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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 3 

HARP BUTUN ŞiDDETiLE BAŞLIYOR! 
• 

ümidi 
Meclisi halinde 

kalmadı, lngiliz kabinesi Hitlerin . Sulh 
toplanarak tetkik edecek 

tekliflerini İmparatorluk 
red kararı verecek ve 

Büyük muharebelerin önümüzdeki ilkbahar ve yazda olacağını Londra haber verirken Berlinde büyük taarruzun 
kıştan önce yapılacağını ve Londranın tahrip edileceğini , yeni harp silahları olduğunu kaydediyor 

Büyüh 
harbe 
doğrv. 

~ 

Hitler'in nutku harbi 
önliyen değil, bilakis 
teşvik eden bir nu
tuk oldu ve maale
sef insanlık alemi 
uzun ve kanlı bir 
~.uharebenin ilk gü
nune adım atmış 
bulundu. 
-- . -

Hitler'in Ruzvelt'e mDtareke teklifinde bulunduğu zannediliyor 

Garptaki netice su : Hitlerin nutku 
sulhu değil, harbi kolaylastırıyor ! 

Londra 7 (Hususi)- Siyasi meba
fU, HIUerln evvelce beklenUditl lflbl 
bir nutuk söyledifl mütaleasındadır. 

HJtler bu nutkuna sulh davasını ka· 
zanacak hiçbir yeni eleman llive et· 
meml!jllr. 

Nutkun blr kısmı ceçmlş hidiselerln 
blkiyesldlr. İkinci kısmında sulh lek
lifi olarak ortaya sürdülü noktalar 
ıunJardır. Şarki Avrupayı ve cenubu 
şarki Avrupayı :yeniden tanzim et .. 
mek Rulfiya ile Almanya.ya. aittir. 

Almanya İnrlUere ve Fransa.dan &· 

razi istemiyor, yalnız müstemleke 18· 
tlyor. 

Yeni bir Lehistan "·iJC'ude getirmek 
Almanya Ue Rusyaya aittir. 

Garp cephesindeki harp :yalnız Ya
hudi sermayedarlarını kazandırır. İk
tısadi ve siyasi meseleleri hallt"decek 
bir konferans Jixımdır. Bu konferans 
sil3hlanma nıeselt-sinf de halleder. Mo
dem ıilibların kullanılmasını da tah· 
did eder. 

neşredilen yarı resmi tebliğ, İngiliz 
hükümetınin noktaf nazarmı ~ıkça 
göstermektedir. Bu tebliğe röre. Al· 
ınan hükfimetlnln mazide verdiği te
minat o kadar çok vesilede kıymetsiz 
olarak kendisini köstermlştir ki, sul
hun esas temelini teşkil etmesi icap 
eden itimadı tesis l('ln keltmelerden 
{taba bqka blrşey ıa .. m gelecektir. 

Bitlerin nutku hakkmda Fransada 
da ayni lntıba vardır. Nitekim Fransız 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

• 

L-·-· --
Bitler mtlhlm nutuklarmdlln birini BÖyledlkten sonra otom~bOlne binerken 

Yazısı 

3 de 

(Diier haberler 3 üncü sabtfede) 

Hitler 
mütareke 

teklif 
Ediyor? 
Vaşington. 7. (A.A.)

Hitler'in Ruzvelt tarafın
dan teklif edilecek bir 

Mütarekeyi kabul etmeğe 
hazır olması, Vaşing

ton'da hayretle ke.rşılan
mıştır. 

Hitler'in hundan evvel 
Au.erika reisicumhuru 
tarafından sulh lehinde 
yapılan teşebbüsü red
dettiği hırtırlatılmuktadır. 

Otuz İngiliz zabiti 
şehrimizden 

geçti 
Avrnpadan gelen yolcular 
ara81Dda filistin fevkalade 

Komiserinin refikaları da var 
İn&ilterenln Filistin fl'vkalide ko

miserinin refikası Leydi 1\ılak Michael 
dün Semplon ekspresi ile tehrimlze 
gelmiş ve İn&'illz konsoloslufu erkioı 
tarafından karşdanmaştır. 

Leydi Mak Mlchael Toros ekspresUe 
Fllistine hareket etmiştir. Ayni trenle 
otuz İngiliz zabiti ve memuru da Ft
llsllne ~llmişlerdlr. 

Bir İngiliz vapuru daha 
batırıldı 

Makineye 
Verirken: 

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

Kış bastırmadan önce 
Almanların büyük bir 
taarruzu bekleniyor 

Yeni harp silahları o zaman mey
dana çıkacak ve ilk hava hücümu 

Londraya Yapılacakmış! 
Berlin 7 (Hususi) - Hitler'in vtlerini ve molc;,cı c ~aarruz fır-

müttefiklerin cevabı ve kal'i hattı kalarını tahşıde devam eylecnr·ı t· 
hareketleri sulhu rl'd olduğu t/k· dir. 
dirde kış bastıı:madan önce ordu- Harp devam ettiği t.akdırdc Al
larına ikinci merhale olarak tek- ı manyanın, ilk banık-de bütün ha-

a!" ,!eri · vert'ceği \'e artı.iç va kuvvetlerini İ!- :Z ll"a' n iı-
bu merhal nln ~·ına kadar tek 1 zır .ndc uçurmo1< •as·vvurunda ol
keLme söylem;yeceği siyasi meha- duğu beyan ed.;nıekıe ve ancak 
filde esaslı bir kanaat halinde te- 1 o zaman yeni harp silahlarının 
barüz ettirilmektedir. Almanya meydana çıkarılacağı kaydedil -
garı:ıta ve garbi şimalide hava Uuv-· mektedir. 

LDiğer T elgrafl~ 3 Üncü Sayf amızdadır ) 

Palavracı gazetenin 
fırlatması bize çatmış 

Son Telgraf'ın azim muvaffakiyetlerini 
çekemiyenler onu kıskanacakları yerde 
ona imtisale çalışmalı ve gazeteciliği 
öğrenmelidirler. 

Yüz para iken üç, üç kuruş iken I olarak tekrar üç kur~ olan ve 
dört, beş ve nihayet son bir çare (Devamı 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Karanlık sokakta şarkı 
Londra 7 (A.A.) - 876 tonluk 

Glenfarg ismindeki İngiliz vapu
ru, bir Alman tahtelbahiri tara -
fından torpillenerek batırılmıştır. 
İstihbarat nezareti, mürettebatının Naı:lzma. lıl'r zamanki ağzıyla diyorkl: 
kurtanldığını bildirmektedir. Yal- ....._ t.istelik filin talan şeyleri l"erm ezseniz sulha yana~mam! 
nız tayfalardan biri aldığı yara ne- Yani şöyle deseydi ka.ı-,,ı taraf sulha razı oJur muydu: 
ticesind.e ölmüştür. _ Ben alaeajımı aldım, Polonyayı yuttum. Başka blr dileğ-im ~:ok. İı,i bu-

rada bırakal.ım! 
Varşova ataşemilterimiz geldi ı Yüzde yüz hayır! 

Vorşova sefareti ~militeri Hatli fÖYI• d•••Yd; . 
Necati tıker dün Transilvanya va-. - Polonyayı bqtanbaşa bo,allıyor ve taarnu arifesindeki "1nırlarıma 
purile şehrimize gelmiştir. · oeklllyorum! 
Bükreşte bulunan Varşova sefiri- Yine razı olmazlardı. 
miz Cemal Hüsnü de birkaç güne Ve hatti şöyle deseydi: 
kadar .gelecektir. - Polonyadan bqka C•koııo .. alıJa 11 da boşaltıyorum! 

Yine rau olmazJardı, 

, KISACA 1 
1------=----:---' 

Umma Davud 
Şu Türk darbımesellerı , bu büyük 

milletin mutdekl tecrübeleri ile birer 
birer denenmiş ve kökleşmiş olarak 
değişmez birer hikm~t ve mantık ve· 
cize~i halinde nesilden nesle sürmü~
tür ve dünya durdukça da sürecektir. 

Beyhude neHcelere karşı kinayeli 
bir vecizede: 

- Umma Davud 
Gönlünü avut 

dur. Belki de Davud Peyı-amberln 
hal ve harekitı kar~ısmda Türkler ta
rafından söylentlmiş olan bu vecizeyi 
buC'ün bıiti sulh beklfyenlere kartı 

tekrar etmekte nr. kadar fayda varsa 
muhakkak ki, Jıa~su ve adaletsiz zafer 
umanlara karşı sôyle-mekte de o kad&r 
mahzur yoktur. -. 

- Avusturyayı da. Sar havzasını da iade ediyorum. 
Yine razı olmas1ar. 

- Versay muahedesini bozan bütün işleri yok ediyorum! 
Yine hayır! 
Kendi kendisini yok edebiliyor mu '1 
O zaman evet! 
Zira clferlerl dellkdeşlk ettikten sonra meydana rıkan verem mikrobu. ıs ... 

tll& sahasını boşaltıp eski kesesine c;"eki imek arzusunu izhar etse bile artık onu 
serbest bırakmazlar. Nazl:ımanın carp demokratları ı-öı:ündC'ki mahi:retl. fnana
hm ki bundan başka birıey detll. 

Nazlzma bu lneeliğl peki.lii bildiği irin, z<i.fını belli etmt'rnek ra1retile, 
hakikatte şu an için kanaat ıetirdiğlnden çok fazla ını istiyor. 

o pek Jyi takdir eder ki harbi kaza. nırsa şunu bunu değil, dünya;yı atıc:ıkhr. 
Kaybcder;e de şunu bunu delil, dünyayı kaybtdecek. Bu 3.klbe-t, birindenbirl 
halinde yüzde yüz bin, ba~ka hiçbir hal •ekil kabul efmeksiıin gc-.rÇt>kJqme 
safhasına Jirmiştlr. 

o halde nleln yapar bu ma.nbk~ız teklifleri? 
Kat"i bir ümltslı11k mtİ\'3<'Phecıfnde par.arhğa ririşlyOf", ı:irınl belli tdlyor 

rörünmemek tein. 
Karanlık sokaktan geçerken, ödü Patladığı ha.ide, korktuğunu bf'lli t'tmt>mck 

maksadile bafıra batıra tulu söyliyen Ç()<'Uk davuı! 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 



BAL YİYİP DE 

ZEHİRLE1'°E!'I VATANDAŞ 

Baldan tatb ne n.rdır!. derler. Bal· 
buld, bal bile, taduu kaotrtlı. Geçen 

(iin, bir adamcatı•, 7e4lt1 baldu ze
hirlenmiş, ıaze&der 7udı. Balıll adı 

da, arllk detıı.-elL. Ç......_ 1819 düa
ya>ı o hale reldl ld, bütün tabirler 
dej'JşJyor. Gazetelerde csulll taanıızu. 
tabirini CÖrmi:İ)'Or aııs811.UZ!. Jlbl.m. 

blldiilmlıı sulh b..U '"'' taarrua bat· 
ka şeydir. 

cSulh ıaarMIZlD ne demek?. Politi
kaeılar. ljU dünyayı ne bale koydular, 
Yarabbi?. 

l'tlÜTEHASSISLAI KOMİSYONU 

VE Dl.KAK YERLERİ 

Şehirdeki otobüs dlll'ak :rerlerlnl, 
mütehassıs bir komb]'on tetklk edip 
deit.,tireeckml1. Bizce, bu komisyonu 

teokll etmek mühim bir mesele... Hu 
halde, azası meyanına 40förlert de ii
bal etmek ıa.ım. Çiinkü. otobüs şo • 
törleri, da.ha çok evvelden, belediyenin 
tesblt ettiil dlll'ak.Ja.cı befenmemiş 

olacaklar ki, o duraka.rda deiil, ken
dilerinin tesbil ettikleri duraklarda 
duruyorlar. Şoförlerden daha müte -
bassı.s durak yeri lntib;ıp edecek mü
t.cha ısı nrre-den blllacakauuz!. 

KA:\'AATKAR KADINLAıt 

NEREDE Şİ:\IDİ!. 

Bir l'azet<'de okudum: Bir adam, 
renç luzları lokum, şckf'r vererek kan
dırıyormu-,! Doirusunu L'iterısenlz, bu 
zamanda, bu kadar kıymetsiz 9eylerle 

iktifa edet'ek talft-lnlsadan bir nıahliık. 
butunabileceflne inanmıyorum. 

Lokum, teker delil, nice kabadayı
lar, ktirkJerle, elmaslarla, otomobiller
le zevcelerlnl teselU ve tatmin edemi
yorlar!. 

İKDAM: 

Ebüzzi~·a zade Velıd soruyor: 
Sulh olacak ını, olmıyacak mı? Hit
lerin nutkuııu şimdilik sulhü yak
laştırmış değil, uzaklaşt:rm"l gıbi 
gorüyor. M..amafih Avrupa siyase -
tinin öyle incdikleri, öyle marifetle
ri vardır kı, poL:..kac.•lar bütün yol
lı:·ın kapan~ gibi görünmesine 
rağmen, yine selAm<oı yolu bulabi. 
lirler. 

TA.'1: -M. Zekeriya Sertıı-1, Hitlı:rin nut
kunun, vv.ıyeti değiştirmediğini 
&ciylüyor HiUcr, dünkü nutkunda 
da her zamanki gibi ayni taktiği 
kullanmıştır. Almanya her istediği
m elde etmiştir. Müstcmlt>kelcrden 
başka bir isteği kalmannştır. Maa -
ma!ih Londra, henüz sözünü söy • 
1 memiştir fngLlerede sulh taraf. 
tarlannm bir müz.,kero ka'>ısı ac. 
mak istemeleri de "'imkfiııdür. 
Cl.'MlffRiYET: 

Nadir Nadı so~ luyor: Alının 
Devlet Reisi gıinlcrder.beri beklenen 
sulh taa"ruzımu ynptı. Fakat buna 
cÖrum~ulek1 harbin Hille:· tarafın
dan pc~inen yapılın mud:ıfaasu 
de,,.., daha doğru olur 1939 harhı -
nln esıl şimdi ~lıya"'1cına inat' -
mak üwmdır. Sıkıcı mübhemiyet 
havası artık sona eriyor. tAteş, 
k .rmandasının verileceği günler u -
zak olma.;.a gerek. 

No. 7 

- Ben derın düşünüyorum. Sen 
ne dersen de! Bu ~ karar vermek 
için askerlığimi bitirmış olmalı -
yun. 

- Ben senin yerinde olsaydım, 
çoktan söz vermiştim Ayşeye. 1 

Mehmet içini çekerek arkaya da-
yandı. ı 

Hüseyin arkadaşının mahrem 
düşüncelerini anlamak istiyordu. 

- Bu kadar güzel bir kız insana 
iltifat eder de, ona karşı nazlan
mak olur mu? Böyle uzun boylu 
düşünecektin de krncağızın kalbine 
neden ümit ve ateş saldın? 

- Brn onunla meşgul olmuyp
rum kL Oduna, tarlaya seninle 
brabcr gidiyoruz. Nasıl yaşadı -
~ı ve kimlerle kon uş'ııf(umu sen 
herkesten iyi bilı.rı;ın, Hüseyin! Ben 
onun yureg.ni a'cşliyccek kadar 
gaddar ve insaliız bır insan mı -
yım? 

- Dedim ya .. Ben olsam senin 
yerim.le, ateş'emekte tereddüt et
mez \'C biran evvel onu elde et • 
n: ge L1k"rd.ın. 

- Sen eskiden bu kadar ınsaf -
sız deg 'din, .Hüseyın! Ne olmuş 
sana? Dişlerini sıktığın zaman 
karş.mda kudurmuş bir sırtlanın 
homurtusuru duyar gibi oluyo • 
rum. 

Daha fazla konuşamadılar. 
Köy ka' V('~i önünde bır atlı jan-

d2 'Tll~ n ı:lurduğu görüklü . ı 
Kas ıbadan gelen ıandarmanın c-1 

Nerede timdi, o eül kanaatUr lla· 
IUlll banımcılr.larT. 

POLONYADAN uc~ 

Gli:LEN KUŞUN RİJU.YESİ 

Bir avcı. Şifllde, HürriyellebediTe 
tepesinde avlanırken, bir kut vur -
mut, bir de ne ıönün?. Xutun •Yaim· 
da küçük bir etlket ballı ve üzerinde 
de ıualar yazıb: Polonya, %, 429%1L 

Bu ı. .. un. Polon)'ad&D celmlt 'bir 
mülteci oldufa anlafılı:ror. 

Demek kJ, Polon7&da, zavallı kut
lar bile rahat, huzur bulamam1'1ar! 
Kuş uçmaz, kervan l'eçmez, derler. 
Galiba, Polon7a, •imdJ o bale l'eldl.. 
Yıwk~ 

Yalnı7., kuşun, buf'lı3& kadar, nasıl 

uçup &eldiii noktası pyanı dikkattir! 
Allah, insana, buan da, böyle: cYü
rü, 7a, kulum!• derm.lşf. 

BEŞ COC{;K DOGURAN 

GAZETECİ KARISI 

Amerikada, Mek~ika u:urı 

memlekette, bir l'azetectnin, yani 
blr meslf'kta1JU11ınn muhterem zevce
leri bir batında t>.,. ç0<ok doiunm1'! 
Bu, ikinci beşizler oluyor! 

llahrlardadır ki, bir müddet evvel, 
yine Amerikada, bir k&dıne:Liız beş 

çocak birden doturmuşta. 
Bu Amerikalı meslekta.şın haremi -

ntn vaz'ıham1ine blzim İstanbul mat
buat cemh·etJ de J.tilrak etse ba.ri ... m9 
olma.zn., bir altın, veya bir kuta ,eker 
göndersı·k ... Fakat, razeif'.rtlerin, tu 
sıralarda dokuz doğurduklarına. her~ 

l'ün p.hit oluyoruz amma, zevceleri -
nin beş duiunnalarma üzüldük, doi· 
ruro!. Mek.slkada da, razet.ffi esnafı, 

bitim l'ibl, kokoz makuJe"inden ise, bu 
bet yavru ne ile beslenip büyütüJür?. 

AIDIED RAUF 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahil Yalçın, a<t<lel 
sulhünden bahsederken, devletlerde 
inkişaf eden şeyin, insanlık fikri 
değil, nyakarlık kabiliyeti olduğunu 
söylüyor Bir devletin t!n hodgam 
sevki tabiılerine hangi şey uygun 
geline, o meşrudur.~ Bir devletin 
menfaati neyi icap ettirirse o ada
lettir. Bu pren!ipler dairesınde ha
reket eden Hfüerin murahhasları 
arasında bir anlaşma teminine im -
kRn var mıdır? 

VAKİT: 

Asım Us, sulh taarruzu mu, harp 
taarruzu mu? diye soruyor. Hitlerin 
dünkü s<iyle<liği nutuk pek sulh ta
arruzuna benzemiyor. Asıl harp 
şimdi başlamıştır. Bu harp ancak 
iki taraftan birinin kat'i surete yı -
kılması ile netictlcnE"cektir 

Bekçilı•r içiıı kur~ at;ılı~·or 1 

Mahalle bckçil('rınin mesleki ma-1 
lı'.ımatlarrnı arttırmak üzere her ta
rafta kurslar açılacaktır. · 

Dıfter taraftan gerek şehrimiz 
de \'1' gerek diğer kazalardakı bek
çilerin muntazam bil" dıs.plin da
hilinde atış ve yürüyüş talimleri 
yapmaları da kararlaştırılmıştır. 

linde bır zarf vardı, V(' köy muh
tarını arıyordu. 

Kahvenin bir köşesinde oturan 
muhtar derhal yeri.nden kalklL 
Jandarmanın yanma gitti. 

- Ne var oğul? Köy muhtarı 
benim. 

Jandarma attan atladı, zar;fı 
m_uhtara yerdi: 

- İçinde gizli bir emır vardır, 
Zarfı imzalayıp bana vereceksin! 

Köy mı.ılıtan şaşırdı, gözlüğünü 1 

takarak zarfı. açtı.. Kasabanın ah~ı 1 
asker reıslığınden gelen emri goz·, 
den l!<'Çirdi, birdenbire rengi sap
sarr kesildı. Zarfı imzaladı. jan • 
darmaya verdi: 

- Hemeıı gidecek misın, oğul? 
- Atı çok sürmüştüm. Biraz din-

lenmek isterim . 
Köy muhtarı, kah\'eciye 

Salih dayı, jandarmaya bir 
ka:ln·e }'ap. 
Dıye seslendi. 1 

Ve gözlüğünu burnundan çıka-
rarak, yi.oe kendi köşesıne Ç('kildL 
Hüs~yin dayanamadı: 
- Ne var Ali amca? 
Köy muhtan Ali amca gün gör

müş, akıllı bir adamdı. Jandarma
nın yanı'lda ağzını açmak · i!rte -
medL 

POLiS 
Yl 

MAHKEMELER 

Sat ye 
Davası 

FındıkJadakl cSat7e• blnpııpı• J'Ol

SUS satq mu~akemesine dün Aiırce
ada •evam e.JmmnqtW". 

Dü.nkil celsede evveli bu. itten do
layı '250 lira komls}'on aldıfı iddia o
l11D11.11 Refi Ba7ar dlntemnifUr. 

Mumaileyh bu iddiayı kat'lyetle red 
ederek ezcümle demlştir kJ: 
•- Ben eski Denizbank umum mü

dürü Yasaf ZIJ'a Önifl eslddenberl ta
nının. Kendisine Satye blnaqıug satıl
ması için bir teklifte bulunmadım. Ko
nuşma arasında belkl bu lnevzuu sör
lemif olabilirim. Fakat bu ne teklif
tir, ne de hattrlalmadır. 

Bu i,ten komisyon aldığım da varit 
deilldlr. Avukat Atı! Odüle de 6250 
llra için kendi iddialan gibi bir mak
bua imzalatmı, delilim. Böyle bir tek
lifte de butunnıadım. 

:ttüteaklbf'n rels: İlk tahkikat esna
IUlda m.üddelumumllik emanet daire

sine bir para veriiınlşlir. Dunu if or
taya ('ıkmasın diye siz vermişsiniz. 

Yoksa on<ı da mı aleyhlcizde bula -
naııla.r "~erdiler?. SuaJini sormuş, maz
nun buna karşı ~u cevabı '\.'trmlttir: 

- Para vertldiil zaman ben has
tanede idim. Bundan haberim yoktur. 

Bllihare Jerans irketl müdürü Me
teos Temlin sor&'u'"una g'eçirerek mu
maileyh Df'nizbankm blr bina aradı
iuu avukat Atıt Ödülün kcndJlerlne 
bildirdiğini ~öyliyerek: 

a- % j he!iiabilP komisyon lcin Sat
ye şll'ketiJe mutabık kalmqtrk ve bu
nnn yarısını: mU~tcrlyl bize bildirene 
yani avukat Atıf Ödüle vermek mec
buriyetinde idik. Çünkü usul ve $.e
amW böyledir. NlW.kim 6%50 lira ko
misyonu da kendlslnt ben verdim!• 
demltllr. 

Bundan &0nra _kendlslnin ilk tahki
kat esna.suıdakl lfadr. 1 okunmuştur. 

:\Iumatleyh bu ifade"inde ise komis
yonun Refi Bayar tarafından alJndı

fını söyleml, olduı{undan reis aradaki 
müba:renet'° ~ret etmiş ve şu cevabı 
almLo;hr: 

c- Tevkifhaneye Kirdiflmin ertesi 
günü Atıl da. tevkif olunarak tevklt
baneye gelmi .. tl. Orada bana: c- Ben 
M'alik Kevkeble df' anbL,tım. Refi Ba
yar da parayı kendisinin a1dığ'mı söy. 
Jiyecek. 24 ı;ı.aat !"Onra tahlfyt" edilece
ğiz. ,'11aan sen de böyle söyle!.> 

Bu i.fade üz.erine avukat Atıf yerin
den kalk.ı.rak itiraz f"tnıiş ve: 

c- Doit'u söylemiyor. Hakikati ~
lıyor. Tevküha.nede 7 ınevltoftuk. Tel
kbıde bulundafumu kim g-örm.ü.t?. Pa4 

rayı bana nerede vermiş!» diyerek mü
vacehe zaptının okunmasmı istemi;'ftir. 

Reis Yusuf Ziya Önl.ş ile Tahir Ktv
keb, Sadun Galip ve- mühendis Neşet 
Kasun Beyle ikinci rapor hakkında bazı 
sualler !l;Orduktan ~onra. müvart>he zap· 
tını okulmwttur. 

Bi1ii.fıare bazı küeük sorrulardan 
sonra muha.:ttme; belMi.ve ''f' tapudan 
evrak rrlbf lt'ln ı,.,rini!'tanlnln 2 inci 
cünü saat 14 ,. bırakılnu!jhr. ı 

Numune 
Si~erleri 

~ l~FY 
Her bahçede siper ka- Fikretin görüşü ve 1939 
zılması mecburi olacak .. 

