat ayarı, ajanc; hrıbrr 

v. s. . .,,a .. 
22.26 "'tiu:tk (Dans ve nrşt"h 

dk - Plıik). ı" 

23.30 Kap•ııış ve istıkıaı ~· 


