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Avrupanın 
istikbali 

Bir Gazeteye Göre, Balkanlarda, Yeniden Alman 
Önümüzdeki ilkbahar 
ve yazın beşeriyet için 

Ve Sovyet Nüfuz Mıntakaları Taksimi Yapılmış! 
:::E:Ef: .. "::.~ Roma Radyosu, Tuna'nın1An~dolu~aiPrag'dalsyanDeğil 

>.~~iiiiiiioo;;b ___ ; ____ :ı;;:=b=y~-.;----~ I Bu Tarafında SükUnet istiyor Şıa~:!': Adeta Harp Varmış 
'Uıı tedafüi bir aıe. de aradabir de- Londra !O (A.A.)- Garvln bur1ln 
.. · ·~ı tı.Observen cauteslnde diyor kl: • 111 ediyor ve yine aradablr bir ~ 
ti llitıer He StaJiııin Balkanlarda ken-cate& cemi~inJn veya deni:ıaltmın tor-
)IUendiiini işitiyoruz. Fakat. asıl mu- dilerine nüfu2 mıntakaları ayırmış ol-
h,arebe henüz devlet merkezl"rlnde ve duklan bakkmdaki haberler belki de 

Karadenizde Ve 
Fırtına Hüküm 

Egede 
Sürüyor ' 

Çek Milli Konseyi Şiddetli Bir 
Protestoda Bulundu 

lfnsı ilcmde ct"ryan etmektedir. Son dofrudor. Ancak bu olsa olsa nazari-
lkt hafta içinde mıntaka mıntak;ı bu dlr. Çünkü hakikatte Alman ve Sovyet 
harp k.ih glzU. kih aeü: bôybk bir emelleri arasında bo mıntakada ahenk 
•btmmıyel ve faallyel kesbetmlııtir. bulunma"' mümkün d•flldlr. 
blı.nyanw istikbalini şimdi rarp cep- Balkan milletleri bilirler ki, Alman 
lltstude ba.._.,,Jamış olan fili muhasamat- vrya SovyeUerln Balkanlara haJiılü 
laa :ıtyade bugün cereyan etmekte bu- Bal.kan mlJJetlerinln JstJkJi.Jlerinln so-
lunan diploma.si harbinin muhat bo- nudur. Turkiye ve İtalya birlikte Bal-
lbndolu anlaşıhyor. Bu lUbarıa. bu- kanları kat'i olarak mudafaa edeblllr-
lti.nltü İng-UJz - Pransu; - Alman dö- ler. 

liLımeslnln sakin r;örünqü atlında be- Roma 20 (A.A.) - Roma radyo
t<riyet için çok korkunç, çok vahim ve ları tarafından neşredilip mül -
•an1ı bir badlreuin için için hazırlan- hem olduğu anlaşılan beyanatta, 

::.~~r.b;~on:.~~:.ı::üö:":::.~:~ı ~~~ ı;Jalkanların bolşevikleştirilmesi 
babar ve yaz esnasında tn.anlıia deh- jçin ;yapl!lacak bütün ~büsle -
iti verecek sürprillerle karşılaşılması rin ltalyanm derhal mutıalefe -
beklenebilir. B~nkü Avrupa harbi- tine maruz ka'lacağı bildirilmek -
•Uı mev.li kalma" ve mukadderatın tedir. Bu beyanaıta ,göre İtalya, 
da c-arp cephesinde taay1ün eyJemtsJ (Devanu 3 üncü. Dhifede) 

hir şüphr yok ki bir defa harbin baş· 1- -

Fransı> Başvekili D~ladye 

--------
laııuş olması vaziyeti karşısında en 1-I· y ı K • t ı d 
tade temenniye şayan olan bir dilek aıı iŞ 1 ap ar an 
~, bir faaliyet mevzundur. Fakat, ne 
!'t.1;ı1r; ki, mubteUf sebeplerle Vf' hot· 

kam düşun •• ı.rln tesirlte bunun mum- Sonra Yolsuzluk mu? tün olmıyuağı ve harbin bir ateş seli 
l'lbl bütün Avrupayı, belki de dünyayı 
IUacafı ortadaki mü ·bet de!Ulerl ile 
le•Umekledir, Diker taraftan harbin 
larp cephesinde lesbıtl ve sirayetinin 
ilolenmesJ hususunda en büyük mesaiyi 
ll&rfeden devlellerln başında Cumbarl
Yel bukfımetlnln reldlfl de mahal< -
•aı.tır. Bilhassa in&'Ulıı - Fnınsu.larla 
•lıdetllflmlz kal'l'lıklı yardım paktı 
bunnn eıı mdtebarlz ve Jı:al1 vesllı:a
sıdır. Buna rajmen bb:I de bu yolda 
laman um.an yoracak ve fada mHal
Je ~vkedecek menolarm ~ıkmallta 

oldufu g-ÜJ"dtn kaeınam.aktadır. 

Bu mevzular ve faaliyet sarfmı icap 
ettiren sebepler bilhassa 1enlden J'e
tıi.ye Balkanlarda temerküz etmlye 
başlamıştır. Ballı:anlar, ll<ısa bir sökiıı 
devresinden sonra tekrar sl)'asl lhtl
rasıarm ve mak,atıann e.aJk.antıJ'& 

iti.anız bırıtkbfı bir haJ iktisabına baş
lamıştır. 

(Devamı 3 üncü ııalıllede) 

...... - ---

1 

Yazılmamış, Görülmemiş, Kitap 
•• 

Nasıl Alınır da Parası Odenir ? .. 
Bu sabah ~ ikdam rdlklınia, 

yanl11 mektep Jı.ltaplarınclan babsedeıı 
bir yaı:ısında, benüa yazılmadan parag 
alınan bau kitaplar bulunduğ'unu da 
kaydedi7or , ali.kadar bazı zevatın bu 
yolda bau fikirleri bulunduiunu ileri 
süröyorda. 

Ayni ref'lktmtz. müellifleri tar.tl111 

dan yasıbnadan evvel parası ah.nan bu 
kitapların bittabi alikadar koml.syonla.r 
ve beyciler tarafından da telltlkten r•
çlrllmemlş bulandu(unu, peşinen salm 
alınan bir Jı.ltabm bllilıare tetkikinin 
de nastn carlp olacağı müta.leasım 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Tebrize Tayyare 
Seferleri 
Yapılacak 

Büyük bir çalışma 

t.!c dört gundiır havalar !<ioğuk gidi
yor. Kı!'.I celm~Ur. Siihnnet derttt"fil 
ciiniın bazı saa&Jı·rlııde Ö<'f' kadar dili!ı

mektedir. 
Dün sabah sa.at <;ıf'klı.df'n dok.uza ka

dar Ankarada kar yağdığı haber ve
rUmektf.dlr. Öilf'den sonr bava biraz. 
açmış, a.kşam sa.at yediden tUbaren 
tekrar k&r yatma.ta ~lamıştlr. Kar, 
fasılalarla. devam etmiştir. 
Anadolunwı bireok mmtaka!arında 

da şJddeili kar başl<tnu"tır, Konyada 
da devamlı kar yaJdıkt haberlf'rl l't-

(Devamı S Wl<'iı sahlf«"de) 

Edef.l Yeni 
Beyanatta 
Bulundu 

Majino'nun Geçilmez 
Olduğunu Sövlüyor 

programı yapıldı r 

j 
·ı 

Şikaro ZO (A.A.)- Çekoslovak milli 
konseyi. bugün Cekoslovakyada huı -
kum ~urc-n tethf~ dalı.asına ve 9 Cek 
talf'~inin naztıer tarafında n id<lmına 

kar,;ı prokstod.ı bulunmuştur-

Milli kon~ey bir umanlar dünyanın 
en mukcmmel demokrasilerinden biri 
olan mf'mJeketJerlnin bueün naziler 
tarafından tazyik altınd;,;. buhınduruJ

ma.c.,ını prc,LC"ttt.odan başka bir &uçları 

oJmıya-p; 9 (:ek talt"hefıinin merhaınet

sitt.e Jr.aUtne karşı alenen prot.es&o İ('in 

bulun hakiki Amerlkahları beraberre 
harekrtf" davet ttmektcdlr. ı 

Am.TA DARP BAŞLAMIŞ I 
Londra. {Radso l- Praı-da. bulun:.ıuı 

1 bltaraflarda.n alınan uıa1Uına.ta ıöTe Çe~ 

• 

• 

k lovakyada lsyan deiil, adeta bir 
ha.TP b:lfll&.m.ıftır. Hücum kıtaatına 

mensup müfrncle.r mJ&ral76z1erJe cad
deleri, sokakları c'toJqayorlar. mataza
Jarı ve evleri araştırıyorlar. Çek alay
larından blrootu dai'ı iılm11lır. Örti 
icbre lli.n ecllbnl1 olmasına raimen 
duvarlara, Raybş idaresi ale1hlnde a
flfıler yapıştınlmak&a devam ediyor. 

Bunlardan blrlııln üzerinde Sldrit hath 
lle Ren nehr:I l'Örülme~t~lr. Nehrin 
kenarında arkasından hance:rlenmf1 
bir ,\lman neferi ıörülml'ktedlr, !\.l -

fmd.'\ da !'H t'umlr yaı:ıhdır; tıSig-frit 

hatlı da ·- .ii kıbttr oğrıya.caktır .. » 
(Df'"·amı 3 uncö 6.l.hift"de) 

aki e 
• 

erır en: -Bir ita/yan Vapuru da Mayine 
Çarparak Battı, Hadise Mürim 
Londra '.?.O (A.A.)- Yenldtn Ü(' '·a

pnr Alman maylnlt"rlne carparak bat-Devlel Hava l'olları Umum Müdur- !.:. 
lüju ıarafmdan yeni bır. procram ha- ı 
ıurlannuşiır. Proıırama röre bark so

' ) mıtjtır. Bunlar İsve(' bandırah Porjes, 

b.ındırah Bla.k 1111 vr İtalyan 

bandıralı Gracia vapurlarıdır. Bu '·a
JlW'la.rın Slmon Bolivar ve Cari<'a :\1illca 
vapurları gibi ayni şerait allmda ve 
-it sahllleri açıklarında ballıklan 

blldirllmek~ir. 
f erleri evveli memlekeUmJUe bau 

Avrupa ve tark memleketleri arasında 
;yapılacaktır. Evveli tesis edUeoek bal
lar İstanbul - Atına: Ankara - Tebru 
ve Ankara - &Jrut; Ankara - M.nsnl 
ade.rlerldir. 

338 Jdlomet.ro uzun1uğund" bulunan 
İstanbul - Atlna hattı İr.mirden ceçe
cek ve ayrı~a bir de 540 kilometre u
ıunlotunda Ankara - Atlna hava pos ... 
tan ~Is ohmacalıhr. 

ızoo kllometre tulündekl Ankara -
Tebrlz hattının da Ü(' duratı olar.aktır. 

1- 585 kilometrelik Ankara - Eliu&' 
Z- 360 ltllometrellk Elazıı: - Van 
3-- !55 kilometrelik Van - Ttbrlz. 

Yanlış bir haber inrili.ı Dom,nyonlar • ·azın Eden 
(l:'azısı 3 üncü ıahiff'de") 

\ 

İngiliz 

9 Ölü 20 
Bruksel ZO (A.11..)- O. N. B. a.jansmın 

lın!N-r v•rdlilne röre dun Sııandau ci

varında büyuk bir şimendifer kaz.ası o). 

Yaralı Var 
1 
muştur. BerHn - Ram.burs: ekspresi 
banliyö trenllr fafJU'flDJ4 blr vacon de\·-

1 

rilmlş, bir diğeri de a.tt"ş almı,tır. 9 ölü 
ve %0 y arah va.rdır. 

( Diğer Telgraflar 3 üncu Sayfamızdadır) 

Aksiyon Serisinden : 

Maarif meselem·z 
-5-

ANA l"İKİR - PLAN 

1'-laarlf meselemlEin başında, ana filr,ir - PLiD ihtiyacı var. BAR ÇiÇKELERi 
Bir film değil, l Kanunuevvelde SON TELt;RAF'ta 
başlıyaeak çok beyecunlı bir macera ve aşk romanıdır. 

Ankara 19 (A.A.)- Haber aldti'ı

nuaa ,.orr, Rc-lsJcumbur isme-t inönü
" nün Jalı.ında Bafdada seyahat edtcek· 

lerinf' dair bau ecnebi mcuabiden ln· 
Kumarcı Sordu: Pli"n, fikrin i:'5e inkdlp ederken, en saf tttritteıı en mtire•lıt'D ~hlst' dotru. 

rahimde uzu,· ıa~an çucuk ıihi, kafaınnda m:ıddt"leşm~idıre Plint, işe t.ekaddum 
eden fıkir diye df' tarif edeblllriL. De.r işte fikrin nelı kıdemi, bir bf-dahtt! Kü
('Ük. iş p:ırçala.rna tekaddtım f'dtn kırıntı fikirleri bir tarafa bırakıp, bdyuk fş 

böt1indne telıaddum fflectk ana fikri •ra•tınnca. pl"'8111ı ne dı~mek oldui,unu 
kavraru:. Yazan: iskender Fahreddin 

-2-
Akdenizde Türk Denizcileri 

Bu çok meraklı tarihi deniz tefrikasında kahramanlık 
destanı. 11şk maceraları ve harp sahneleri göreceksiniz. 

Yazan: Ziya Şakir 

3-

Hamidiye Kahramanı 
Son günlerde mcb'us seçilen Eski BaŞvekil Rauf, yıllarca 
evvel Hamidiye kruvazörü ile eşsiz harikalar yarat
mıştı. '' l<'ırlına Kaptan » adlı tefrikamızın yeni ve 

miiheyyiç kısmına haşlıyoruz. 

Yazan: Rahmi Yağız 
Bu yeni e11erlerden başka SON TELGRAF aziz okuyu
cuları için daha bir çok meraklı ve mühim yazılar 

hazırlam19hr. Kışlık neşriyat probrramımızı bekleyiniz. 

1 Birincikanunda 

Bir kital'('ı dükk8ru camekanı 1 'Uşar eden haberin a...Jı ve na.-ıı yoktur. "Bacadan mı 
• 

ı · Bankalarda Yeni Barem ine. i ,.iz?,, 

Mütehassıs Sanılan 
Bazı Zevatın Vaziyeti 

Beyotlunda, 1-ff'ni('arşıda Çlçckçl so
katında 14. numan.h apartımanm l\lus
tafa. Hiisnü ve l\Iehmf'd adında Jki azılı 

kumarba:& tara.fından kumarhane ola· 
ralt kullandığı haber aluı.nuş, dün ce
«. muhtelif Juyafetıere giren sabıta. 

memorlan apartaıaın abluka etm~ş • 
Jerdlr. 

Hükumet, Mütehassıs Diye İleri 
Sürülen Bazı Kimseleri Reddetti 

Kumarbazlar, lhtiyaUa. birer birer 
apartunana ı-Jrdik:ten sonra, memurlar 
ani olarak aparhmanı basmı.şlardu. 

17 kumarbaz kum.ar oynarlarken sup 
üstünde yakalanmıştır. 

Kumarhaneyi işletenlerden l\olehınet 

Ankarn 20 (Hususi muhabı.rı- ı 
mizde'l'l) - Bankalar ve devlet 
müesseseleri memuıtlanrun aylık
larını kanuni es.aslara rapteden 
(3951>) numaralı kanunun (9) uncu 
maddesi mucibince bankalarca 
ihtısas mevkilerin: gösterir birer 
teklif listesi hazırlanmıştı. Bu lis
telerde umumi mürakabe heye -
lince geniıj tadilat yapılmış ve 
ve hazırlanan ihtısas mevkileri 
listl'si Vekiller Heyetince tasdik 
olunmuştur, Bu mevkilerdl' bu -
hır.anlar barem kanumı ka) ıt!arı 
haricindl' kalacak v işgal etti:k
leri makama malısus aylık \'c ıic-

retleri alablJecek.ı.erdir. m'murJarı &'örünce: cBacadan mı ln· 
Liste şu şekildedir; diniz?• demekten kendini alamamıştır. 

