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l='ransa üzerinde bir çok Alman tayyaresi dolaştı 
limanlarına Ankara caddesi Almaıılar lngiliz 

Alman müstem- batan vapurların sayısı 
mayin koymaya 

geçtikçe •• gun 
çalışıyorlar, 
artıyor 

lekesi deOildir IHolanda Kralicesinin yeni bir sulh 
~~d~ia~0~::~ç:~: tavassutundan bahsediliyor 
yadaki mazlum gaze-
telere karşı kullanıla
bilecek bir dilin ifadesi 
ve eşidir .. 

t .\hnaa ajansının «Tan• •autesini 
~le lltlhaz ederek TUrk malbualının 
't lyatı hak.kında Anadolu ajansına 

1 
'•diii lebllf baklkalen şayanı hayrel 

ttlt cur'et eseridir. Eier, neUce Ulba· 
,
1
1
t Alman ajansının ve ona bekim zih

d-~~~in Türk •azeteleri hakkında ne 
~ "llUıdütüne delalet elmeseycll, bu 
ll bliği Anadolu ajansı nasal neşre va· 
'iıı., oldu?. diye de kendi kendimize 

lllecekUk, 

'tebH(, ancak Alman Hariciye Ne
~teunın veya Propaganda Vekilellnln 
,~lı:o lovakyadaki mazlum matbuata 
"'tşı kuUunlan bir dilin ifadesinde :t tonundadır_. Sanki Ankara caddesi 
l~ Alman mıistemlckesidir, oradaki 
\••it cnttelerl de doirudan do(ruya 
c" tııustemlekenln neşir vasıtalarıdır. 
.~:ı:,t,ıerin ncorlyab, bu milstemleke 

!~t\lfiine uygun düşmemlş olacak ki 
t · N. B.• kemali hlŞllll ve azametle 

1 
Ürk nıa.tbaatmı haşlıyor, Alman men

laU'l'inin ale7hinde bulayor, 

) - &kın ha, bir daha biyle blJ'tey 
'l>!lıaym. Bu birinci lhiardJr. Sonra

ltnı varın siz hesap edin .•. 

Clibı bir bavayı lebllic hikim kıh· 
>or. 

N'e oluyonıı.?. Nihayet .Tan> p.:ıe
~ incııı. cazelelerinden nakleıtlil 
ı, haberi nqredeblllr. Ba haber ıa· 
~ da olabilir. Fakat, onu whih el
~•k, yalanlamak varken Türk mat
lı.atuım şahsında bunu bir hucum ve· 
~tsi yapmak niye ve nlcin?. TebUi 
lıı ve husumet ile doludur. Alman 

"'cııarııne lılsmet edilmedlil serzeni
llııı havasında taşımaktadır. 
b l'ürıı. malbualından Almanya hesa
llıa acaba bir hizmet mi bekleniyor?. 

llôyıe, bir lmki.n mı tasavvur ediliyor, 
btı.ıtuı J'Olu &asetelere korku vermek, 
ltht.u savarmak, Hariciye VeklileU 
tltıdtnde şiddetli protestolar yapılmak 
llı.ı la.llılıyor?. 

•b. N. B.» ajansını idare edenlerin 
"e o ajansa hii.kinı olan Alman Pro
llıra.ııda veli.iletinin pckii.li takdir el· 
~'81 IUımdır ki, Türk matbuatı ka
lın.un ve mua7ym tonna1Uelerin tah
ll.iUerl dıtında tamamile hür, serbest 
'te lstikli.llni muhafaza eden birer fikir 
ı.ıuesscselerldlr4 Bu müesse eler de 
ltendilcrlne verilmiş olan hürriyeti 
hu~üldare edecek kadar t<'rrübc, iz'an, 
bıilJi vicd:ın ve illi kanaat sahlbidir
ı,t. llicbir Türk pzetcsinin temiz vlc
d~nından, yüksek. milli şuurundan, 
1dı~allst ve Kemalist btinye!ilnden bir 
>abancı devlet menfaatleri hesabına. 
~bınet beklenemiyeceği clbi Cumhu
tf)'et Türkl7esinlD ic ve dış davalarına 
İbanet de beklenemez. Eğer, Almanlar 
btJ Yolda Ankara caddesinde bir mu
'tUfü:tyet ummuşsalar ve bunu edine· 
1'1.tnılş bulunuyorlarsa bundan ötürü 
~I duymamalılar, bilikia: 

- Bravo Türk cazetelerlne, mem
ltkeuerinln menfaallerlnl aalnuyorlar 
~, hiçbir ıere feda etmiyorlar. 

lıemeıı, bu yüksek milli karakter 
ka'lısıııda hilrmeile efilmelidlrter. 