Şu runlerde, qi7anmın bir müı:e ha-
Tutımbul hava taarruzla.rından !ine cetirtinıeslnden, namına bir heJ'· 

pasif korunma kaıniııyonu reisliği 
bütün kazalarıt ve mahalle mü • 
messillerine dün yeni bir tamim 
göndererek her semtte sığınak o
Ji.bilecek yerlerin yeniden te&bitini 
bildirı:ııi§tir. 

Bu tesbitte cami, kiliııe gibi yer
ler sığınak ittihaz olunmıyacak -
!ardır. 

Diğer taraftan cnümune siper • 
leri. inşasına da muhtelif semt -
lerde bugünlffde başlanacaktır. 

Herkes bu siperleri görüp evi• 
nin bahçesine bir aynını kazıınağa 
mecbur tutulacaktır. 

·---00,----
Atatürk köprü~üuün 

romorkörleri 
Atatürk köprüsünün Azapkapı 

ile havuzlar arasındakı sahil kıs- 1 
mının kumla doldurulması lüzum
lu görülmüştür. 

Halbuki burası köprüye aıt maı-\ 
zeme ıle dolu olduğundan bun • 
!arın nakli için çalışıLmaktadır. 1 
Diğer taraftan köprüyü açıp kar

payacak olan iki romorkörün 52 
bin liraya satın alınması lazııı:ı 

gelmektedir. 
Belediye ise bu romorkörlerin 

fiatlarını pahalı gördüğünden red
detmiştir. 

Buglınlerde romorkcirlerin yeni 
kıymetlerini tesbit etmek üzere 
Nafıa Vekaletinden bır heyet ge
lerek Beledıye ıle birlikte ça -
lışmıya baıılıyacaktır. 

-0----

Tenıizlik amelesi için yardım 
sandığı 

Temizlik ameleleri arasında bil" 
teavün sandığı kurulması karar • 
laştırıLmıştır. 

Bu suretle hasta çöpçülere \'e 
ailelerine yardım edilmij olacak
tır. Diğer taraftan hazirandan .~i

baren yeni bütçe ile temiıl!k ame-, 
lelerinin maaşlarına da 5 ;er lira 
zam yapılacaktır. 

Ayni suretle ilk defa mesleğe gi
ren temizlik ameleleri bilahare 
terfi ederek onbaııı. çavuş ve baş-1 
çavuş olarak fazla maaş alabae • 
ceklerdir. 

Tak~im bahçesi 
Tak.sim babe sini tetkik .edrn btle-

kel dikilmesinden, her 711, muayyen 
bir cilndo atlının anılmasından bah· 
sedllen, Serveti Fiinün edebtya11ınm 
birine! plan şairi, cRlbabı ılkeste• san
a&U.rı Tevfik F!kreUn .ha.k.Ju varmış! 

Zavallı Fikret, blr man.zumealndeı 

dlak = Kuvvet!• decl1ff aman, ken
disine blrç0k muarızlar k•z•nm•ıtı. 

Plkretln, yirminci asır ldeolojtyasına 

lnlıbak ede.ınedlilnden deınvuraıılar 
bile olmııştıı. 

Flkrete cephe alanların kafasında 

nrletmif olan fikir, lnaan loplulük • 
Jannıo, ideal bir ninm. çerçevesi için
de ve müsavi hak ve düsturlar1a idare 
olunmuı taha:nillü idi. Onlar, bllml· 
yorlardı kJ, ideal, hayaJ daima bJr fi
kir veya fikir kuvvetinde bir luymet 
değildir. Faka.t, flkir1 dalma bir ideal 
olabilir, insana tatlı hayaller yaşata
bilir. 

fikrel, muhakkak kJ, zamanının 

içtimai bünyesini Jyf nt>şterllyf'bilmiş 

bir filozof '-re ahlikçı idi. Onda, elin
deki donelere L-.tinat eden, kuvvetli 
bir :ileriyi cörüş "'ardı. Seır\.·f'ti ı;~unun 

edebiyahntn bu Clklrri ıairi; 
Hail Kuvv< t. 
Derken. bu iddia.c;ının samJmiyetine 

tamamen inanıyor , ve bir iman halin
de, bu fikri benimsiyordu. Yalnız. o
nun muarızlarından farkı şurada idi 
ki, Fikret, da.ha ihatalı ve reni.· dü
şünü,.·or, zaman ve mekin ö1ç\ı.oı;.Ue, hi
diseleri mükemmel ta.mit edebiliyor, 
şaşmaz neticelere, hükümh,re gidebili
yordu. 

Fikret, rubu asır evvel, 1939 u göreıı 
bir adamdı. Dayatın ve insanlıiın ne 4 

reye doit'u clttlilni pek iyl anlıyan 
Fikrrt; Hak Kuvvrt., derken, bu~ 
Ki.inkü inunlardaıı, 25 • 30 yal evvel 
konuşabilmrk ü-;tünlüğünü kazanm•-i
tı. Onun cllaliık» a yaptıfı nasihat. 
leri de, bütün bir hayat sırrını sahife 
sahife &('an, bir hl ımh keştftl 

N<"ri:rc dofru l'idiyoruz?. Bu Nuali, 
çok rvvel sol'muş olan Fikrtl, ff'vabını 
de vermi., bulunuyor. Bu(ünkü ef"ml
yetlere dü.~n vazife, böyle bir sual 
sormak değil, sorulmWJ ve cevabı ve
rllmillf bir sualin ortaya çıkardıiı kor
konç davalardan beşeriyeti beraat et
tirmektir. 

RF.ŞAD FEYZİ 

Yakın sahillerden )Oleu 
nakleden motörler 

Halkın yük motör ve çatanala -
rına veya balıkçı mo'.örlerine bin
meleri memnu olduğu halde yine 1 

bazı yakın sahillerden bu §ekilde 
İstanbula adam getirildiği anla -
şılmıştır. Bütün sahil zabıtasına 

yeni bir emir verilmiştir. 
Emre göre, bu kabil vesait için

deki yolcular en yakın iskelelere 
çıkarılacaklar ve halkın hayatı ile 
oynayan kaptanlar müddcıumu
miliğe verileceklerdir. 

Telef en 
rehberi 

Şişli santralının 
numaraları 

yenı 

Posta, telıgraf ve tele.fon umum 
müdürlüğü İstanbul tele.fon abone
leri için yeni yıl rehberini hazır
lamı§ ve abonelere tevzie başla -
mıştır. 

Bir kısnn Beyoğlu cihetin.deki 
aboneler peyderpey yeni Şişli Sı!Jl· 
tralına bağlanmakta oldukların -
dan bu abonelerin şimdi kullan -
ınaktabulundukları numaralar de
~tirilmiştir. Yeni santralın nu
maraları 8000 den başlamaktadır. 
Şimdilik Sürpaıgoptan Mecidiye kö
yüne kadar o!an sahadaki tekmil 1 

abonelerin numaraları da 8000 den 
başlıyarak yeni baştan tanzim o- ı 
lunmuştur. Peyderpey bütün Be
yoğlu numaraları da bu şekle irca 
olunacaklardır. 1 

Ancak, yeni santralın açılma 

merasimi Cumhuriyet bayramına 
kadar yapılacağından yeni rehber
deki bu ııumraalar da o tarihten 
itibaren kullanılabilecektir. 

----00----
Mecidiye hastahanesi 

Mecidiye köyünde yapıl~cak 1000 
yataklı Yeni şehir hastanesinin 
pları.larını vücude getiren mimar 
Valter şehrimize gönderdiği bir 
mektupla vaki davet üzerine bu
günlerde İstanbula geleceğıni bil
dirmiştir. 

Diger taraftan hastaneni!' biran j 
evve inşa olunması için !l:afıa, 

Sıhhiye ve Dahiliye Vekaletleri 1 

planları siir'atle tetkik etmekte
dirler 

'KÜÇÜK HABERLER' 

* İhtik5.r komı.syonu şinıdiye kadar 
temas edilın iyen tacirleri de komt<;yo
na davet edecektir. Komisy()n bütün 
ihtikar ihborları üzerinde tetkiklerde 
bulunmaktadır. Toptancı ithalat ta -
cirleri bütün stok ını:ılları hakkında 

dün komisyona listeler vermi~lerdir. 

* Eskl adliye sarayı molozlarının 
kaldırılması 35,000 lira kadar bir pa
raya ihtiyaç alı:etmek:tedir. Bunları a
raba ile naklclcnck m~kül olacağın -
dan, bir dt·kovil hattı ile Ahırkapıdan 

denize döknıek çareleri araştırılmak
tadır. 

* Jfamanıcılara ınetre mikıibı 7,5 
kuruştan su Yerildiği halde, bazıla -
rının künkleri kırarak yine kırkçeşme 
suyu kullandıkları görülmüştür. Su -
lar idaresi kanun! takibat yapacaktır. 

* Taksim kışl::ı.sının belediyeye fe
rag muan1cle.sı dün bpuda yapılmış -
tır. ]..faliye Vekaleti İshınLula bir ce
mile olar.tk bu ferağı 50,000 Jira üze
rinden yapmıştır. 

--o- - ı diye, orhını ı-üzrl bir lıale ceUrdi. Ya~· -

Yeni notf"rliklf"r ac;ıhyor . kında ln-ıaatı hitecrk olan ra•ino da .. ,---A------h--b------------ ı 
raaıbr"' ceemoe. ••h•ln ecıence. din- vrupa ar i karşısında Amerika 

Ad'iye Vekiıle•i yenid<:n birçok lenme ihtiyacından buyuk bir kunıı ------·~--------.!.,; ______ _:,,,;;,.:..:.;::.;::_ __ 
yerleı·de noterlik ve noter mua - da tatmin roilmlt olacaktır. 
vi~likleri açmağı kararlaşt,rmış - GazcW.l<rde, Taksiın bahce>lnin Dol-
tır. mabahor.;re kadar fndlriltp uzahlacafı 

D;gcr taraftan İstanbulıclaki no- nı okuduk. llaklkaten, bu, l'Üzel bir 

ter daireleri ile diğer yerlerdeki flklı ve bulu,ıtur. Evel, Dolmabahçeye 
k kadar, hali bir lf'kild.t duran o geniş 

te mil noterlerin senelik teftişle- araziden halk niçin ı,urade etmesin?. 
rine de bugünlerde başlanacaktır. BURHAN CEVAD 

ğim. 

Diye cevap verdi ve jandarma 
kahv<'sini içip gidinciye kadar kim
se ile konuşmadı. 1 

Jandarma biraz sonra atına bin
di. 

Köyden uzaklw,tı. 
İ~te o 1.amaıı Alı amca hakikati 

söylemekten çekinmedi: 
- Devlet harbe giriyormuş, o

ğul! Yirmi yaşından kırk be~ ya
ş:na kadar, köyümüzdeki erkek . 
!erin hepsini askere çağırıyorlar. 

Mc•me'c m:.ev., birbirler'ne 
bak•şt:lar. 

Hüseyin hickletle ·erinden fır -
fadı: 1 

- Ne şum ağzın varmış be Meh-, 

met! Jandarmanın telaşı boşuna ı 
değilmiş .. 

- Ne oldun birdenbire? .. Za -
ten hepimiz askere gidecek değil 
miyiz? 

- Kurukurura askere gitm:yo
ruz. Harp varmış .. Duymadın mı? 1 

Mehmet soğukkanlılığını kaybet
meden cevap verıyordu: 

- İyi ya işte. İıı.<an böyle bir gün 
için a.~kcrlik yapar. Ortalık süt li
manlık iken askerliği bacını da ya
pab. ir. lfarpt.: korkulur mu hiç! 

Ali amca, Melımede döndü: 

Amerika müdafaasında iki esas 
Bahrimubltikebir tarafında 1,000 tane 
idi, Fakat bunlan baıka talim ve saire 
R"ibl işlerde kullanılmak ü?:ere 250 tay
yare daha vardı. 

Am·rikau bahriyesinin noktai na
zarı yukar•da fsmJ C'eoen AmJraUn se
nelerce evvel ileri sürdüğü mütalea -
dan anla$ılmıştır: Deniz tayyareleri 
mutlaka harp donanmasına merbut 
olacak. Bu kaidenin tatbikine devam 
ediliyor. 

Her biri 18 tayya.reden mürekkep 4. 
küçük filo 4 tay7are &'emlslnln mev -
cudünu teşkJI tdiyor. Amerlkalılarm 

meşhur harp kruw.Wrleri olan her 
biri 33,000 tonluk LoksinKlon ile Sa
r&toca. 14,500 loolük Runcer, 19,900 
ton11lk Yorkto\•n işte bu dört ı-emlyl 
teşkil ediyor. 

Kruvazörler tadil edilerek tayyare 
ıremlsl haline konm11$1ardır. Halbuki 
Amerlkahlar daha ;reni tayyare ce
mllert vüeude se&.lriyorlar. Bunlardan 
Vasp 14,209 tonluktur. Yakında bütün 
tanare C'emilerinln mevcudü 8 ola
caktır. 8 tayyare C'emlsl en aşafı 600 
tanare tafıyacaktır. Bu suretle Bahrl
muhitikebirde istenen noktaya Ame
rikalılar tayyarelerlnJ l'Öiüreblleeek • 
!erdir. 

941 seoeM.nde Amerikanın tayyare
leri 2,U3 olacak deniyordu. Halbuki 
bu miktarı 3,000 sayısına çıkaracaklar. 

B&hrlmuhlUkebire, Asyaya, japon -
yaya, Avustralyaya karşı olan Ame
rlk.a Birletlk. hükümetıerinin düuya 
Politikasındaki esası ne olabUlrT Mü
dafaa için senelerdenberl alınan tert1-
bat göstrriyor ki Amf'rikalılar başlıra 

iki ıey düşünüyorlar: 

1- Bütün Amerika kıt'asını taar -
rur.lara kartı korumalı:, bunun için de 
Amerika lat'aswa uzak, fakat lüzumlu 
olan mevkileri elde t11tmak; 

2- Dünya ile olan ticaret yollarını 
dalma enıin bulu.udurmak. 

Vergi işi oğıil. B.r kuçük yan-· Ser ..., gibi viğiUer olmasa. 
lış!.k olm .ş ta or:u tahkik edece- 1 ~·urduır JZu kimler krıtu~u. oğul? 

Buna karşı (!tkacak olan kim o1ursa 
olsun Aıntrikayı kendisine düşman e
decektir, 

ı.1~1:ı·1!i•OO 
ltalya kazandıkça 

kazanıyor 
ALİKEMALS~ Yazan: 

Rusya il~ Almanya arasında ;reııl 
an~ma ctarak yeni muahedeler un .. 
zalanı.ken Berlin - Roma mihverlniO 
diler mühim bir uzvu olan İtaJ,yanıO 
aldıiı vaziyet az şayanı dikkat değil• 
dlr. Lehistarun mukadderatına buncıa' 
sonra Almanya ile Rusyadan ba,şka il"' 
çü.ncü bir devletin kart.!1amıya .. 
ca&ı yine Almanya ile Rusya taraflll' 
dan ilin edilirken İtalya da uzağa bl" 

rakılı;ror dernekti. Az manab oim.YaJI 
bir key1iyet. İtalyan matbuat ve rıtt" 
hafili şu son Rus - Alman muahede"' 
sine dair ilk günlerde mütalea yüriiı .... 
meyi muvafık. bulmamıştır. 

İtalya malüm olduğu üzere Alm•"" 
yanın müttefikidir. Müttefik AlmanY' 
ise Rusya ile an1asmı.ş, Lehistanı bir"' 

illete taksim etmişlerdir. Katolik İt.'ll .. 
ya, Katolik Lchista.nın böylece taksi .. 
mine memnun olınannştır. 

Bunlar şimdiye kadaı· malüm ol~ 
key!iyellerdir. Fakat İtalyanın ıncll .. 
faali bundan sonra hongi tarafta g&
rWecek?. Almanya ile Rusyanın böY1' 
anlaşınasına ve Lehistanı paylaşnı.a .. 
larına İtalya memnun olmıyabilir. ftn .. 
cak eğer menfaati Alm:ı:nya ile ot.Jll 
itti.fakına kuvvet vermek şeklinde JÔ" 
rı.ilürse o zaman ne ol:lcak?. 

Sonra İtalyanın şimdiye kadar Rut' 
ya ile olan ticari ve iktasadt n1ün~ 
batı pek yolunda gitmektedir. RUS ' 
yadan islediği petrolü alıyor. Son ııut' 
Alman - ticari ve iktısadi anlat;;ınıı' 
üzerine Romada ne türlü fikirler neti 
sürüldüğune gelince; malüm oıdııl" 
üzere Rusyadan Almilnynya mevaddl 
iptidaiye gönderilecek. Almanyadan d' 
Rusyaya yo.pılınış sunayı eşyası yol' 
!anacak. 

İtalya I-Iariciye Nezaretinin çıkar ' 
dığı Relazioni İnternazionali bu ıT't~ .. 
zuu tetkik ederken su neticeyi çıkıır 
maktadır: İki tarafın bundan sonr~ 
ticari ve iktısad.i müruısebf'tlerini.n iır' 
kişafına dair ilerı .sürülmüş olan uıb .. 
minler mJ.balüga_lıdır 

Yani itatyanın yarı resmi mecmu ~ 
Alman - Rus ticaret an1aşmasınd3' 
büyük birşey beklemiyor 

İtalyanın büyük faşist mccli 
ileri gelen az.asında ve Alınan tar~· 
tarlığilc tanınrnış Sinyor Farinacı igl 

Regime Jtasi~ta gazetesinde yaıd1' 
bir yazıda 170 milyonluk Ru.sysf 
kendi tarafına çek.meğ,e muvaffak oısJ' 
Almanyanın aiya."l ıucharetini açıkısı' 
açığa takdir ed •.1or. Sinyor Farinacli' 
göre her memleketin idare şekli pi 
olursa olsun başkalarile s.iyasi t~# 
mesaiye mAoi değildir· demek istıf" ' , 
Bundan ne çıkıyor?. Yeni Alınan 

• 1 
Rus anla:;;ma.sı karşısında Italya da 
tarafla te~riki mesai edebilir ma~ 
mı?. Eğer idare tekil böyle !>1r ~ 
riki mesaiye miıni değuse bugi.ıtı 

İtalya neden dolayı Franaa ve irı$İ1' 
tere ile anlaşmasın?. Bu da öbür ti' 
rafın suali: . ~ 

Hulfısa Italyanın alacağı is:tikat11 
yeniden merakla takip e:ctıJea. bır ~ 
sele oluyor demektir. Italya buı ... 
kavgaya karışmaınakln bı.iyfik bir _ıc. .~ 
dadır Tef ~ilıita ne hacet?. Bugu~· 

vaziyette İtalyanın deniz ticareti B~ 
tıkça artıyor. Yollarda hiçbir eni 
raslanuyarak şimali Amt"rikaya, ce1 
ruıbi Arnerikaya İtalyan '\-apurları F 
dip gelm~ktc devam ediyorlar. _...ı 

S<mra Italya şimdiye kadar ord"': 
için lfı.1.1m gelen vesaiti hazırlamalC 
tan geri kalnıamıştır. İtalyanuı tatf-' 
releri de hem sayı ı, hem de yapı 
itibarile Avrupalı miitelıassıslarca b; 
ğenilınektcdir. Bunların tahminle:: fi 
göre italyada ve Libide olnıtık üd 
mevcut birinci derece harp tayyt'~ 
lerinln miktarı 1,500 den aşağı deıl' 
dir. Bunların yüzde 60 nuktarı en '1' 
ni tarzdadır. İtalyanJn bütün t:ı.J~ 
releri 2,000 den !azla sayılmak\B~ 
Bugün ltalyan hava kuvvetleri l,A 
kilome!roya 600 ton bömba taşı:fl"'.. 

tekrar yerlerine dönebHectl< hald~ 
Bilhassa 941 senesüuie Italyanın tı• 
kuvvetleri daha arbnl.f olacaktır. 

İşte bütün bu müsait vaziyet J]'lt~ 
cut iken İtalyanın &imdi kendiJP" 
meçhul ihtimallere sürüklemesine ,r 
hep görülmüyor. .....1 

Taksim gazinosu Cumlıurif 
bayrammda açılacak 

Taksim Beledi)'1! gazinosuıııf 
inşaatına devam olunmakta&' 

Gazi:ıonun ~ühim bir kısmı pi~ 
rilınış oldugundan ayın 29 u~ 
Cumhuriyet bayramı günü açıl 
merasimi yapılacaktır. 

Bu sene resmi cumhuriyet b8~ 
su mezkı1r gazinoda verilece!< 

-0----

Kurs açmıyan sın&i 
müesseseler 

1 teşrinievvelden fübaren fa~ 
rika ve sınai müesseselerde w 1 
fahdemler için kurslar açılı'.'ıl 
mecburi olduğu halde bazı !ll~ 
seselerin bu emre riayet etııı 

!eri anlaşılmıştır. 
İktısat Vekaleti müfettişleri 

hususta sıkı bir kontrola baş1' 
mışlardır. 

Kanunen kurs açmağa n,ec'0,1 
olduğu halde açmıyan müesse' 
cezalandırılacaklardır. 



Son 24 Saatte 
N~er Oldu? . 

Fınlandiya Moskovauın 
davetini reddetti 
* Sovyeller Finlandiya hüku -

metini de müzakereye davet et -
mişlerse de, Finlandiya Başvekili 
bu daveti reddetmiştir. Sovyet 
Rusya icabeden kararları almak 
hakkını muhafaza ettiğini bildir -
m~ir. * Fransada tetjekkül eden Po
lonya hükümeti Başvekilı Ckneral 
Siıııski radyoda bir nutuk söyliye-1 
rek, Polonyanın istikliıli için ye -
nıden mücadeleye ~]andığını, 
keııdU;inin hükıimet riyasetini ve 
ordu kumandanlığını deruhde et
tı~i ililn etmiştir. Amerika hü -
kumetı de yeni Leh hükumetini 
tanımıştır. 

k * Sovyetler Letonya ile de bir \ 
arşılıkh yardım paktı imzalamış

lardır. Radyolann verdikleri ha
~lere bakılırsa, Sovyetler Riga 

1 
anında da bir üssübahrl bu -

unduracaklardır. 

* Polonyada Lublin'in şarkında 
~oloonya generali Kleber'in kuman-! 
~ında takriben sekiz bin kişilik 1 

hır Leh kuvveti de dün silahlannı 
Almanlar te.;lim etmişlerdir. 

Asker Gözile 
Cepheler 
(Birinci sahifeden devam) 

haller peyda etmeğ'e baJjladı. ŞimdJye 
kadar yapılan hareki.t teferruat mu

baJ'ebeJerlnden ibaret ise de, binefsibi 
a1n bir kıymeti haizdirler. Meseli 
Fra.naaı.ıar sol cenahta Moı.ele dayanan 
'1e l\tersvayler denilen m1ntakada Al-
DlaııQ . ' 

ruı l erlqmq oldukları bh or-
:1.P.tııı 1 elde etınete çah'jıyorlardı. Slrfrid 

ı bur.,,ı 
'bida t· ara erişmez. Muharebenin 
illa Ye ındenberi Fransızlar Borc or

nını eı" ıe i :. 
•üıa C rme .. e t•llfıyorlardı ve 

J'et !f\lncu 
IDUha.rebe .

1 
•uncUJe 7aptlan bir 

•cbuonn 
ddJerioi du.n .. :. anı da ele l"Ctı:lr-

-.___ •orendlk. ' 
....... ular ad 

'We eıe reçirdJk ~ adım ilerlemekte 
•lın•kled; 1 lerı her lopraiı lahklm 

r er. Garp ce h 1 
ıı,ık bl P es cayet sı-

r muharebe 
J'Or Eier b . .. manzarası ıösteri-

. UJUk bir taa 
buııllD da bil' .. rrıu olacaksa 
dece&ltıe hu""~rpriz halinde tecelli e-

llelll -•dilebilir. 

t..lbaıı:~~ ltllnce, Allbaııların lab-
-.rrvııarına ka ın· 

Jo u.nun aldıf rtı &iliz fl
rlnı .. ı ledblrler liltlkçe lesl

aoıtennektedir. 

bqı:::. ::: mı denberı İna-ll~renin 
n arında ticar t 

mııerı zabitanı için W, • ıe
&rrıılliaruı lelbahlr la • 

öiretnıet ~.~;e"~ :naca)! tedbirleri 
dan b"'ka b u ar &Qılmııtr. Bun
D11rlanıu der:a:lm~nlarda ticaret va .. 
top ve IDÜhinun t allh etmek üzere 
'"- ,. • da baurlan .~ '"'udi mırlll•ler bu bl m,.,ı. 
hlıtan b .... k rsenellk hazır .. 

uyu istifade ·· 
Son rtinterde batll'ılacno"?1ekt_edlrler. 