Sümer Bank Apariımanda yapıJa.n arama netice-
İhtısas makamları listesinde •inde blr<ok fişler, zarlar masanın ös-

(Sümer Bank) (23) makam gös- lünde !OO liraya yakın ııara, iki bö
termiş, fakat bunun 17 si kabul yük kama bnlanmu~ur. Apartıman 
olunmuştur. kapatılmış, kum:ırbazlar mahkemeye 

l\Kuh b "d'" , • .. verilmişlerdir. 
:ı a~e e umum mu urcıugu, --------

hukuk müşavirligi, ticaret müdür- İ h' 1 kT 
lüğü, inşaat şuocsi müdürlüğü, n 1"81' ar ve ı ı 
dokuma. kimya sanayii, ağır en- gitti 

Diyarh'lkıra 

düstri, ener]i şubeleri müdür- ı Ankara 20 (Hu.us! Muhabirimiz -
lükleri ile bir şul;e müdürl'ilğü, den)- ~liarlar Vekili Raif Karade
bir şube mlidiir muavinliği ve (3) nla Diyarbakıra hareket etını.ıır. Ora
miite•ciınJik, (4) mühendislik, ih- J dakl inhisar mü...,....l•rlni teftlJ ed•-

(Dtvamı 3 unt"il !;ah ifa te) t'f'kılr. 

Tanzlmatt.anberi maarif harekctıerimlztn e7rlne ba bakımdan bir cOı ata
lım! Buyük ı. manıume:;ine hıikim bir ana fltlr - p!A.n sahibi olmartıı:ımız 
cöıület"ek. Yüz. ıenedir Tü.rk maarlfiDi güden mu,terıek kafanın pJUcığı. Avrupa 
ınaarlf metodJarını bütü.n halinde muhakeme edemeden parça p:ı.rea kop}·e ü
tıdı altında zapt.edip, mümkün olduiu kadar ooı. ve bi tatbik etmek fikrinden 
başka bir~ey deiJldJr. Buna fikir defli, psJkolocya demtkk-n cayrl ('aremb. }'ok. 
eıze pstkolocya defll, ldeolooya. screk. 

Bir idarenin ideolocya r.ifı, maarif clhu..ında olduin kadar hiebir ~nbede 
kesafet bafbyamaz. Bu bakundan zavalh maaril cih•zımı•, JrütJeye şamıı mes'u
llyellerln tortu halinde üstüne ~öltttitü şişe dibi olmalttan ltonulamamışıır. İdeo
locyasız cemiyetlerin idare makaoiunasında hiçbir teY ayak üstünde du.rnıa.. 

makJa beraber, madde oerçevesine ait !Jlrçok kanun muvaffakl;ye.Ue tatbik ed11e· 
bUlr. Meseli frengi bastalıtma karşı mücadele eden bir Sıhhiye v ckilell, 
(NeoS!lvarsan) il formillleri Avrupadan C"etirtJp ıabıslar ii~crlnde verim tem.in 
eder; yahut bir İktısat VekiJet.J, m 11ıleket ham maddeJerine karşılık. sa.tın aldıiı 
makinelerle öbek öbek fabrika kurdurur ve işletir. Fakat bütün bu neticeleri 
basit (receteJer) haline &'ellren flkrihamlenln kaynatmdaki maarlt clha.ıı. 
kendisine alt bütün formillJeri. batti ba ·tanba~ kopyf' rdlp hatli. ba$tanbqa 
tatbik etmekle, istenen ruh ve hafa iklimini kurmıya mahsus sistemi elde f'de· 
ıne:r. Kültür cibuının kendi J~inde, çaresiz, bl.r dün;ra l'Örüşüne varması Jıizmulır. 

Davamtz, tek! Ana fikir - plin eksikliği! İlham verisini brkliyen mo~ı 
&'ec:mi.ş sarsak şairle, kahvf' telvesinden lstlkball ke-şfe ;reıtenen buııamı ketea
karmın blle birer &izli pl&ncıiı vardır. Fezanın sonsuz mubtevasmda olduiu 
cibl, he~tY plin rnhunun bir $Ubesl. Basit bir iş prop-amı detU de ka.ramı:ıın 
temeli mana.'l.ına. aldığım p1ina, bütün dünya maarif for:müllerlnl, lr.endimize alt 
bir mide içinde humettirecek ve kan& ~evirecek Olcüler gireeektir. Her mcnu.da 
~in ve kendimize alt bir doğ-ru. ve yanlış, iyi ve kötü, l"ÜU.I ve ('irkin hiıkmil! 

Memleketin sentez karası ta!'1J'att fJklrrilerl.nden. teker tekr:r böyle bir pi.in 
ttzi istenebilir. Bunlartn umumi tenkidinden de. pl;ina ttıu 1111: bi.ıkümle-r doi"ar. 

Öl~ü: 

Pli.Ilı biı.ut tuur, vlin!i11:hiı insiyak. diye alırsak, doirud.uı doiruy<t 
blnalan kurmakla miilı•llef bir işçi. plansız nasıl ealışır?. 

NECİB FAZll. KISAKÜREK 

uur 
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iKİ GAZETENİN VERDİGİ 

HAVADİS FARKI! 

Evvelki ıüıı. iki a7r1 C'•xetede ı-ör
duiiim a7nl havadl5in mana'ıru pek ı 
ka.\·nyamadım. Haber ,u idi: Profesör ı 
Fuaı. KöprillünUn Parls se7abatl. Ev
velki &'iLakU T&ll ı-azeteıll Fuad KOp- j 
rtihinön Parbe g1ttii'inl yazıyordu, A:s- ı 

nl ırllD, bizim SON TELGRAF Fuad 1 
Köprülü.niın ParJ.steu döndtifünü yuı- I 
J'Ordu. 

ll:ıngisl dofru .. Tahkik ettim. Bbtm ı 
1'a1,.teain 7azdıfı dotra çtktı. Yanı, 

}"'u.ıd Bey Paristen evvel.ki sabah l 
rehrJ.ştir •• \rada.kl fark pek kuetik müt 

ı·A. ·Lı~ KİI..\PLAR 1 

':~~::=kl~plannda noksan-1 
ı~r. eksikler. yanhşlar olduğu iddia. e- j 
diliyur. GUrüUü, kıyamet dehşet cJdl
yor. Dün, bir kjtapçı ile konuşuyordum. 
Bu me\·zua t..rmas ettik. Gülüyordu. 

Sonra dedJ ki: 

- Demek, btitün kUapl.ar yeniden 
basılacak ..• Haydi hayırlısı! Bize de 1' 
rı.kh. demektir. 
KJtap(ılann bn mem.nonlyetine rat ~ 

men, lçltrinde memnun olm.ıyanlan da 
var. Biri drdl ki: 

- Birader, kltapJan.n 7anlış oldutu 
o k.1.dar 011end1, J&.7.ıldı ki, korkarım, 
klaıM, emal1et edip kitap aJRllJ'acak! 

Ti.BAŞ BIÇAKLARI 

CLF:RİNDE İHTİKAB 

1.'ırq bıçaklan uzerfnde de hlle Y•· 
JlthYormuş! Şu İstanbul carip bir d.J-

7ardır. İn~arun aklına celmedik ne hi
leler yaparlar. Ert>ndim, Jilet dahJ tablT 
~ıtllimh: hraş bıçaklan var J'&. •• 

Bunlaruı kuJlanılmq olan.lannı bas.1 
aeıkı'öz.ler, evlerden loplu:rorlar, blll-

1orbr ve tekrar piyasaya çıkarıp ıa .. 
tıyor1anJ114!. Artılr., bu bıçak.Jar sak.ı.b 

ke.."Cr mı, kesmez mi?. Ora.sını Al~ 

bilir. Ne demek, ,u rünlerde, SOLbl1 ele 
vermeie biç l'tlmes.. 

BAP TEBLİGLERI 

VE İFADE ŞEKLİ 

Coktanberi, muharebe lilurdısı et
miyorum. Halbuki, her ıun harp teblft
lerinl ehemmiyrUe tetkik ediyorum. 
Parls ve Berlin tebllilerl de ayni CjeJ"l 
~Oylüyorlar: Garp cephesinde yeni bir 
teJ yok. 

Buan, Uadelerl o kadar birbirine 
benziyor ki, hani, mekteplerde, birblr

lerlndeu kopye eden tenbel çoeukl .. rm 
yazdıkl~rı vazlleler l'ibl. .. 

TAKSl~l GAZİ. ·osu 

VE YAPILACAK ~fERASİlll 

Beh:diyf'nln Tak~lmde yaptırdığı re
ni !iiehir cazlnosunun noksanları onü • 
mU~drkJ batt..lar lcinde tamamlıınaca.!r: 
ve yılb;uıında, bu l'Uztl muess~ede blr 
de %lJafe& verilecekmiş? 

Rakik.aten, hıanbul, bö,.ıe blr p.

zinoya muhtaçtı: llcoü:ı rld.ip cörme
diın. Fakat, .röreslm ıelmJyor, değil_. 

Yılbaşında mı olur, ~onra mı olur, her 
halde bir ıtdtp bakmak, &örmek. ıea. 
mrk bt~rtm. 

Yılba.şındaltl açd1' resminde ve st-
7afette - •ehrJn Uert celenlerinden ol
madJiımız için - daveUI ol.ırak bo.lun
mıyacatunı biliyorum. F'alr.at, ne de 
olsa, rönı.il bu, arzu edlyor. 