8em, esasında ortada Almanyayı 

;:ı:~=::~~.:::::,"::ı:a:::~ 
110stıuk rabıt.alarmı kıracak bir Df!91r 
de ınevzuu bahis deiildlr, Türk ga
ıeteıerlnin hiçbirinde ne dün, ne bu
~ Almanya aleyhine tevcih edilmiş 
aı.rnane veya kundaklayıcı mahiyette 

.ltır. bir makale ('ıkmamıştır. :\fakaleler, 
)l hidlselcrin bitaraf tahJlllerınden, 
)lhut da vekayie mü.sLenit mÜ\ahede .. 
1trden ibarettir. Nihayet, Almanya ile 
: 0 hudan dotruya hltblr lhtilifnnız 
b Qlunmaması da Turk matbuatı Jı;in 

lt sahada t.abil bir veçhe teşkil etmiş
t· 
ır, Buna raimen bir tkl bavadisln 

'lana gazetesinde veya muhtelif za
~anıarda muhtelif ajanslar, radyolar, 
'etıebl gazetelerden alınmak suretile 
~Ubtelif cazetelerde r&kmasımn ne 

llrk - Alman mün:ısrbafwa bir tesiri 
01abillr, ne de bu Türk matbuatının 

Londra 21 (Hususi}- Alman ma -
yinJerlne çarparak batan vapurların 

miktarı l'ittflr:çe artmaktadır. Almanlar 
Şimal denlzlndeki mayin tarlalarını 

clttlkçe renlşle&mektedlrler. Son UrJ 
sün içinde batan seki:ı vapurdan üçü 
İngiliz ve dlierleri bitaraf memleket
lere aittir. Jlolandaya ait Simon Bo
livar vapurunda ölenlerin kat'i mikta
rının 110 olduğu anla!Jılmıştır. Kurta
rılanların sayısı 262 yi bulmuştur. Bir 
rok ('Otuk ve kadın botulmuşlur. 

Batan \•arurların biri de İtalyandır, 
5827 tonluk Graıyo ismindeki bu va .. 
pur İngiliz sahillerinden yedi mil me
safede bir Alman maynine çarparak 
batmıştır. l\türetkbatından '70 kişi de
nizden toplanmıştır. 

Almanlar tahtelbahir harbinden ba., .. 
ka. şimdi bir de mayin harbine başla
mışlardır. BelJibaşlı İngiliz limanları
nın afıılarına ve ya11ut civanna ma
ylnler koymağJ. ve bu suretle İngiliz 
denlz ticaretini darbelt'meie çahşmak
fadırlar. MayJnJer ı-ctişlgüzel serpişti

rildiii için, bu tar:ıı muharebe daha 
feci neticeler vermektedir, 
BELÇİKA SAHİLLERİ ABLUKAYA 

MI ALINACAK? 
Londra 21 (Radyo)- Almanyanm, 

harp ve d•nlıallı &'emllerile Belçika 
aahUlerlnl abln1<& albna almak lste
dttı sö7lcntyor. Bu eebeole Hncbi l'e
mJlerJ Beltllı:a sahillt-rlne yakl~ama
ınalltadırlsr. 

r -----1 

Denizlerde harp ırün &'•ptlk~• ıiddetleniyor • 

ALMANLAR l\JÜTEMADİYEN 
MAYİN ,DÖKÜYOR 

LO!'ldn 2ı IRad~ol- Almanlar, İn· 
clllerenln ıarkmdan Belçika sahilleri· 
ne Jr:adar mayinter dökmüşlerdfr. is-

koçyanın &'&rp sabUJerinde de mayln
lere tesadüf olunmaktadır, 

J.ondra 26 (Radyo)- İslı:oçya sa
hlllerlıi" kadar 7alı.la,..n allı Alman 

(Devamı 3 üncü sahUale) 