EN SON DAKiKA 

ıt";ıyanlara göre Hitler son 
sözünü soyledi 

Roma 7 (A.A.)- mt.ıer larafından 

söylenen nutkun ciddi bir lellılklen ıre-

~lrllmesl llzım reldlil ve İnrlllere ile 

Fra.nsaıun Führerln teklltıerJnj kabal 

te7 sö;,lenemiyeceJI 7arı resmi bir 
aolada lıaydedilmelıledlr. 

Borada naUlu abbeıt.n muıedll a
lan llaaııma lprel edilmekle ve bu 

Alikadar lıülı6meUerlD lıaru ver -
ınekle lstleal s-rmly-ıtıerl, ıer• 

rtnıttı bale v• itimada ndel lmkb-

nutkun Bitlerin oon ııöııü •lduh •ok- Jımnı ar .. lıraealıları burada ümll edll-
edip elmlyeceklerlne dair lıenli• bir lasmda ısrar edllmekledlr. mekledlr. 

Almanya ile Sovyetler arasında konsültasyonlar 
ne zaman başlıyor 

. Berlin 7 (Hususi) - Alm_any~ ı yapılmamıştır. Bu temasın ve müş-J tı hareketi tavll2JZ!Uh ettikten sonra 
ıle Sovyet Rusya arasınd~ Hıtlenn ıterek deklAr'.'8Yondaki kondiiJ>tas- 1 vukua geleceği hariciye meha!:i -
nutkundan sonra yenı bır temas 1 yanların İngıltre ve Frarıı;anın hat- linde tasrih edilmektEdir. 

Almanlarınbatırmak istedikleri Amerikan vapuru 
Londra ?.. (A.A.)- cirokoin vapa- ı AU.enianm faciadan sonra ni kalan ıillz tabtelbahiri bulunmamakta idi. 

runun da c.Athenla> nın aldbetlni ha- itim~ tayan bau kimseler 1arafm- .irokols» hakliındakt ihbarın Alman 
zırlıyan ahval ve ~raU tahtında ba- dan l'OriUen bir Alman ta.htelbablrl ta- hü.Jı:üme&i tarafından :yapılmış olma.o 
tırıla<"aiına dair Be-rlinden verilen ha- rafından batırıldılı tebUide &.ille.dil· dolayıslle bu vesile ile nazı partisi 'llel-
~rlerin Amlralllk makamının na&an melı.tecllr. terinin 2 thniyetl hakkında bir il.ere da-

dikkatini l.'elbet_Ufl resmi bir UbHide 
1
. Facia mallalll civarında hat&l JIO ı ha hüküm vermek imlrinı hasıl olda-

kaydedllmekledu-. mllllk bir mesafe dahilinde biçblr İn- iu tebllidt tebarüz ettlrllmekledir. 

F ransada komünist tevkif atı devam ediyor 
Pans 7 (AA.) - Askeri makam- katibi Mayrice Thorez'in tevkifini 

lar, evvelki gün askerliğini yap -
reisi Ramtt<, ve umumi kfltibi Flo-

makta olduğu kıt'adan firar eden emretmiştir. rimond Bonte de firar etmiş va» 
eski komünist partisinin umumf Yeni •amele ve köylü• grupunun henüz bulunamamışlardır. 

Belgrad' da ticari görüşmelere devam ediliyor 
Be\gra\ 7 (A.A.) - Ticaret ve Belgrat 7 (AA.) - Ticaret Na- nezdindeki dövrz komıeı;ince itti -

endüstri nazırı Anıdres, dün Yu _ zırı Andres, dün Fransız ve Ma- haz edilen bir karara ıevtikan kle-
nan ticaret heyeti şerefine bir zi- caristan. elçilerini kabul ederek ri~ haricind~ kalan memleketler-
yafet vermiştir. Ziyafete birçok ke_nd~erile uzun müddet görüş - den ilhal edilen eşyanın ihraçı mil-

zevat iştirak etmiştir. 
muştıiir. . • li banka döviz müdirıyti tarafın-

™1.grat 7 (A.A) - Mil!lı banka dan menedilmi.şlır. 

Meksika sularındaki Alman tahtelbahirleri 
Mekslko 7 (A.A.)- «ColumboS> ls

mind,ki Alman transatlantik cemi.sinin 
ikl makinist us&.ası, ilı:l cünde.nberi or
tadan kaybobnıuftur. Bunlar, sahil ei
var1nda bir Alman tabtelbahirhıln Di
zel motörünü tamir etmekle meş.-1 

ldller .Tra!ısatlanlllıten, böyle bir !a
mire ihtiyaç cörüldüğünü ne ~ureotle 

haber alındıiı sule lfl.Y&» aönilınü..te 

dlr. Çünlıü •ColumbuS» ilıı telsi< el
ha1ı1 tahrip edllmlşt.I. Gemide ı>ortallf 

bir alet bulanduiu bbmin edilmek-

tedir. 

Bu haber tee1.1ut etttii taküirdt." 
C'olumbus, bftarafhiı lh1il edrn bır 

harekette bulundutu lı;ln Z4 saat )'ar
fmda llmanı terketmek mecburı1etin . 
de kala.cıakhr. 

Alman ticaret heyeti Moskovoya gitti 
l\loskova 7 (A.A.)- Alman licarel 

he:retl, bucün Moskova1a celece1ltir. 
HeyetJ teıkil eden ıs asa araınnda Dr. 
Schnurre Ue kı:rmetll eksperler var-

dır. Heyete Rlller riyaset ehnekledir. 

ÖirtnUdlilne röre Almanya Baltılı 

denizinde SovyeUer hesabına katlan-

dıtı fedalıirlıklan ıeıaıı thnel< malı
sadlle Sovyet.ıer Blrlltl ile llıt.ısadi bir 
ltbirllfl yapmak t.asa.vvurundadtr. 

İtalyan gazeteleri, Hitlerin tekliflerinin ciddi 
Roma 7 (A.A) - Stefani ajnsı 

bildiriyor: 
Sabah gazeteleri, başınakalele -

rinde Hitler'in nutkunu realist ve 
yapıcı olarak tavsif etmekte ve 
Führer taraıfından ilri sürülen tek-
1iflerin umumi menfaat ve bilhas
sa Aıvrupa medeniyeti bakımından 
pek ciddi bir sure\!-. nazarı itiba-

re alınması lazım geldiğini kay -
deylemektedirler. 

Massagero gazetsi, Führer'in u
mumi görüşünün hakikate istinat 
e.ttiği için kat'i ve müvazeneli ol
duğunu ve sulh lehindeki teşebbü
sünün bu sebeple kuvvet ve ot.o
rite ifade ettiğini yazmakrtadır. 

Netice olarak bu gazte mes'ul 

m&kamlann Hitler'in teklıi:flerini 

retkik ve kabul eylemeleri lazım 
~ldjğini, çürııkü bunlann Avnı -
paya bir refah ve sulh devresi aça
cak mahiyett.e e>lduğunu tasrih ey
lemektedir. Herhalv sulh yolları, 

ayni zamanda muhicmel mes'uli
yet ycilları çizilmiş bulunuyor. 

ıuırıaruun adedi Inathı va .. 
llıı &llllkçe azalmıtlır 

va muharebeleri d • 
kati callptlr. En lk ~ nazan dik -
lı; il • ı ilin iki Fraruııs 
~~ &ay7are1J bir vazlteıltıın it 

j l._R_A_D_Y_O_D_AN_A_L_D_IG_IM_l_Z_H_A_B __ E_R_LE_R_j 
Tahdit komisyonunda 

Polonya ~ent-.ralı 
bir 

11 ..... , dolıa.z avcı ta a.sı 1-
harellel etmişti JJ'areıl lle birllkt.e 
411.tnıaı:a r. KarıJJarına on k-

avcı taYJ'ar 1 ...,. 
•'4ır ta es çıkınıttır İkl 

J:rareaı kend.JJ . · 
•lte7J t.---·· erıne verUen ••-

---..uıe ifa etnı•·ıer " m,n dönm·· 1 "' e sall -
uş erdir. A la 

arııauıdaltı ın111ı vcı nareJerl 
bet Alınan ,_ arebede tlç Ji'ran. sı:ı ve 

-nareoı d~-- 1 da ltıava faaU7e.Un uş ur. Bu 
faik bir ... ~ 1 ,..._de Fraıuiızlar lehine 

a _,,,ku eder. 

ERANIHARP 

- No. 6 -

Polonya artık dirilemez 
Bel'lin "1 (Radyo)- Berfin radyosu 

Bitlerin nutkundan bahsederken tunu. 
9ÖYlemifUr: Polonya bundan böyle 
dirilemJyecekUr. Bu, dünyanın en k•v
veUi iki büyük devleti arasında ıe -
karrür etmiştir. 

Garpta devam eden ve edecek olan 
muharebelerin l'azetecilere havadis te· 
mln etmekten ve harp malzemesi sa
tan kapltallstlerf zenl'lnl«"ı1Jtlrmekten 

başka faydası olrnıyacaktır. PoJonyayı 

Yazan: RAHMİ YAGIZ 
Donanma ilk tensikatt 

bir me ı k t an ~onra Akdenizde 
m e e seyahatıne çıkmıştı 

Bu arada Chn:ıanh Donanma Cemi 1 
Yf'tlni de te~is ederek bir tarafta -
nı har n ye
nanrna: vahltleri alm_ak suretile do -

ın e ki ve lı: h 
Yeni v~ kudrf"U' d 

0 
"" materyalini 

Jarile kuv 1 rnlz harp Ya!;ıta _ 
vırUendJrm • 

İşte, bu sırada tef' b~lamışh. 
tt>kaddum edf'n Y~:ıa~:!kan harbine 
Turıut ı:ırhlıJarilf" !\um 11.:.\rbar~, 
J\ı • urıeihamlyet 

uavtnt>timilliye, GayreU,·aıa . • 
111l'f' Ya 

~r:inmillrt ve bu sınıf d"stroy~rler -
'"" nu~rtkkep iki fll'ka te!;kil etnı~ 

avrıt"a ltal , 
• 0· Yan An~Jdo fabrikalarının 
~ - ııo to ı 
da bir n uk Bt:vbi tipi botlarından 

· hot fllotına~ı kurma•a •a-..·rel 
rdıyordu. "' a il 

Oonannıa, ilk tt'n-.ı 
dt>niıdr bir kattan sonra Ak-

llltınlekl't ~f" h 
nu'ı'h 328 Y 1 d . Ya atine çık-

• J ın a, Donanma 8 
bıılunurkt"n İtalya eyrutta 

nıuharf"bf'si patJa. 
mı , o zanıankl donannla k 

· umandanı 
mır.alay C'«'rkes Tahir Beoyfn i ·ta 
d n- . . !'i nbul-

an, u.ı.hrıyr ~eıaretlnden ald ~ . 
1 J ıt ·~• bır e ıra a. il;inıharbe vıikıf olu . . 
'l.kd · '>U uzerıne 

rındaki denıir 
mahaJ:Jnde zaruri bir 

intizar devresi C'eçirnıİ.şt.i. 
Maamafih, Amiral G•mbeı id l 

d k" · . ares n-
• ı lngıfü lalim heyeti b d . • u ı.amanda 
ahı devamı. çalışmalarla Osm.&nh do-

~a~nıasııu ı-eliştlrmete mühim bir 
anut olmuş, Balkan harbi patıadıiı za
man Osmanlı donanma.ısı dii$man do -
nannıa.~ına n azaran l't-rek talim ve 
tf'rbiye cerek . .' se mater1aı itibarile çok 
faık bır va · t 

zıye iktisap etmişti. 

Yalnız burada, Balkan Jnrbinden a• 
evveı B b ar aro'.'lla Turcudun nı .. b 
ıından ·· u ayaa-

onC"e Ansaldo fab 'k 
deniz t~knı -ı 

1 
rı ası modern 

g n n l1i t' bl tünü 850 000 · ıp r kruvazö. 
bU.kiımeti;ıe lnt"llJz Ur~·nna <>Mnanh 

satmak uzere b" .. 
caat yapmııııh n .. ır mura-

, · u rnurıtcaat tetkik e
dildi. Flah pahalı röster 

""· C"emiyl iyi 
bulmıyan, vayl batum (l) tertibatını 
noksan ve toplarını az kudretli tavsif 
eden bir raporla bu ıemlnin mübaya
asından Osmanlı Bahriye Nezareti vas
cec:irlldi. 

An1>aldo fabrikaıııı ayni it>klifi Yuna-

almalı: yalnız tarlhi bir hakkımız de
iildlr. Orada bulunan iptidai madde
lere, 7lyecek ,eyl"re olan ihti1ac-am1a.

dır.• 

Bitler Düçeyc bir mektup 
gönderdi 

Roma 7 (Radyo)- Duee, dtin saat 
onda Almanyanın Roma St>firinl lı:abul 
etmiştir. Sefir, Duçeyf' Bitlerin bir 
mektubunu ve RayJşt.ağda. IJ·at etOj'I 
nutkun bir suretini vermiştir, 

nistana yapınca parası mevcut olma
dıj'ı halde bunu reddetmeyi lstemlyen 
Yunan hükümeti fabrika ile mUuke
relere airiıtı. Yine bu sırada Makedon
:rada bu1unan ve İstanbulda yaptıfı 
ticaretle çok zencin bir Elen vatandaşı 
halini iktisap eden Averof hülı:Umete 
bir müracaat :raptı: 

- Bu ıeml1l satın almak iç.in yarım 
milyon İng-iliz liralık bir teberru yap
mak üzere hazırım. Buna ka'f1lıllk re
ml;re benim ismimin verilmesini hü
kiımetten rica ederim! 

Dedi. Bu teklif labll ve yerinde ıo
röldü. 900,000 inclllz Urası verile.rek 
cemi sahn alındı .. M'ra'llmle Averof 
ismi verilerek Yunan donanmasının 
amiral .-emllff"lne tahsis ve donanmaya 
ilhak edildi. 

Bu 1"emlyi sahn almıyan Osmanlı 

Bahriye Nezareti, mubayaa fleyeıt; 
Alman donanmasından çürUfe çıka ... 
rılan Barbarosla Turcudu (muvafık). 
tır kaydile lştlraya talip olmakla mem
lekete hi:unetten ziyade zarar veren 
bir hareket icra ediyordu. 

* BALKAN HARBİNE GİRERKEN 
OSMANLI DONANMASI 

BİRİNCİ BALKAN DENİZ HAR -
BİNDEN EVVEL DONANMANIN 

VAZİYETİ VE llAMİDİYE 

Bforlin 7 (Radyo)- Pulonyanm ye· 
nl hudutlarını ta:ytn t:dt'ttk olan Sov
yet - Alman komlsyununda Polonya 
Gene:rallerindrn K.leber de bulunarak-
hr. 

Bitlere tebrik telgrafları 
Btrlin 7 (lladyo)- Her Adolf Hll

ler, dlin Rayiştacda lral etUtt nutuk 

mlinasebf'tlle yüz. binlerce f.ebrlk mek
tubu ve 1.elKrafı alnuştır ve bunları 

•önderenlere Alman radyosu tt>.ışekkiir 
etmektedir. 

k.in ve ümr.ra arasındaki lhtlliflar 
mev'ut Türk nuizaffrriyeUni ht>rkesin 
pşırdıfı bir mağlüblyrte çevirmekte 
l"ttlkmemişti. 

Bunun en &('ık izah ôrneil de •udur. 
Balkan harbi başladığı zaman Omıanh 
hükümetinf' müdahaleyi itiyat e.dlnen 

1 

ditvt>li muazzama denilen de\•letler 
harbin ueli<:t"sinde dt>"\-'letlerin yine es
ki hudut vaziyetlerini muhafaza. et -
me\erini k:.ırarlaşhrmış, böylelikle Os
manlı ordu~unun çar~abuk, ilk hamle
de işgal edecf'i-Lni sandıkları Bulg-a • 
ristanla Yunanistanın lstiklii.llrrlnl mu· 
halaza ve topraklarını temin rayeslnl 
rütmiiştü. Halbuki netice bunwı bUi.
fma tecelli edince büyük devletlerin 
bu kaıarı hiçt> sayılmış, Osmnah top
raklarından bir ku;mı. ::\Iakedonya ve 
Trakya düşmanları arasında tak!JİDI 

edilmiş, Selinik Yunanh;t.ana vrril -
mişU ... 

Harp paUadıiı zaman donanma. ku
mandanı miralay Ç'erke~ Ta.hlr Beydi. 

Tahir Bey donanmada dislpllnl aşırı 
bir titizlikle takip edrr. navari malü· 
malt.an ziyade pratik bir yetişme sis
te.mile denh::cillkt.e eok vst.a bir fah
siyet halindr ve donanmada büyük 
küçülı: herkf'sln takdir ve muhabbe -
tini kazanmış bir denJz kurduydu. 

Donanma Barbaros, Amiral cemlsl 
Turıut, AsraıtevfJlı: ve Mes'udlyeden 
mürekkep zırhlı fırlı:a ve buna ekli Ha .. 
midiye, l\It>cidiye kruvazörlerile tor • 
pidoboUardan meydana celen torpido 
flloiillisından ibaretUrt: t>Dl7dt" Jtalyan dllııanmas 111111 ba . 

'aik' t' rız • l)'f' ı kar:şı ... ında muavTf"n rotay t k. • . 1 

1 
a ıp t>df"mf"mj_ •. ı\daJar ara-.ından do- -

Balkan harbi :patladJil zaman Ami
ral Gambelln Y•lişllrdltt Osmanlı do
nanması, Elen donanmasına •erek ma
teryal ve cerekse 1alim 'Ye terbiye nok
taJ nazarından çok üstün bir va:r.lyette 
bulUDUJ'Ordu. 

Balkan harbj~ln Ui.nını müteakip 
Trak:rada faaliyete ıe<:en Bul.p.r, Yu
n&n ordularının harekih, Osmanh or .. 
dusuntlaki parti kavcaları, kuman .. 
ilanlarla mal1eU arasındaki ı.ıthim te-

tll1Jarat rizlil"t> Çanakkale-ye dönmii• 
•alya h . ~· 

nıu arf'brsı nl.hayrtJne ranl 1329 
Yılına kad ,. 

ar ... anakkaltde, . ·ara clva-

(1) Vay! balom tesısatı harp gemi
lerJnın boıme taksimatı ve tertibatı -
dır. BununJa yara alan bir geminin 
bat:-ıasına nı:ıni olunur. R. Y. 

Yalnız bu haTbln otre1anında ordu 
ve donanmada. hilıclm olan ıdyMİ fırka 
teJilklltri ve bUJJUD neU<:~iDde u- l Devamı var) 
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Palavracı gazetenin 
fırlatması bize çatmış 

(l inci sahifeden devam) 
halle arasında adı: 

- Palavra .. 
Olan bir gazetenin fırlatması 

vardır. Buna, kendileri: 
- Son dakika .. 
Dıyorlar. Va.kit gazetesinin tel

graf havadislerini evirip çe'llirip 
en kahn harflerle halka bir defa 
daha yutturmak gayretlle her gün 
saat on üçte, 'hazan da hatla yanm
da caddelere dökülen, fakat, kimse 
değer vermediği için müvezzilere 
beylhııde yük olen mahut palavra 
gzetesin.in Hil.lıer'in açtığı harbe da
yanark ak§a:ın karanlığında ve yay
gara halinde yine istanbula kus -
tuğu bu fırlatma dün akşam cSon· 
T~af. a çalmış. Bu 93tışın taşı- ! 
dı.ğı mana şu: 
•- Ey ahali. Bunaklık artık. 

S,!>n Telgraf günün bütün haber
lerini veriyor, bize palavra ve ha
yal mahsulü uydurma haberlerden 
başka bir şey kalmıyor. Allah n- 1 
zası için ~u gazeteyi almayın da 
bari biz okuyucu yüzü görelim. 1 
Cıddi gazetecilik yapamıyoruz, bu 
yüroen de satılmıyoruz. Belki an
cak sizin yardımınızla satıla biliriz .• 

Bu çalmalarının saik ve sebebi 
de ~u: Dün gazetecilik ve istihbar 
vazifemızi hüsnü ifa ederek Hit -
ler'in Almanyada saat on ikide 
söylemiye başladığı nutkunun in-

1 

tışar saatimıze karlar olan kısmını 
umumi ıhulasa halinde halka ye -
tışıirdik. Palavracı gazete bunu İ 
yapamamı:;, Yapması zat.en imkan
sız, çünkü gazetecilik etmenin far-1 

kında değil. Onlar gazeteciliği me5-
lek olarak deği,, ticaret vasıtası o-1 
larak ele alm4 buhınuyorlar. Var 
mı ona yalnız palavra ve yalan 1 
yanlJı; h3'\•adisleri iri iri harflerle 
halka yutturmıya çalışmak. Hal
buk;, fırlatması olan ve adına yi-

ne halkın cpalaracı zade., kendi
lerinin cSon Dakika• dedikleri ga
zete bu havadisi kırk yılın başında, 
palavra olmıyan hakiki bir hadise! 
halinde istismar edecekti. Son Tel
graf, ona da imkan bırakmayınca 
tabil şaşırıp kalmışlar ve hiddet
lerinden ne yapacalolarını bihni -
yerek: 

- Ey ahali bunaldık. Artık bu 
Son Tl·graf'tan bizi kurtarın.. 1 

Diye basmışlar feryadı. Me&lek ' 
ildabına, gazetecilik terbiyE6ine uy
mıyan bu tecavüz ve tahrik sahibi 
gazte müsveddesine böyle bir ce
vap verdiğimizden ve okuyucula -
rımızı meşgul ettiğimizden do:>layı 
hakikaten muztaribiz. Fakat, ne 
yapalım ki bizim de sinirlerim \ 
bizim de tahammülümüzün bir de
recesi var. iyi gazeteci isek, mü
kemmel ve ~aktinde. havadis ve - 1 
riyorsak, intışar saatnnızden gece 
saat dokuz buçuğa kadar yeni ha
vadis ve haber çıkmıyorsa, Son 
Telgraf bu suretle günün bütün 1 
havadislerini en mükemmel tarzda 
vermiş bulunuyor ve siyasi görc'- ı 
!eri ile hadisata hakim bulunu. -
yor ve okuyucularını en iyi şekil
de tenvir edebiliyorsa bu bir ka -
baha! değil. ancak meziyettir. Ona 
haset etmek. onu kıskanmak icap 
etmz, bilakis ona imtisal• çalışılır. 

Hitler'in nutkunun umumi hu-
13.sasını doğru mu vermışiz, yan -
lışımız mı Yar?. Bunu tabii okuyu
culanmız bugün gazetelerdeki tam 
metni okuyunca daha ıyi takdir et-1 
mişler ve hükümlerini vermişler
dir. Eğer, böyle olmasaydı Son 
Telgraf, İstanbulun en çok rağbet 
gören ve rakiplerini haset ve kin
den çatlatan gazetesi ol'!Tlaz, on -
]ara ve ötekilere çoktan benzemiş 
ve amıbalajlık kağıt mertebE6ine 
düşmüş olurdu' 

Harp Bütün Şiddetile Başlıyor! 
(1 inci sahijeden devam) ı niş mikyasta harekat yapılm•yat"ak ~e 

Başvt:llill iyan meclili hariciye eneü- asıl muharebeler ilkbaharda vt: önu-
mminde vuku bulan bfo;ranatında ,un- mUUleki J'&1: ayları ile cıoab&harda o-
ları söJlemi,Ur: lacaktır. 

BELGRADDA İNTiBA 
Belı:rad 7 (A.A.)- Dlin ak.tam çı

kan gazetelrr, Bitlerin nutkunu aynen 
derl'etme.kie ,.e nutkun ba':h<"a kısım-

·- Frsnsa iJe İnrilt.err, tet"a\·üzlere 
nihayet vermek için harbe ıtrmişler
dir. Altı ayda bir mlllttleri s~ferberlik 
yapmaia itbar eden t~hdit siyasetine 
nihayet vermf'k lizımdw'. Fransa ile 
İngiltere, milletlerin lstik1ilinf', hayat 
"Ye hürri1etlerinf" dayanan •erefli bir 
adalet t~eS!tW. edlnciye kadar ııı:Uıihları 

bırakmıyacaklardır.» 

DiUeorin nutkuna ayııi ıamanda bir 
JJutuk ile İnıiltere Batvt:kJJi Ç~mbf'.r
layn dt pazarlf'&i l'Ünü avam kamara
sında irat edeC't>fi bir nutuk tle mu
kabt:lr edel'ektlr. 

Yalnız uınumJyet ltlbarJlt> siyasi me
hafilin kanaati şudur: Amerika, İngil
tere, Fransa eFkirı umumiyelf'ri ile 
İtalya ve dlinya milletlerinin haklarına 
ve isti.k.litllerint sadık milletler nez -
dinde Hillrrtn nutku ümitleri kıran, 

harbi teşvik ve tesri eden bir nutuk 
olmuştur. 