AHMED RAUF 
~~~~~~~~~-

YoJ Kesen Sevgili! 
A: llTe 2 inci ceza mahkemesinde es

kJ sev&'ilbinin yolunu kesen ve onu 
dtivmeie kalkan bir rencln davasına 
bakılmıştır: 

Sadi isminde bulunan suçlu bundan 
iki Sf'De evvel Beşik.taşta bir hiti.ın de
posunda çalıtırkcn, komşu lmalilha.ne 
lşçllerindı:n ~·aı ide Ue tanışllllŞtır. 

Kı\a boylu, şişman, oldukça eüzel 
7Uzhi bir ku olan S~ide: mütevazı 
bir tülun amelest bulwımasma rai -
men fl'k ve iyi atyinmeie dikkat eden 
ak.in tavırh, alımh ıen~le ~ma.sını 
k.ba bir ıımanda dertle roturerek ah
b.ı.ı>lıiı aşlıd:ı-"llıca çrvlrmi.şUr. 

Tatil :a.am.anlarınd:.l, paı..ır siın1erln

dc buluşup başbaş;ı tatlı l'tzintUer ya
p:ın iki ceno lşc:l arasınd&kl bu 1L4k. ve 
kalb oyunu nihayet bir mrıres hayatı
na da lnkll;..p etmiş; Sadinin Ortaköy 
civarında tuttufu bir oda; onlarm tam 
iki yll sa.ıdet 7uva.sı olmuştur. 

Fakat: bJrkac ay e\·vel, her nedense 
araları yavaş yava, açtll1ll.Ja başlıyan 
lkl srvrili ık ıık. kavI:ıya ve hatti 
dOğuşr de koyulmu.şlardır. 

:.Jaş.ldenin bazı imalathane arkadq

la.rile fazla samlmJ olmJ._ ını çekeml
yen Sacl.i; 7lne boyle bir kı.sk.ançlık 

mu.nakaşa. ve kavrasının erlrsl all.p
nu, eve dOndiıiiJ. zaman odayı bombrul 
bulmuş, Us& kattaki klracllardan so
m turunca renç kadının eşyalannı ahp 
bir 1.rkadaşının yam.na k.atlrtıu; hid
detti! Otrenmlştlr. 

Terkedllen cenç; önce elinden 
kaçırdıtı !lf'VC"Ulden, yuvadan uçan dişi 
kuşlan intikam almayı kendi kendine 
kararJaştırmı'; nitekim bu kararını da 
saba~leyln imalithane elvannda NaşJ
denln J'Olunu bekllyerf'k tatbike kalk
mıştır. Fak.at J'Oldan z-eçenler tecavü
ıı:IJ.D dAh.a fazla şlddeUenmesiDe mey
dan vermemişler. kadını ellDde.n al -

~lardır. 

. ·adt muhakemede :Saşid~nin kendl
stui aJdattıtını ve evden kaçarken bir 
miktar para~ını da çaldıi"ını iddia ede
rek rcnt kadını kabahatli röslennek 
lsl.e'mi1Ur. Dava .ahit c~lbl lçln b<L}ka 

bir ciJ.Jıe bırakılmıştır. 

SPOR 

Dünkü maçlar 
Dun, zengin bir spor günü idL 

Muhteli1 sahalarda lik maçlarına 
devam edilmi,,tir. Vefa ile Beşik
taş Taksim .stadında çarp:ştılar. 
Vefalılar 1 - O Beşiktaşlılara ye -
nildı.;er 

Dün oynanan dığer maçların ne
ticeleri şöyle idi: 

Galatasaray - Kasımpaşa 5 - l, 
Fenerbahçe - İstanbulspor 3 - O, 
Beykoz - Topkapı 4 - 3, Süleyma
nıye - Hiliıl5 - 2, Yeniyı1dız - Bey
lerbeyi 2 • 1, Eyüp - Kale 4 - 3. 

Şeref stadında yapılan Maltepe-

: Yeni 
!Meydanlar, 

Yeni Tip 
ist<elel r 

Nuruosmaniye, Harbiye
1
Y alovada ve Tekirda

ve diğer bazı yerlerde ' ğında yepyenı iskelelerı 
meydanlar açılacak yapılacak \ 

fm ~ Yeni Posta!i~lı"l~·H~iıl;_:.~ 
emRI P u 11 a r1 _ j ınıı;~::! ::~·:.,'.!~:;!' I 

lsmel lnönü'nün ve A-
1 

bidelerimizin resimlerile 
~süslü bi1 seri basılıyor! 

Sarahat vt> açıklık 

Belediye reis lığı şelıiTde yeni , Denizyolları umum müdürlü • / 
baz; küçük meydanlar vucude ge- ğü !'erek şehır dahilinde ve gerek 
tırmek ıçin teşebbiıslere geçmıştır .. şehir haricı ba1ılardakı ıskelelenni: 

ı)Ia.ı.rit ,lf:Jerı. .tJtap ıaniışJan .-e b• 
mevzuJa.r etrafında.ki dedi.kodular, daJ. 
budak ıaldı. Şlındl. her yerde, berke.9.. 
bunJan konaşu,or. A.nlıyan, a.nJamıya.n 
herkeı tenJti& td.J:ror. l\lubak.kak kJ bit 
davauıp bo1le apaçık konuşulmasmd:1 
fa1da vardır. Kon~ulamıyan, konuşul- 1 

ma.k1aJt çek.inilen davalarda aksaklıklar 
olması tabiidir. Çunk.ü, hatalar me1 -
dana çıkmaa. 

Bu meyanda Harbıye tramvay sür'aı.le tamir euneğe ve yenı tip 
dw·ak m~ha1lı gcn:şletılerek bir iske!€ıler yapmağa karar vermiş -
meydan h.alıne .oırnJacak ve Ka- tir. Bunun üzerine hemen faali
bataşta de, kuçük bır meydan açı- yete başlanarak evvela Tekirdağ 
wak cadde genışlctiıect>ktır. iske!esının modern bir şekle so-

Aynca Dolınabahçe caaı kule - ku.!masına geçiılmiştır. Kartal hal· 
sının bulunduğ<. mf"· aan da bü- kı tarafından yapılan müracaat -
yültülecek\ir. ..ar da nazarı dikkate .alınarak ta 

Bilahare Nuruosman!yt c.a:nii idareı mahsusa zamanındanberi 
yanındakı sıra dılk.kiınlar da yı- esaslı bir tamir gönn~ ol.an bu. 
kı'.acak ve camı a\'lusunu da ih- iskeen.n de tamiri kararlaştırıJ.- J 

ti va etmek il zere. küçük bir mey- 1 mışt:x / 

BazıJan. bir kısım mektep kitapla
rında mevcut yanJLŞlann •enelerden
beri. ua.sıı olup da ortaya çık.madıiım 
hayreUe soruyorlar. Bu sual yerinde
dir. lleytlana çıkmayışının sebebi de, 
bu süttwlarda birka( defa yazdıiım cJ
bl, \'ekiletıe, en mühim mevkUer lşraJ 
etmiş bazı kimselerin, uzun yıllar, lda.
rej maslahatcllık siyaseti ı:-ütmeJcrı 
kendUerinden ustun ol.anlara hoş gö
rünmek. kendilerinden küçüklere ise: 
cHot!.- dJye tlddeı &'ÖSterlp sindirmek 
yolunu tuımalandır 

~"" vücude ı:ı;-tırilecektir Aynca gitgide ehemmiyetı ar-
'.şlere evve!a Harbiyede Sel-1 tan ve yolcusu coğalan Yalova<h da 

J:>aşı soka.iil köşesL'1dt"n başlanarak lıstü kapalı bekleme yerlerin.ı ib-
buradakı b:nalar vıkılacaktır tiva edecek bir iskele vücude ge-

Ayıti zamanda Kabataş iskelesi tirilecektir. 
yanındaki bınalar da hemen yıkı- ----oc>--- / 
1.acaklardır. Kömürcüler Faaliyette ••• 

Bu hususlarda Beledi?e reisliği 1 
tarafır.dan Dahiliye Vekiıl,,~ıne Ikı gündenberi havaların. bir -. 

denbire bozmasile bazı yer.erdekı 
yapıl.an menafu umumıye namına .kömiır ve oduncuların fiatları yük-
istimlıik karan verilmesi hakkın- seLttild.eri görülmüştür. Ezcümle 
daki müracaatlar da kabul ve tas- mahaJJe kömürcü'.eri kilo başına 
dil< olunarak evvelki gün Beledi- hemen 20 para zam yapmışlardır. 
yeye ve~ir. Belediye reisliği, kömür ihtika-

Vali Çarşambaya 
geliyor 

Romanyada bulunmakta olan 
V alı ve Belediye reısunız Lütfi 
kırdar yarın Bıikreşten hareket e
derek çar:;amba sabahı şehrunize 
gelecektir. 1 

Beledıye reisimiz dün sabah 
Bükre'l belediyesı temizlik ışle -
riru tetkik etmiş ve bilahare park-! 
ıları, sınema:ları dolaşarak izahat 1 

a.mıştır. Öğ:cden sonra statlyomda 
yapı.lan Rumen - Alman maçını 
seyreden Lütfi Kırdar bunu taki
ben ekmek fabrikafarını da gör
müş ve gece milli operada Ayda
nın lemsilınde hazır bulunmuştur. 

nna meydan verilmemesi için dük
kiınların ve fıatlann sil< sık kon
trolünü bildirmiştir. 
Diğer taraftan soba boruları ü

zerinde de lüzumsuz fi.at yüksek 
iliği yapıldığı şikiiyet olunmak -
tadır. 

--<>-
Ankara CaddeBİ 

Bir kısmı asfalta bır kısmı da 
mozayiklı par,<e}e Qevril:en An
kara caddesındek:i mozayikli par
kelerin bazılarının aradan henüz 
kısa bir zaman geçmı:; o.lınasına 
rağmen çöktiığü görülmiıştür 

Bunun i1zerine mezkı'.ır par -
ike.lerin allına küm dökülmüştür. 
Ayrıca bitüm df"ıtilen maddeden 
de aralarına konmaktadır 

--o--

l\.laari1' VekilleU. buıune kadar cyan
rı.ndan mal kaçınr C"ibi> blr mesai sar. 
fediyor.;iu. Bir teli.$. bir tl.ırültü, ~bir 
acele •.. Tabii. bu haJ içinde ek.seri işler 
dikkat.sız oluyor, ihmale utruyor, hata- 1 

lar işleniyor, kararlarda. isabetsizlikler 
yapılıyordu. 

Günü l"ÜD etmek, s12ıltıya meydan 
bırak..nJamak. zevablrJ korumak. bü .. 
yüklere boş rürwunc:k •• 

Vekalette, muhtelif iş: ve fa.aliye& şu
belerinde çalışan elemanların hepsi de, 
her zaman ı.~abetle seçilmVJı dei"UdL 
Bazıları. mes'uli.yetl üzerinden atacak. 
şekilde 1.$ g-Ormek 1Jı.kkuu1 daha şayanı 
tercih rörüyordu. 

Bizce maaritl..e yeni bl.r hal, yenJ bir 
h.idise" yenJ btr hata yoktur. 

Eskiden, maarif, blr kapalı kutu ldL 
Şimdi, bu kutu açılmıştı:r. İçindekiler 
ortaya çıkm.ı.ştu. 

Herkesi bayrt"tt diJ.şliren ve yenı sa-
nılan bütun bu hidlseler ve C"ürültil, 
bundan ileri reJlyor 
Buzüıı için, yapılan bfnnel büyük

tür. Hiç olmazsa kutu açılmış, muhte-
viya& meydana çıkmt.!Jtır .. Sarahal ve 
açıklık daima l'iızc-1 ve iyidlt. 

Bütün aksaklıkların tamir edllece .. 
ceğine şüphe etmiyeli.m. 

REŞAD FEYzi 
Va.li ve bel"Cliye reisimizin Bük

,.eşteki telkikleri e.wıasında ken
disine meşhur Rumen mimarla
rından Krovda da refakat etmek
tedir. 

300 Arsa Duvarla Çevrildi ; 
Belediye, işlek caddelerdeki boşl--------------1 

Mütehass:s mimar &>lediyemi -
zin imar işlerinde de istifade edil
mek üzere Lütfi Kırdar tarafın
dan İstanbula davet edilmiştir. 

.arsaı.ann yü:ı;;erin; kapatmağa de
vam etmektedir. 

Bu surett!e son iki ay içinde 300 
msa duvarl.a QE'\:rilmiştir 

:Bu faaıliyet peyderpey iç semt
lerdelti arsalara da tesmil oluna
caktır. 

'KÜÇÜK HABERLER'·~~- ~ 
* Ev kiralamak, ev satmak ve al- 1 ' - '...,.' ~ ....... 
=~ ~~~:~~~;'b!~:::n~01~~:a~~ki: Jf&ff ~ ~ ~ - . 

ıaı kuracaı11 haber verilmektedir. Beyogv lu ve t t b J * Üsküdar tramvaylar idaresinin s an u 
borcu olduğundan, halları takviye için Hila., isıanbal, Beyoi"lu arasında 
yeniden araba mübayaasına imkan gö- fark ıöıetirlz. Bunu yapan, bir takım 
rtilcmemcktedir. * Beledıye ~ıksız sokaklara yeni -
den bin ltı.mba koymağa karar vermiı
tir. 

Mendirekli"ı 

Yeni yapılmış olan Bostancı, 
Kum.kapı ve kaba t~Laki mendi
rek!:eruı genışletilm<:!<:i lazım gel-' 
digı son )jıddeUı <!o. dos fırl!nası es-

1

1 
nasında anlasılınıştır. Bunun üze
rine mend.ı·reklerın üzerine ya -
."lmşar metre daha il8vesi ve önle
r;ne de bliyük taşlar dökiilnıes.i 1 
karanl.aştınlnı ,,ı.,.. 

Ancak ile.şer to.n -ağırlığında 
bulunması icabeden bu ta<;lann 
naklini hiçbir müroahhit üzerine 
alamamaktadır 

Bu vaz.iyet karşı:;ında liman 
müdürlüğü, taşlı.arı kendi nakılet
tirmeğ1 ve inşaatı bu mevsim için
de ik.ınalJ kararl~tırrnıştır. 

Halen kullanmakta olduğumuz 
;n.ormal p0st.a pullarının mevcudu 
bitm<>k üzere o.lduifundan posta, 
te:§:ra1 ve telf"for. umum müdür- 1 
lüğü; 22 kıymetten ibareı v~ rnec-, 
muu 363~'\() kurw; değf"rınde yeru I 

pui!lar tabetunneği kararlaştu • ı 
mıştır . 
Yenı pullar bugürn.:-rde lngil- , 

tereye sipan.ş olunacaktır B~ pul-

1 
ların hususıyetı ilk defa 1Ullı Şe· 
fimiz İsmet İnönü'nün ve :i!Jide
lenınizin resimlerini ihtiva etme
sıclir Ezciımle yeni pullarımızın 

en kıvmetlisi olan 100 kuruşluğu
nur. -Üzerinde MiW Şef ve Reisi- . 
cumhur İsmet İn önünün, 25 kuruş-' 
luğunda Afyon zafer abidesinin, 
ı 7 .5 kunı,şluğunda Taksim Cum -
huriveı a·bı<iesinin. 12,5 kuruşlu

runda Ankara zafer abidesinin, 
5 kuruslt!ğunda An.kara emniyet 
abidesinin. 7,5 kuruşluğunda bir 
Merinos koyunu sürüsünün, 3 ku
rnı;ıluğunrla Sıvas - Erzurum hat
tı:ıın. 2,5 kuruşluf:unda portakal
llarımızın. 20 para!ıijında tıftik ke
çilerin.in, 40 parah~ıııda ise 1 
bw postane binasının bütün pul-
1.ar boyunca r~;;imleri buluna 
caldır. 

Kirli Binalar Boyanacak 

Eminönündelti binaların yüz -
!erinin muayyen bir renge b<Jyan
ması hakk.ndaki kararın tatbi • 
kine d<"Vam olµnmaktadir. Diğer 
taraftan muhtelif semtlerdeki ı~
•lf"k cadde ve meydanlarda bulu
nan kirli \'ÜZ!lü binıı.ların da boya
tı.,ması m~buri tutulmuştur. 

Bu suretle iki ayda 1000 kirli 
bina boyanmıştır. Ayrıca, yeni -
den kaldırım yaptlan sokak ve 
caddelerdeki binaılann cephf"leri
nın de bina sahipleri iarafından 
muhakkak boyanınazı veya bada
nalanması bina sahiplerine tebliğ 
olunacaktır· 

-0--

Geri Çekilecek Dükkiilar 

Pangaltı - Osmanbey arasındaki 
caddenin genişletilmesi kararlaş
tı=ılın:.ştır. Ancak yolun sağ tara
fmda bulun.an bazı sıra dükkan
ların buna mani olduğu görilidü
ğünden bu dükkanların geri çe -
kilip Ç<?kileıniyeoeği isi tetkik o
l'unm~tur. Neticede dükkanların 