Busabah fırtınadan Heybeliada 
iskelesinin catısı uctu 

' ' 
İskelede bağlı duran Neveser vapurunun direkleri 
kırıldı, kaptan kulesi de ehemmiyetli hasara uğradı 

Birkaç cündenberl Marmarada ve 
Egede devam eden fırtınanın arkası 

kesilmemiştir. lt.asathane, dün büyük 
bir fırtına çtkacatmı 11ma.na. haber 
vermiş ve derhal vapurlara müteyak
kız bulunmalan bildirilmiştir. 

Fırtına bilhassa bu cece sabaha. 
doiru şlddellenmişllr. Heybellada is· 

Hastanelerden 
şikayet 

1 

keleslnln ııatısı büyük bir çatırtı ile 
iskelede yatmakta olan Neveser vapu
runun üzerine ucmuştur. Sadme o ka
dar şiddetli elmuştur ki vapurun dl· 
relderl JnrıldJiı aibl, kaptan kulesi de 
ehemmiyetli hasara u,jramqhr. Bere· 
ket venin, insanca hiçbir zarar olma .. 
mıştır. 

-1 

Bu sabah &'ÖnderJla amele jskeleyi 
açma.fa başJam.ıştır. Neveser vapuru da 
tamir edilmek üzere HaUce alınacak-
tır. 

Fırtınadan bqka mühim kaza olup 
olmadığı hakkında aazetemlz makine
ye verlllnciye kadar hlcblr haber gel-
memişti. 

Talebenin tatbiki dersı BAR ÇiÇEKLERi 
1 

görn1esi halkın aleyhi-
• . . ?I ne mı netıce verıyor 

1 

İstanbul hastanelerinin val.lyeti hak
kında dun şehir mecUsinde şayanı dik
kat bir itiraz :yapılmıştır. Azadan dok
tor General Refik 1'-lünlr; belediyenin 
lıastanclere büyük para sarfetUil bal
.de, halkın hastanelerden li71ktıe isti
fade edemedıtlni, çünkü tlnlverztle 
doktorlarının yalnız derse J&nyacak 
hastaları hastanelere kabul ederek dJ

Jerlerinl ihmal etlikleri iddia olun • 
muştur. Bu husus tetkik olunacakb.r, 

Bulgaristan da 
hala tazyik 

devam ediyor 
Bu sabahki konvansiyonel ve eksp

res trenleri üçer saatlik rötarJa &'elmlş
]erdlr. Kon"·ansiyonel trenile Bul&'arls
tandan bir Türk muhacir aUesl &'Cl
mlştlr. Likln muhacirler Bulı-artst.an
da Tiirk1ere kartı yapılan tazyik ve 
1.,kencenh1 bili de\·am etmekte oldu
funu söylemektedirler. Bunların ifa
delerine riıre, baynmın birinci "günü 
Bulgaristanın birkaç şehrinde bay'ram 
namazını kılmak ltliı camile.re toplan· 
mış olan TürkJer Blllıar gençlerlnln 
hakare& ve tecavüzlerine uiramıştar

dır. 

Bir film değil, 1 Kiinunuevvelde SON TEL(;RAF'ta 
başlıyacak çok he)'ecanlı bir macera ve aşk romanıdır. 

Yazan: iskender Fahreddin 

-2-
Akdenizde Türk Denizcileri 

Bu çok meraklı tarihi deniz tefrikasıoda kahramanlık 
destanı, aşk maceraları ve harp sahneleri göreceksiniz. 

Yazan: Ziya Şakir 

3-
Hamidiye Kahramanı 

Son günlerde meb'ns seçilen Eski Başvekil Rauf, yıllarca 
evvel Hamidiye kruv11zörü ile eşsiz harikalar ysrat
mıştı. « Fırtına Kaptan » adlı tefrikamızın yeni ve 

müheyyiç kısmıoa başlıyoruz. 