Aıhk harp buhin dthrjet vt ciddiyf'ti 
ile başhyac-ak ve ıurec-~ktlr. Şimdiye 

kadar ıarp ctpheslndt harbin -iddf't 
bulmamasının sebf'plerinde.n başJıC"ası 

da Polony:ı. mubasamasından sonra va
ziyetin iktisap edecetl fekle intlza.r ve 
muhas1m eephelt:rin iyice te•ekkUI ve 
tesisine fıl'5at ve.rmekU. 

Askeri mehalilin kanaatine l'Ött, 
bu,-ünlerde Almanya büydk t.aarruıla
ra ı-eçmediii takdirde devamlı yaf -
murlar ve karla ba~dadıktan sonra re .. 

larile et"nebi matbuatının tefsirlerini 
tebarüz ettlnnekteodirler. 

•KURU SÖZLER. 
Londra 7 (Hususi) - Hitlrin 

nutkunun sulh müakerelerine esas 
teşkil edemiyeceği kanaati kat'i
dir. Siyasi methafi! şu mütaleada
dır: Bir defa. Hitler'in nutkunda, 
Almanya tarafından teca\·Üe uğ
rıyan milletlere yapılan haksızlı
ğın tamirine dair hiç bir ka~·ıt ve 
sarahat yoktur. Nutukta seneler -
denberi Avrupada hüküm süren 
cebir ve kuvvet siyasetinin ortadan 
kaldırılacağına dair hiç bir imada 
dahi bulunulmamıştır. 

Alman hükumetinin şimdiye 

kadar verdiği teminat hiç bir su
retle tu\ulm~ olmadığı için, Hit
lr'in dünkü ntku da kuru sözler• 
mahiyetinde telakki edilmektedir. 

NUTKUN METNİ MUSULİNİ'YE 
BİLDİRİLDİ 

Roma 7 (A.A.) - Gazetelerin 
bildirdiğine göre HitJer'in nutku
nun metni dün sabah saat 10 da 
Almanya seıfirinin ziyareti esna
sında Musolini'ye tevdi edilmiş -
tir. 

-----------~--------------, TAKSİM Sinemasında Şarkın 
Ses Kraliçesi 

OMMU GULSUM'ün 
ÜMİT 
ŞARKISI 

(NEŞIDEI EMEL) 
TUrkçe oözlO - Arapça şarkılı 

Filmi Anadotuy• sevkolunaca
ğından son günterden tıtlfade 

ediniz. 

lıavelen: Semploo ile en son gelen 
EKLER JURNAL 
Bugün l ve 2.30 da ucuz 

halk matineleri 
Seanslar: 1-2.30-4.30-6.30·9 da 

r Senenin En Büyük Ve Tarihi 

SAMİ!J/ ANLAŞMA 
Fransız Süper Fılmındeki dekorların azamet ve ihtişamı ıeyircilerin 
gözlcriai k~maştırıyor ve Zenginlik, San'at, A,ık ve güzellik iti· 

barıle her ıeanula Salonuna baştan b~a dold•ran 

SÜMER SİNEMASINDA 

tı: IJ :l;D[} 
Eşhası Malum 

Roman 
Nakleden: Selami hzct 1 

Ahme& Cevat eski dairt arkadaşı 

Selimt'ye rasladı. ~uradan buradan 
konuşulurken Ahmet ( t>\·at dert ,-antfu 

- Dairede ilerlemem kabil olmadı. 
Tekrar muharrlrllie ba.tladım. Bil 
roman yazdım, satılmadı. 

Selıme akıl oirtlli: 
- Geçenlerde zazetede okudum, ikl 

t4.1 bil' muharriri bizi tqbir elsin di
ye dava ettiler. muharrir yuz lira para 
ceusına mabkiım oldu amma. romanı 
da kapış kaJ>Jf satıldı. Sen dt oyle ·ap. 

Ahmet Ce\•at sordu: 
- Senin İstanbulda ne i in ,·ar?. 
- Ben ..... de çahşı~orum. i~tanbuJ-

da iş uamaia geldim. 
- Ö)'ley~ dur. bt>n bir roman l·a

zarım, orada ~I ~bir ederim. Sen 
dava a(!arsın, Roman aazf'tf'lf'rde 
mev:r.uu bahsolur, !O.atılır. Kazan<• l&• 

rı yanya pa,-ı...,ırız. 

Bu Selimenin ı~ine g-eldi: 
- Mükemmf'l dt"di, !'\e ~a1.a.ra"ksın 

benim icin? 
- Ahüksız diyf' tarif tbem. 
- Amma yaptın ha!. llif olur mu? 
- Şu halde ('irkin dt"rim. 
- Ben çirkin dtiilim. 
- Canım mtf.t'li. ıozlf'ri ufaC"ık di-

ye ;,·azarım. 
- A.fft>lmiş..'tin !'t>n onu: bf'nim cöz

Jerim ufak df'iil. 
- Peki teni boıuk de<-rm? 

YaJan olur. 
- Hlc te olmaz. peokili \li"ivllef'lerio 

-war. 
- Yok ~te ... 
- Burnu büyi.ık di~ eorim mi':'. 
Selimf' ayna'°ı ('ıkanh. bakh: 
- M1nlmini burnum Tar. 
- Peki amma seni n»tl tf' hir tdr-

ylm isti orsun? Başka ıurlu para ka
ı.anamayu:. 

- Bu da do,(ru. l\'.e,-c;~ yaı bak;1ıhm, 

yalnız faı1a ileri citme. 

• .. .. 
l'<' ay ~nra Se:llml" """ reldiii 1&

man ko('a~ı bir kitap u1att.ı: 

- Al dedi. benim ec;ki doc;t sana yas
dıir son romanı cOnderml .... İ('lndt> !iıt· 
ni rezil ırdl~-or. 

Se:limıe kitabı a(h, okudu: 
• ..•••. da .... nın dakıil~a 

Ka.clrl}"e bt"rbat bir mahliıktur. Toplu 
line başı kadar goı.lf'ri hu.ana ba,·Jr.ut 
Clbi bakar. kO<"a bum• papa;an tU
n~iidir, yüzu yolunm11$ hinoi lrnine 
benzer. Çenecılnin sakalları ij'.rf'n('hr .> 

SelJme g-ericıini oku:ramadı Kitabı 

f'linden bıraktı. lt.O<"ası drdi ki: 
- Beiendin mi!. 
Selime l.oc.asına Ahmf't ('eo,·atla an

J..Uiını sOyledi. Da,·a ikamr 4"drcrk, 
bu suretle para kau.nacakl.ardı. KoC'a!IJ 
dedi ki: 

- Şu halde ~n df' endfn ayrılık 

davası açarmı, çunku <ı:f'nin kadar çir

kin bir kadınJa. artık ~·aşıyamam. 
- Ben senin dort sentllk karınım, 

çirkin o1duiumu şimdi mi ıordtin:". 

Evet ... 
- .Aln.ro'l yazılanların he~i yalan. 
- Na.sal ~·alan, qte sakalların .•• 
Kan koca ,ıddetli bir ka1·cada.n -.on

ra ayrıldılar. Sf'lime hakar~t 1·f' lf'Ş· 

hlr davası a('h. Fakat mahkemf' ro -
manda mevzuu bahis Kadril• ilr ~ ... 
lime arasmda bir mun~«'~t t'Ormeodf. 
::\luharrir beraat elti, . rlimr ma.....,artfl 
maha.kf'mt:yi de ödedi. 

Sflimt>ye hrrkf's arhk yanrollr ba
kıyordu. Jlerllr.1 onunla ala)' f'fli~·or

du. Kitap ta ka~ada rlden c-ı .. do?<l"'b 
ve topu topu blr t.an~ ~atıldı. 

Zavallı Selime: «Bir kilab1n ~urıi -
münü trmin ic:ln istlkbaliMi matn·('t -
tim diye dü.,Qüyordo. O da ...ahlmad1, 
üstelik de biz.im kauda okumı)·an lla.1· 
madı. Herkes te brni oku)·or~» 

LOR EL ve 
HARDY 

HARBE GİDİYOR 

Onlar da seferb< ı cl•lular ve 

SARA'( Sinemasında 
Vazifei askeriyd"ı ın, yapıyor

lar. Türkçe sözlü oıan bu eli' -
salsiz filimde bütün seyirci'ui 
ağlarcasına güldürüsorlar 
1Javeten: 2 MECKEY - .:l!OUSE 

ve FOK JURNAL 
Takdir nazarlarfyle seyredfllyor ve emsalsiz bfr muvaffakiyct kazanı.ror. 
Baş Rollerde. VICTOR FRANCEN - GABi MORLAY - Pll::R· En son dünya 1-,a,·adiskri 

• RE RICHARD WILM ve dlter 30 Büyük Yıldız Bugün saat 1 ye 2.30 da 
ilaveten : EKLER JURNAL de Avrupa Harbi \ tı'r.ziltı.l.lı matineler 

Bu.ün •aat I ııe 2,30 da tenzoilatlı matineler. J •:; ••••••••-••-~ 
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dairesinde Evlennıe 
birkaç saat .. 

Telimle, duvağımla damadı bekliyordum. Meğer 
Abdülhamit birdenbire hastalanmış. Düğünümüz 
geri kaldı. Keşke ben de bu devrin kızı olsaydım 

Yazan: 1 
İskender }', SERTELLİ 
·--ı 

Geçenlerde arkadaşlardan bi -
rinın nikah me rasimmde bulun -
dum. Bizden önce iki nikah kıyıl
mış. Arkadaşımın nikahından son
r a da üç dört nikah kıyılacakmış. 
Salonda yüzlerce davetli vardı. 

Bunlar.n hangi nikah merasimin
de bu unmak üzere geldiklerini 
ancak kendileri ve aşinaları bi -
liyordu. Kapıcıya sordum: 

- Her zaman böyle kalabalık 
olur mu burası? 

- Evet byım, bugünkü bir şey 
değıl. Geçen hafta bütün davet
l!ler birbirine karışmıştı, dedi. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Allah arttırsın .. Eskıisine nis

betle evlenenler çoktur. 

Evlenecek olan arkadaşım ya- ı 

mıra sokuldu 
- Ne o? Burada da gazetecilik 

mi yapıyorsun? 
- Yok canım. odacıya kalaba!) 

ğın sebebıni sordum da. 
• Yanım.:za sakallı, göbekli, eski 
Babıa lı efendisini andıran bir zat 
sokuldu: 

' 

- Evlat daha çok bekliyecek f 
miyiz._, 

Arkadaşım bu zatla beni tanış
tırd:ktan sonra, kendisine cevap 
verd i. 

- Önümüzde bir nikah daha 
var. Btraz erken gelmişiz. Kusura 
bakmayın bayım! Ayakta kaldınız 
amma .. 

Evlenecek çaida olan kular ayna karşısından hlo ayrılamıyorlar: 

Acaba benl kim alacak! 

açma akşama kadar beklediler mi?\ 
- Sabırlı ol yavrum! İşte ben 

de orasını anlatacağım.. dedi. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Z iyanı yok evlat, ziyanı yok.--============================= 
Böyle günlerde ayakta dolaşmak \ 
oturmaktan daha zevklidir. Ne J 

mutlu size! Her iki tarafın davet
lilerıle tanışıyorsunıız.. Gelin, da
mat.. kayınpedeı/.er, kayi:nvalide
ler, baldızlar, teyzeler hep bir a
rada. 
Sigarasını yaktı, etrafı tecessüs 

ederek: 

-,... Bizim zamanımızda herkes u
macı gıbi bir köşeye saklanırdı, 

dedi, erkekler bir tarafa, kadınlar 
bir başka tarafa çekilirdi. Hiç kim
se birbirini tanıyamaz ve bilhassa 
kadınlarla temas edemez, görü -
şemezd i. Ben baldızımı evlendik
ten ancak bir yıl sonra tanımıştım. 
Kocası kıskanç, mutaassıp bir a
damdı.. Düğünümüze bile gelme
dı. Fakat( bunda başka bir sebep 
aramayın! Sırf kıskançlık ve ta -
assup yüzünden. 

Mantolu, gözlüklü bir büyük ha
nım yanımıza sokuldu. Meğer mu
hatabımla tanışıyor ve muhavere
mize kulak misafiri oluyormuş. 

Derhal gülerek liıia karıştı: 

- Ya benım evlenmem o kadar 
garip oldu ki - diyerek tıraşa baş- i 
ladı - kainpederim mabeyne men
sup'u. Düğün günü ayni zamanda, 
nikahımız kıyılacaktı. Bütün da
vetliler köşke gelmişlerdi. Kainpe_I 
derim o gece yıldız sarayında nö
betçiydi. Sabah!eyin erkenden ge
lecekti. Bir gün önce böyle görü
şülmüş ve herşey ona göre hazır
lanmış!ı. Nikah öğleden önce köşk
te ka;npederimin huzurile kıyı -
lacaktı. Öğle oldu .. İkindi oldu .. 
Saraya ardı sıra adamlar gönderi
liyor, fakat kainpederimden bir 
haber gelmiyordu. Damat müşkül 
vaziyete düşmüş. davetliler söylen
meğe başlamıştı. Herkesin midesi 
açlıktan zil çalıyordu. Nikah kı -
yılmadan yemek yenemezdi. Bu, 
eski bir adetti. Meğer Abdülha -
mit o gün hafif bir sinir buhranı 
geçirmiş .. Baş mabeyinci, hiç kim
senin saraydan çıkmasına müsaade 
etmemiş. Zavallı kainpederim de 
sarayda mahpus kalmış .. 

Büyük hanımın anlattığı vak'a 
çok enteresandı. 

- Ya düğün ne oldu, hanıme -
fendi? dedim, misafirleriniz aç 

Varşovanın feda kar 
bir mahallesi 

Vistül'ün sağ sahilindeki Praha mahallesine, 
bir çok kahramanlıklara sahne olduğu için 

« Gözyaşı » mahallesi ismi verilmişti 

~------~-

Varşovanın şu mahallesinde az mı kan ıövdeyi .-ötürdü? 

Yüı sene evvel bir Polonyalı, Parls
te neşreUJfl bir eserde şunu yazmıştı: 

.Polonyanın bütun felilr:etl sanki 
burada toplanmut .. Praha e-üneıs altın .. 
da parhy.ı.n bütiin bir ıtıilletln relik.e
tidir. Burada işitilen ancak inilti ve 
feryat, rörLilen de gözyaşıdır. Prahaya, 
Lehisboın blr harabiyet ve elem &bi
desi denilse yeri vardır .. • 
Varşovadan bir nehirle ayrılan Pra

ba, zenclnJlil ve bahtsızhğı ile meş
hurdur. Paytahtın en büyük mahal -
lelerinden blrldlr. Sulh vaktinde bü
yük bir tiear ·~ merkeı.l fdl. Büı-, Na.
var ve Vistül nehirleri yolUe ı-etlrilen 
ticaret C1:rası burada büyük. d~polara 
konulurdu. Harp zamanında ise daima 
Varşovanın müdafaa siperi olmuştur. 

Praha, 15 inci yüz yılda Bohemya .. 
dan hicret eden Rüsltler tarafından 
in.ta edilmi,Ur. Bunlar, evlerini Var
şovanın karşısında ve bu yeni mahal
leye taşıdılar ve buraya Praba ismini 
verdiler. 

Yare.lonJarın c!"!vrinde Varşova ve 
Praha büyüdü, r:enrinJeşti. Sijismund
un hemşiresi Prenses Anna, meşhur 
Pernardln kilisesini. Vlstillün üzerin
deki bü:riık köprüyü yaptırdL 

Polonya asılzadeleri, yeni Kralları .. 

uı intihap için Prabada. toplan11orlar
dı. Prahanın bahtsızlıfı 1656 da baş- · 
tadı. Bu sene içinde İsveçliler tara -
tından lşral olundu. 1702 de ve 1704. 
de Rusların istil:isına utradı. 

177Z de, sonra 1793 de taksime uf
nyan Polonya halkı, 179' de Koçl
yoskunun açtıiı isyan bayrafı altında 
topland.J. • 

Ruslar, bu kıyamı bastırmak için 
General SuvaroCun kumandasında 40 
bln kişilik bir kuvvet gönderdiler. Po
lonyaWarın kuvveti ancak ız bin ile 
ış,ooo arasında. idi. 
Va:rşovaya yaklaşan Rus ordusu Pra

bayı topa tuttu ve 4 son teşrinde ta
arruza ıeetL 1\leşlıur «Praha yaimas1> 
başladı. 

Binalar yakıhyor, yıkıhyor; ahatl kı
bctan ceçlrlliyordu. Genf'ral Suvarof 
atından indiği zaman, askerlerine hi
taben: 

...:.... Eflentniı, QOOuklarım!. 
Dedi. Şimdi söziJ. Polonyalı muhar

rire bırakalım! 

«Katilim, öldürülecek erkek, kadın 
ve ç0cuk kalmayıncıya kadar devam 
etil. Mahallenin sokaklarında 20,000 
den fazla ceset yatıyordu. Y&lll"ın bü
tün evlerl yakıyordu. Kazaklar şarkı 

EN FENA ÖLÜMT 

Doktorun birlne sormuşlar: 
- Ölümlerin en renası hanslsld.lr'l 
- Kalb sektesi!. 
- Sebeb!. 
- Adamı bir anda öldıirtir. Vldto 

ücreti almala bile vakti bır.ıkmaz .. 

~L' OBUR ŞEYMİŞ!. 

l\ıfualllm.- Sofraya. bet taf't- ba.lrta
va koysalar, seo Jktslnl yeıutt ol.;a.n, 
l'eriye ne kadar kahr?. 

Talebe.- Hiç kalmaz!. 
l\lualllm.- Neden?. 
Talebe.- Hepsini yerim de ondan!. 

' HAKLI ~u. DERSİNİZ? 

- Acaba dıi.uyada evlihlf.ten n;.em-
nun olan bir adllDl var mıdll'?. 

- Ben varım a!. 
- Canım. sen evU deitl bektiNın!. 

- İşte ben de, bekar olduğum tçin 
evlilikten memnunum yat. 

DOGKU BİR SÖZ! 

Fakirin biri, tanıdıit bir zenrtnlıı 

evinde yemek yerken ev sahibi: 
- Pil.iv. çok le.zsetU blr yemek iken 

sofraya niçin en sonra rellr? 
- Bizde, aksine en evvel reUr. 
- Ondan sonra ne C"elir?, 
- Eltası!. 

MAHKEMEDE: 

Müddei, itadei meram ederken aza
dan biri uyuklamıy& başlar. Müddei 
derhal sözü.nü keser. 

Hikim.- Niçin su.stunu:ı?. 

l\lüddei.- Ne yapayım, sözümü bl
Urmek için bay azanın uyanmasını 

bekliyorum. 
Hikim.- O da, sizin gibi. Uyanmak 

için SÖ7.Uni.i.ziı bitirmenizi bekliyor!. 

BAY İLE VEKİLHARÇ 

Ba1·.-- Esnafa bort'umuz ne kadar? 
Vekilharç.- Onu biz bilmeyN·~. 

Bay.- l:~a biz neyi biliriz?. 
Vekilhar('.- Biz, yalnız borç etme-

slni biliriz. Borcun miktarını da ala
caklı bilir!. 

ALEKSA..'iDR DÜ)IA KAÇ ESER 

YAZDI? 

(Monte Kristo), (Üç sllii.lışorlar) 
müellifi Alekiiandr Düma 257 roman, 
27 piyes yazmtŞ ve mtlyonla.r kazan
mıştır. 

Duma cömert, eli açık bir ad~mdL 
Kazandıiı milyonların bir kısmını ih
tiyaç içinde bulunan dostlarına verdi. 
Geri kalanını da tiyatro yaptırmak, 

gazete çıkarmak suretile sartettl. 

GARİP BİR ME)ILEKET 

1\-fadam Freya Spark adlı bir kadın 
,reçenlerde seyahate çıkmış ve Ara
bistanm birçok yerlerini dolaştıktan 

sonra (lladramut) havalisine ritmiş. 

Bu memlf'ket çölden, kuru ve susuz 
tepelerden ibarettir. Günlerce, hafta
larca gidilse ne bir kaynata, ne de bir 
yeşilllie tesadid olunur. 

Bu fakir memleket ahalisi, eski a
detlerine, an'anelerine çok riayet eder. 
Vaktile buraları ç.ok mamur imiş. Bir 
çok kervan yolları varmış. Bu yollara 
verilen isimler de çok garip. Meseli: 

(Glinllik yolu) memleketi bir baştan 
bir başa katediyormuş. Çine g-iden yo
la cİpek yolu• Pal.mire uzanan yola 
da «Çöl yolu» deni11yormuş. 

«Hadramut• ahalisi müslümandll'. 
Birçokları şehirde, altı, yedi katlı ev
lerde ikamet ederler. Bir çokları da 
röçebedir. llayvanlarlle beraber çöl
lerde dolaşırlar, istedikleri yerde ça
dır kurar otururlar. Deve sütü ve bur

ma ile karınlarını doyururlar. Çok ka
naatki.rdırlar. 

YILANLA St.:İKAST 

1884 de, Fransa Kralı Lüi Filip 
namına gOnderileu büyucek bir tahta 
saudık Tülleri sarayına s-etirilmlttı. 

Kapağının üzerinde şu ya:ııl} idi: «Da.ı
metmei.p krala mahsustur. Devlet sır
larına aittir. lluzurunda açılacaktır.• 

Bu yazı şüpheyi da.ve~ etnılş, sandık, 
polis müdirlyetine götürulmüştü.r. İçe
risinde bir bomba bulunduiu. kapait 
açılınca pathyacaiı zannedilm.q.U, 

Bunun lçln kapağı değil, Altlndaki 
levha açılmıştır. Sandığın içinden dört 
tane çınrıraklı yllan çıkmıştll'. Yılan

lar, hayvanat bahçesine götürülmüş

tür. 

söylüyorlar, eileniyorlard.ı.a 

Praha senelerce harap bir halde 
kaldı. Sonra, yanrın yerleri üzerinde 
kulübeler kurulmıya başladı. 

Nap0lyon Prahayı, Varşovaya karşı 
bir köprü yaptı. Eski mahalleden ba
kiye kalan küçü.k Loret kili.sesi ile kat
Jiıimı hatırlatan büyük salip idJ. 

1812 de Ruslar Varşovayı ve Praba
yı yeniden işgal ve tahrip ettiler. 1830 
da halk bir daha isyan etil. 

Son Folonya lstlklli.Unden sonra 
Praha modern bir sanayi yeri olda. 
Eski entrePolar arasında yenJ fabri
kalar, tezcihlar kuruldu. 

Fakat 145 st•ııe sonra, 1939 eylOlün
de, yani buriin Praha demir ve atet 
ya.im.uru altında kaldJ, bütün binalar 
1ıkılclı, sokaklarından sel ,rlbl kan aktı. 

Harap Polonya şehirleri 
Alman tayyareleri hiçte acımadan bu şehirlerdeki en 

güzel tarihi abidelerden çoğunu mahvettiler 
Bir ay süren Polonya harbinde 1 

yıkıfilıadık şehir kalmadı gibi bir 
şey ... Bilhassa büyük şehirler çok 
zarar gördü. Bunlardan biri de 1 

Varşova ve Krakuva'dır. 
Kravuva 200.000 nüfuslu bir şe

hirdir. 1364 de, büyük Kazmir ta
rafından \€SİS olunmuştu. Meşhur 
bir üniversitesi var~r. Krakova -
run çelik ve demir oc"'kları, fabri
kalar tamamile harap olmuştur. 
Meşhur Vavel şatoısu da bugün biri 
yığın halindedir. 

r 

Varşovaya gelince, mazlıim şehir 
ünvanı verilen Varşova, Polonya 
cumhuriyetinin merkezi idi. 1 mil
yon 200.000 nüfus uvardı. 1794 kat
liamının eserlerini hala taşır. Sa
nayiinin inkişafı Almanların hırs
larını çoktanberi celbetmişti. 
Diğer şehirlerden Torun, 60,000 

nüfuslu müstahkem bir şehirdir. 
Burada çok mühim çelik ve ma -
kine fabrikaları vardır. Tarihi bi
naları arasında bilhassa gotik tarzı 
mimarisinde yapılan kilisesi ve 

Belediye dairesidir. 
Poznan, Polonyanın en mühim 

şehirlerinden biridir. Nüfusu 250 
bindir. Çelik vagon ve ziraat ma
kineleri fabrikaları buradadır. il
niveraitesi, büyük kilisesi ve be
lediye dairesi tamamile harap ol
muştur. 

Lemberg'e gelince, bu büyük şe
hir de 250,000 nilfooludur. Baltık 
denizini Karadenize rapteden de
miryolları bu şehirden gelir. Uk
ranyanın merkezidir. 

Solda KrakovJde harap olan Vavel şato su, salda Lemberrdekl Sen JorJ klllsesl 

• 
Padörevski lsviçreden aziz mem-

eketinin iztırabını seyrediyor 
Diyor ki: Biz Lehliler düştük, tıpkı salip üzerinden 

indirilen Mesih gibi ! Polonya da Meaih gibi 
basübadelmevt sırrına mazhar olacaktır. 