onar metre .geri aihnabileceği an
l<ışılmıştır. Bir kilise heyeti mü
tevelliyesine a>t olan bir katlı 
dükkanların bugünlerde geri çe
kilmesine başlanacaktır. 

* Adliye VekiH Fethi Okyar dün 
akşam Ankaraya gitmıştir. * Bir mtiddettenberi harp akademi
sinde profesörlük yap:ın Alman Gene
rallerinden Şik!os eldıgı davet üzerine 
Berline gitm1,1tir. 

ttiieesseseler de vardır. l'tteseli, İstan

bul yerli mallar pazarından bir papoç 
alacaksmıı.. Bakıyorsunuz, şekli hJç 

de hoşunuza Iitmfyen papuçlar .. 5 • 6 
Ura arasında blrşc1 ... Başka mode11eri 
de yok .. Bir iki model .. Neden daha çe
şitli yapmaz.lar?. Belli df'iil.. Halbuki 
daha çeşitti olsa, mtişteri daha çok ve 
daha kolaylıkla bel:rnmrz mi?. Tabii.. 
Şu cevabı veriyorlar: 

j AVRUPA HARBİNİN YENi MESELELERi 1 

Propaganda nerelere uzanıyor ? 
Bursa askeri liseleri maçı çok he
yecanlı olmuş ve Bursalılar 4 - 3 
galin gelmiştir. Kulelı lisesi de 
4 - O Denjz lisesini yenmiş'.ir. 

- Beyoğlu ,ubemlze &'ldlnb, 
bu fiatın bir iki mi\line sahlan 
çeşltlerlmb de var. 

Hayret!. 

orada 
başka 

BURHAN Cl!VAD 

1914 harblndt ıtna.r dtvl,.Utriniu ı' 
buyuk zitı . .o\.lmanya vt rnütteflklerill• 
karşı müC'adeJe-yJ yapan yirmi k;ıdat 
df'vJeı arasında ihenkJI bir ç;ıtı.şnıl 
m<",·cut olmamas:1 tdl. İnrtıtere, FrııJJ• 

s=ı. İtal,,a Japon;\'<I "'" itflci.fa dahil o· 
ları lklncf dereC'edekJ devletll"rdcn htf 
bir:' merkezi devletlere ka"ı b:ırl' 
açı:nı.şlardı. Bunların birll"Ştfil noktl 
bundan ibaretti. Bu devletler arasıııd• 
bundan öteye hiçbir İ$ ltlrlifi :voldlJ. 
Her birinin erkinıharblyesl muhllre· 
beyi kendJ l?ildli'i e-ibi k"dvir f'divor· 
d:ı Vt bilhassa aralarında ikhsadi sa" 
h3dı bir kolaborasiyon kurulama.mı"tJ 

Diğ-er taraftar merkezi devlt-tteritl 
gerek askeri ve rerek iktı-;adi ~ahaı!:ıt.1 
faali:"f'U Almanya farafuıdan tanziDI 
edilmişti İtilir devletlerı cerek asketı 
cerC'k teçhizaı ve gt"rck lkh!mdi kut'· 
\•ef bakımından mt'rkezi devlct!crt 
karşı faik oldukları halde aradaki te· 
sanütsiızlUk yüzündf'n harp uzal·ıl' 

glfmekte Jdl. itnar devletleri, ;anca) 

harbin son srne'il içindedir ki kuman· 
darı tevhit edl'blldil("r. İtalyanl:ırıo 

KatortUodaki hc7imetlerl, itilfı.ftıl•f 
için ciddi bir tehlike m<'ydana ~etirdL 
Bu tehlikr ka'15ı~ında Fo"! ıtilit kut''" 
vtUerlntn ba5kumandanhğına tayin e" 
dildJ ve ondan sonra da a~keri hart" 
kit başka bir cereyan t:ıktp f'tmr-~e 
başladı Bugün larihi bir hakikat 111•· 
rak söylenebilir ki. f'İ: r ttnar kuvvr-t· 
lerinin kumandası tel-·hit edilmf'ml!I ol· 
sa:vdl, zafer 1918 ~eneslnde ka7.anıla " 
mazdı. Darp daha u1un senf'ler ~ürer. 
hatt.i belki df' Almanlar calip relif'" 
lcrdi 

BııJ"Ünkü İngillı vr Fransıt hükil .. 
metlerinin. 1914 ha.rbind('n aldıkl:ıl'I 

d"rsft>n istifade ettıklt'ri anla~llmak'" 
tadn. Kaforetto heıimetindt"n !)onrı 

kurulan kumanda birllğl, bu1rün har
bin ilk gününd('n kurulmuş bulunuyor· 
Fakaf efer İngiliz • F'r'ansız iş birli~I 
yalnız as'ktri sahaya münh:\ ır kal.,J.:t'~ 

dı, buı-ünkü mücadelede.- bu da bü'.\dik 
mana itade etmrzdı. Çünkü buıünkiİ 
ha.rp, bir lkhsadi mücadelr rnahlyctınl 
almıştır. Denizlere h:'.i.kirn olan d::mok· 

ra1 devlt>tlf'T ceptıe.sl Almanyaya ka.r!-1 

iktısadpn faik ise de iki devlet arasın
da bu sahada bir iş birliği mevcut ol .. 
maması, İnıfltereyl ve Fran~ayı bU 

büyük kuvvet kaynaklarından ıayıkile 

istifadeden mahrum bırakmakta idl 
Paristen relen haberler, harbin lkinrl 
ayı tçinde bu mahzurun tamamile brr
tarar edfJdlfinl blldlrmtktedir. Paristc 
İngilh. ve Fran•qz ba!o;lvrkillerile erkiİ 4 

nıharbiyeleri arasındıı yapılan rlıcırt· 

miyctli bir lçtimaıla iki de-vletln a..,krr\ 
sahada o1du,i'u l"lbl. ikh adi sahada da 
iş blrlitJ yapmaları kar<lrlaımı~tır. 

Pariste nrşredilen bir h'bJi(. bu kara· 
rı «harbin yeni bir merha1e"ii1> o1:ır:ılô 

tavsif ettiği zaman, bu va.,ıru hi<'hir 
mübaliğa olmadığına inanm:ık ı:,1.ıın· 

dır. İngiltere ile Fran~a tlll"rindrki hu• 
tün stokları İnılttzlt"rin libirl li:ıc-re 
Pool etmişlerdir. Yani bunlarl miı~tc'· 

rek mal tel:ikki ediyorlar. İoıı birli.ti 
borada da kalmıyor. «lf<"r i'kl mt"mlt•i 

ket bundan böyle ithalat prorramlarıut 
müştereken tesbit edeceklf"r ve btı 

programların tatbiki lçin harJqten ya· 
pacakları mübayaaUa her türlu reka· 
beti bertaraf edeceklerdir.» «Han> 
madde ve mamul mevat, yahut ı-ıda 

maddeleri Yf'ti'jtlren mt"mleketler bun· 
dan böyJe hl'r iki mt'mlekl"t hesabın• 
mübayaa yapacak olan bir te~ekkiıl 

kar!'oı..;ında bulunaC"aklardır.» 

İncfltere ve Fran,a gibi, slya"'i rejiın 
itibarile demokrat ve ticartot rejimi ba· 
kımından da liberalliğe ıneyyal olan iki 
memleketlıı ,tl<'aret sistemlerinde bU 
şümullü lnkl:ibı yapmaları, yalnız bir 
kumanda tevbfdindl'n daha çok zor 
olduğu ml'ydandadır. Bu, her~e-ydf'll 
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l\~ehmetçik Geçİ)ror 
Ayşenin anası odadan çıktı. 
Adem babJ hazin bir tavırla 

Avrupa harbinin meselelerinden bi
ri de propa,randa silihJnJ çok yerinde 
kullanabilme-k olduğuna .şüphe yok* 
Propaganda edebiyatının kaç zaman
danberi türlü nümuncleri her ,ı:-ün gö
rülınektf'dir. Elbette bunları merak e
denler, bu nümunelerl t.ophyarak bir 
gün bir kitap ballndr neşredecekler. 

de bul"gnur. Bu lş de tabii halden sonr• 
yapılacak fıılerden. Avrupa sulhunun 
yeni esaslara dayanarak kurulması, 

demokrat <:ephesinlu harp rayelerinln 
başındadır. 

muhterem bir adamdır. ArkadaşlarJ da 
Öyle; hepsJ muhterem klmselerdJr. Ge
lelim Srzaruı bltabelerlne; Sezar iyi 
bir dostu sadık. doiru bir arkadaş o
labilirdi. Fakat Brütüs diyor ki o ha.
ris bir adamdı. Şüphesiz kl BriltiJ..s muh
terem bir insandır ... ve saire ... 

Nihayet l\olark Antonl halkın fikrini 

çelmeie muvaffak olarak herkesi Brü
tüs ile arkadaşları aleyhine tahrike 
muvaffak ohnu.ştur Bu eskl vak'ayı 
bu kadarla hallrlatmak ~a..tf olsa cerek. 
Şimdi Alman propagandası Şekspirln 
o sahneslnJ bakınız nr şekle koyarak 
İngiliz lmparatorlufunun mühim bir 
.lusnu olan Avustralya domlnronnna 
vermiş· 

ziyade İnglltt'renin ve Fransanın mü· 
cadeleyi sonuna kadar KÖtürmek hu .. 
susunda.ki kat'i azlmll"rini gösk-rir. De· 
mokrat devletl"r, ı\lmanyanın .sulh 
ta.arruzuna•. evvelki l'Ün Paricote nc'> 4 

redilen tebliğden daha veciz bir cevap 
veremezlerdi. 

- Şu bizim topal Salibe mi ve
rectksın kızını? 

- Evet. 
- Oh .. Oh_ Fena deği~ Haydi 

havırlı olsun. 
.:._Ya Ayşerun hastalığı uzarsa?. 
- Neymiş hastalığı? 
- İnce hasta!il< dıyorlar. 
- Kım hal:etmıı; bunu? Bızım 

köyumuze öyle ınce hastalıklar 
uı'!ramaz. 

- Balıkes;rderı gelen bır dok
tor sbylcdı. Çok merak edıy~ruz. 
Hele bır 11örsen Ay~ecığı .. Oyle 
zayıfladı kı. Son günlerde ;ğne ıp
liğe diindiı zavallı kızcağızım. 

İhtiyar köylü sakallarını ok,şı
yarak hafif bır göğüs geçird~; 

- Allah allah .. Hekımın soy -
led ,tıne sız de inandınız cjesene! 
~efes filiın ettınnc<lıniz mi? _ I 

_ Aklımıza gelnıedı değil, A - 1 
dem baba! Fakat, bu hastalık ne- 1 
feııle, dua ıle __ geçıcı biı hastalığa 

1 
ly?nzemiyor. Oyle saranp soldu, 
öyle kuvvetten düştü ki .. onu gör-1 
ser. tanıyamazoın şirnd1. 1 

Adem baba İbrahim ağanın ko-' 
]undan tuttu. 1 

- Haydı oğul, b~nı evıne kadar 
fi:İ'Ür. Rir kere ben de göreyim. ı' 
Avşeciğı. Zavallı çocukcağız kü -
çükken bahcerniz~ ,gelır. omuz.1..
rımJ cıkar<lı N~ vararna'Zdı. ne 
ateş rarı·asıyd '' zaman 

1 
- Yakın za .. lna kadar yme öy-• 

le vrramazdı. D f!:a. dcr"')'e kendi 1 
başına gıderdi Bırdenbıre ı:öze m;.I 

~====r \azau: lskendt-r F. SEltT.ELLl ]i===" 
eeldı .. Ne oldu? Bilmem. Kafayı 
vurdu .. İnleyıp duruyor. 

- ~alih onu seviyor mu? 
- Sevmez olur mu? O pos bı-

yıklı bir adam, Ayşem ince, narin 
yırmilik bır yosmacık. Elbette se
vecek. 

Adem bı<bı. yavaş yav~ yürü-
yordu: 

- Ay~ ele onı. seviyor mu? 
Diye sol'C!u. 
İbrahun ağa birdenbire dura -

Jadı: 
- Orasını Allah bilir, Adem 

baba! Ayşenın o:u sevıp sevıne
ciığini bi.emerrt. 

- Ya sevmiyorsa... Y :ı, bundan 
ötiıril ya:ağa duştüyse ?.. Bu ci- 1 
hetı bir giın de karı koca meralı: • 
.edıp incelemediniz mi? 1 

İbrahim ağa birdenbıre uy_kudanl 
uyanır gibi sersem sersem Adem 
babanın yüzüne balanağa başla<iı:. 

- Hakkın var be yahu! Ayşe
nin onu sevrniyeceğini hıç te dü
~nrnemistirn. Gerçek, bu noktayı 
dı. incelemelı idik. 

EvLr1 kapısı uzaklan görünmüştü. 
\cab-. Adenı baba, Ayşe ile ne

ler konu~a lrfı"' 

* A YŞE.\'1N GÖZ YASLAR! 
Ayş., A<lem babay, .gorünco se-

virıdı. 

Ondan şifa mı umuyordu? 
Hayır .. 
Teselli mi bekliyordu? 
Hayır .. 
Adem baba hakikati göre,.. ve 

hakikati söylıyen bır adamdı. 
Ayşe, vaziyetmi yakından göre

cek ve dertlerini anlıyacak bir a
damla karşılaşmamıştı. Adem ba
ba ona hız.r gibi yetişmişti. 

• 
Ayşe yastrktan !ıaşını kaldırdı.. 
Öksürdü. 
- Bu öksiırük beni boğacak, 

Adem babacığım! İyi •ki geldiIL. 
Belkı biraz nefrs edusın de içime 
ferahlık gelir. 

Adem baba genç kızın döşeğinin 
dibiıoe oturdu: 

- Ayol sana ne oldu böyle bir
denbire? Sen bir kuru öksürüğe 
yenilecek, bır nezle He yatağa dü
şecek kız mıydın? Haniya o tatli 
sesiIL. Bağrışmaların .. Nerde ka!l.dı 
o şaka.ların? 

Aysenin annesi ihtiyara sordu: 
- Sana bir kahve p~ireyim, A

dem baba! Sade mi içersm, şeker
li mi? 

- Bıraz önce icmıştim amma.. 
Şimdi sızi de rcdd~tmeğe gelmez. 
Havdi bir orta şekerli kahve pişir 
bu.alım ban& elceeizıııle. 

Ayşenin yüzüne bakarak başını 
salladı: 

- Gerçekten sararıp solmuşsun 
sen Ayşecik: Ne oldu sana böyle .. , 
Neden yatağa düştün? 

- Bilmiyorum, Adem baba! Hiç 
bir şey bilmiyorum.. Geçen gün 
köyiımüze uğnvan hekim beni 
muayene etti.. İnce hasta'lığa tu
tulmuşum. Kolay kolay geçmez
miş bu hastalık diyorlar. 

- Merak etme kızım! Dünyada 
ilacı bulunmıyan hastalık yoktur. 
•aşk• ın ilacı bulunmaz. Eğer se
ni yaıaga düşüren böye bir has -
tal ksa, ona diyeceğim yok. Fa
kat, ben derim ki, buna da çare 
vardır: Birbirıne kavuşmakla. has
talık tedavi edilir. 

Ay_şe önüne bakıyor, gözlerınden 
dökülen yaşlar soluk yanakları 
üzerin<le yol yol izler bırakiyordu. 

Adem baba, Ayşenin cevap ver
mediğini görünce sözün~ devam 
etfr 

- Yolda gelirken babana ras -
gelmiştun. Bana senin hastalığın! 
dan bahsetti. Hele bir Ayşeciği 
ben de göreyim, dedim .. Geldim. 
Haydi, bana hakikati sövle baka
yun: Bu ilaçsız hastalık mı seni 
bu hale kovdu? 

Aysenin pembe dudaklarında 
hafil bir tcbessiım belirdi. Yan 
gözle ihtiyara baktı. Fak.at yine 
bir sey sövlemedi. 

Adem baba. 
(Devamı var) 

Fakat bugünku bahis propa&'anda fa
aliyetinin nerelere kadar varmış ol
duğu ve bu sahada da muhariplerin na
sıl bir miJ.cadele1e clrlşmiş olduklarıa
dad1r. 
Alm~n propacandası ceç~erde 

meşhur İncillz romancısı Dlkensln hl
kayelerdlden tutturarak İnrlH:ı haya
tında tenk.J& edUecek noktalar bulup 
çıkarmak, bunu dünya.ya yaymak lle 
meşguldü. Fakat şimdi ,rörülüyor ki da. 
ha başka suretlerle de kendl.nl dinlet
mek istiyor. Bu sefer de meşhur Şeks
pirin Jül Sezar eserindeki pek meşbnr 
bir sahneyi kendi isteditt tekle sok ... 
mak suretlle ve radyo vasıtasUe Avust
ralyaya anl&lD\J..!flır . l\lüsaadenb:le bir 
kaç satırla bu sahne de hatırlatılsın. 

Eski Romanın meşhur kumandanı 