Yazan: Rahmi Yağız 
Bu yeni eserlerden başka SON TELGRAF aziz okuyu
cuları jçin daha bir çok meraklı ve mühim yazılar 
hazırlamıştır. Kışlık neşriyat programımızı bekleyiniz. 

1 · Birincikanunda 

Vali yarın 
şehrimize 
dönüyor 

Bükreşte bulunmakta olan Vali ve 
Belediye Relslml:ı Liitfi Kırdar bu 
sabah hususi trenle Bükreşten Kös
ienceye hareket etmiştir. Kösteneeden 
vapura binen Lıitfi Kırdar yarın ~h
rlmlıde olacaktır. 

Vail ve Belediye Reisimiz dün Bük· 
ret:le sanayi mektebi, çocuk yuvası, 

süt fabrikası ve i~tlmai muavenet mü
esseselerini gezerek notlar almıştır. 

Gece de Bükreşfn en büyük revüsü 
seyrolunmıL-,tur. 

50 bin liralık 
kaçakçılığı • 

vergı 

Bir demir fabrikası hak
kında takibat yapılıyor 

Demir ve saraciye işleri yapan 
bir fabrika hakkında 50 bin liralık 
vergi kaçakçılığı iddiasi'le takiba
ta g~ilmiştir. 

200 den fazla !şçi kullanan bu 
fabrikada amele yevmiyelerinin 
maliyeye 3 de 1 nisbetinde eksil< 
gösterilldiği ve çifte defter kullla· 
nıidığı görillerek hahlki yevmi -
yeleri ihtiva eden tediye defteri 
gi7ılice fabrikaya getiri?irkeırı me
murilar tarafından ele geçirilmiş • 
tir. 

Almanya hesabına 
Türk matbuatını kim
ler satın almak istedi ? 

Resmi Alman ajansının bir is
nadından ortaya çıkan mesele 

tenvir edilmelidir 
Alman D. N. B. ajansı muharebe 

dolayısile türkçe gazetelerin neş· 
riyatından bahseden .bir haber:n
de, bu gazetelerin, bilhassa •Tan. 
gazetesin>n, Almanya ile Rusya ve 
yine Ahnanya ile Romanya ara • 
sına nifak sokacak neşriyat yap
tığını ve •Tan. gazetesinh şim· 
diye kadar misli görülmerriş yan· 
lış haberler neşrettğini b:Jdirdik • 
teın sonra, bazı Türk matbuatı ile 
İngiliz • Yahudi mümessillerinin 

.._mü.Şterek faa'liyette bu!undukla
rıru ilave etmiııtir. 

Bugünkü cTan• gazete>i, kendi 
hakkındaki bu isnada cevap veri
yor ve hulasatan diyor ki: 

•Bütün dünyada para ile gazete 
ve kalem satın almağa alışnıış olan 
Almanya, Türk matbuatını da pa
ra ile satm alab.ileceğini zannedi· 
yorsa, aldanıyor, Almanya diğer 

memleketlerde o!duğu gibi Türk 

I
• matbuatını c . elde etmeğe çalış • 
ngiltere ve mıştır. 

Alman Propa!:lında Nazırı bir 

Fransa ile iktısadi ___ <n_ev_amı_s _ün_cıı_ııahlf_e_ae_> -'---------

ve mali müzakere 
Menemenci oğlunun 
reisliğindeki hey' et 

busabah geldi 

Numan :R.lfat Mentmtneioilu 

Londra ve Pariste iktısadi mü· 
zakerelerde builunaeak olan Ha • 
riciye Vekaleti katibi umumisi B. 
Nımıaııı Rifat Meneıırencioğlun® 

(Devamı 3 üncü sa.Jıitedo> 

Ki SACA l 
Teneke bağlamak 

Eskiden bir mücedi'l.et veya idealist 
memur, müt-t-ıaUJbentn hoşuna l'lt -
mezse, onu ka~ırmak lt:in mahzar üs
tüne mahzar hazırlar ve bir de arka
sından teneke bail:ırlarmış! 