Almanya; yeni kurulacak Lehistan 
btikUmctinln riyaset.ini aPadörevskiye 
teklif edecekmiş .• 

Gazetelerde bu haberi okuduğum za
man hayretten kendimi alamadım. Pa
dörev&kl, bu ateı:ıin ve hararetli vatan
perveri yakından taıudıfım Jçin şu 

satırları yazmıya Jiizum sördüm. 
Cmumi harp neticesi blrcok hü -

klimdarlar tarlarından, tahtlarından 

oldular. Dünün nüfuzlu adamları ye
rine, tsi.mleri lşitilmeml,ş şahsiyetler 

recti. 
İ\te bu sırada Padörevski, Lehistanın 

başvekili oldu. Padörevski bir san"a.t
k;irdır. Çocuk iken ne ailesbıden, ne 
de muallimlerinden musikiye kartı o
lan temayül ve istidadını takdjr ve 
leşçi edecek bir muavenet rörmedl 
Kendi kendine çah,!Ştı, muvaffak ol
du. \'atanını terketti. İlk evvel Avru
paya, sonra Amerikaya gitti. Şöhret 

ve servet kazandı. Patllerle, Sarabcr
narlarla nisbet kabul etmiyecek dere
ce de büyiik bir ücret ahyordu. Mil
yarderlerden, bir musiki müsameresi 
için 10 bin atım ald1ğı çok oluyordu. 

Padörevskl, uzun boylu, zayıf, biraz 
mahcup ve sıkllran, ı:-enlş alınh, ma.vi 
ı-öı.liJ.dur. Vatan mubabbetlni, 11.alblntn 
en derin köşt'lerinde muhafaza eder. 
Her yerde Lehlstanın hatırasını ihya
ya çahşırdı. 

Bir g-ün R'1!1 lm.pa.ratorunun sara • 
yında bir mdsamere veriyordu. Çar 
üçüncü Aleksandr, kendisini tebrik et

ti, ve: 
- Aziz üstat? Rusyayı şereflendlri-

7orsunuz!. dedi. Padörevskl serbestçe 
şu cevabı verdi: 

- Lehistan• deınek istiyorsunuz de
iil mi h~metmeip!.. 

Btiyuk vaLaııperverin bu sözü, Rus 
imparator sarayının kapılanom ebe
diyen kapanmasına sebep oldu. 

Bir muddet sonra, vatandaşlarının 

Alman idaresine karşı yaptıktan nti
maylşlerl ıasvlp ellljl için ikinci Gl
yom, Almanyada konser vermesini 

menetti. 
Padorevsk.i, İsvlçrede Leman göl1l 

kenarında Bartolini köşkunde ikamet 

eder. 
Bu köşk, «Pan Polenizm• taraftar

larının bir makarrıdır. :\luslkl merak
lıı-.t Amerikalılar, burayı ziyaret etme
den İsvlçreden ayrılmazlar. 

Kötkün içerisi bir san'atki.ra liyık 
dt'fecede süsludür. Eski koltuklar, ka
nepeler, kıymettar halılar, meıhur res
samların eserile tezyin, otunmuş bü
yük salon, salonun ,eret mevkilnde lki 
kuyruklu piyano. Yan tarafta bir baş
ka salon daha vardır. Burası, pek sa
mimi dostlanndan başkas/fıa kapahdır. 
Duvarları, a.-1.tın ve gümüş burma dal
ları, madalyalar ve madalyoolarla ör

tülüdür. 
Padörevskl, bu salenda. kabul ettlfl 

dostlarına bazan hatlralarını anlatır: 
- Hayatta yalnız bir zevkim var: 

Etrafundakllere mümkun mertebe :rar
dun etmek, Celıi.ketzede vatandaşları

ma muavene~ bulunmak, elemlerini 
azaıtmıya çatışmak.. 

Padörevsk.l. kendisine müracaat e
den LehlilerlD. anularlDl ula redde& ... 

memiş ve Lehistan utrunda çok para 
sarfeylemlştir. 

1899 de, 100,000 ruble sarrııe Lehis
tan faclalarından birinin panoramasını 

yaptırmıştır. Birkaç sene sonra da 
K.rakovlde. Grunuvald muharebesinin 

hatırasını ihya eden bir iblde dlktir
mlştlr. Bu abide 20,000 allına mal ol
muştur. 

ı·mumi ha~p başladıiı zaman Pa
dörevıskinin Amerika.da Irat ettiği şu 

nutuk bir betı\rat nümunesldlr: 

cBiz, Lehlller dliştük. Tıpkı sallo 
üzerinden ma.zlüm olarak düşen, fakat 
nasiyesl lekelenmlyen l\o[eslh rlbl.. 1\-le

sih basil badelmevt sırrına ma:ı.har o
lacaktır. Biz de olacaflZ. 

.on asırlık tarJhlmlzi okumak zah
metini ihtiyar edenler &"Öreceklerdir ki 

bizim mazimiz, beşeriyetin hürriyet 

ve ı-.erbestisl uirunda. muharebeler, 
mücadelelerle Ke<ımiştir. 

«Biz başkasının malına asla ıöz dik
medik, hırsla. bakmadık. Jllçbir mll

letin lisanına., adetlerine rlayetsi%llk 

göstermedik. Hiçbir klmseııln lmanına, 
itikadına karışmadık. Hiçbir dini hakir 

rörmedik. Biz zalimlere karşı müca
dele açtık. Bunların kin ve adavetle

rini kırmıya çaW,tık. Bfz ancak, her 
yerde, herkese karşı: •Slziıı hUrriyetl

ni.:ı için, bizim hUrrlyetimiz Coin·-·• 
uğra;stık diye bağırabilmek için mü
cadele ettik .. • 

Bu sözler, Amerlkada bulunan 
4,500,000 Lehli üzerinde büyük bir te

sir husule getirdi, hemen bir milyonu 
gönlillü yazıldı, garp cephesinde Fran
ıızlarm yanında harbettl. 

,, ........... , ........ . 
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İtalya Veliahdının refikası Mart 
.Joze İtalyan Sallblahmer teşlıl:Uih u
mumi müteıtlşllflne layln edllmlşllr. 

Bu resim PreOBeBI vazife bqmdakl kı
yafeU ile cöeterlyor. 

Müstakil Lehistan bükümellnln ili< 
başvekili olan PadôrevskJ Vartovab 
bir halılsk~r l"lbl karşılandı. 

Üstadın bu münasebetle Irat ettJ.ii 
nutkun tu parçası dikkate defer: 

«Vazifesini takdir eden, bilen blt 
hük.fimet reisi mllleti.n hlssl,-atma ter" 
cüman olur. Bizim imalimiz malild' 
Lehlllerle meskiin memlekellerln bir• 
leşmeslnl lstıyonu. VaklUe Leh.bıtan o• 
Jdiyse yine Öyle olsun diyoruz. uenı 

ıu veya bu parUnin elinde blr t.ıei 
ol.m.ak istemem. Bunların hepsine hüt" 
metim var.Fakat, hiçbirisine menslll' 
defillm. Taıııdıiım parti ancak cLe"" 
hislan partisi» dlr. Bizi, l"arptan teıı· 

dit eden tehlikeye karşı sadık vat.aO 
evlıitıarının bir vazifesi vardır: Tama" 
mile Lehli kalmak ... Partilerden htg• 
biri, yalnız başma. Lehlstanı kurtar• .. 
maz, ihya edemez. Fakat biz, hept.nılf 
blrletlnce onu yeniden teşkil ve tesil 
edccetlmlze, ona yeni ve taze bir b•"" 
yat verecelimlze şüphe yoktur.» 

F. İ. 

Milyoner Dul 
Kadın 

iııcmz razetelerlnde okundufuna ıt 
re Lidi Elerman isminde yaşlı bir ~
dınm l"CÇen C"ÜD Ölm.esl İogllterede btt"" 

kesi az eolr: ali.kadar eden blr vak'1 

olmuştur. Çünkü bu k.adtn kocasındaJI 
büyük blr servetle beraber dul kal .. 
mq bir zeD&"lndl. Kocası öldükten soP .. 
ra bir tarata çekilerek son derece P"' 
kin bir hayat ı-et:lrmefe bqlamış ~· 
ömründe yalnız bir defa resmini çell:" 
tırmı,ıır. Lidi Elermana koc .. ın~ 
ne kadar para kalmıştı?. Tam 40 mil"' 
yon İnı-Uls llrası!. Kocası Slr Elerm.a' 
İnıilteredekl remi inşaatUe zenı"ln ol"' 
mwıtu. Şimdi bu servel kadının oiluıı' 
kalıyor. 

Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Yunanistanda 50 kilo sa -

bun ima !edilmektedir. 
* Almanyada, gayet kuvvet!! 

.o niki radyo, dünyaya Nazi pro 
pagandası yapmaktıidır. * Hindistanda 900 kilo susarll 
etiştirilir. Bunun tuhumları ye

nilir. Yaprakları kolera ve di· 
zanteri hastabklarına karşı mü· 
essir bir devadtr. 
* Milletler Cemiyetinin idB' 

mesi için dakikada 22 İsviçt'! 
frangı sarfolunmaktadır. * J aponyada petrol yoktur· 

merlka, bu memlekete 900 Jil' 
re petrol satmı.ııtır. 



Harp cıkalıdanberi-.:.:. 1 Okuyucularımıza cevaplar l 

lngilferede dul kadmlar Polonyanın dört defa 
çabuk koca buluyor taksimi nasıl oldu? 

Bilhassa 35 ı·ıe 45 arasındakı· dullar ui~~:;:ı:
10

;:~;:~s!~!. a;!~a~!::~ 
sen elerde oldutunu söylemlyorsunuL 

kovi Ye varşova şehirleri bırakıldı. 
Üçüncü taksim, 3 sonkfınun 1795 

te yaprldı ve Polonya, dünya ha-

d h • d k d Niçin?. a a zıya e aranma ta il C - Söyliyeyim, Avusturya im-
ritasından ·büsbütün silindi. 

Bununla beraber, 1807 de Napol
yon, Varşova dükalığını ih,va etti. 

paratoriçesi Mart 'rerez, 1769 da 
Zips kontluğunu zaptetmekle Po
lo~~anm parçalanmasına yol açtı. , 1831 isyanı üzerine bu imtiyazını 

Uç sene sonra, 25 temmuz 1772 kaybetti ve Rusyanm bir vilayeti 
muahedesile küçük bir Polonya J oldu. 
hükumeti bırakıldı. Denize mah- Nihayet, 1848 de Avusturya, 
reci yoktu. Fakat, Kovno, Vilna, 1 Krakovi cumhuriyetini ve bütün 
Gradno, Varşova, Pozen, Minsk, · Polonyayı i!hak etti. Müstakil Po
Krakovi ve Lüblin şehirlerini mu-1 lonya namına hiç bir yet kalmadı. 
hafaza ediyordu. Polonya; Versay muahedesile 

İkinci taksim, 25 sonkanun 1793 r dirildi. Yirmi sene, müstakil bir 
te yapıldı. Rusya, kazaklarla mes-ı devlet hayatı yaşadı. Geçen ay, 
kun bulunan yerleri, Litvanyayı, Brest-iLitovsk'ta Sovyet Rusya ile 
Minsk'i işgal etti. Prusya da Vistül,I Almanya arasında aktolunan mu-
Varta ve Danzig havalisini aldı. ahede buna niayet verdi Fakat bu 

Polonyaya; Vilno, Grodno, Kra- l da muvakkat olacağa benziyor. 

• • • • • 
Kanadanın yardımı ne olabilir ? 
~.- Kanadanın da harbe girdiğini j sunuz?. 

söylüyorsunuz. Bu hükumetin, İncil- l C. - Fraru.ada yiyecek şeyler 
tere ve Fransayıı ne yardımı olabilir?. serbest alınıp satılmaktadır. Hü -

C - Kanada büyük ve zengin bir kumet, şimdilik kart usulüne mü
mem!<ekettir. Harbi umumide de racaate lüzum görmemiştir. Bu-
İngilizlerin, Fransizların safla - nunla beraber ihtiyaten hazırla -
rında yer almıştı. Kanada, 1914 de nan listelere göre, ileride icabeder
garp cephesine 620,000 asker gön- se adam başına günde 400 gram stit, 
derdi. Bunlar, bilhassa Vimi mu- 300 gram ekmek, 180 gram et ve
harebcsinde büyiık yararlıklar gös- ya balık, 70 gram sade veya zey
terdiler. Kanadalılar umumi harpte tinyağı, 20 gram peynir, 45 gram 
40,000 asker kaybettiler. Yarala- şeker, 650 gram sebze, 100 gram 
nanların sayısı da 141,000 den fazla taze meyva, 600 gram şarap veya 
idi. bira verilecektir. Bunların kalörisi 

S.- Almanların yiyecek lıususunda 3,000 dir. Sıhhati yerinde bulunan 
çok sıkıntı çektiklerini, haftada 2 kilo bir adama 2,200 _ 2,500 derece ka-
ckmek, 200 gram süt, ilah ••• verildiğini 
söylüyorsunuz da J<'ransıdara verilen löri kafi .geldiğine göre bu çoktur 
yiyecek miktarını neden söylemiyor - bile ... 

• • • • • 
f n:gilız g t 

ğına göre h~e el-erinden anlaşıldı-
rede evlenen?' çık~Iı beri İngilte
nedılir ki b er çogalmıştır. Zan
yır .. Nikilh unun .aksi olacak. Ha-

dullar koca bulmakta gecikmi _ Köpekler, Kediler, ne oluyor? 
yorlannış. Fakat bunlan söyliyen s.- Parls, Londra ve Bertin ahali- larını beraber götüremedikleri için 

.. merasımi için kil" 1 

Londralı gazetecinin şu fikirlerine sinin çoiı.ı şehri tcrkcdlyorlar, köpek- gözlerini .kapıyorlar, öldürüyor -
ne derniniz? 33 ile 45 arasındaki ıerinl ve kedilerini de beraber götü - lar. Birçokları da, boyunlarına, Ü-nufus dairelerin . ıse ere 

lar, eı kekler rt~ k gıden kadın -
Bu vesıle ilen b"ı ~la az:tıyorınuş. 

dollar daha ziyade aranıyormuş. 
Kadınların yai_ı ilerledikçe şöyJe rüyorlar mı? Bu zavallı hayvanlar ne zerinde: cİstcye-n, alsın, beslesin .. > 

üınit ve teselli cihetleri de ıbulur- oluyor?. yazrlı bir levha asıp sokağa bıra-. . b ır ncnlız m h rın azı tetkikle . . o· . u ar-
yazı'-'or· Kad , nnın netıcesini 

•• .J • ın.ann d. 
lar diyor: C _ Çoğu, bu sev:gili hayvan - kıyorlar. 

20 yaşındaki kadın önünde daha e e e e e dordü koca b l , ıyor, beşte 
Kocaya varma~ up v~rmaktadır. 

~:Y~~l~~ş~:: n!~1~;i~~~!~d:e k~~-
50 senesi olduğuna kanidir. 30 ya-
şındaki kadın da daha 40 senesi ol- D . it 1 l b t k J r ? 
duğunu düşünür. 40 yaşındaki de enıza 1 ar nası a ıp çı ıyor a . 

kocası ölerek ş kızlardan ziyade 
:r~!l .. koca bulm~~~;al~ış kadınla
ruluyor Evl daha çok gö--

da.ha 30 sene yaşıyacağmı hesap s.- Denizaltı gemileri nıısıl batıp ler vardır. Bu delikler açılınca, iki 
eder. 

. enınek · t· 
çok YRiı ılerid ıs ~Yen ve az 1 
kadın aluıalı ~;ilan hır erkek dul 
?ı~ın Yaşı 25 ile 3~· Alınacak ka- ı 
unış. Hc'c bu arasında almalı 

- yaşlar arasındaki 

50 yaşına gelince daha 25 senesi 
olduğunu düşünerek teselli bulur. 

Evlenmek için kızlara münasip 1 
zaman yirmi beş yaş imiş. İngil - 1 

terede en ziyade bu yaşta kocaya 
gidiyorlarmış. 

Nasıl Evleniyoruz? 
Bir küçük tesadüf b··t·· b. h t . . u un ır aya 

. ıstıkametini . . 
rı!ırs~n;uılaılz gazetesi, okuyucula- ÇIZIYOr 

~ ı soruyor· •H cam olan arkadaşım: cİdo, dedi, 
kad~ınız size nasıl i~div:Y~t kal~- benimle evlenmek ister misin? .. • 

çıkıyorlar?. 

C - Denizaltı gemilerinin iki 
teknesi vardır. İç teknesi, suyun 1 

tazyikine mukavemet edecek de
recede sağlamdır. Dış teknesi daha

1 
incedir. Ve üzerinde birçok delik-

tekne arasındaki boşluğa su girer, 

denize batar. Suyun sathına çık-

mak istediği zaman makineleri va

sıtasile bu aradaki sulan dışarı a
tar, delikleri de ka,patır. 

• • • 
1914 te Cenubi Amerika 

S.- Cenubi Amer ika hükumetleri \ 
191!1 de Almanyaya karşı harp ilan j 
ettiler mi?. 

C - Evet... Cenubi Amerika 
hükumetlcrınden Brezilya ve Uru-
guay, Alman denizaltıları, tüccar 

Fevkalade 

gemilerini torpillemeğe başlayın
ca Alman hükiimetile siyasi müna
sebetlerıni kestiler. Ve harbin so-
nuna doğru da harp ilan etiller. 
Fakat bu senbolik hareketten baş
ka bir şey değildi. 

nerede ki? .. 
finde bulundu" ... • ç e ı- Heme 

• n cevap verdim: •Evet!• İngiltere harbe girdi. Fakat Lon- Bunun üzerine sinemacı sinema-
! Ok~yucula.rın verdik~ri cevap- Bir başka kadın da: cBen, di- drada bunun farkında olmıyan - }arın iki hafta tatil edildiklerini, 

b
ar cıdden d.ıkkate değer şeyler, Yor, müstakbel kocamdan birçok Iar da varrnıc:!.. Londranın bil -

l k -s ondan sonra tekrar işe başladık-
un ardan bır kaçını zıkrooelim: 1 artpostal aklım. Hissiyatını açık- yük sinema~arından birinin mü -

Be b t 1 !arı için programlar da altüst ol -" n, genç ir pastacıyı tesadü- an açığa ve birdenbire söylemi _ dürüne filim meraklılarından bir 
fen gö d.. ç yec k duğunu anlatmak istıemiş ise de r um. ok güzel pasta ya- . c derecoe sıkılgan ve r;-ahcup kadın telefon ediyor: 
pıyor~u. Bilhassa yaptığı düğün bır adamdı Pazartcs· .. .. .. 1 - Basılmış olan son programı- meraklı kadın bir şey anlamamış: 
Pasta.arının ~msali '-'oktu. ı·sı·m ··- derdigw. k . ı gunu gon - nız baştan aşagwı yanlış!. Orada ya- - Tuhaf şey, demiş, fevkalade 
nu·m . b ., gu ı artta •benım· le l .. 

ıçın k .. •• sa ı gun- 1 .. d' . ' "b" b" d ? . . ana ocaman ve çok ne- kunde •evlenmek 1 zılı o anları gosterme ınız.. ne gı ı ır şey var ı. 
f:s hır pasta gönderdi. Pastanın içe- k'. . .. , çarşamba gün- ============================ 
rısıne kuçi.ık .. . unde de cister misiniz? k 1' 
d gumuş bir kutu için- leri yazılı idı". . ,. e ıme-

e •benimi<' ev' 
·t'nmck ister · 

siniz?• yazılı bir kti- mı-
gıt var.dı. Tabii R 

cevet. cevabını verdım 1 omanya ç· 1 . . . . ··· ıngene erı 1 
Bır dıgerı: cZevcım, bir Polis 1 Romanyada birçok ç· 

kom · ğl . . d ıngene var-
ıserının o u ıdı. Mahallede ır. Bunların üstle · b 

1 kar k 1 . rı ve aş arı ı 
b a olda yatıp kalkıyordu. Birgün perışandır. Sene on iki ay bu ko··v 

ana ka k l s . ' .J 
ru o u gczdırdi. Mevkuf - ı enı~, bu kQy benim dolaşırl 

lara rnahsu h. l<oylül · ar. 
. s ocreye girdik, bir erın tavuklarını çalarla 

ot mınderın ü . meyvalarını k • 
zerıne yanyana o- oparırlar. Çingene-

:~rdulk. Bana: •Burası konforlu de- ler an'anelerine son derece riayet 
gıl. Namuslu bir kadınla evi _ ederler. Başka bir kabiled k 
m k k .. .. k b. en en ız 
. e ' uçu ır ev sahibi olmak alıp vermezler. 

ıstiyorum. Ne dersiniz?,. dedi. Be Şehir ve kasaba haricinde ça _ 
de: • f'ekaliı, dedim. İsterseniz bun dırlarda yaşarlar. Izgara, rn~şa, 
k~ı~ ben olurum .. • Bu sözü söy- sepet gibi şeyler yaparlar. Yaşlı-
ledığıme nadim değilim .. > ları, maymun ve ayı oynatır. Genç 

Cambazlık yapan bir kadın da kızlar da, sokaklarda şarkı söy -
şu cevabı veriyor: 1 

er, göbek atar, para toplarlar. Ek
e.Bir gı.in, trapezin üzerinde baş 

~ağı nu . serisi güzeldir, çok para kazanır-
mara yaparken, şımdi ko- Jar. 

f(itapla beraber gaz maskesi 
İngilterede rnek· 

t, ı- • açılmı" 
derslere başlan -

, mış. Fakat bu se
ne mektebe ıgıden 
talebe kitapla -
nlc beraber bırer 
de gaz maskesı 
götüruyormuş. Bu 
resim, bunu gos -
tcriyor. Londra ci
varında bır kö -
yün mektebin -
de tıı.lebe .sabah -
leyin sınıfa gi -
rerken gaz mas- ı 
kelerinı oradaki 
piyanonun üze - ı 
rıne yerleştiri -
yarlar, akşam o -
ltq> .ı:iderken de 
götürüyorlarmış. 

Sınıftaki piyano 
bu suretle de işe ı 
yaramış oluyor_ 
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Polonya bir kere daha 
dünya haritasından silindi. 
Bir çok roefa bu ükibetlere 
ugrayıp sonra tekrar diril
mek kudretini llendinde 
bulan Polonya m üstakbel 

. nesilden de ümidini hiç bir 

1 
zaman kesmiş değildir. 

HADiSELERiN ARASlNDAN 1 1 

MAJiNO KiMDiR? 
Umumi Harpte Garp cephesinde onbaşılık 

eden Majinonun Fransaya hizmetleri 

Majino hatta önünde 

Frans~1!ın garp hudutla~ı Al- ı 
man istılasına karşı ebedıyyen 
kapatan cMajino hattı. run banisi 
eski harbiye nazın cAndre Ma
jino. uzun boylu, geniş omuzlu ve 
çok cesur bir adamdı. 

cMajino>, 1877 de Pariste doğ
du. Hukuk ve siyasi ilimler mek-
tebinde tahsilini bitirdikten sonra 
hükumet memuru oldu. 1905 de 
Cezayir valii umumisinin maiye
tjnde bulunuyordu. 1010 da meb
us intihap edildi. Bilhassa milli mü-
dafaa işlerile meşgul oluyordu. 
1913 de, Dumeng kabinesinde har
biye nezareti müsteşan idi. Umu
mi harp çıkınca gönüllü olarak or
..ı,ıya intisap ve 44 üncü piyade a-

ile cepheye gitti. Verdun'da a-

MaJino onbaşı 

b ir tank ttıZaft 

ğır surette yaralandı. Fakat, iyile-! 
şince yine kıt'asına iltihak ett'i. 

l\lajlno Nazır 

Harp nihayetinde çavuş olarak ter
his edi!di. 

Majino, 1922 den 1924 e kadar 
Harbiye Nazırı oldu. Bugün ismi
ni taşıyan müdP/.aa hattının plan
larını hazırlattı. İnşası için sarfı 
lazım gelen 3 milyar franklık tah-
sisatı aldı, işe başladı. 

Fakat, bu büyük eserinin ikma
lini görmek saadetine nail ola, -
madı. 7 sonkanun 1932 de öldü .. 

Majino hattı, isviçre hududun
dan başlıyarak Belçika hududuna 
kadar uzanır. Boyu 300 kilomet -
reden fazladır. Yedi kattan ibaret 
olan bu hattın birinci katı, çelik ve 
beton halitasından yapılmıştır. 
Derinliği 7 metredir. Diğer altı 

katta zabitan odaları, efrat koğu~ 

.. 