Jül Se:ıar bir ıutk.ası nelleeslnde Oldü
rülur. ÖldiJ.renler de batta Brütüs ola
rak Romanın Uert celeD fedakir va
tandaşlarıdır. Halk onlarla beraberdlr. 
Faka& :rine Romanın Ueri &'"tlenlerln -
den Jül Seza.nn dosUarmda.n Mark 
AntonJ sokakta balkı hararetll bir nu
tuk söyliyerek: 

c- Vatandaşlar, der, ben JilJ Seza
nn cenazeslnf ı-ömdüm reıtroru.m. 

Jllaksadım onu melhetmelı değildir. Bl
llrlm. ki tylllk çok defa ölünün kemtk
lerlle beraber römülur. Jül Sezar için 
de böyledir. Bu asil adamlar diyor ki: 
Jül Sezar haris imiş. Eter böyle ise cok 
fena "bir adam demektir. Ben burada 
Bri.ili.is ile arkadaşlannın müsaadeslle 
sö~ sOytuyorum, Çünkü Brütüı pek 

- Dostlar. Britanyalılar, hem.şeri -
ler, blraz tla beni dlnleyiniz. Brlt.anyayı 
cömmekten g-cliyorum. Onu methedecek 
değlllnı. İyilik çok defa kernikJerle be
raber gömülür. Brltanya için de böyle 
olsun. Bu a~il adamlar d!.7or kJ Brit.nn
ya haris idi. Efer böyle ise demek ki 
fena imiş. Burada NevJlin (yani şlrn
diki Başvekil Nevil Çemberlayn) ve 

arkada.şJarıuuı rnüsaadeslle söz söylü
yorum. C:imk.ü Nevll muhterem bir a .. 
dam.dır. llepsJ de böyle muhterem kim
selerdir. ŞimdJ B.rltanyanın balaların- 1 

dan balısedecefim. Brlbn7a iyi bir dost, 
sadık, dotru bir arkadaş ola.biJirdJ: lo"'a
kal NevU diyor ki o harlstl. Şüphesiz 
ki Nevll muhterem bir insandır... ve 
saire ... 

Şeksplr eserinde Mark Anlonlyl Se
zarın ölümünden son derece müteessir 
l'Oriınmeyf bUen bJr hatip olarak fev
kalide l'Ü.Zel tasvir etme.lr.le-dir. 
Mark AntonJ Jül Sezarın öldürülme
sine acıdığı gJbf timdi bu sahneyi yu
karıda C"ÖsteriJeD şekle koyarken de 
Brltanyaya, İnı'lltereye karşl son de
rece muhabbet ve &a.mJmiyet cö~terilir 
clbi bir haJ alİn.mıştır. Her ne ise .. Al
man propae-anda faallyrtlnin bu nii
munesJ ıcin İnclli~ m'l.tbuah .Göbels· 
leşmiş> olan sahnesi dl"7lp l'f'('fyor1ar. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

, Birimizin De.rd: 
! Hepimizin Dardi 
Edirnekapı - Cihan

gir otobüsleri 
Cihangir - Edlrnekapı otobüs 

leri her iki sem& arasında halkın 
biıyük bir ihtiyacını kar1ılad&. 

Be1oilunda herbanıJ bir işi olan 
vatandaş Edlrnekapıdan &ryot· 
Juna gitmek için birç0k nakil va 4 

sıtaları deiişıtriyor vr bır h:ıyJI 

vakit kaybedl,.ordu. Oı.obiJ" ~"r 

vlsinin ihdasından §oonra bu clhl 
mu..şkül vaziyrtlt"r bf'r\.ar.ır l"dllınlf 

vr halkın vesait lhtlyat"ı karşılan· 
mı.ştı. Fakat Edırnekapıdo&.n kalkan 
ot.obüsler Cibaniire Beyoitu yolile 
ridlyor, donlışlfo bunun ıamamcn 
akslne o1ara.k R'"şlkb.1 J"ollle av· 
det ediyorlar Bo n1,-,lyf"I halkı 

pek müşkül va7.IYf'W' ku1maktnd1r. 
Çiinki.i. Edirnek ... pıya tf'ltt~k bir 
yolcunun bu oL-Obli.tlt-rr binrbfJ • 
mesi için Be7o!"lundan tc.anköye 
kadar yaya ve yahPl da cranıv:ıy· 
la grlmesl ve bunda nlubu~ br-k· 
lemesi icap cdh·or, Bu &1"1Lh2.1arın 

rski-.i Iibi Beyoğlu yolllf' ~rf,.,, rl.· 
tiriJse, her iki Sl"mt b.a.Jlu cok 
memnun olacaktır. 



vrupanın 

istikbali 
(1 inci sahU<den bna) 

t • 
ltı•e blnnefis Balkaohların ali· 
tts.a, tısu dı.ltında cereyan eden ba. 
lı diiınıerln bu kuı zarfında 
bil~ ne ırlbl tesirler Jıusule 
't ccetı ilzerlnde tlmdlden hU
b~""•k mümkün olmadıit rlbl 

Dikblnllk izhar eylemek ve 
d bu nikbinliğe ballanmak da 
'i1ldir. Ancak, bütün bu sl1asl 
lar Balkanlıların kendi mu .. 

'"ttla~na tek..c:lf etmek l5tediklerl 
StıkUnu muhafaza kararına 

~b~zı tesadümltr dofurabillr ve 
u.nııer neticesinde istenmedik 
tnınedlk bir etinde harp Bal

h.,_~ sirayet edebilir. Bu bakım .. 
.:"fli.tı 14;!ln blzzal Balkanlılara da 
~ tılen büyük ve azami teyak

~lt b ettiren va?:ifeter vardır. Ba 
~ ti~ en ba,ında da hrr türlü 
t"tuı ve te5irine kapılmadan 
trın sclJ.metl lcln tam blr fikir 

~ ile hareket etmek ve öteden
i\'asını cüttüiümüz bitaraf blok 

Üzerinde blr an önce anlaşıp 
'la ıetmek ıetmektedir. 
~.rıa.tıın istlkbalindcki zulmet ve 

'.il hazırlanmakla olan lhtil.it 
\. tl bu noktayı bilhassa iti • 
•lıtıakLa ve batti ceciklldlflni 1-

'• Ilı ~ tar eylemektedir. Trker te-
ranık yerine müttehit bir bl

b >t blok biç şüphe yok ki daba 
' it menfaat ifade edecek ve ba

tarpışmakta olan ve tehlikeyi 
'°t davet eden ihtiras ve reka

aı 1 uzaklaşhr:ıcak ve dajıtaeak-
rık k.urma lmkilnını tehdit eden 
b tdan sakınmak yerlnc bu bl-
10ltu kurup bu kabiliyetle ve 

1iltıdf':n ihtirasları karşılamak ve 
liie dü.ıı.irtip dağıtmak elbette

~lbe şayandır ve daha em.njyetll 
•ketıir. 

·)'attın istikhall karşı'-ında Bal -
~ vaziyeti bu oldufu ,(ibl daha 
~ iartında İtalya, İspanya, Sov
~ \)'1, Dolanda, Belçika. i,vi('re 
''ll.l . q Iskandina,·ya ve Baltık 
~tinin vaziyetinin ve bu 

lıı. etlerde (arpışan alyasi menfa
na~ıı bir inkişaf kaydedecekleri 
" ve yaza nasıl çıkacakları da 

l~ l'e başlıbaşına birer dikk&t ve 
lllevzuudur. llerhalde bütün bu 

'lle ~ r gösteriyor ki, Awup~ harbi 
b1tt b:ı.şla.mış olmasına ratmen da

bır şeye başlanmı, deilldir ve 
ı,. İ>llkbale, bugiınkü siyasi mu
lı l:ıf.n alacağ-ı neticeye bırakılm&t· 
:. l<ıtıkball emniyet ve siıkimla 
ilen Ve bugünkü. diplomasi mu

' tı5lıtde en iyi ve mu\•:ıtt:ık neti
~ 1hltenlerdlr ki. 1939 d.J. ba hyan 

tl yılın hanırl ,-Ununde bit.f'cell 
~ i>'cn Avrupa harbini ıüler yüzle 
'bileceklerdir. 

ETE!.\1 İZZET BENİCE 

anlış kitaplar 
1 (1 inci sabtleden devam) 
~~it ordu. 

'•b;ıı,, bu meseleyi letktk elmek 
'llılu duyduk. Ilaklkaten, 7aztl
Parası almmı, kitap vana, bu, 

~bir yanlışlık deil1, ayni zaman-
10lsuıluklur da .. Mevzuu bahi.s 

~ teçmiş yıllara altttr. 
hl, &>eşinen satın alınan ve tet

~I edllmlyen klLapLarda yanl!l· 
1 1lııacatı Labll sürulmek iktiza 

I 

Mütehassıs Sayılan 
Bazı Zevatın Vaziyeti 

(1 inci sahifeden devamı lifinden kaffesi; elektrik işleri 
tısas makamı olarak kabul olun - etüd idaresinin (16) tekl:finrle:n 
muştur. (8) i kabul edilmiştir. 

Muhaberat, muameliıt ve per- MAADİN TETKİK VE ARAMA 
sonel şubeleri müdürlüklerinin ENSTİTÜSÜ 
ilıtısas makamı sayılması için ban- Enstitünün (51) teldilinden an-
ka tarafından vaki olan teklif red- cak (27) si kabul edilmiştir. Ens· 

EN SON DAKika 
Polonya Başvekilinin Beyanatı 

Londra 20 (A.A,l- Polonya hükil
m~tl reisi ~ikorskl matbuata aşağıdak.l 
beyanatta bulunmUftur: 

cBa.şvekll ve Lord Hallfalu ve İnsl
llz kablneslnln dlier erkinı He yaptı
ğım mük;ilemelerde Polon1a mllleUle 
bükfımetinin tahrip ve taQlk kuvvet
lerine karşı zaferi temlnden ibaret olan 

bir şekllde teşrlkl mesai etmek bun- 1 

sundaki azmini kaydelmt.,Um. İnl'llls 
nazırlarının nihai zafere kadar mu.ha-
rebeye devam etmek ve bizim de mü.$-
terek düşmana karşı mücadeleye de· 

vam etmemi.2: için Po1on1a ordusunun 
yeniden teşekkülü işini kolaylaştır • 
mak hwıUSl!Ddakl kararlarından müte· dedilmiştir. titüce ihtısas makamı olarak gös-

ETİ BANK terilmiş olan memuriyetler ara- nıUşterek gayeyi elde etmek Jçln faal bassls oldum.• 

Japonlar Sovyetlerle anlaşıyor mu? Eti Bank, bir rekor olarak, (101) sında evrak teksir bürosu şefliği, 
adet ihtısas mevkii teklif etmişti. lcvaz;m, muamelat, sipariş, neş -
Bankanın hemen hemen bütün ı;ıyat, raporları de~leme kütüp -
memurlarının mütehassıs adde - hane memurluklan gibi makam-
dfimesi isteniyordu. Hükumet bu !ar da vardL Bunlar hepsi redde -
mevkileri (36) ya indirmiştir. Red- di'.miştir 
dedilen makamlar arasında genel TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 
sekreterlik, muhaberat şeflği, .!?er- Şeker rabrikaları şirketinin ih-
sonel, dosya, levazım, dosya me- t ı sas makamı teklifi, (234) adede 
murluğu, muhasebe şefliği, mü - ba liğ olmakta idi. Bu yekun 
fett i.şlik, müfettiş muavinliği, ti· (119) a indirilmiştir. Tckilf edi -
caret şubesi şeflik ve memurluk- len makamlar arasında muhasebe, 
l;ırı, iktısat ve mahru-kat şubeleri muhaberat, fen memurlan mü -
memurluklan gibi birçok makam- him bir yekun tutmakta idi. 
!ar vardı. FABRİKALAR 

l\'!ERKEZ BANKASI 
Tcklitf edilen (86) makamdan 

(69) u kabul edilmiştir. R«ide -
dilen makamlar a:rasmda şuabat 
şdlikleri, teşkLlt şcfıği ve saire 
vardır. 

ZİRAAT BANKASI 
41 ih tıs as makamından (38) a

dedi kabul olurunuştur. Yalnız 
(3) adet baş vezncdanlık makamı 
reddedilmiştir. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
(57) ihtısas makamından (54) ü 

kabul edilmiştir. Reddedilen şu -
beler kontrolörlükleridir. 

EMLAK BANKASI 
(35) ihtısa.s makammdan (21) i 

kabul edilmiştir. Reddedilenler 
merkezde arşiv, organizasyon, 
pozısyon, enüiık şeflıkleri, (2) 
müfettişlik, (2) şubeler kontra • 
lörlüğü, (2) b~ veznedarlık, bir 
aıanlıktır. 

BELEDİYELER BANKASI 
(8) ihtısas makamından (3) ü 

kabul edliınJ)tir. Reddedilenler 
muhasebe ve muamelat müdürlü
ğü ve muamelat müdür mua\'in
likleri ile baş veznedarlıklır. 

TÜRK TlCARE1' BANKASI 
(19) ihlısas makamından (18) i 

kabul edilmiştir. Yalnız hukuk 
müşavir muavinliği reddedilm~
ıni§tir. 

DİGER BANKA 
Türk Ticaret Halle Bankasırun 

(5) ihtısas teklifinden (3) ü; İs
tanbul Emniyet Sandığının (7) 
teklifind~ (5); T. c. halk san -
dıklarının (13) teklif.inden (6) sı; 

toprak mahsulleri ofisinin (90) 
tek.lifinden (82) si- devlet ziraat 
işletmeleri kurumuP.un (16) tek -

• ,o, • .......... 
eder. 

Kendilerine müracaat etıiğlnılz bir 
t~nlvcrsite profesörü Jle bir lise mu
allimi bize şunları söyledi: 

- Evet, vaktUe, henüz yazılmadan, 
tetkik edilmeden Vekıileı tarafından 

satın alınmış kitaplar vardı. Bunların 
kim olduğunu da biliyoruz. Fak:ıt, söy
lemek bize di.J,.mez. Eıı;asen \"ek.ilet bu 
hl tetkik etmektedir. F.lb~tte bir netice 
alınacak ve kitapların yanhşLırı ile 
beraber, bu işler de mcyd:ına. çıkacak 
ve icap eden muamrlc yapılacaktır.» 

•Sümer Bank• a bağlı fabrika
ların hemen bütün ilıtısas ma -
kamları, kabul edilmiştir. Verıtl.en 

1 
malumata nazaran (Karabük) de
mir fabrikasında (58), Kayseri bez 
fabrikasında (12), Ereğli bez fab
rikasında (11), Nazilli bez fabri
kasında (12), Defterdar fabrika • 
sında (7), Hereke fabrikasında (7), 
Bursa Merinos fabrikasında (8), 
Gemlik sun'i ipek fabrikasında 
(7), İzmit kağıt fabrikasında (8), 
Beykoz kundura fabrıkasında (12), 
Malatya bez fabrikasında (19) ih
tısas mevkii aynen kabul ve tas
dik olunmu.ştur. Yalnız Malatya 
bez fabrikası tiıli bir takım me • 
murlan da teklif ederek teklifini 
(30) üzerinden yapmış ise de bun
ların (11) adedi reddedilmiştir. 
Malatya fabrikası şirketinin (6) 
ihtısas teklifine ka~ı (4) ihtısas 
makamı kabul olunmuştur. Fab· 
rikalar içinde teklifi reddedilen 
yalnız M:ılatya şirketi müessese
sidir. 
İST ANBUL ELEKTRİK, TRAM -
VAY VE TÜNEL 1.şLETMF.Sİ 

(35) ihtısas makamı teklif et -
mişti. Bunun (32) si kabul edil
miştir· reddedilenler tahsilat, cer
yan okuma, mebani ve resim da
iresi şeflilkerldir. 

İstanbul ~ular idaresinin (9) tek
lifinden (6) sı; Maliye Vekaleti 
kırtasiye müdürlüğünün (4) tek
lifinden (1) i; umumi mağaz:rlar 
T. A. Ş nin (12) teklifinden (9) u; 
milli piyango idaresinin (6) tek • 
lifinden (5) i; milli Rcasurans şir·ı 
kc!inin (il) tekiifinden (9) u ka
bul edilmiştir. 

S 'gorta şirketlerinin teklifleri 
tamamen, diğer birkaç milli şirket, 
ve müessesenin teklifi kısmen ka
bul edi'mislerdir. 

İhtısas mevkilerini isgal t'den
ler eski maaşlarını :rlacaklard;r. 