Süt 
denizi' 

Akdenizden başka bir 
de süt denizi var 

Aden ve Bingnl görfezlerlnden 
veya Caıva denizinden geçen ge-

miciler, bu yerlerdeki deniz sula

rının renginin süt gibi olduğunu 

söylerle. Bunun içindir ki csüt de 
nizi• ismini vermşilerdir. 

Hakikaten, denizin sathı süt gi
bi beyazdır. Bazı mehtaplı gece -

lerde karlı bir ova gibi parlar. O 

derece ki, pervanelerden çıkan kö 

püklerin husule getirdiği izler go 

rülmez. Bundan a.nle1ılıoyr ki su

yun sathındaki beyaz 'tabakn ol -

duk.ça kesütir. 
Bu garip hadiseyi izah etmek 

güçtür. Bazıları bu Mdisen!n fır

tınalı gecelerde husule geldiği id
diasında bulunuyorlar. Bulutların 

gökyüzünü kapatmasına ve elek
trik sebeplerine atfediyorlar. 

Halbuki bu iddia doğru değildir 

Denizin böyl~ silt rengi almasına 

sebep, milyarlarca kilçük ve r enk 

leri parlak balıklann denizin sat -
hına çıkmalarıdır. 

iBu ba1ıklar, bir su kovasının içe. 

risine konuldukları zaman da paı · 

larlar. Ele alınıp ta ıbir !Ambanın 
ışığında yakılırsa, derilerinin ilze· 

rinde parlak ve jelatinli bir mad
de bulunduğu görülür. Bu, hava) ı 

maruz kalınca derhal kurur, par

laklığını kaybeder. Faka, suya ko
nuldu mu yine parlar ... 

lan, mühimmat depolan, erzak 
ambarları, eezaneler, :hastaneler, 
elektrik, telef.on, kalörifer daire
leri vardır. Katlara asansörle çı -
kılır, inilir. Altıncı katta, elektrik 
le hareket eden bir tren vardır. 

lfattın bir başından öbür başını 
kadar gidilir. 

Majino hattının üstünde nısıf 

küre zırhlı istihkamlara büyük 
çapta toplar yerleştirilmiştir. Bur. 
dan başka mitralyöz ateşi için hu
susi yerler, mazgallar da vardır 
Mütehassıslann söylediğine göre 
majino hattı gayrikabili zapt'tır. 
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YENİ SİMALAR 

Fransadaki Polonya 
ordusu kumandanı 

Hitler müstesna ... Bütün Evlenme Daire-

h .. k" . l . 1. , sinde 
u umet reıs erı ev ı · Birkaç Saat 

Harp ve 
mizah 

General Sikorski bir kaç r ır'<adan fazla Leh 
kuvveti toplıyabileceğini ümit ediyor 

Stalin de bekardır, vefat eden karısının 
.. . evlenmek istememiştir 

( 4 üncü sahifeden devam) 
~zlüğünü düzeltti.. GülüJJl!J~di: 
- Akşam ezanı okunuyordu. 

Davetlilere kahveden başka, bi -
rer şerbet bile ikram edememiştik. 
Akşamüstü köşkün kapısı önün

Bugünkü vaziyette hem tatlıı 
hem de dokunaklı mevzu 

bulmak zor oluyormuş 
Mizah sor tel'd lr. Hem ta llı, J><" 

dolnmakJı p.ka kolay olmuyor. Had 
r•kiı çlkalı Avrupanın mtzah •azeir 

r 

• uzerıne 
Hükümdarlar ve devlet reisle -

rinden yalnız ikisi bekardır: Sta
lin yoldaş ile Her Hitler .. 

Stailn yoklaışın refikası vefat et
miştir. Hayat arkadaşını pek fazla 
seven Sovyet hükumeti şefi, tıpkı 
Fransız Başvekili Mösyö Daladye 
gibi, bir dallıa evlenmek istememiş, 
hayatını sevgili kızına hasretmiş -
tir. Stalin yoldaş biricik kızını gö
zünün bebeği gibi sever. Her Hit
lere gelince, tabiri mahsusu ile 
.ergen> dir. Henüz •dünya evi> ne 
girmemiştir. 

Sta!in yoldaş, 1923 te Madejda 
Seı>geievna ile evlendi. İki çocuğu 
oldu: Jozef ve Svetlana ... Madam 
Stalin 193'l de öldü. 

Her Hitler, rivayete göre çıl

gıncasına sevdiği teyzesi kızının 

vefatı üzerine evleonmemeğe ka -
rar vermiıj. Bu kararında sebat 

ediyor. 

Ne yuık td Poloa.T& or•.ıan büüin moti rlii llavveUerine ratmea dayın••adı 

Krallara, hükümet şeflerine, re
islerine gelince: Hemen hepsi ev

lidir. 
Polonyadaki muharebeler bit -

tikten sonra, artık orada §im<lilik 
bir şey yapılamıyaca.ğını Fransaya 

gelen genç Polonya Generallerin

den Vladislav Skorski haldmıda 

Fransız gazeteleri şu malümatı ve

riyor: 

·General Skorski Fransadalri 

Leh kıtaatı kumandanlığına tayin 

edilmiştir. Fransaya karşı sempa

tisi ile tanınmış olan bu general 

iki memleket münasebetleri hak

kında birçok kitaplar yazmış, kon
feranslar vermlş olan General 56 

yaşındadır. 1914 - 1918 arasında 

Polonya ordUBunda hakiki teşki -

JAtçılardan biri de o idi. 1920 de 

Vk:ra'da kullandığı tabiye üzerine, 

Otomatik 
Çelik El!u 

Polonyalılar Ruslara karşı bir za
fer elde ettiler. 

1922 de, Polonya Cumhur R.eisini 
kaybettiği zaman, General Sıkors-

ki Başvekalete geldi, intizamı tesis 
etti, Polonyanın refahını yola koy

du. Başvekilltkten başka, dahiliye 
nazırlığında, harbiye nazırlığında 
ve erkanıharbiye reisliğinde bu
lundu. Fransadaki Leh ordusu baş
kumandanlığına tayin edilmesi İn
giltere ve Aınerikada da muhab -
betle karş1lanacaktır. 

General Amerikadaki Polonya
lıları da vatan hızmetine çağıra
saktır. Bu sebepten Fransadaki 
Polonya ordusunun birkaç fırka -
dan terekküp edeceği muhakkak
tır. İlk fırka teşekkül etmiş gibi
dir .• 

Balina Yağından, 
Yumurta 

1 Naziler; müesısir propaganda -
larla Alman vatanperverliğini ga
leyana getirdiler ve sordular: 

~/ 
' 

Fra1.1!1ad& Bordo Uma111 nhtımında. 
vapurlara yö vermek. almak itin çok 

bü7ilk~ çok kuvveUI vinçler vard1r. Li

man idaresi, demir par('alarını C'tmi
le re yök1etmek için daha kola!' b lr 
tare dü.\iünmiif "Ye blr cÇelik el> yap
tmıı.._ 

Büyük bir ,.in('e bailı olan bu el, 
demir par('alarmı ava(loyor, lr.aJdtrı

yor~ amban. ritü:riiyor. bırakıyor. am
barb.dakilerini de ayni ureUe eıkarı

:ror. rlhtım Uzerine yıj:ıyor. Liınan i
daresi, çelik el ı;ayec.,;ln~e hem vakit 

kazanıyor. hem de para ..• 

Sümüklü Böcek Avı 

- Tı>pu mu tercih edersiniz, 
yoksa tereyağım mı?. 

Almanlar, hep bir ağızdan ce
vap verdiler: 

- Topu! •.• 

İşte o gündenberi Almanyada 
tabii şeyler yavaş yavaş piyasadan 
çekilmeğe başladı. Arlık, ağaçla

rın elyafından yapılan elbiıseler, 

balık deriı;inden kunduralar giyi
yorlar, balineden ve odundan çı
karılan yağları yiyorlar. Patates 
kabuklarından, kahve telvelerin -
den bile .istifade ediyorlar. Evler
de çöp tenekeleri kalmadı de -
nilse caiz ... 

Almanya; sade yağ, yumurta 
yün gibi şeylerin büyük bir kıs -
mını hariçten tedarik ederdi. Da-

l hildekiler ancak askerlerin ihti -
yacına kafi gelmektedir. Bu se -
heple dükkanlaı;da yiyecek şey kal-
mamıştır. 

Bunların yerine ~un'ileri yapılr 
mağa başlamlljlır. İlk evvel yumur
ta yapılmıştır. Bu, bildiğimiz yu
murtalar gibi degddir. Adi una 
benziyen beyaz bir tozdur. Bu toz
dan bır kahve kaştğı biraz suda e
ritilirse tıpkı yumurta gibi kulla
nılır. Nasıl kullanılacağı da paket
lerin üzerınde yazılıdır. 

Almanların, şimal denizinde ba
lina balığı avlıyan dört büyük ge
mileri vardır. Bu gemiler, seyyar 
bir fabrikadan farksızdır. Tutulan 
balıkların yağları çıkarılır, toz ha
line getirilir. Bu tozda \t 94 albü
min bulunduğu için yumurta va - , 
zifesini pekala görür. Yalnız bir 
mahzuru vardır: Hafif bir baline 
kokusu• ... 

İ~iltere Kraliçesi majeste Eli
zabet, İskoçyanın en eski ve en 
asil ailelerinden birine mensup -
tur. 

Madam Ruzvelt, R uzvelt ailesin
dendir. Kolombiya üniversitesin
den diploma aldıktan sonra amea
sının oğlu Franklen Delano Ruz -
velt ile evlenmiştir. 

Madam Ruzwlt, hukuk doktora
sını haiz olduğu halde baroya ya
zılmıya lüzum görmemiştir. 

Bir tüccarın kızı olan Madam 
Musolini çok mütevazi bir hayat 
yaşar. Rokka Della Kaminata'da 
ömür süren Sinyora Raşel , Mösyö 
Musolininin dediği gibi ·Raşa • tam 
bir ev kadınıdır. Süsten, ala -
yıştan pek hoşlanmaz. Yalnız pa
zar günleri kiliseye gıttıği zaman 
süslffiir. Sinyora R~el, dığer gün
ler ev işlerile meşgul olur, koca -
sının yemeğini bizzat kendi elile 
hazırlar. Akşam Üzerleri, Vittoria-
nın hediyesi olan iki köpeği ile 
parkta dolaşır. Bir otomobili iki 
hizmetçisi vardır. Sevdiği kitap -
lar: Yemek kitaplarıdır. Çok az 
konuşur ve siyasiyattan asla bah-
setmez. 

Madam Musolini italyadan dı

şarı çıkmamıştır. Kocasının seya
hallerinde kendisıen refakat ettiği 1 
hiç görülmemiştir. 1 

Kont ciyano, Musolini'nin kızı i 
sporcudur, birkaç lisan bilir. Ba- 1 
bası gibi ateşlidir. Tahsilini Frnnsa 
ve İngiltere kollejlerinde yapmış
tır. Floransada resim öğrenmiştir. 
Bu sırada, küçiik bir hariciye ka
tibi o1an Ciyano ile tanışmı:,tı, ev
len<li. Ciyanonun babası Amiral 
idi, geçenlerd vefat etti. Evna Ci
yanonun iki çocuğu vardır: Biri 
erkek Cincin o, biri kız Din.dino ... 

Kontes Ciyano !ransızca ve in- ı 
gilizce konuşur, dalgıç gibi yüzer, ı 
otomobil kullanır. Hergün en azı 
bir saat güneş banyosu yapar. 

Madam An Çemberlayn kedi ve 
kuş meraklısıdır. İn.gilterenin cen-

MaJO!Re Jlral Conı 

tilmen .Ulelerinden birisine men - \ 
suptur. Tesis ve idare ettiği hayır 
müesseselerinin sayısı çoktur. Bir 1 

çok kedi ve kuş besler. Madam 
Çemberlayn sporla meşgul olmaz. 
Yalnız kocası ile kolkola saatlerce. 
yüriiyüş yapar. Paris terzilerinin 
elinden çıkan tuvaletlere bayılır. 
Sabah çayını bızzat hazırlar. Na
diren sokağa çıkar, fakat çok mi

safir kabul eder. 

Madam Bek Parislidir. Hukukta 
tahsılini bitirdikten sonra miralay 
Bekıe evlenmiştiI. Madam Bek, 
Kent düşesi Marinadan sonra Av
rupanın en şık, en zarif kadınıdır. 

Dünv·anm en aristokrat kadınlar 
birliği otan •The Ladies Clüb• in 
reisıdir. Güzel rjyano, keman ça
lar, tenis oynar, köpekleri, bilhas
sa Pekınua denilen küçük ve çok 
tüylü köpekleri sever. 

Dost Yunan hükumeti Başvekili 
General Metaksas'ın zevcesi siyasi ' 
htıdıselerle çok meşgul olur. Gene
ralin hususi katipliğini de kendisi 

yapar. 
Madam Metaksas, eskiden kız 

öğretmen mektebinde profesör i<li. 
Tuvalete pek o. kadar eıhemmiyet 
vermez. Hayır müesseselerile ala
kadar olur. Birçoklarını da bizzat 
idare eder. En b üyük zevki bah-

Fran:;ızlar, Almanlar, İsviçreli
ler ve İtalyanlar sümüklü böce~ 
bayıl;rlar. Bu memleketlerde, sü

müklü böeoek yetiştirmiye mahsus 
bır90k tarlalar vardır. Bunları ye
tiştirmek kolaydır. Fakat !oplama-ı 

sı guçtür. Zira, ekseriyetle toprağa 
gö.nülüp sa-klanırlar. Ancak rutu- 1 

be!li havalarda meydana çıkarlar.! 

İtalyada, senede 100 milyon sü -
mtiklü böcek yetıştiril;r .. 

Alman kimyagerleri bunun da 
çaresini aramışlar, bulmuşlar: A
teşte kızdırılınca koku zail oluyor.! l\lajest.e Kral Boris ve Kraliçe J oanna 

ve Krall9e EU.abel 

91!de, büyük bir ıhlamur ağacının 
altında oturup çalışmaktır. 

Eski yunancadan başka fransız
ca, ingilizce ve almanca konuşur. 

Macar naibi hükumeti Amiral 

de bir saray arabası durdu. Hepi
miz •kainpeder• geldi diye sevin -
dik. Fakat, bu sevincimiz de çok 
sürmedi. Kainpederim saray adam
larından birile: Efendimiz rahat
sızlandı. Maale;cl birkaç gün ge
lemiyeceğim. Siz isterseniz, n!kah ~· 
kıyılsın ve davetliler rahatsız ol-

~ 

masın!• diye haber göndermiş. 

Hepimiz üzüldük. İş geri kalırsa 
misafirlere karşı rezil olacaktık. 

Henüz ne yapılacağını büyükle -
ııi.miz kararlaş!ırmamışken, misa
firlerden hatırı sayılır bıiyük bir 
memur ayağa kalktı: •Pad:şahı -
mız hasta iken, bizim burada dü
ğün yapıp eğlenmemiz doğru mu
dur?. diye bağırdı. Bu adamca -
ğızın sözleri bomba glbi hepemi
zin zihinlerini altüst etmişt;. ·sa -
!onda fı.;ıltılar başlamlljtı: •Hafi -
yeye benziyor. Bir düğün yüzün
den başımızı ateşe yakmıyalım. 

Ni.kahı tehir edip hemen dağıla

lım. • en sonunda buna karar ve
rildi. Duvağ>m yüzümde kaldı. 
Hafiye olduğuna hükmetl len zat, 
imama: - Haydi, yürü bakalım! 
Nikahı gelecek baJta kıyarsın ! 
de<li. 

Davetli:er birer birer çıkıp git
tiler. Ben de piç gibi, telimle, du
vağımla ortada kaldım .. Hüngür, 
hüngür ağlamağa başladım: •Bu 
izdivaçta bir uğursuzluk var. Ben 
o adama vallahi de vaıımam, bill8Jıi 
de varmam!. diye tutturdum. 

- Sonra yine o zatla mı evlendi
niz? Yoksa yemininizde durarak 

baş kas ile mi?. 
Büyük hanım sözümü kesti: 
- Ne de olsa serde cahillik var

dı. Kı~met yine onunla imiş. Er

~i hafııa nikah kıyıldı , düğün 
oldu. Fakat, bir hafta önceki da -
vetlilerin yarıdan çoğu: •Yine bir 
hafiye gelir de bizi jurnal eder!• 
korkusile düğüne gelmedi. Düğü
nümüz çok tatsız, neş'esiz geçti. 
Oh.. insanlar ne kadar mes'ut. 

Horti'nin refikası aslen Musevidir.

1

· 

Babası musiki muallimi idi. Ma
dam Horti de operada şantozluk 

yapmıştı. A\'rupanın kibar kadın

larından bıridir. Çok şık giyinir. 
Çok kıymetli incilerden bir ger
danlığı vardır. 

Ne hafiye, ne padişah, ne jurnal 

korkusu var. 
Bu sırada büyük hanımın ko -

Juna genç bir bayan girip lafa tut
mamış olsaydı, bu meraklı hika -
ye belki biraz daha uzayacaktı. 

Yamrndaki göbekli zat: 
- Umumi harpte Çanakkalede 

şehit düşen aziz dostlarımdan bin
başı Nuri Beyin zevcesidir, dedi, 
kızları, damatları, oğulları var. 
Hepsini birer birer evlendirdi. Çok 
hoşsohbet bir hanımdır. 

Madam Horti, Macar kadınları
nın hukukunu müdafaaya çalışır. 

Yaşının altmışa yakın 

rağmen hergün Peşte 
olmasına 

civarında 

ormanda bir iki saat dolaşır. 

Madam Franko, Katalonyalı, 

zengin bir fabrikatörün kızıdır. 

Barselonda hukuk tahsil etmiş ve 
o zaman yüzbaşı olan General 
Franko ile evlenmiştir. Çok güzel 

yağlı boya resim yapar. Eski İs -
panyol kliisık eserlerinden kıy -
metli bir resim kolleksiyonu var
dır. 

Salon boşalıyordu. Evlenme sı
rası arkadaşı•ma gelmişti. Kapıda 

genç bir kız göründü .. Ve şen bir 
kahkahayla yanımıza sokularak, 
arkadaşımı kolundan çekti: 

- Haydi .. Sıra bizimdir. Neden 
dlljarda duruyorsun? Şahitler ne

rede? 
Arkadaşım birdenbire şaşaladı 

ve bize dönerek: 
- Müstakbel refikam. 
Diyebildi. Kızardı. 
Büyük hanım uzaktan sesleni-

yordu: 

., t zn n ln babsedDen karikatorii 

terinde de b u zc,Tluk &Or Uluyor. ı· -1" 
JUS harbe Si.ren memlektllerde dtiilı 
bita raf kalmış olanlan n da miı.ah ,.,/ 
buatında harp mf'1r~uu üzerinde ~ aP'' 
)an resimler, yazılan yazılar ~k it''' 

llalide cörülmu:ror. Bundan bah~dt' 
bir Londrah ••:ıete Avrupanın ınl ... 
m at.buah ara~da Floransada rı•-' 
Iıa.ftahll. «4%0» adh cazeteyl bah~e dt" 

. ··-ier buluyor. Bn I talyan ıaze\e!il 

mükemmel karlkatör<"üJerdrn murt l ' 

11.ep bir hey eti "V armış lıi.i i&lf'rl ı~cl~ 
t 2t nin 1 sahifesini d~ldu, ;11 le ı ,"' ~ 
ı.at&a ~alışmak lmlş. Inl'iliz tayy..,ı ı ·• 

Alman şehirlerine bom ba dejll. be~ 
name atıyorlar deill m i? «42h bir ~ 
b&ör yapmıt: • Beyanname harbi» dil 
Sokakla b"'ı batlı b ir adam rldlY,ı 
Bit kız, b ir erkek iki de yeU,miı; el 
cuk ba adaıncatıza bakarak: 

- Acaba D -! oldu?. d iye birblrıer~ 
soru-ttaruyorlar. Erkek . ('OC'Uk 1' ( 
~erakını ve teessürun ıi şoy le izal~ 

dlyor: 
- Gözün e bir beyanname çatP,,J 

da ondan yaralanmış!. 

··•·············· ... ~ 
Varşova ismi 
nasıl kondu ? 
Polonyalılar kaybetlikler~ ,., 

deruzlerine Varşova derler, bel;. 

min menşei var. Bir Polonya ~ 
salı bu menşei şöyle ifade eder· 

B ir gün Polonya KraHarın<I 
biri ava çıkmış, fakat bir orma0 

yolunu şaşırarak ka~boimuş: ~ 
aralık kendisinin kim oldugııl' 
b ilmiyen bir oduncuya rast g~ıı' 
ve yolu sormuş. Oduncu kema 

1 

tiramla ayağa kalkmış, Kral· e' 
vela kulübesine götürmüş, or~ 
karnını doyurduktan sonra. 

göstererek büyük caddeye çıl<,ı 
mış. 

Bu oduncu ikiz ev liıt babası~ 
Bu çocuklardan biri Vars ism1 

· · de 1' b ir erkek, ötek; Zorva ısmın 

kız ... Kulübede iken oduncu il" 
yük bir iftiharla çocuklarını ıı' 
safirine göstermiş. 

k d . • ~u' Oduncunun bu a ar_ ıyı ,.. r 
melesini gören Kral, nıhayet 
disini belli ederek, bu ıki ÇOC 
sar.ayına alacağını, kıza drahcl' 
vereceğini, erkeği de maıyet sıı' - . _.ıı 
alayında zabit yapacagını so, 

miş. 

Madam Polina İda Molotov; es
ki bir işçi kızdır. Moskovada bir 

tayyare fabrikasında çalışıyordu. 
Bilahare pilotluk öğrndi. Çok sade 
giyinir, çok seyahat ed r. 

Y~oslavya saltanat naibi Prens 
P ol'un refikası Prenses Olga, Kent 
düşesinin hemşinesidir. Çok misa
firperverdir. 

- Haydi çocuklar .. Liifı bıra -
kın! Ayaklarıma kara su indi. Ni
kah memurunu beikletmiyelim .. 
Sırada sizden başka bekliyenler de 
var. 

Kral bu kadarla da kalmı ·J 

kulübesinin bulunduğu yere if 
koydurarak, bur.ada bir köy i 
tırmış ve köye de ıki çocuğurı " 
!erini birleştirmek suretile var' 
ismini vermiştir. 

<Bul.gar Kraliçesi Ciovanna mü

talea meraklısıdır. Vaktin çoğunu 
kitap ve gazete okumakla geçirir. 
Hayır müesseselerile alakadar o

lur ve bu müesseselerin çıkardık
ları risalelere içtimai makaleler 
yazar. En çok sevdiği muharri r 

Gabriyel Danünciyo, en çok sev
<liği renk te laciverttir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Goblen fabrikasını kim 

tesis etti ? 

' 

Halılarının nefaseti ve pahalılığı 
ile meşhur Goblen fabri}psı, on 
beşinci yüz yılda Rens'll ve Goblen 
adlı bir boyacı tarafından tesis o
Junrnustur. 

Jurnalsız, hafiyesiz, korkusuz 
yürüyerek salona girdik. 

Ne kız tarafın. ne oğlan tarafın 
anasını, babasını tanımıyorum. 

Şüphesiz hepsi orada. 
Eskiden yalnız onları görürdük. 

Şimdi mes'ut bir çiftten .. Gelinle 
damattan başka bir kimse ile meş
gul olaıı yok. 

Biraz önce bize nasıl evlendi -
ğini anlatan büyük hanıma bakıyo
rum. Gözleri dolu .. Elindeki kü
çük beyaz mendillle yanaklarına 
dökülen yaiJarı silerek mırılda

nıyor: 

- Ah .. Ne mutlu sizlere, çocuk
lar! Keşke ben de bu devrin kızı 
olsaydım. .. 

Lıkender F. SERTELLİ 

Bu köy yavaş ya,·aş bü) V 

ve bugün kahramanlığın• bıi 
dünyanın hayretle seyretigi f' 
Jonya milletinin hükumet ıııl 
kezi olmuş. 