Rc(idedi1enlerin '..:c tahsil ve kı
dem esaslarna göre ve barem 
kanunu hükümlcıi dairesi.nde ma
a,!an nizam1 haddine indirilecek
tir 

İLAN 
Yalvaç rü~tiyesindt'n a1dıfım "eha 

detname yanmıştır. JIUkmu yoktur. 
İhı;an Özkaya 

GARY COOPER'i 

l\Ioskova 20 (A.A.)- l\lolotof ile Ja- 1 dutlarının tahdidine memur komisyon 
pon elçisi 1\-logolistan - Man('uko hu- hakkında bir anlaşma lmzalamı.şlardır. 

Kaybolanların cestleri 
Londra 20 (A.A,)- Simon Bollvar 

vapurunun alt olduğu kumpanyanın 

Londra şubesi mezkiır vapurda bulu
nan 400 kişid~n kurtarılan 262 ki'linln 

listesini neşretmektedir. 
Kaybolanların arasında 32, ce~etterf 

bulunanların arasında da 8 İn&:llb. var· 
dır. 

Mayın Tarlaları Dağılıyor 
Amsterdam 20 (A.A.)- Ilüküm sür

mekte olan şiddetli fırhnal:ır, İng-lliz ( 
salıillerindekl mayin tarlalarından bir 
rok mayin kopararak llolanda sahil· 
terine sürüklemektedir. Bunlar, Dolan
da sahillerinde seyrü erer i~ln büyük 

bir tehlike teşkil ediyor. 
Telgraf gazetesine göre, sahih torpil

ler hakkında birçok haberler cclmek.
ledlr. Van Holland açıklannda Chu

venbank civarında birçok sahih torpll 
müşahede edilmiştir. 

·_-~._ ~ ' . ~.-. ·- .. ,·. . .. ... . 

Eden Yeni Beyanatta Bulundu 
İngiliz dominyonlan nazırı mis

ter Antoni Eden, dün gece saat 21 1 
de (İstanbul saat 23) Londra rad· 
yosunda şu beyanatta bulunmuş
tur: 

zaffer olacağı kar.aatinde bulunu
~:..0r. 

İngili2 kı'.aatının bulunduğu cep
hede büyük bir neş'e var. Bur. -
l:arın sayısı günden güne artıyor. 
Bu arada meşhur Majino hattını 
da gezdik· Fransanın bu hattı inşa, 
için sariettiği büyük fedakarlık
lar boşuna gitmemiştir. Buna ege· 
ciemez hat. demeke ye<rden gö
ke kadar hakları vardır .... 

c- Fransayı bir defa daha ziya
ret ettiğimden çok memnunum. 
Bu kısa ziyaretimiz esnasında Ma
jino hattını da gezdik. Oto ile, hat-1 
tın ger'sinde yüzlerce, hatta bır.· 
lerce kilometre yol aldık. Siperleri 
de do'.aştık. Sivil ve asker, kad·n 
ve erkek herkes sükunetle ,.e bG
yük bir emniyet ve itimat ile ni
hai zaferi bekliyor. Herkes, hak ve , 
hürriyeti müdafaa edenlerin mu· ı 

Mister Eden, İngiliz askerleri
nin pek yüksek olduğundan bah • 
settikten sonra şu söz!erle beya • 
natma nihayet vermiştir: 

Devlet Oenizyo!ları iş:etme Uııı~m Mü1ürlüilü İ 1an~arı 
20 İkinciteşrinden 27 İkir.citeşrine kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 
gün ve saatleri ye kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz batına S•'• ı~ de (Güneysu), Perşembe 12 de (Tarı) 
ve Paıar 16 da (İzmir). Galata rıhtımınd:ın. 

Bartın hattına 

lzmit hattına 

!\l ııJaııya hattına 

Bauılırma lıattma 

NOT: İstanbuldan Cun1a günleri saat 10 da 

ka!knıakta ve doğruca Trabzona gitmekte olan 
clbl'dlınca postalar baQema on beş günde bir 
I~'ar.buldah Cumartesi saat 10 da kalkaC'ak1ar, 

gi~ şte yalnız Samsuna ve dönüşte Görele, Gire
sun. Ordu, Samsun ve İnebolu iskelelerine uğrı
yar-~klardır. İstanbuldan 17/11/939 da son defa 
oltrak kalkan Cuma postası yalnız dönüşte yeni 
ı.·rogreımı tatbik edecektir. Bu Cumartesi dör
düncü posta yoktur . 

- ı!.:.lı I~ de (Mersin), Cumartesi 18 de (Ülgen). 
Si:-!.:cci rıhtımından. 

Eal., Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top
h~nr" rıhtımından. 

- Pa~rtesi, Salı ve Pazar 9.50 de ve Çarljamba, 
l-'<'t~cnıbe ve Cuma 15 da ('frak). Cumartesi 

ayrıca 13.30 da (Sus). Galata rıhtımından. 

- "".,t'lQ."tesi, Çarşaınba ve Cuma 8.15 de (Sus). 
Gt.lata rthtımından. Ayrıca Çarşamba ve CU
rr•c.• tt•si 20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

l\:aral)~ga lıattıua -- Sc..lı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı
ı:undr.n. 

Aynılık hatııııa Ç;.t--:::>n1ba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de 
,Saariet) . Sirkeci rıhtımından. 

!zm:r~ürat ha:Cıııa 
i\lersin hattına 

İmroz hattıııa 

- f1o.ııa1 11 de (Kadeş). Galata rıl.tı:nından. 
- Sa 'ı 10 du (Etrüsk), Cuma 10 <la (Çanakkale). 

Sı r kt•c' rıhtımından. 

- !-'r,;.ı:<! 11" 9 da (Bursa). Tophane rıhttmından. 
Kendi lıa~ııtı, me~leki ve aşkları Jı, kkır:ı~ ı 

M ERLE Ü BE R ÜN i le lı.ert~~r Not.: Vapur seferleri hakkında her türlü malümaı aşağıda tele-
~(' ır( ıgı fo . r.umaraları vazıh Acentelerimizden öğrenilir. 

K O V B O Y
' un A s K l Galata baş Acente'.iğı - Gala ta rıhumı, L.manlar Umum Mü-

dürlüğü binası altında 42362 

' 
fil d k 1 

Galata şube Acenteliği - Ga:a!a rıhtımı, Mıntaka Liman 
- ~ Reisliği binası al ında. 40133 

.:J - S O N 'l' J!: L G R A F - 20 İKİJ'ICİTESRN l:'lt 

Türkiye Ve lta!ya Balkarı~arı 
Müdafaa Edebilirler 

(1 inci sahifeden devam) 
Avrupa ihtil5.fının büyümesi.ne 
mani almağı ve Balkan memle -
kelerini de bunun dışında bu -
lundurmağı arzu etmektedir. İtal
ya, muhteif Tuna memleketlerile 
Balkanlar arasındaki münasebet
lerin iyileşmUj olmasından dolayı 
memnundur. 

PROPAGANDA DEVAJ\I EDİYOR 
Buda.peşte 20 (A.A.)- Macyar nem

zet gazetesinin Roma muhabiri bildi
riyor: Burada beyan olundufuna l"Ö

re, Rusya, Finlandiya ile olan ibtil:lfı
na ve İtalyanın mUkerrer protestola
rına rağmen, Balkanlarda proparanda
lara devam et·mektedir. 
DOBRİCEYİ BULGARLARA 

VERMİYECEKLER 
Paris (Hususi) - Balkanlarda 

yen: siyasi -veçhe üzerinde, bütün 
Avrupa devlet merkezlerinde hu
susi bir a.aka ve takip mü~ahede 
ed ,mekl edir. 

Romanya matbuatının son neş - ı 
riyalı, her tarafta alaka uyan -
dı.rm~tır. Rumen gazetelerinin, I 
Romanyanın komşularile olan mü- . 
nascbt<ler:ni izah etmeleri ve Ru-1 
men hudutlarının bi.hassa değiş
mez olduğunu tebarüz ettirme -
leri n1ühim telfıkki. o.unmaktad,r. 
Anlruşılıyor ki, Bükreş matbuatı
nın kayde'.tiği gibi Romanya ce· 
nubi Dobriceyi asla Bulgaristana 
terketmiyecektir. Böy!e bir hudut[ 
tashihine Romanya razı değildir. 
Diğer yand"n Almanya - Ro - I 

manya ticaret müzakerelerinin bir 
çıkmaza girdiği b!.diriliyor. Al • 
rnanyan.ın, Romanyayı mal sat -
mağa mecbur etmek üzere nasıl 
bir tazyik vasıtasına müracaat e
jl.eceği merak edi.:mekledir. M:ı -
lumdur ki, Alm~nya .l':omanya ile 
doğrudan doğruya hemhudut de
ğlıdır. SJvyet Rusya Alman ileri 
harekiıt•nın onunü kapam.ştır. 
Romanya, yalnız Macaristanla 
hemhudu'tur. Almanya için yega-· 
ne faaliyet sahası da bu noktada
dır. 

BULGARLAR BLOKA 
GiruvlİYECEKLER~!İŞ 

Sofya (Hususi) - Ma!buat Al -
man. ajansırun son zaman:arda Bal
k.anlara dair yaptığı neşriyatı mü
sait tarzda tefsir etmekle ve Bal
kan devlett:cri mümessillerinin 
yakında top,anarak •bitaraf Bal
kan bloku• tesisi Lkrini ele al -
maktadırlar. Bulgari.stamn böyle 
bir bi'araf Ba:kan blokuna da gir
m;ycceği bilhassa tebarüz ett!ril
mektedôr. Buigarlar.n bugünkü 
vaziyetlerini bırakmıyacaklan an
laşı.:maktadır. Bulgar:ar, Sovyet
ler aleyhine matuf bir birliğe gir
mek istem<'mcktroirler. Bu da, 
Bu.''.:arların Moskovadan bazı şey· 
kr ümit ettikkrini izah edebilir. 
Sofyaya nazaran, böyle bir bloku 
İ' alva arzu etmektedir. Halbuki, 
Bulga~'.ar, Daha ziyade Sovyet -

' Alman teşriki mesa'sini takip et
mek yolunu tutmu~ ı;;rünüyor • 
!ar ve bugünkü vaziyetleri değis
~irmiverek, hiidisn'.erin inkişafını 
bekliYorlar. 

MuSOLİNİ'NİN NUTKU 

Gazeteler, şefrı ita•,·a i~;. tes
bit edılen vazıt~ . .}c_dtt.r. \'P se
bat !~umu Ü>ermd. ı,,,-..r ~ 
ni, 1taııy.aıu.n dah.U'l e-koncmı'11 mtt• 
dafaayı teşkilatl.andıtınası l\izu
munu, otarşin·in milsu·l('ınetper -
ver İtalyan menfaatlerinin himır
yesi hususunda karar ve icraat 
serbestisini muhafaza eden İtal
yayı korumakta olduğunu kay -
dediyorlar. 

Prağ' da İsyan 
Değil Adeta 

Harp Varmış 
(1 inci -;ahiftdPn dl'\•am) 

Paris 20 (A..A.)- cO(uvre• diyor kl: 
,ı:\hnanyadaki ba:r.ı karLŞıkhklar, ne 

surf'ile tefsir edilir:;e edil~Jn, Alman
yanın on füt.ubatlardan sonra miişkül 
vaziyete dü.şmü-:; oldui:,unu açıkça cös .. 
lerir. Almanya bu mü:-okü.1;".ı.h yentmi
yect>ktlr. A!'ıl facia Jlit1l'rin \.iman -
yayı harbe sıirüklcdik+.'.Jl sonra ~\.iman 
milletinin buı-ü.ıı lıarııtf'n na..ql kortu· 
labileceğ:ini ara~tırmastnd;ıdır~ 

Ere ~OU\'t"lle de şöyle yazıyor: 
.\.imanların Çeko!-.IO\'akyadaki bti • 

tün şidde-Ut hareketlcrıne rağmen Bo· 
hemyahların valanpcr\'tortik duycuta
ı"ını yenemcm~lerdir. A\·usturyayı il
h:ık ettikten sonra da oralarda aynl 
"fİddeU göstcnnişlerdi. Polonyada da 
ayni usulü. takip ediyorlar. Bu gibi hl· 
dlselerin tekcrrtiriı lUtlerin rejimine 
kom"'u olan bitaraf devletlfri ., "ün· 
dürecek mahiyettediı. Eter A1m .. n hi· 
klmiyeti altına diJc;rrlC'rse mukadde • 
ratlarının ne olacağını kolay~~ 

bilirler. 
• V.UİYET ÇOK CİDDİ 

~öre• 

Londra 20 (.ı\..A.)- Gazf'teler, Bo .. 
hrmyadaki bvan harrketine- uzun sii
tunl1 r tah!'io; etmekte ,·e n:,n olunan 
örfi idare. yapılan tevkif al ve idamların 
nıeıkiır İ"yanın cldtli olduğunu ır;öst,("r

diğinl yazmaktadır. 
Deyti ~leyi bundan şu neticeyi (l

karıyor: 

Büyük A1manyayı kuranlarda siyasi 

olgunluk yoktur. 
Deyll Ileratd baı;makaleslnde diyor 

ki: 
Çekler, ltitlerciliğin daha ür'atle yı

kılmasına yardım edercltlfrdir. Ru:ün 
gösterdikleri ce-sareti takdir rdlyoru-ı. 

Yarın ntü'jterek ~afer kazanıhlıkt.an 

sonra onlara şükran borl'umuzu i>di)·e

ceilz. 
Taymls diyor ki: Bohrmra ve Io

ravyadakl bnfinkü vaziyet .l\lmanya.
nın yabancı ırkları idare etmf'k husu
sundaki kabiliyel"i~llğlnin yeni bir de

lllldir. 

Anadoluda Kar 
(1 inci sahifeden d•vam) 

ıtyor. İzmltte de dağlara kar yafmış
hr. llavalar çok soğuk cttmektedir. 

Karadenlzde şiddetli blr şimal rü.z
carı esmektedir. ::\l()törliı ve yelkenli 
küçük vasıtalar, dün. Boiaıdan dışan 
çıkamam• tardır. 

Roma 19 (A.A.) - B. Musolini-: İzmlrden verilen maliımat.a röre, Alı:· 
nio yüksek otar~[ komisyonunda denizde de iki ründenberi şfddetll fır-
sövt!"'di.ği nutuk matbuat tarafın- , tına hüküm sürmektedir. Tırhan va-
d..,r. CT,....., <: bir SUfette tefsir edil- puru, iki cÜJ1 teahhur)a İzmfre Kide• 

mekted '•· bilmiştir. 
:..;_~~~~~--~~~~~~~~~~~-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizrna 
Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarıoızı derhal keser. ı miu ,. : Bu P"'""emb~ a · awı I· 

SARA y Sinemasında Göreceksiniz 1 s rkecı şube AcenteEği - s:rkeci, Yoku sa· onu. 22740 
(9S36) 

-----·---------------ıım:31~~--s~maısı~imıliı~1111:mı---..----.-
• icabında günde 3 kaşe alıuahilir. 

"- 1'o. 44 - Yazan: RAH'.\lİ l:AGlZ 

~llıidiyenin akınırıdan ve bugün sağ kalanlar, 
1•tıakaptan diye gemi süvarisine değer verirler 
~ ltırıına kapLan (1) ••• 

~~1~•ten bu isim ylJll, rözllDil bu
tt Sakınmaz ve başarıcı TUrk kap
'• L · h .. umanda. köprusiinde. lşbaşın-

~ ı.ı Vt tavrLDa çok u:rC"undu .. 
•ıııı diyenin o akından memJekeUe-

( -
l) Bundan birkaç yıl evvel yaz-
~ Cı\k ve K~ıl denizlerde) adlı 
ı,. dola_yısile ıstanbula geldiğt za

·ı) nı Lıyarct e<l~n o uımnnkı Ha
b~ ttıin mürettebatından Rizcnin 
lt 'ttf kaza.;1 ktıyilnden Musta.!a oğ
ı,~it Ju h.Adiseyi anlatmıştı. Sôz;-

bıtirlrkcn ııur il bana da: 
~ııa en yakı n isiıı> budur, Fırtı-

PlaııJ demiöU. R. Y. 

1 
rlne dönen ve buKün sat bulunan ce
sur müretteb3.tı bili süv:ırUerlni anar
ken hürmet tavrı alarak: 

- Fırtına kaptan! 

Diye bu anı$:ı de(er verirler. 

l\langaükl şu vaftiz hıidlse!ll cere-
yan ederken kuduz dal,raların borda