-···-···- -··-··· / 
Nebati sünğerler haıı9' 

ağaçtan yapılır? 
Tuvalet ve friksiyon için ~" 

nılan nebati sün.gerlcr Asyad'" 
"QOnyada ve Moris adasında :ı 
şen bir nevi ağ~an ~·apılıf·j) 

Bu ağacın dalları kt'<iild 

sonra kabukları wyulur '~ 
;:ıüddet açıkta bırakılır. rl 
sünger çok ucuza ma; o~dui!" 
her yerde raJtbct goı mktdit• 



Beyoğlu dördüncü sullı hukuk 
hakimliğinden: 

Teşvik.iyede Çınar sokağında 
Dinçer apartımanında 4 No. lu da
irede oturmakta iken akıl hastalı
ğına müptela olan ve vesayete muh 
taç olup dinlenmesinde faiıie bu -
lunına.dığı tabip rapoıile anlaşılan 
Şaziye Sobatayın hacrtle kendisini 
~emsil ve hukukunu siyanet etmek 
uzere ayni yerde ıınukim oğlu dok 
tor Halit Tekinin vasi tayinine 30/ 
9f939 tarihinde karar verildiği a
lakadarlara ilan olunur. 39/969 

İstanbul asliye 6 ıncı hukuk ha
kimliğinden: 
Davaeı: Gedikpaşa Mimar Hay

rettin mahallesi Yahyapaşa sokak 
lO No. da ot'Uran Asabet tarafur
dan ayni yerde oturmakta iken 
halen ikametgahı meçhul kocası 
Manok aleyhine ikame eylediği 
boşanm davasının icra kılınan mu
hakemesi sonunda: 
Tarafların boşanmalarına dair 

verUen 29/9/939 tarih ve 939/137 
Nu: ;u gıyabi boşanma hükmünün! 
müddeaaleyhin ikametgahınm 
rne9!luliyetine binaen 15 gü~ müd
detle ili".len tebliğine karar ve -
v~rı:ere'lt mezkür gıyabi hükmün 
~ır suretinin tebliğ yerine geçmek 
Uzere mahkeme divanlhanesine ta
lik edilmiş olduğu ilan olunur. 

ıstanbul asliye birinci 
hukuk hakimliğinden: 

lstanbul muhakemat müdürlüğü 
tarafından müddeialeyh Balıkpa -
~rında Maksudıye hanmda 33 

1
°· da mukim tüccardan Yakup 

a "Yhin 
ııiinJ.· e açılan davanın 2/10/939 
he ilu mahkemesinde müddeaaley
mah~r. n Yapılan tebligata rağmen 
kında~meye gclmediğir.dcn hak -
rıısına ~:ulıakenıenin gıyaben ic
be. silb k işbu gıyap kar&nnın yine 
!iğ' ı ını...ınaUeyhe ilanen teb
tar\~:nve ~.uhakeınıenin 17 /11/939 
l" e. lUUSadıf cuma günü 5aat 

J e talıkine k 
ğund . arar verilmiş oldu-
\'anh~n b.'r nüshası mahkeme di

<Desıne asıl 
tehi.~ an gıyap kararının 

<> '.nnkamına k · 1m re ke:yr e • aım o ak Üle-
- ıy t ilan olunur. 938/561 

Sultaıl.ahınet 3 .. .. 
hal<>ınliğinden: · uncu sulh hukuk 

Bı:.cıos kızı E ı 
Gect.k v anıbia tarafmdan. 

Paşada Neviy k • 
numaralı h ed e SO agında 26 
zı Pıp· · an e Hacı Teofilos kı_I 

ına aleyh· 
mukabil. d ıne açılan, 200 lira 
dikler l(n e vefaen ferağ göster
Muhs·' Uınkapıda İbrahimpaşa 
gı• ~d ın1 e hatun mahalle ve soka -

. a 2 Inakl' 
dükk' ' up numaralı bir bap 

anveha ... vef ne uzerınde mevzu 
ıne:c~ fera~ kaydının, borç tama
rı. OC.enınış olduğundan kaldı -
du in.ısı hakkın.ctakı davanın cari 
dc~~!L."Uıda: Teofilos veresesin
rn h lısavet Marikanın adresleri 

eı; Ul olması hasebile tebligat 
Yapılan--~ 
ıne ' ış o.lduğundan mahke-

cr 20 INn .. dd . 
lıgat nı.ı etle ilanen teb-
hak .crasına karar verilerek mu

orrıe 27110/939 
kılınmış oldu. . saat 10 atalik 
giıııuDıd . gundan muhakeme 

e bızzaıı 
ınahkernect h veya bilvek.iıle 
si lakdi.rde e azır bulunmaları ak

tnuhake 
rında bakılacağı El.meye gıyapJa -
kaya ilitntn teb• , .. ısavet ve Mari• 

- olunur. 9391903 

" " uncu Sultanahmet 3 
sulh hukuk 
liğinden: 

hakim-

12 İstanbulda Aşirefendi hanında 
P~l 13 

.nu_znaracla Zaneu tarafından 
mudurluğüne izafeten ıs· t 

bul ı an -
• .. ına ıye muhakemat müdürlü-
gu_ aleyhinde, yanıgından evvel 931)./ 
300 numa'."'h dosya ile açılan 15 
kurw; resım ve 24 lira 7_ k o uruş 
cezny a itiraz davasının Yangından 
~ııra hazine tarafından yapılan ~e
nıkme muamelesinde muterizin 
lk.ı~·h r ---..,.a ı meçhul olduğundan i-
aııen ) ap•la t k.b .. . . 

d n a ı at uzerıne carı 
uru mas 

na~ - 1 
ında: 930/979 sayılt ihtar

~·e ı e ınute . 
15 kuru . rızden talep olunan 

ş resını v 2 e 475 kuruş ce
za hakkında ınuter· 
h ız tarafından 

erne kadar itıraz olu . 
. . · nrnuş ıse de 

geııp ıtırazını tevsik etın d' .. 
· · e ıgınden 
ıtırazı \'akiip. redclıne 15/9/~39 t -
rıh nrle karar verilmiş oldu. d a 
ta ~· .• . gun an 

ı ••andan ıtıbaren 15 g· 
fınJ • . un zar-
d a te-ııyızı dava roilmedig' i tak-

irde bükm" k . 
ce . . un esbı kat'iyet ede-

1' hukuın hulasası tehi 'li' 
kaını ı.,ı ma -
ı na ka ın c'mak üzere ilan o-
~ -<r. 939/a35 

İSTANBUL 
Senesi T arb Adı ve Soyadı 

No. 

838 49 Ali O. Mehmet 

938 109 Hikmet 

• 826 Kanı bet 

937 113 Sait O. Musta!a 

• 
ıt 181 İbrahim Beıik oil11 

182 • • 
• 388 Mehmet O Mehmet 

398 Münip Tinıoı 

800 Hasan 

• 833 Osman 

• 604 Mehmet Salih 

> 862 Yusuf 

> 858 Münip 

780 Bahri Tekin 

> 148 Nuri Yayla 

> 91 Hllml 

> 91 Hilmi 

> • Mustafa AtaQ 

• 82 ll'lehmet Lütfi 

> 70 Maksutıik oğlu 

70 Maksu ilik oğlu 

• 816 Ali Süha 

938 64 Stileyman Işık 

> 89 Celll Güleli 

U7 • • 

> 117 Fazlı Koyun 

• 388 Ali o. Hilmi 

880 Sahak Karacayan 

> 428 Zavanef NL;on oğlu 

• 830 Mihal Çerçözkan 

• 884 Faik Dôventat 

• 708 Ohannes Nigogosyan 

• 579 Mehmet Ali 

• 777 Mardiros Pilasyan 

650 Hüseyin Görür 

• 723 Kirkor !11antaryaıı 

• 822 Sellın o. Arif 

• 824 Sirnon O. Agop 

826 Artin O. Garbis 

• 10 Alunet Dilber 

• 34 Ahmet Lütfi Uçn 

• 57 İsmail Hakkı 

• 57 İsmail Hakkı 

• 57 Yusuf o. İlyas 

1 173 Nuri İşletir 

• 48 Şükrü Meti.ıı 

• 258 Cemil Yüksel 

• 595 Osman Karaman 

388 Mehmet O. lliehme' 

işi 

Berber 

Elektrik 
levazımı 

'Kunduracı 

Saat 
'tamiri 

AIÇ.I 

• 1 

Sayacı 

Jtwıduracı 

Tesbihçi 

Kunduracı 

• 

Sobacı 

'Kahveı. 

Kahvehane .. 
Lokanta 

llüfeci 

Ekmekçi 

Ekmekçi 

;rirezecl 

:Ressam 

Hurdacı 

'Elbiseci 

Kunduracı 

Kunduracı 

'Terlikçi 

Kunduracı 

Börekçı 

'.Eirlzeci 

Terlikçi 

Kunduracı 

7erlikçi 

• 

Kunduracı 

Köfteci 

Tavukçu 

;Manav 

~an av 

Doğraması 

Güreş yeri 

Kömürcü 

Çorapçı 

Terzi 

Sayacı 

Adreıl 

Fevziye Bunnalı
mescit 2 

Darülfünun C. 15 

Beyazıt Çatal haıı 

Z8 - 1 
lle,rıwt Çadırcılar 4/8 

'l!eyaut Çadı.rcılar 188 

• • 188 

Beyazıt Okçular 111 

Beyazıt Okçular 75/2 

Beyazıt Çatal han 10 

Aeyazıt İrat han 12 - 13 

Beyazıt cami avlusu 40/4 

Beyazıt Okçular 8/2 

Beyazıt Okçular 69 

Beyazıt Çatal han 14 

Camcıali Vezneciler 58 

> B. Bujldaycılar 17 

t B. Buğdaycılar 17 

> Ağadarası 13 

K. hane • 16 

• • 64 

- • • 64 

Beyazıt Çotal han 9 

il. Samıçlıhan 30 

B. Çadırcılar 49 

B. • 18 

B. > 16 

B. > 81 

B. Okçular 45 

B. • 46 

B. Kökçüler 1-3 

B. Yolgeçen H. 5 

B. Yolgeçen H. 9 

B. Lelcecilcr 70 

B. Çatal han !O 

B. Yolgeçen H. 5 

B. Sepe~i han 7 

B. Yolgeçen H. 3/6 

B. Yolgeçen H. 3/8 

B. Yolgeçen H. 7 /9 

Camcıali Ordu C. 22 

78 

• • 148 

• • 148 ~ 

Kemalpaşa Fev-
ziye Ç. G. 20 

c:emcıali Vezneciler 9 

B. Ağa Ordu C. 234 

B. Hakk~klar 3 

B. Çatal han S. l 

B. Okçular 61 

7 - S O N T E L G R A F - 7 BiıUNCITEŞRiN ınt 

DEFTERDAR L 1G1 N DAN: 
Matrahı Vergisi 

Lira Kr. Lira Kr. 
14' 110 40 K. 

10 80 B. 

20.ı 50 

17 50 .. 
81 

20 

18 

09 

33 76 

30 

G3 

90 

900 

120 

450 

98 

90 

90 

45 

24 

36 

S8 

60 

30 

so 

27 

36 

45 

25 

36 

28 13 

28 13 

180 

81 

36 

36 

48 12 

240 

67 50 

49 50 

1u 

36 

5 57 K. 
1 14 B. 

O 92 K. 
O 18 B. 
O 66 K. 
O 13 B . 

7 45 K. 
1 49 B. 

11 13 K • 
2 23 B. 

O 61 K. 
o 09 c. 
O 14 B. 

13 62 K. 
2 04 c. 
3 13 B. 

2 80 K;. 

42 c. 
64 B. 

3 90 K. 
1 40 c. 

78 B. 
o 81 c. 
O 14 B. 
1 00 K. 

30 c. 
26 B. 

O 95 K. 
o 95 c. 
O 38 B. 

O 28 K. 
o 04 c. 
O 07 B. 

9 07 K. 
1 36 c. 
2 19 B. 

135 62 K. 
27 52 B. 
21 00 K. 
4 20 B. 

1 50 K. 
30 B. 

14 25 K. 
2 53 c. 
2 81 B. 

22 50 K. 
4 50 B. 

1 69 K . 
o 25 c. 

39 B. 

4 6ı K. 
92 B. 

2 39 K. 
..ıs c. 
48 B. 

4 46 K. 
1 69 B. 
6 99 K. 
1 40 B. 
1 26 c. 
O 53 K. 
O 11 B. 
o 10 c. 
5 36 K. 
1 07 B. 

96 c. 
3 85 K. 

77 B. 
69 c. 

3 65 K. 
73 B. 

1 31 c. 
8 97 K. 
1.79 B. 
1 61 c. 
1.02 K. 

20 B. 
18 c. 

5 SU K 
1 12 B. 
8 95 K. 
1 79 B. 
1 61 t:. 
7 31 K . 
1 46 B. 
3 55 K. 
7 71 B. 

64 c. 
5 55 K . 
ı 66 c. 
1 44 B. 
7 89 K . 
1 58 B. 
1 42 c. 
3 79 K • 

87 B. 
57 c. 

4 55 K. 
O 91 B. 
l 64 c. 

21 81 K. 
3 27 c. 
5 02 B. 

16 92 K. 
3 37 B. 
3 04 c. 
9 00 K . 
1 80 B. 
6 76 K. 
1 35 B. 
1 22 c . 

13 84 K. 
2 08 c. 
3 18 B. 

4 !! K. 
82 B. 

4 33 K. 
O 86 B. 
1 58 c. 

11 41 K. 
2 28 B. 
4 59 K. 

92 B. 
o Bı !{. 

9 c. 
14 B. • 

lbbaroa. Seneai Tarh Adı ve soyadı 
me No. No. 

8/45 939 8 Tevfilt Şı,pka 

jl9/85 

• 440 Ahmet Eden 
11/93 

17 /80 938 880 Hasip O. Rebll 

13/50 

18/7 

18/82 

5/26 

15/75 

15/10 

9/44 

15/87 

13/42 

1/90 

18/55 

12/16 

29/3 

7/38 

7/39 

29/42 

21/25 

16/56 

21/8 

21/7 

29/2 

22/42 

29/28 

16/69 

16/84 

29/30 

22/20 

82/45 

16/78 

13/40 

18/71 

17/68 

18/76 

15/31 

28/33 

29/6 

29/7 

16/91 

22/24 

29/9 

29/39 

939 22 Stileyman Şahap 

• 86 Davut Z!yaça 

• 8 Hüseyin Erüret 

938 93 Davut Ziynça 

937 880 Aiuharrem 

939 556 Huçik Tatyo 

939 556 Haçik Tatyo 

> 488 İbrahim O. Mehmet 

> 352 Hayri Sonat 

• 828 Mehmet Toksal 

• 828 Mehmet Toksal 

> 841 Şükrü Nakı.ı; oğlu 

> 842 Sami ÖZçekiç 

> 908/l Abdullah Taşkıran 

> 9!9 Hüsnü Uygun 

> 949 Hüsnü Uygun 

> 16 ZişanDoğan 

• 59 Hristo Dolakidh 

• 59 Hristo Dolakidis 

> 29 Mustafa Uylukçu 

> 888 Ali Ekber 

> 2019 Simpat 

• 683 Artin Bedrosyan 

• 2657 Kaspar Taşdörıer 

938 922 Ali Ekber 

> 160 Vahram Karahan 

• 523 

• 1173 

• 1172 

Sahak oğlu Karabet 
ve Çilengir 

Armcnalı; 

> 

> 1583 Mehmet Arda 

• 1563 • 

• 1584 • 

• 1584 • 

• 1584 • 

• 1563 > 

936 2270 

> 

• 
937 

• 
• 

938 

• 

498 

416 

385 

496 

2604 

• 2804 

İsmail .Ar!1 

Ayşe Nermin Tutun 
Ali yaşar vlrisi 
ve kansı Hanife 
Ali Yaşar vArisi 

"" karLU Hanife 
Hüseyin 

Turan Kafadar 
Ali YB.§ar ırtı.risf 

ve karısı Hani!t 
Ahmet Mithat 

Alunet Mithat 

Adresi Matrahı Vergisı 

Lira Kr. Lira Kr. 

lhbarna• 
me No. 

B. Aja D. aruı 11 117 24 38 K. 
4 88 K. 
4 39 c. 

27/8 

Sayacı 

Kunduracı 

Kundura T. 

Büfeci 

Şapka tamiri 

Büteci 

Sebze ardiyesi 

Kundurac.ı. 

Kunduracı 

Terlikçi 

Ağızlıkçı 

Fırıncı 

Fırıncı 

Kunduracı 

> 

Manav 

Sayacı 

B. Okçular 61/1 

B. Okçular ili 

M. HWırev Kirazlı 
mescit 1/1 

K. H. Kovacılar 100 

Camcıali Ordu 

caddesi 18 

K. hane Kovacılar 100 

B. Yolgeı;en Han 12/5 

BeyaZLt Kökçüler 1/3 

Beyazıt Kokçüler 1/3 

B. İrat han 25/1 

B. Hakkôklar 3i 

Yeniçeriler 104 

Yeniçeriler 104 

~- Çatal han 1-2/1 

• • 2-2/2 

B. Lekeciler 16/1 

B. Yolgeçen han 2/1 

Sayacı B. Yolgeten han 2/1 

Bakkaliye B. Yolgeçen han 38 

Terz.l B. Yolgeçen han 150 

Terzi B. Yolgeçen han 150 

l!:ahveci Kemalpaıa Şehzade 135 

Kahvehane Kazazlar orta 52-54 

Kasketçı Ç. Yağlıkçılar 9\ 

Halı örilcüsU' Ç, Takkeciler 9 

Dökmeci .Ç. Hatipeınin H. h 

Kahvehane Ç. Kaz zlar 4U 

Tuhafiyeci Ç. Kalpokçılili/ 78 

Terzi Ç. SıraoCllll'lı.r 3 

Çorapçı Oar~ı kuyumcular 73 

CoraPÇ> Oul• kuyumcular 73 

Altın ve kuyumcu Ç. Ai• 41 

• • • 41 

• • > 

r • > 43 

.. . . 43 

• • • 41 

Terlikçi 

Kavaf 

Benzinci 

Benzinci 

Manifaturacı 

Meıinei 

:Benzinci 

Koltuk T. 

Koltuk T. 

Terlikçiler 53 

B. Kalpakçılar 133/155 

B. Yeniçeriler 134 

B. Yeniçeriler lH 

Carlı Reisoiilu 46/48 

Çarçı perdahcılar 34/36 

B. Yeniçeriler !Si 

ç, Alipaşa H. K 25 

Ç. Al ıpaıa H. K. U 

10 

18 

2'6 

99 

245 

45 

38 

38 

38 

27 

348 

348 

11 

30 

15 

15 

135 

88 

36 

97 50 

60 

90 

18 

18 

225 

38 

90 

90 

o 

81 

45 

u 

45 

60 

80 
60 

80 

25 

10 

80 

• 
p 

8 36 
1 67 
l 50 

4 19 K. 
84 B. 

1 51 c. 
3 36 K. 
O 18 B. 
o 16 c. 

35 58 K. 
7 11 B. 
6 40 c. 

12 48 K. 
2 49 B. 
2 24 c. 

31 71 K;. 

6 34 B. 

1 91 K. 
29 c. 
H B. 

1 80 K. 
36 B. 
32 c. 

1 78 K. 
36 B. 
32 (;. 

28/3 

18/95 

27/41 

~7/42 

28/5 

1/5 

19/9 

10/4 

1/34 

1 65 K.. 27/3 
33 B. 
30 c. 

3 28 K. 28/14 
66 B. 

.-04 40 K. 1/7 

20 88 B. 
12 53 % 10 c 
43 •8 K. 29/1 
8 70 B. 
3 36 K 

67 n. 
3 36 K. 

67 B. 
3 70 K. 

74 B. 
67 c. 

O 76 K. 
O 15 B. 

14 c. 
O 38 K. 

3 B. 
7 c. 

28 80 K. 
5 76 B. 

10 80 K. 
2 18 B. 

o 74 K. 
15 B. 
13 c. 

6 36 K. 
1 27 B. 

7 39 K. 
1 48 B. 
1 33 c. 

11 24 K. 
2 25 B. 
3 02 c. 
8 63 K. 
1 73 B . 
1 55 c. 
6 08 K. 
l 22 B. 

12 c. 
1 61 K. 

32 B. 
29 c. 

43 83 K. 
10 08 B. 

6 57 c. 
3 91 K. 

78 n. 
70 c. 

13 98 K. 
Z 80 B. 
2 62 c. 

13 98 K 
2 80 B. 
2 52 c. 
5 48 K. 
1 10 B. 

3 35 K. 
67 B. 

S 35 K. 
67 B. 

10 04 K. 
2 31 B. 
1 51 c. 
5 48 K. 
1 10 B. 

10 04 K. 
2 31 B. 
1 51 c. 
2 05 K. 

47 B. 
3ı c 

28 39 

426 48 

426 48 

7 54 
28 70 

35 22 

2 25 K. 
52 B. 
34 c. 

1 32 K. 
30 B. 
20 c. 

26/49 
28/50 

28/4 

25/82 

25/33 

27/10 

16/29 

1/55 

1/32 

18/48 

50/19 

49/26 

34/19 

~2/31 

2(•/15 

:-:41~3 

34/3l 

29/67 

29/68 

29/70 

26/49 

29/69 

26/48 

25/21 

5/84 

6/7f. 

6/77 

6/70 
6/44 
8/26 

31/49 

31/48 

29/41 

16/82 

Beyazıt Şubesi mtık:ellenerinden olup l &-arıda adı ve ili ve ticaretgah adrellt'.ti yazılı şahıslar terki ticaretle yeni 

adreslerini bildirmomi' ve tebliğe ~alAhiycill bir k1mae de göstermemiı ve yopılan oraşhrmada da bulunamamış olduk

larından hizalarında gösterilen yı1lara ait kazanç, buhran vergileri Ye znrnlarını b:ı ihbamamelertn bı::zat tebliği müD"'

kiın oıamam!il.ır. Keyfiyet 3692 sa,yılı Jı:anwıwı 10 ye 11 iroi maddelurme tevfi k :ı tebliıl yerine geçırck uzero il;lıa 

olunur. l.11188) 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Atelye Usta 
ve 

Başısı, Bir Motör Tamircisi 
Elektrikçi Aranıyor 

Karadeniz <Wiil nde büyük bir sanayi müessesesi için bir atelye 

usta b~ısı, bir motör tamircisi ve bir elektrikci aranıyor. Taliplerin 

(T. Ç.) rumuzile İstanbul 176 posta kutusu adresine yazı ile müracaa 

Nevralji kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. f Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakimliğinden: 

• - Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz .• 11111!1! Terekesine mahkemece el konulan ölü Meryem uhtesinde bulunan 

Güneş cildi 
yakar ve kı
rıştırır. So
ğuk ve rüz

gar deriyi sert
leştirir. Yüzü-

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Misket prabı 
etiketi 

miktarı 

100,000 adet 

Mub. Be. 
Lira Kr. 

370 

Ofo7.5temi 
Lir.& Kr. 

Eksiltaenin 
Şekli saati 
Açık ek. 

1 
Kası.ınpaşa Küçükpiyale mahallesi Mümeyyiz çıkmaz sokak 12 numaralı 
harap ev açık arttırma suretile mahkememiz tarafından 21111/939 tari- I 
hine müs1dii salı günü saat 10 da satılacaktır. Satış bedeli yüııde yetmiş 
beş.i bulmadığı t.ıkdirde ikinci arttırması 6/12/939 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 10 da yapılacaktır. Tamamının kıymeti 62 liradır. Teli&- J 
!iye resmi ihale pulu taviz bedeli müşterisine aittir. Arttırmaya girebil-: 

müze temas eden 
havanın tozları me
samatını kapatarak 

ifrazatına maai olur. 
CUdln bütün bu a

rıza Te kusurlarına mini olmak 
iç.in siz de ciJdJnlzl her l'iln 

akşamları 

KREM PERTEV 
Kulp rakuıı et.ikeli 
Vermut etlkel! 
100 lük 

200,000 > 
25,000 > 

1830 
238 75 

ll2 25 
17 llO 

> > 
Pazarlık 

mek için yüzde yedi buçuk niöbet.inde pey akıçesi yatırmak lazımdır. Sa-
14,30 
15 tış tapu kaydı mucibince yapılaca.kıtr. İseklilerin mezk(ır gün ve saatte 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk hAkiınliğinde hazır bulunmaJ.arı ilan olu.-
V9mlut etiketi 
50 1l1< 

10,000 > 89 - 8 88 • 15,30 nur. 931/156 

ı- Şartname ve nümuneleri mucib in~ yukarıda yazılı muhtelif cins etiket 
hizalarında &öst«ilen wullerle ek.ıiltmeye konmuıtur. 

n- :MWıammen bedelleri, muv&lıat teminatları, eksiltme saatleri hi"ıala-

rında 7ıwlıdır. 
ın- ıı:ıuııtme 24/X/939 aalı ııilııü Kabataeta Levazım ve Mübayaat eube-

ıindelı:i alım kaml17onunda :yv.pılacaktır. 
iV- Sartııam81v her ıun ılleü eeçon ıubeden paruız alınabileceai libi etiket 

nıiınunelm de 11irO!ebilir. 
V- İsteklilerin ekıılltme için la7in edilen ııilıı ve ıaa!lerde '!o 7 ,5 eüvemno 

parıılarllı blrlllı:tt mazidir komisyona ıelmeleri l!An olunur. (8075) ... 
CIHI Mikdarı Mub. B. Yüzde. 7,S 

teminatı 

Lira Kr. 