ları lr.ırbaçla1aşma dudak büken Ratı1' 
kaptan posta neferinin revlrdekl kaı.a
zededen ıetireeeii maUUnatı bekliyor· 

du. 
Denizden çıkardan ba adam, kendi

ne ,-eldik.ten sonra. başından ıeçenlerl 
anlata~Ulr, bunların arasnıda Rauf 
kaptana faydalı maJUmat da eıkudı. 

Süvari posta neferinin avdeUnl bek .. 
terkco kamaranın kao1Sı vuruldu, e· 

mir verdi: 
- Glrini7! 
iceriye ikiuri kaııtan J\dtl Bey girdi. 

Raur kaptan;.1. sokuhlu, mllhiın bir~cy 

öğrenntlş bir adam tavrile anlattı: J 

- Şu denizden çıkardığımız adam j 

var ya:. J 

- ı.veı... ı 
- Saatler süren blr uğraşmadan son-

ra kendine ıeldl. 

- İyi.- Konuştunuz muT 
- Bayır, bu adam düşman ce:mlelslt 
- Anlamadım! 

- Bir Yunan 1elken1lslnln loslro -
mosuymuş!. 

Rauf kaplan ha1retıe tekrarladı: 

- Nasıl; Yunan yelkenlisinin lost-

romosuy muymu1'? 
- Evet efendim. 
- Kim söylüyor bunuT 
- Bizzat kendisi! 

- Acalp! Türkçe ml konuşuyorT 

- Ilayır efendim .. Doktor be1 rum-
ca blliyor, o tercümanlık etti!. 

- Pekilf... Bu herif kendine ıellnce 
ne yaptı? 

- Saatlerce sun'l teneffüs ve masaJ
d:ın sonra kazaredcnln teneffüsü Jntl
ıama rirdl, biraı uyudu .. Bir çeyrek 

saat evvel de uykudan kalktı._ Göz1e
rini açar açma'Z etrafına bakınmış, rum

ca sormuş: 

- Ben nerl'dcyim? 
Tabii hekim ve sıhhiye çavuşu re

virde ba".iı açık dola!jhkları için kaza
zcd(' kendisini dil~ınan harp e-emlle
rındcn birinde zannetmiş, tekrarlamış: 

- ~en neredeyl:m? 
Bwıu duyan sıhhiye çavu. u Ömer 

dok tor beye haber vermiş, o da oraya. 

l'tlmiş, kazazedeye: 
- Geçmiş olsun!. 

Demiş, karşısındaki adamın kendi di
llle kon~lui"unu 1'0ren bu adam arlık 
iyice kanaat ıelirmlıı olacak ki dok -
tora: 

- Çok şükür Panalyaya ... Kazadan 
sağ, sağlam kurtuldum ve ellnlı.e diq-

t . 1 um. 
Diye cevap vermiş, sonra heklme ne 

suretle kazaya uira.dıklarını anlatmış! 
Rauf kaplan dlişiıncell bakışlarla bu 

izahatı dinliyordu. Adil Bey sözlerine 
nihayet verince süvari cmrettl; 

- Adil Be1 .. O kazazedeyi dolı:lor 
beyle birlikle buraya ıellr-

- Ba~iistilne efendim!. 
ı\dll kaptan kamaradan cıktı. b..s 

dakika sonra yanında gemi doktoru ile 
denizden çıkardıkları adam da bulun
duğu halde avdet etti. 

Kazazede 40 yaşlarında kadar gö -
rünen yüzü ve elleri zahmetten buruş
muş, kıranla bir gemici idi. Geminin 
doktoru ile beraber süvarinln karşı -
sına çıkınca yü:ıündekl şaşkınlık. ifa
desi daha derinleşerek etrafına bakınan 
bu adama doktor Rauf kaptanı C'öster
d.J, ll;ive etti: 

- Geminin süvarisi! 
Ra~ ka11tan sö~ü aldı: 

- Doktor bey size bu adam kendi
sine dair matümat vermiş ö7leml!. 

- Evet efendim-

- Bunu ben onun atundan dlnle .. 

mek istiyorum. 

- Hay hay beyefendi! 1 

- Siz; lütfen tercilmanhk yaptDll! 
- Emredersiniz efendim. 

- Benim ıöylcdiklerlml a1nen ona 
tercü.me edin. Onun cevaptannı da bana 
bildirin!. 

- Başüstünel. 

Bo kısa konuşmadan sonra süvari, 
muhakkak bir ölümden kurtard.ıiı e· 
siri lsllcvaba başladı: . 

- Adın ne! 

- Sokrat! 

- N ereltsin ~ 
- Pireli! 

- Ne iş yapusm! 

- Gemiciyim! 

- Hangi gemide? 

- İki rün evvel büylik fırtınada ba-
tan Ahilea adlı 180 tonluk ticaret yel
kenll.slnln lostromosu idim! 

- Gemlnlz nerede bath? 

• - Beni bulduğunuz, deohden çılr.ar
dıfıruz yerde? 

- Bunu ,(emici tarifile antatamu 
mısın'!. 

Sokrat ellerini açtı, boynunu büktü, 
blrşey bilmlyen bir adam tavrlle du
daklarını kıvırdı: 

- l'anaiya hakkı Jçln nerede battı
tunızı bilmiyorum! 

- Arkadaşların ne olduT 

- Hepsi boğuldular .. Ben, reminin 
batarken devrUen ve suyun üze-rinde 
kaJaıı serenlnl elime geçirdim. O saye
de suyun üzerinde kaldım. Saatlerce 
soiuktan ve dall'alardan binbir ölüm 

lehlikesl aU.Larak siz rellnclye lı:adar 

dayandım. Tahammülum bllllll sırada 
sı.. ye\iş\lnb. sonrasını hllmlyoıum! 

- :Serrden '"eliyordu l'emlnlı! 

- Giritten kalkmı!f, l\Iısıra r;ldlyor-
duk. 120 ton salep ve liden yükumü.a 

vardı. llanya Jtmanında.n hareket et
meden evvel liman reisi bize bir ha

bf'r verdi. Kanal hattından .(idin dedi. 
)lısır konsolosu ha.her vermi.$. Şlrayı 

bombardıman eden Türk harp •emlsi 

denize açılmış, aınma o sahil boyunu 
takip edecek Ucaret ı-emllerinln rota
sında c-idecektlr. 

İhtiyatlı bulunun!. 

Tavsiyesini raptı. Zaten d&ba bls 
Pirede iken bükômet bize ve bütü.n 

ticaret ,-cmilerjne birer küetik top 
-verdi. K&ptaDllllll çok cesur bir adam .. 

dı efendim. Liman reisine veda eder
ken topu C"Österdi: 

- İnadıma ticaret rotasını takip e

deceğ'lm. Cok istiyorum ı:ıu Şirayı bom
bardıman <:den Türk gemisi Jle karşı· 

taşmayı.. Topun usta ellerde ne kadar 
kudretli bir silah. olduiunu slze f.sbat 

elmek için bu fırsatı bekliyorum. 
Allaha ısmarladık! dedi. Yelkenleri 
bastık, yola ç1.k.f.tk" 

(Deıııımı uarl 



Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak isteyenlere · 

Tazeliği ve nefaset!' ve san'at ıahasıırıdaki mevkimi bilhassa glut"1! miktarının fazlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi gluten mamulatı varsa silip süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan markagluten mamulatı Türkiyeye 
gelemez olmuşlar. Hasan gluten makarnası, şehriyesi, bisküvit, un ve sair bütün müşteriler seve seve kullan makta ve her şeye rağmen mutlaka Hasan markasını tercih etmektedirler. 

HASAN Deposu : Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

BİR MEKT UP 
1 Nakleden: SİS 1 .__ _____ , 

Cenezeden soma istasyonun dimi söylesem, anlatsam ... Allah-
kahvesinde toplandık! Herkes be- tan siz geldiniz. Size her şeyi söy
nim kadar meyustu, benim kadar liyebilirım. Aramızda kalacağına 
düşiincelıy_di ve herkes de Lem'i- da şüphe etm<'m. 
nin kansının ölümünden konu.şu- - Bundan korkma. 
~rdu. Hiç birimiz bu ölüme ma- - Size evvela geceleri vazife-
oıa vereıruyorduk. minne olduğunu anlatayım. Saat 

Lem'i ile karısı sevişiyor:lardı, birde istasyona gelirim. T.-enden 
kavga ettiklerini gören, duyan ol- postayı atarlar. Alıp postaneye dö
maıruştı, zengindiler. Fakat giin- nerim. Paketi bırakırım. Evime 
lerden bir giin Lem'i !karısını öl- gider ya!arım. Ertesi sabah altı-
dürdü. da kalkar, gidip postayı açarım. 

Sebebi? Geçen pazartesi pecesi çantayı 
Tren vakhne daha bir saat var- o:ırrwlJıırmCj yola çıkm 'tım.. Ar

dı. Aklıma Mehmetle konuşmak kanıda bir ayak sesi duydum. Bu
geldi. Mehmet posta müvezzidir. ra .• rı emındir amma, ne olursa 
Her halde onun bir şeyler bilmesi,• olsun tetikte gezerim. Geri dön
ıgerekti. İçimde öyle bir his vartlı. düm ve Lem'inin akrabalarından 

Mehmet dirseklerini dizine da- Veli ile burun buruna geldim. 
yamış, ba~ını avuçlarının içi.ne al- Veli henüz gençtir; çok kere Lem'i-
mış düşünüyordu. ye misafir gelir, günlerle kalır. 
· Beni karşısında görünce şaşır- Bana dedi ki: 
dı, hatta bıraz bozudu, dedim ki: _ Ne paranı istiyorum, ne de 
ı - Merhaba Mehmet! Beni &Ö- canını, çantanı istiyorum. Bu çan
riince şaşırdın değil mi? tada Lem'iye bir mektup var. Ben 

- Ne yalan söyliyeyim şaşır - yazdım, postaya ben attım. Fakat 
dım. bu mektup Leın'ilıin eline geç -

Mehmedin elin:i sıktım: memelidir. Eğer geçerse çok feci 
- Şaşırmakta haklısın; cena - olur. Eğer bu ım>ktubu bana ve

zeye gelın€seydim beni göreceğin rirseniz bu faciavı önlemiş oluruz. 
yoktu .. Ne felM<et değil mi? Derhal reddettim: 

- Sormayın, ne sorun ne de _Veremem dedim, bu mektup 
bahsedin. varsa adresine gidecektir. Hem 

- Eğer esrarengiz bir cinayet çanta mühürlüdür, postanede açı-
ohnasaydı konuşrn<ttdını. ıır. 

Mehmet mırıldandı: _ Malfım. Ben de ım>ktubu şim-
- Zavallı kadın; ne- de iyi kalpli di istemiyorum, yarın ver. 

idi. Melek gibi bir kadındı. - Vazifemi suiistimal edemem. 
- Kocası da iyi adamdı. - Hayatta bazan öyle hadiseler 
- Amma çok asabi idi. Hiç yok- vardır ki vazifeyi suiistimal etmek· 

tan kızar, köpüriirdü. vazifenaşinaslık olur. Vicdanına 
- Karısını öldürecek kadar hid- müracaat ediyorum. Düşün. 

detli miydi? Cevap vermedim. Sinirlendi. 
Mehmet içini çekti: - Eğer elimden gelseydi, üze--
- Bütün kabahat benim. riıne atılır, seni gebertir, çantayı 
- Neden! alırdım. 
- Ben olma.;aydı:m bu cinayet - Bu biraz güç, 

ohnıyaca1ktı. - Güç mü sanıyorsun. 
Şüphelendim. Acaba Mehmet Bunu söylerken kolumu öyle biır 

çıldırmış mıydt? Onun böyle bir kıvırı'i kıvırdı ki, haykırdım. 
cinayete sebep olmasına imkan - JCorkma dedi, sana fenalık 
yoktu. İşi şakaya bozdum: yapacak değilim. yalnız seninle 

- İnsan hali dedim, insan IIru- başa çıkacağımı göstermek iste -
sursuz ohnaz. dim. Zorlukla iş görmek istemem. 

Mehmet devam etti: Sen razı ol. İyi düşün. 
:_ Ömrümün sonuna kadar bu- - Taahh!'ıtlü mü mektup? 

nu unutmıyacağı:ın. Hiç olmazsa - Evet. 
içimi dökeceğim biri buhınsa, der- - Veremem. 

ISTANBUL KAPfl! 
BIİANS SARA 

l\'o. 148 Yıuan: M. SAMİ KARAY.t.L 

l\.kıncılar, Hipodrom ve Ayasofya meydanını 
loldurmuş,at başı saf ba~lanuş,vakur bekliyordu 

Herkes susmuş, hiç kiuli;e kıpu·da

mamış, ve yine heı·kes nıelru.ke bek
lemek üzere kubbeye diktiği gözlerini. 
bu ses.in geldiği yere çevımtiştı. 

Karaca; Paclişahmdan aldığı emri 
J'trine getiriyordu. Bu a;es ayni za
manda Sultan Mehmedin .sesi idi. 

Papaslann, deı:ıpotların gözleri bile 
semadan çe\•rilerek kapılara ve Kara
caya dikilmişti. 

İkinci bir ses yükseldi: 
- Dışan çıkınız~. 

Sanki, herkes manyetize olınu;Jtu. 

Yavaş, yava§ dışarı çıkmaga başladı

lar .. Kadın, çoluk çocuk sessizse ma
bedi bcı~ltıyordu. 

Karaca akıncıları uıubat.a uıemur 

oldukları için dışan çıkanlara ilişmı -
yorlardı. Hiçbiri ne esı..:- a~mıya YE" ne 
de yagmıya uğraşmıyordu. 

Akıncılar, Hipodrom ve Ayaso!ya 
meydanını doldurmuş. atbaşı saf bağ
lamış vakur duruyorlardı. 

Aya30fya boşalıyordu. H c kimsede 
ses yoktu. Herkes airUilmenan iibi 
yollarına devam ettiler. 

Evlcrıne gıdıyorlardı. Ayaso!yadan 
ÇJkıp evlerıne gıdenler, bıraz evvel ev 

lerine sahip olan Türk nsker1erıle kar
şılaştılar. Bu askerler yeni geh.·n ınisa .. 
firlerini hürmetle karşılıyorlardı. 

Artık, herkes birbırının ulnıu~tu. Her 
şey Tilrkündü. Bu, orta ('ağ nizamı hı
ristiyanlarcn da galibe karşı meşnı bir 
hak idi. 

Karaca Paşa ve maiyetı akıncıları 

Ayasofya kHisesini bu yolda temizle
dikten sonra, diğer kiliseleri, rnanas -
brları, ayazmaları da temizlem~Jerdi. 

Koyu ve ınanasız bir taassup içinde 
yaşıyan Ruın halkı, hakikaten <:ok a
cınacak bir halde idi. 

Çünkü zav·aUı halkın din kavgaları 
içinde benUğı kalmamıştı. ~lukaddes 

tanıdığı ortodokslu.k dinine katolikler 

karı$mı:;.h. Mukaddes kilh>esine kato -
tikler &irmişti. 

Rwnluğun mukaddes tunıdıgı ~yler 
garbi Romanın barjs insanları tarafın
dan baltalannlışh. 

Rumluğu kurtaracagım dıye, irrıp:ı

rator Kostantin, orto<loksluk dinini 
mezada çıkarm1ştı. 

Şaşkın bir hale gelmıı olan Rum hal
kı, Oyl<ı bu hale gelm~t.i kJ, ne imp.ı-

SEHHAR ve CAZİP 1 
T E H i' ni N A S 1 L 
MUHAFAZA 
EDİYOR? 

10 senelik 
izdivaçtan 

sonra 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Cinıi ti.det 

Zeiss Teodollt M. Tipi 1 
> > ili Tlpl 1 

Zelss Nivo B. Tipi daireJi l 

> > > dairesiz l 
Tele top 1 

Zeiss Njvf'lman mirası 3 

Tahmin 
Fiyatı 
Lıra 
7~ 

1700 
290 
l50 
320 

35 

Tutarı 

Lira K. 
725 00 

1700 00 
290 00 
250 00 
320 00 
105 00 

3390 00 
Beşiktaş Yıldızda bulunan oku1umı:; z. Jhtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı 

ile tahmin bedeli yazılı 6 kalem topoğrafya aletler:i ve teferrüatı sartnamesi mu
cibince 27/11/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 de Yüksck Mühendis 
mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda ihalesi yapılmak Uzere açık ek
siltmeye konmuştur. İlk teminat 254 lira 25 kuruştur. Şartnaıneyi görınek ve H.k 
teminat yatırmak istiyeolerin eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuz.a 
ve ek..rjltme günü de Gümtişsuyunda Yük Rek l\.fühendi.s nıektebine gelmp1eri flfin 

olunur. (9375) 

Kulağınıza küpe olsun 
Daima RADYOLİ.N; çünkü: 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ı,ıetmtt U. idaresi illnları Di§ doktorlarının bütiir hasta-

ıı..-----------------------------· 1 larına söylediği gibi dışleıi sade-
17650 lira muhammen bedeli olan 585 m3 meşt~ ~zman kapalı zarf usulile-j ce parlatm:tkla kalmıyarak onları 

mübayaa edilecektir, Bu i$ın muvakkat temjnah 1323.75 lirilıdır~ mikroplardan, muzır salyalardan 
Münakasa 1/12/939 cuına günü saat ~5 de Sirk~cidl' 9. İı;;letıne binasında! ve hamızlardan terni™.eyip çelik 

A. E. kombyonu tarafından yapılacaktır. ISlt'k.liJerin ayni gUn saat 14 e kadar ı gibı sağlamlık veren yegane ik _ 
kapalı zarflarını koınisyona vermelerj lAzımchr. Şartnıtmrler parasız olarak ko- sirdir 

Her kadın - hatta 40 tan yukarı mi."Yondan verilmektedir. (9389) ; 

okınlar bile - açık, taze ve kusur- ---------------------------- H S b h Ôw J 
suz bir tene gen_ç kıtliarın bile ' İ b I G T . . . .. .. .. w .. er a a ' g e ve 
iftihar edebileceği nerınin ve yu- / stan u rupu apu Sıcıllı Mudurlugunden: 1 Akşam her yemekten ) 
muşak bir cilde malik olabilir -

1

Adet Cınsi Markası ı .. d 3 d f 
l.er. Bunu, Tokale>n ile tedavi, p·Jıi 1 tre Reıs marka 'ernıye taksımatlı c-Jmla . SODra gun e e a 
- günde 3 dakika - 10 günde ga- 8 1 

n mc 
raııti edebilir. kapalıdır dişlerinizi 

17 &lastro Rihter 
Her ak§am yatmazdan evveı1 70 Tirilln 

cild unsuru olan pembe renkteki 20 

Ribter, yandan açılır sapı iğneli 
Rihler ve sapı tahta 

Tokalon kremini kul:lanınız. Ter- 1 
kibinde Viyana üniversitesinin 3 

Prizına 

Pandograı 'Nesler venıiycli ve madenı 
Rihter marka orta boy, 

meşhur bir profesör tarafından 40 
keşif ve •BİOCEL• tabir ediıleno 
kıymetli genQlik cevheri vardır. 

Pergel takımı 
Çelik şerit 

Çelik cetvel 
20 metrelik sapı kınnalı 

8 1- metrelik 
Sfurtander 7 

20 

10 
40 

6 

Vem.iyeli minkale 
Jalon ~Php;ısı 

Fit 
Alfit şemsiyesi 
Şakul 

Mira 
Orta boy 

Siz uyurken cildinizi besler ve 
gençleştirir. Buruşuklukları gide- 100 
rir. Her sabah da yağsız beyaz 
renktekı Tok.alon kreıı ini kulı1a -
nınız. Siyah benJeri eritir ve açık 
mesameleri sıklaştırır ve cildi 
yumuşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 

Mü.fred<th yukarıda gösterilen 14 kalem alatı fenniye açık eksiltmeye konul
ı muştur. 27 h."Şrınısani 939 Pa7.arte~i günü saat 15 te Jhalesi yapılacaktır. Talip/ 
olanların Sultanahmette tapu · ıcilh mildürltiğünde nıüt -ckkH komı!'yona mü
racaat etmelen ilim olunur. C9425l 1 edec"ksiniz. 

- Yarın gfuüşürüz. J 
Butün gece uyumadım. Gönlüm 1 

rahat değildi. Bu genç adamın söz.- , 
!eri ciddiye benziyordu ... Ertesi sa
bah karşıma dilkildi: 
• - Mektup? 
- ... 
- Sana iyi düşün demiştim. E

ğer bu mektup Lem'inin eline ge
çerse başka bkinin hayatı tehli -
keye düşecek. Bu felaketin önüne 
r,e<;mek lazımdır. 

- Bir kadın meselesi ha! .. Bu 
bana alt değil. 

Boynunu büktü: 

ratoru ve ne de satılmış papasıarı o
nun haH\sktı.rı oıamamı!-ilardı. 

Turkçe bi'!r darbımE"Sel gibi, iki cami 
arasında kalmış beynamu1.a dönmüşler
di. ŞCAşkın halk, hal~skAr görmeyince; 
meh.ıl~eJerden medet ummnğa ve on
lardan istiancye koyulmuştu. 

- Pekala, öyle olsun dedi. So- ,

1
_ Çocuk Hekinıi m 

nunda >m;allah pi.<;man olınazsm Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Mektubu Lem'iye verdim. Ya- . 'imh 

·ı~h tlad ş· d. Taksım - Taı ane Palas No. 4 1 nm saat sonra sı... pa ı. ım ı .. 
kabahatin bende olduğunu anla _ Pazardan maada her gun saat 
dınız mı? ~15 den sonra. Tel: 40127-ı 
Başımı salladım: ---- -

- Hayır Mehmet, bunda senin Dr Ekrem Behçet Tezel 
kabahatin ydl<. Sen vazifeni yap- • 

Tıh Fakültesi Kulak Boğaz, 
Burun Uoç<'uti 

mı.şsın. 

-Teşekkür ederim. 
Yoda giderken düşunüyorum. 

.Ştİ Mehmc_t bıraz daha vazifeşinas 
olsaydı, bu cinayet işlenmiyecekti.l 

Monta HiJs!'ev. Monlagürııni. AkH:nı

seddin Hazretleri vardı 
Bu. ulema da ıı;abırsız.Iık ıc, lnde ıdi

ler. Hazreti Fatihin en çok merak et
tiği, İtalyar ku1nnndanı Jüstinyani

1 
A

ya!;ofya k ilisC'Si ve imparator KosL.1n
tin idi. 

Taksim Cumhuriyet caddesi 1"1 
Muayıne Pazardan maada ıünler 3-1 

Telefon: f.%496 

1 
" 

Diş macunile muntazaman. 
Fırçalayınız. 

1357 Wcı'I I 1355 Rumi 

Şevvı\I 2. el Te•rln 

8 7 -
193', ki 11, Gün 32-4, Kasım 13 

20 İklnciteı;rln PAZARTE~İ 

Vakitler Vasati I E"Lani 
Sa. Da. 8&. Da. -

Günet 6 55 2 06 
ô~ı· 12 00 7 12 
İkindi 14 32 9 45 
.hkpm 16 47 12 0) 
Yatsı 18 23 1 361 
?msak 5 10 12 23 

-
Sahibi ve neşriyatı idarP eden 

Baş muharriri 
ETEJ\I İZZET BENİCE 
Son Trlrrat Matbaası 

- DALGA UZUNLu(.;V 

1 16t8 m. ısı Kc/a. ıst f • A. P. 31.1 m. 9465 Kc/a. Si 

ı, 
Her gün yalnız kııia dalga 3J. r 

9t65 kc/s postamızla ncşrediJJO•~~ 
lın yabaneı dillerde haberler 5" 
aşağıda gösterilmiştir. /) 

İranca saat 13,00 ve ıs,45 /) 
Arapça > 13,15 ve 19,45 I' 
Fransızca > 13,45 ve 20.ıs 

• Saat 18,00 Provam. Saat .ıı.tl 
Memleket saat ayarı, Aj:ı.ns vt ~ 
teorolojl babe-rJert, 18.25 MU:ıtJı: ~ 
J'O caz orkestrası) 19.00 f{od~ 
(Su nimetleri) 19.15 ·rurk 111iiP" 

Çalanlar: \'ecihe, Reşat ı.;rer. ';: 
!,,en Kıım, Şerit İçli. ı - Oıt111 
Muzaffer ılkar. 1 - Gerdım,ye ~ 
revl, 2 - il, Faik Bey - G•rdO" P' 
beete: (Ey keman ebru), 3 fi. ti' 
Ik Be;;ı - Gerdaniye ağır semai: ( Jlı 
nl ttermcst eder çeşm1nle), 4 .. 

Faik Bey - Gerdaniye şarkı: (~~ 
camzenıe yandı), 5 - ı;;erif içıi: ıı' 
1.akslmi, 6 - Ta.nburlnln - Grrdill'

7 
, 

şarkı: (Çıkalım dailar ba.şma)'~ ... ıt 
Adananın Gerdaniye şarkı: Y, 

gözlüm ne aezersin burada.) 1 8 _ - 1:
cı Fal.it Bey - Gerdaniye yünJk ıl 
mal: (Bülbül &"lbl her şamü .. 1' 
nalelcrfm var) 2 - Okuyan: )fijıt p: 
7en Senar: ı . Rahmi Bey - p1• ._ .. ,, 
'"rkı: (Gül hazin sunbül per..-,;,. 
2 - Lemi Bey - Bayati prkı: (JJ,...-, 
sız hüsnün s-üvenme anına). 3 ~ ~ 
deı.tln Kaynak - Bayall ıa.ıu: <~.P 
nwı) ol - Lemi - Hicazkir P-;_, 
(Son aşkmıı canlandıran), 5 • S\J -
ZJ_ya Bey - Muhay1cr prkı: (J)t~'* 
bu kız) 6 - Muhayyor sas .. .....-. 
20.15 Konu~ma (Çocuk Esir.-enıf' •' 

rumu), Z0.30 Türk müzlli (Fasıl Jıl'. 
yeti) 21.l' Müzllı (Kıiçük Ork<'ıı1_. 
Şrf: Neclp A.,kın) 1 - Rlch. 11';.. 
borı;er - Şark'ta l•lmll sultıen: <: jı' 
m~e pareuı, 2 - l\ıJOS&kovskl "'~ 

panyol dansları, 3 - Theo RupP' , 

- Mar~. 4 - Alohı Pacbemecr - ";, 
•in mis (Vals Trlste), 5 - Fr .. r<' 
Lehar - Lüksemburı kontu oP" 

1.inden potpuri, 6 - Beethoven ; 
nilet (Sol maJör), 7 - Gostav 

1
, 

ner - Baratelle, 8 • Josel Gun~,ıs) 
Okyano& denlzlndc Hülya (\ ·-" 
22.00 Memleket saal ayarı, ~ 
haberleri, Ziraat, Esham - Tah• 1~ 
Kambiyo - Nukul borsası (fi' 
ı2.ıo ~lüzlk (Küçük orkestra - ;J 
kardaki progn.DUn devamı) tl' 
Müzik (Stravin•ky: Capprlcclol ( -
7&no ve orkestra için - Pi.) ~4 
Mö.zik (C'azband - Pi.) 23.?.5/P"' 
Yarınki prorram ve- kavaoı!j. 

Karacanın ınzıbata ıncmur nkıncı -
ları k0<.-a İstanbul §ehrlni birkaç saat 
içinde derhal disiplin alLna alınış -
lardı. 

Fatih, ~ehır zaptnlunur ohuınıaz Ce
neviz balyozuna ışu haberi yol1aınışt;: 

- Sakın ola ki; imµaratonı Galata
ya kabul cylf>miye!. 

- Orta yaşlı. Hayatı Bey kadar. 
- Eğknceleri iilan seviyor mu?. J 

Dedim. Sordu: 
- Nasıl?. 

Sokak geçitleri tutuJmuş, Hazreti 
Fatihin ge-çeceği yollar kuş uçmaz ker
van geçmez hale gelmişU. 

Büti.Jn manastırlar, kiliseler, ayaz -
ma1ar boşalmış. herkes sı>ssız sedasız 
evlerine dönmüştü. 

Evlerine gidenler de yeni mal sahip
lerini bulm~lardı. Koca kavuklu, iri 
bıyıklı, babayiğit olan yeni mal sahip

leri hiç de e:>ki mal sahipleri gibi cılız 
ruhta, cılız vücutta deği11erdi. 

Bu yeni mal ~ah.ipler! çok geçme -
den eski mal sahiplerinin de ho~a 
Citmiştı. Ne tatil ve ne adil insanlardı. 

Hem de icabında zevklerini haddin
den fazla tatmin edebilen babayiğitler
di. 

Herkes, ve her cins bu yeni misa!ir
lerden memnundu. Her evde. çok geç
meden ı;<>nkçağana başladı. 

Bn hal, Türk a~kerinin her orta <;ağ 
a.-;keri gibi hakkı idi. Hem bu hale çok
tanberi müştak olan eski maJ sahipleri 
memnundu. 

Karaca, emri inzıbatı tamamladık -
tan sonra, derhnl atına binip heyecanla 
otağında bt'-kliyen HazreU Fatihin ya
nına gitti. 

HazretJ Fotih, heyecan .. -c helecan i
çinde bekhyordu. Yanında hocaırın 

Ct'neı.·iz lıalyozu, Sulliln l\:Jchınedin 
bu irad~ıne harfiyen riayet etmek için 
adarnl ın..ı ve kıımandanlanna su em
ri vermişti: 

- Zinhar imparator Kostnntinl ka
bul eylemeyin!. 

Karaeayı sabırsızlıkla bekliyen Sul
tan Mehmet, onun alelfıcele ayağının 

tozilc geldiğinı görünce st"vindi. 
İlk SÖZÜ ŞU oldu. 

- K_!lraca; herşey tamam mı? 
- Evet Padişahım .. 
- Askerlerimiz ne halde'? 
- Her biri bir ev işgal ederek bay-

raklarını diknli.şler .. 

- Şehirde kargaşalık olmuş mu? 
- Hayır Padişahım. yalnız, şehrin 

a~ğı taraf1arındn Galataya geçmek ve 
kaçmak üzere bulunan ecnebi askerle
rile küçük bir müsademe olmuştur .. O 
karlar. 

- Den1ek ki he?ieY yerli yprinde .. 
- Evet Padişahım .. 

- A.vasofya ne hlade? 

Tem.izledik _ K1rk bin kı.şl kadar 
toplanmışlardı. 

- Yazık bu halka .. Fesada sevket -
rnişler bu zavallı Rum milletini. 

- E\·et elendimiz 
(Devamı t•ar) 

Nusret clurd u. 
- Neden soruyorsun?. 
Dedi. Gayet sade, 
- Öğrenmek için. 
Dedim. K.aşlan çatıldı, dudaklan toplandı: 
- Söylemek istediğin şey zihnimi karıştırdı 

d& ondan .. 
Eer,, yine hiç aldırmadan': 
-- Canım, 2.ihin karıştıracak filan bır şey yok. 

Sen benim sorduklarıma cevap ver. Neyine lizım! 
l'"diın. Ve .. Devam ettim. 
- İçki içiyor mu?. 
- İçiyor. 
- Evli mi? 
- Evli. 
- Kaç çocuğu var• 
- Bilmiyorum. 
- Her akşam evine mi gider?. 
- Eğlenceye! gittiği de çok oluyor!. 
- Metr.,si filan var mı?. 

Nusret suallerimden hiç hoşlanmıvordu. Ben 
de öğrenmekte acele ediyorum. 

- A.. Ne bileyim. Ben hususi katibi miyim?. 
Dedi. bir saniye düşündüm. 
- Ben bı.. işi yapacağım Nusrd. 

- Sen karışma. Görürsün.!. 

Nusret bu sözümden ne anladı bilınem? ::;. 
dcnbire kıpkırmızı oldu; gözleri parladı, kısa 
keskin keskin: 

- Rica ederim. Beni büyük bir 
da bulundurmıya kalkışına!. 

ltııı' 
minnet a 

Dedi. Eğer, anlatmak istediği anladığım 

ise: 

- Hayır. Hayır. Miııınetlik iş yok. 

Dedim. Ve hemen telefonun basına ıııttiJll' 
- Aloo. 
-Aloo 
- ..... . 
- Efendim? 
- Kiminle görüşüyo1'llm? 
- Hayati bendeniz. 
- Burada göriişen Belkis. 

Ma~amın başında bir defa 
oturduğunu göriir gibi oldum. 

yerinden 

1 
.. "a. 

- Siz, evvelce yine aramıı;tım . • Mec ısı , 

keJa, da olduğunuzu söylediler. Kuzum ne yBP 
tınız. Rıdvan Beyle görüştünüz mü?. 

Kısılan bir sesl~: 

s 

A 