Ekıiltme 
Şekli Suti 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

İskenderun Hattına İlave Yük Postası 
İskenderun hattında gidiş ve dönüş yüküne yardımcı bir posta 

olmak iizere (KROM) vapuru 8 Birinciteşıin 939 Pazar akşamı İs
tanbuldan İ&'kenderuna kalkacaktır. Gemi gidişte yalnız İzmir ve 
Mersine uğrayacak İskenderuna gidecek ve dönüşte Payas, Mersin, 
Antalya, Finike, Küllük ve İzmir iskelelerine uğrııyacaktır. 

NOT: PayM için gidişte yük alınır. Lüzıı.m hfuııl olursa dönüşte 
Alanyava da uğranılacaktır. (8129) 

BaBkül 1000 Ki· !ık 
> 1500 > 
• 300 , 

e adet 
30 • 
3 , 

20 , 

Lira Kr. 
894 -

8900 -
890 

87 05 
292 50 
29 25 
12 •6 

Pazarlık 

Açık Ek. 
Pazarlık 

~:.30 , B o R s A KIRAATHANESİNDE İÇKİSİZ sAza 

Terıui 10 kilo 
çekerlndt 

Dirlıem 5 Kı. 
> 1 • 
> 1 • 
• 1/2 • 

Seri Gram 

20 • 1 20 • 
10 • 
20 • 
20 kutu 

• 
• 170 16 

~ 

110 - • 25 • 

ı- Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarlan yazılı malzeme hl-

ıalarında ıösterllen usullerle ıatın alın ocaktır. . . 
11- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksılbne saaUen h!uıla-

rında yazılıdır. 
m- EksUtme 18/X/939 Çareamba &ünü Kabataıta Levazım ve Mübayaat 

Yarııı saat 14-18 e kadar çalacak SAZ HEY' ETİ: 
Kemaııi NECATİ - p;yani&t udi Mısırlı NiRAHtM - Klarnet ŞÜKRÜ
Kerr.ençe SOTİR1- okuyucu A!'.';YAZAR, FARUK, SUZAN, AFİTAP, 

FAİDE 

İstanbul İkinci icra memurlufuıı .. 
elan: 

ile masajlıyarak gıdalandırıruz. 

KREM PERTEV, açık mesamatı 

kapatır. Cild adalelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak taze-

lik ve gençlik bahşeder. 

İstanbul Beşinci icra ınemudu
ğundan: 

Şişli Matbaacı Osman sokak 71 
sayılı evde oturmakta iken halen 
yeri bilinemiyen Yako kızı Tako-
hiye: 

1 
Istavıi oğlu Yorgi Mimidise ipo-'i 

tekli bulunan Büyükadada Hl!! a
da, 23 parselli arazınıze el ve de
ğer konulmasına dair olan 17 /7 / 
939 tarihli raporu gelip okumanız 
ve itirazınız olursa bildirmeniz için 
ilanından itibaren on gün mehil ve
rilmiştir. I. I. K. nunun 103 üncü 
madıiesine göre davetiye yerine 
geçmek ti?.ere ilanen bildirilir. 

(20920) 

Adana merkez jandarma birliğin
de Şefir oğlu Nazif. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Haseki hastahanesi 939 yı}ı ihtiyacı için alınacak 156 kalem tıbbi ec:ıa •' 

palı zarf eksiltmesine kOnJ.1lmu5tur. İhale 10/10/939 Salı günü saat 15 de ~ 
Encümende yapılacaktır. Muhammen be deli 9412 lira ve ilk teminat 705 lira 
kuruştur. Şartname Zabıt ve MtıamelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 1t 
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numarah kanuna ~ 
bazırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encül'll~ 
vermeleri. (7703) 

Teknik okulu müdürlüğünden 
1- 2/ ıo/939 da yapılan mühendis kısmı giriş imtihanında 3 - 6 - ıı - ıı 

15 - 16 - 27 - 29 - 3ı 32 - 35 42 - 44 - 48 - 49 - 57 - 58 - 67 - 68 - 70 
81 - 83 - 87 - 105 - 119 - ı20 - 12ı - ı25 - ı45 - 146 - Ie4 - ı85 - ı9o - 2o3. 
204 - 211 - 222 - 223 - 225 - 226 _ 233 - 245 - 254 - 263 - 264 - 274 - 277 - ıso· 
uı-~-m-m-~-m-m-~-3ı4-m-=-m-m-d 
353 - 369 - 375 - 380 - 383 - kayıt numaralı talipler muvaffak ohnuşlardır . 

2- Muvaffak olan taliplerden derece sırasile hangilerinin devlet hesabı.d 
hangilerinin kendi hesabına k~bul olunacekları ve hangilerinin kadro dolayısi 
kabul edilemiyeceği ayrıca ililn edi1ccek tir. 

3- Fen memurluğu kısmı imtihanı 10/10/939 Sah günü saat dokuzda ırıtJ 
tepte yapılacaktır. Mühendis kısmı imtihanına girip te kazanamıyanlradan s1' 
edenler.in 9/10/939 Pazartesi günü saat 17 ye kadar bir istida ile müracaattızr 

(8142) 

İstanbul defterdarlığından : 
Do~ababçede Maliye Kırtasiye ve e-vrakı n1atbua cı.mbarının bulunduğn 

nanın büyük kapısının üzerindeki çatı kısmının yıktırılması işi 250 lira p1 

hammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. -İhale 16/10/939 tarihine ıtıı.15 
dif Pazartesi günüdür. Taliplerin % 7 ,5 pey akçelerini vakti muayyeninden e' 
ve] yatırıp mezkOr gün ve saatte Defterdarlık MilU Emlak Müdürlüğünde IJ'llt 
teşekkil eksiltme komisyonuna müracaatları. (7760) 

~ubesindeki Alım Komisyonunda 7apılacaktır. . . 
ıv- Şartnameler her gün eözü geçen şubeden parasız alınabılır. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde o/o 7,5 güvenme] 

paralarile birlikte mozldlr komisyona gelmeleri llAn olunur. •7978> 

Beyoğlunda Tom Tom mahallesi
nin Y eniçarlı sokağında eski 32 ye
ni 34 sayılı bir tarafı madam Orani 
Salazai menzili ve bir taralı Mimar 
sokağı ve bir tarafı Dilzzade Mihraı:ı 
karı.sı Maryona binti Bodrosun muh
terik hane arsası ve tara!l rabii ta
riki:lm ile mahdut 102 m. murabbaı 
mıkdarında kayden bir bap hane ve 
elyevm dört beden divarile cephede 
pencereleri harap bir halde olan ve 
kapısı bulunan arsa ipotek cihetin -
den satılacaktır. 

zil edilecektir. Yalnız 20 senelik va

kıf taviz bedeli ile tapu harçları müş
teriye aittir. Hakları tapu sicillerile 
sabit olnuyan ipotekli al8';:aklılar i

le diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin b\ı haklarını ve hu -
susile faiz ve masarifi mütedair olan 

iddialarını evrakı müsbitelerile bir -
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gün içinde 936/2554 Na. sile daire
ye bilmü.racaa bildirmeleri lftzımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicillerile ' 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından harjç kalırlar. Daha 
fazla malümat almak isteyenlerin 
27/10/939 tarihinden itibaren icra di

vanhanesine talik edilecek olan şart
namesine ve 936/2554 No. sile dosya
sına müracaatları lAzımdır. 

Hazinenin sizde alacağı olan 320 
kuruşun tahsili dava>ından dolayı 
gönderilen tebligaıta ikamıe!ıgiıhı -
nızın ~eçhul bulunduğu anlaşıl -
mış ve ilanen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 8/11/939 çarşamba 
günü saat 10 a talikine ve ilanın 20 
gün müdıcletle tebligat ifasına mah
kemece karar verilmiş olmakla 
ye\'m ve vakti mezkiırda Üsküdar 
sulh hukuk mahkemesine gelme -
niz lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

İstanbul sıhhi nıüesseseler arttırma ve eksiltJJJe 
komisyonundan : 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakimliğinden: 
Terck~ine mahkeme<ıe el konulan ve tasfiyesine karar verilen ölü 

Mari uhtea!nde bulunan Yenişehir mahallesi Katmerli sokak 12 numa
ralı evin tamamı açık arttırma suretile mahkememiz tarafından 21/11/ 
939 tarihine mı;sadii salı günü saat 10 da satılacakır. Satış bedeli yüzde 
yetmiş bPşi bulmadığı takdirde ikinci arttırması 6/12/939 tarihine mü~ 
sadlf çarşamba günü saat 10 da icra edileei!kir. Taınaınının kıymetı 
650 liradır. Tclllllye resmi ihale pulu tavzi bedeli müşterisine 

ait olup müterakim vergileri terekeye aittir. Satış tapu kaydi ~ucib'.11-
ce yapılacaktır. Arttırmaya girebilmek için yüııde yedi buçuk nısbetın
de pey ~kçesi yatırmak !Azundır. 

'11a1s na t: 
Ev ahşapbr. Zeminle beraber !iç kattır. Zemin katı: Ahşap iki ka-

pılı bir kapıdan girilir. Zemini e.ski renkli çini ile döşenmiş bir taşlığı 
sokla sokağa naz!r bir oda arkada bir mutfak Vt! odanın altında bir odun
luk ve metbahda bir hala vardır. Mut.faktan bahçeye çıkılır. Bahçede 
kom.şu ile müj$erek bir kuyu vardır. . 

Birinci kat: Taşlıktan ahşap merdivenle bu kata çıkılır. Önde ar
kada birer oda ile aralarında bir sofa vardır. 

Arttırma 9/11/939 tarihine müsa
di! Perşembe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar dairede yapılacak ve verile -
cek bedel işbu eayrimenltule takdir 
olunacak kıymetin % 75 ini bulma

dığı takdirde en son arttıranın taah
hudü baki kalmnk şartile arttırma 

on be~ gün daha temdit olunarak 

24/11/939 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 10 dan 12 ye kadar temdi -
den müzayedeye devam olunarak ve
rilecek bedel muhammin kiymetin 

% 75 ini bulmadığı takdirde '31ıf 

2280 No. lu kanunun hükümlerine 
göre t~il edilecektir. 

Müzayedeye iştirak edecek müşte
rilerin işbu gayrimenkule ait bütün 
malümatı öğrenmiş ad olunacakları 

ilfın olunur. (20915) 

Beyoğlu 4 Üncü sulh 
hukuk mahkemesinden: 

J3eyoğlunda Alyon sokağında o
tur.makta iken akıl hastalığından 

dolayı hacredilerek vesayet altına 
alınan Ekonomidis kızı ve VatelCYt 
kansı Ağlaiyanın va.,';si anası Ar
yeta Ekonıımidisin vefatı üzerine 1 

939/524 

1357 Hicı1 

' 
1355 Rum! 

Şaban Eyi~! 

23 24 
1939, Ay 10, Güo 280, Hızır 155 

7 Blrlnclteoİrin CUMARTESİ 

Vakitler V .Aaıtı 1::.ı.- •il 

. .. dı. \I. 1 , --Güneı 6 03 12 20 
Öğle 12 02 6 19 
İkindi 15 15 9 32 
Akşam 17 42 12 00 
Yatsı 19 14 1 30 1 İmsak 4 25 -10 42 

Eksiltmeye konulan iş: Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi 28 inci pa\YD' 
nundaki kalofifer tesisatı isi 

Keşif bedeli : 2117 lira 94 kurua. 
İlk teminat: 159 lira. 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin 28 inci pavyonunun kalörı!t• .. it' 

sisatı işi açık eksiltmeye konulmu§tur. 
Eksiltme 18/10/939 Çarşamba günü saat 15 de Cag:aloğlunda Sıhhnt 

İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. j,ıcı 
liler şartname, keşif, mukavele ve buna bağlı diğec evrakı her gün komis~ .ınd' 
görebilirler. 

istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesik.asHe 2490 sayılı kanund<ı yaııl' 
vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu il' 
eksiltme taril'.!.inden sekiz gün evvel İstanbul vnayeti~den almış oıduklaı ı ctı• 
liyet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. •7020' 

RADYO PROGRAMI- , 
ve Zinal haberleri. Saat 22.15 ıı:o ' 
nuşma: (Ecnebi dillerde). Saat 22.ıl 
Müzik: (Cazbant Pi.). Sat 23.25 ' 
23.30 Yarınki proıram ve kapanıııı. 

Halk Opereti 
Hal~ Çatı arası katı birinci kattan buraya çıkılır. Yalnıa; bir oda vardır. 

Elektrik ve terıın. tesisatı yoktur. Umum mesahası <l7 metro murabba

Klır. 

MUzayedeye işt.irak edecekler iş .. 
bu ipotekli gayrimenkule takdir olu
nan 2040 ilci bin kırk lira kiymetin 
% 7 buçuğu nisbctinde pey akçesi 
veya ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu vermeğe mecburdurlar. 

Satış peşin para iledir. Gayri menku
lün ihale tarihine kadar tahakkuk e
decek vergi, tanzi!iye ve tenviriye ve 

çöp parası ve resmt telliliye borçlu
ya ait olup bedeli müzayededen ten· 

aile meclisince tayini tensip edilen ~-.... ..,...,..._ __ .. .,_ ....... 
•••••••••••••••••••••••••• 1 Galatada Kuto hanında Jozef Ro-
-

Saat 18.00 Proırram . Saat 18.05 
Memleket saat ayarı, ajans vr mete
oroloji haberler. Saat 18.25 Müzik 

(Radyo cazı). Saat ı9.00 Türk mü
ziği: (Çeşit Konseri ). ız Okuyucu sı
ra ile. Çalanlar: Vecibe, Fahire Fer

san, Cevdet Çafla, Re,ad Erer. Ru -
,en Kam, Cevdet Kozan, Refik Fer
san. Saat 2Z.OO KODUfma. Saat 20.15 
Türk müzlf!: Halk türküleri. Mah

mut Karındaş Sadi Yaver Ataman. 
Saat 21.00 Müzik: (Küçük orkestra) . 
Şet: Necip Aşkın. Saat 22.00 Ajans 

Bu ak;şam ;Beyoğlunda 
opereti tiyatrosunda: 

İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saate Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine gelmeleri görmek istiyenleıin içindekilere 
müracaat emeleri ilan olunur. 938/JO 

N 108 Yazan: M. SAMİ KARArr.ı. o. 

Fatihten yüz sene sonra İstenbula gelen ecne
biler ortana tek bir hizan eseri görmüyorlardı 

Her tepeye muazzam Türl< Abideleri 
kurulmuetu. Be7uıt camll, Un!ver -
site mahallinde bulunan muau.aın es
Jti saray. Beyazıt medreseleri, imaret
leri, kOtüpbaneleri, ıebil ve medr~ ... 
!eril• koca bir Btzaııs d1ıiresln! ort•
tadan yok etmio ve çehresini deği.§:ir
miş bulunuyordu. 

Sultanahmet camii, Bizans imp<il'a
torlarının mua:ız.am saraylarının ha
rabeleri Uzerine dikilmi~ti. Süleyıtta

niye ve Fatih camileri de böyle idi. 
Silleymaniye camii, medresele1·1:e, 

c;eşmelerile, tlirbelerile, hamam ve i
marethane ve kütiıphanelerile 'l.\:ı.rk 

san'atının nelere kadir olduğunu fi.le
ıne haykırırcasına mevcudiyetı<."·ini 

bi1dJriyorlardı. 

Hazreti Fatıh1 Istanbulu fetheder et
mez, Bizans çehres:ıni İstanbulun ;yi!.- ı 
zunden silmek için işe başlamljt1. 

Türk mimarları ve san'atklrları dı..r
madan çalışıyorlardı. 

Türk padışahları, bi1hassa Hazrctı 

Falih İstanbulun nüfusunu bile çok 
geçmeden Türkleıtirmiftl. 

liazreti Fatih Anadoludan on binler
ce aile aetireı-ek İıtanbula yerle~tir -

miştL Dalın h8.Hl bu senıtıer o vak;t 
Hazreti Pad.it>ah tarafından getırilen 

muhacirlerin nam.ile yadolunur. 
Mesel.O.; Karaman ıemti, Konya Ka

ramanından, Aksaray semti, Konya 
Ak.sarayından ... 
Çarşamba semti, orta Ana,Jolu Çar-· 

pmbasından .. 'Usküplü semti, Usküp
ten ilAb.. Türk muhacirleri ıetirtile

rek yerleilırilmişU. 

Fetihten yüz sene sonra, İstanbula 
gelen ecnebi seyyahlar ortada tek bir 
B1zans eseri görınüyorlardı. 

İstanbul, camileri, medre!:elerı, se
billerı, sarayları, hamamlar1, kervan
sarayları, imaretleri, muaı.zam med
reseleri, çe~meleri ve yüz bınlere baliğ 
olmuş Türk nüfusile tamam.He bir Türk 
&ehri halini alnt11tı. 

Yani, yüz sene sonra İstanbul, bi.ıs
büti.ın başka bir İstanbul, baş_ka bir 
san'at eserile müzeyyen bir şehir ol
muştu. 

Tlirkler, fetihten sonraı yalnız med-
. 1 d D .. 1 rese ve camı yapmamış ar ı. aruş -

ıtra denilen hastaneler ve darüttedavi 
denilen tedavi mahalleri, köşkler, bağ- ı 
Iar, bahçeler, tlırlü tiırlu ima18thane-

Jer, fabrikalar, ambarlar, büyük kış
lalar, vezir ve rical konakları, büyük 
su bentleri ve köprüler, tersane ve 
havuzlar, büyük çarşı, har ve bedesten 
ve ticarethaneler vücude getirmişler

dir. 
Türkler, fetihten sonra vücude ge

tirdikleri asarı, İstanbulda mevcut 
Bizans medenıyetini mahvederek vil
cutlandırmamışlardır. 

Bilt\kis, Türkler İstanbulu fethettik
ten sonra; ortodokslar1a, katolJkler a
rasındaki mücadeleler durmuştur. Din· 
Jer, hürriyetlerine sahip olmuştur. 

Türkler, İstanbulu .fethettikten son
ra, btitün dinlere hürriyet vermjşJer
dir. Hazreti Fatih, Rum patrikhanesini 
ve Rum ortodokslarının hürriyetlerini 
bir ferman ile teyit ve teşkil eyle .. 
miştir. 

Hdzreti Fatihin, ağır top ima1Atın

daki meharet, ve topçuluk fenninin e
saslarını kurduğu bütün dünyaca tes
lim edilen hakikatlerdendir. 

fstanbulun muhasarasını anlamak 
ve mah:;urin ile muhasırlar arasındaki 
kudret ve kuvveti ölçmek için okuyu
cularıma lüzumu olan tarihi mahlmatı 
vermek mccburi;yetini hi~ediyorum. 

1453 mil:'idi senesinde, İstanbul ö
nüne gelen Ti..ırklerin medeni ve içti
mai \·aziyetlerinı muhta~ar da olsa 
tafsilatile arzettım, 

lfatta; Bizansın medeni ve içtimai 
hayatını da elinıden geldiği kadar kısa 
da olsa vüzuh arzeden bir şekilde ka
kaı Uerime sundum. 

İstcınbulun idari ve ıiyafll Viziyeti 
hakkında da oldukça malümat veril
miştir. Türk kııdret ve kuvvetinin bil
basga n1edenl, i(timal, ilmi bakımdan 
ne derece yüksek varlıklara ıahip ol
duğu ıöruldü. 

godyasın vasiliğinin ma~.f emece 
de 23/9/939 tarihinde tasdik edil -
miş olduğu ilan olunur. 939/490 

İstanbulun çehresini, İstanbula gir
djği günden itibaren Türkler, medeni, 
içtimaj, Umt varlıklarla ne kadar ça
buk değiştirdiklerine de agfıh olduk. 

Türklerin, İstanbul muhasarasında 
kullandıkları ve icat ettikleri ağır top· 
lar fenni harp ve san'at noktai naza
rından bugün dahi tetkike ve takdire 
Hlyik bir mevki taşımaktadır. 

Ecnebi tarihleri, Hazreti Fatihin İs
tanbulu muhasarasında kullandığı a
ğır topları yaza, yaza bitiremezler. 

O vakte göre bu, şeytan aleti tahri
bin sureti istimalini inceden inceye 
iz.ah ederler. Bu müthiş topların kun
dakları da yoktu derler. 

Türkler, kundağı olmıyan bu top
ları toprak veri ta5larl11 destekliyor -
lar, sonra külliye.Ui barut hakkı ile 
doldurupbu barutu cesim bir ağaç tı

kaç ile tazyik ediyorlar, ve bunun ö
nüne müthiş taş gülleyi yerleştirjyor
lardı. 

O, zaman barut hakkını tutuşturacak 
olan funyeye ateş veriyorlardı. Barut, 
fikrin ihata edemiy~eği bir sür'atle 
ateş alıyordu. Evvelemirde dehşetli bir 
gürültil patJıyor, ve bunu işitilmemiş, 

bir çatırtı ile yer1. göğü salhyacak bir 
zelzele takip ediyordu. 

Ayni zamanda canhıraş bir patırtı 

ile bir şimşek ziyası, ve bunu mütea
kip kesif bir duman ile beraber şedit 
bir alev husule getiren barutun ihtira

kı1 saıka sür'alile havayı yararak, ha
kikaten şeytan1 bir ıiddetle gidip sura 
çarpan taş gülleyi ileriye fırlatıyordu. 

Bu taş gülle, suru müthiş bir suret
te yerinden oynatıyor, k5.rgir inşaatı 

delik, 6.e~ik ederek etrafa binlerce par
ça !':açıyordu. Düştüğü yerin civarında 
bnhınanları yere sererek mahvecH -
yordu. (De L'amı var) 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telırrat Matbaası 

İyi ki, o gün Adaya gidiyorum .. Diye 
da almışım . Yoksa, sahiden birdenbire 
vaziyette kalacakmışım!. 

bunları 

müşkül 

Şimdi Taksimde .Cafer B.> apartımanının en 
güzel bir dairesini kiraladım. Mefruşatı da mü -
kernmel. Konağı hiç aratmıyor. Ayda yüz altın 

amma, zararı y.ok. Param da olmasa iişıklarım hala 
etrafımda. Pervaneler gibi dönüyorlar. Hem eski
sinden daha serbest, daha çı.}gın, daha ümitli. 

Gene, 
- Belkis Hanımefendi ... 
Diyenlerin haddü hesabı yok, gene, 
- Prenses Hazretleri!. 
Diyenlerin ardı arası kesilmiyor. Gene,. 
- Ne güzelsiniz hanımefendi.. 

- Size perestiş ediyorum efendim!. 
- Çok gençsiniz efendiciğim .. 
- Dünya size kurban olsun hanımefendimiz .. 

.- İstanbulun en güzel kadınısınız!. 

D!ycnlerin sayısı say1>1 çok! Hele bir nazır var ki, 
gözlerimin içine bakıyor. En hafif l:ıir tebessüm 
onu esir etmem için birebir gelecek. 

Ya, avukat Rifat Şükrü. Ya Şeyh zad~ Mit -
hat. İkisi de Türkiyenin en kalantor zenginleri o
lan bu adamlar bir işaretime, bir göz ucuma ba -
kıyorlar. Şehve ağlarımın bağını sıktığım gün ikisi 

de kalplerini söküp avuçlarımın içiıae teslim ede-

Bu hesapta yoktu 

Operet 3 perde Yeni bale 
25-35-50 

cek gibi birbirleri ile yarışıyorlar! 
Ve .. Ben artık kendimden hiç utanmıyoruııı· 

Hayatımın bu safhasına da birdenbire, çarçabu~ 

ısındım. Bu nokta üzerinde nereye gideceğimi bi' 
!erek, şuurla kararlar yürütüyorum. Hiç bir şeye 
alıiırdığını yok! Daha açık, daha acı: 

Benim gibilere boy ve tip sırasile kahpe, şıl ' 
lık, sürtük, orospu filan denildiğini biliyorum. Bel' 
ki, bunların bir san'at, bir iş, bir gelir.. Diye bO 

yoldalar. Ben o da değilim. Daha fena. Üste de P"' 
ra veriyorum. Mesela, Nusreti besliyorum. Şimdi)·t 
kadar yemek için, giyinmek için, yaşamak için tııÇ 

kimseden .bir çöp bile almadım. Bütü.n aşıklarııı' 

beı~iın soframda yiyip içiyorlar, benim araıbamC· 

gezip tozuyorlar, benim etrafımda şeref ve uru' 
buluyorlar. Fakat, ne yapayım ki, cemiyet be 
benim kendimi bildiğim kadar bilmiyor, lan nı 
yor; benden iğreneceği, beni redddeceği ye• (i 

bana perestiş ediyor, 
- Sensin!. 

Diyor! Bu kabahat e bende değil ya!. DiinY8' 
nın her hangi bir devrinde daima bu sakatlık tel-" 
rarlanacak ve kesesinde kuvvetli para, midesır ' 
de kuvvetli lokma, ağzında kuvvetli dlş olanıaf 
her vakit için sıra ve kudretine göre kuvvetlide~ 
daha kuvvetliye doğru baş tacı ed: leceklerdir. 

(Devamı tJ(Jf } . 