Şimdi bu, çok geri bir devrin tarihi 
hatırasıdır. Fakat, eskiden şehirlerde 

olan bu i.det bocünlerde bir caıetede 
ihdas edilmek isteniyor '\'C her gün bir 
mahut mesele üzerinde yelı:n&! ak su
retle nnahzan ve «mahurlar> terUp 
olunuyor. Fakat, bu «mahzar» m 

bir cc.t.eneke baflama.» mu,,affakiyetl 
ıetlrecriini zannr-tmek herhalde boş 

bir vahlmeden ba,ka birşey olmıya· 

caktJr. Bunu da bôyle bilmek lizım-
dır. Çok fükür, mem1eke•t .. cürültüye 

papuç bırakan. k.alnıadı!. •• 

Busabah bir otobüs 
faciası oluyordu 

Büyükdereye giden otobüs bir ağaca çarptı 
ve ön tarafı parçalandı 

Bu sabah Taksimden Büyül<'de
reye gitmekte olan şoför Mustafa· 
nın idaresi'ııdeki 3133 numaTalh 
otobüs yıocıilan Zincirlilruyuda 
büyük bir kaza atlatmışlardır. Şo
för Mustafa karşıdan gelen bir 
kamyona çarpmamak için manevra 

ÇERÇEVE 

yapmak isterken, otobüs bir ğac& 
çarpmıştır. Arabanın ön tarafı ta
mamen paTçailanm~ıır. Yolcular 
büyük bir korku ve he' .'Can ge· 
çilrmiŞlerse de, kimseye bir şey ~ 
mamıştır, Kazanın na,ıı vukua 
geldiği tahkik edilmekt :lir. 

Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-6-

0KUTMAYI GENİŞLETME 

Bu, hemen buhin dünya maarUinln baş meselesi, insanlığın malı olmu!?. lh e 
çer("eveslndekl hakikat kanunlarını, şüphesb kl berşeyden evvel tam bir kem.mf
yet plinmda mümkün olduiu kadar 7aymıya ~ahşacatız. Dediilm clbi bu luJ:am, 
itin .u.dect heınmlyet p.linmda ren)fleme icabını temsil etse de, keyfiyet ı>ü.nın• 
en ınüesstr e:saslarda.n birL OkntmalıJ'ız, bildi.timiz ve ba ardıfıınız kadarll11, 
mümkün me:rlebe ~ok insan olr:utmah711. 

Derhal Uive edeyim ki bu iş, :mf'ktebl, muallimi ve blnblr &1etlle, yüzde yüs 
lkhsadi bir faktöre dayalı. Maarif clhaumu;m bu zamana kadar okutmayı l't• 

nlşletememekte, kendisine verilen büioe payına cöre hio ll:abahaU yok. Olsa Glıa 
bu lüzumu, canla başla müdafaa etmemek kabahati var. 

Yul'arlak hesapla maarif bütçembı devlet bü(teslnln 16 da biri. Türk temi
yet kalkınması davasını 16 müsavi parçaya bölersek, maarif meselesinl bumm 
yalnız 1 parçası kabuJ etmek büyük hata. Sllihlanm:ı'k, makineleşmek, muva!'ata 
yollarını kurmak, elbette en bilyük ~apta thliyaçlarunız. Fakat madde çevrt'ıtindı 

imarına CahştJfımız yurdu, ruh çevresinde kimler için Jıa:r:ırladılımızt dÜ!!ôÜnPcek 
Glorsak aın.şınz. İmar davamızı, muhitten merkeze vr merkezden muhite doira, 
hem madde ve hem ruh ('evresinde müsavi haklarla ele alalım! 

Bir misal: 1\Iübendlslnden, 5.letinden, ham maddeslnr kadar herşeyl Avrupa· 
dan geldiği ha.ide tam bir randıman veremlyen bir fabrika 1·erine 10 
lise a('~ydık, şimdi 10.000 g'tn(', meseleyi bizlmle bern.ber mütaJea edebileeek halt 
&'t"lirdi. 

ÖLÇÜ: 

Devı,t bütönümüzden. maarif cihazının ikl:uadi faki-Ore dayalı zaruretlerine 
daha çok hak vermesini istiyoruz. Maaril cocutu baba ından &'ündeliiini rkslk 
ahyor. 

YETİŞTİRİCİYİ YETİŞTİRm: • 

('ocuiu yetiştirme işUe, 

,-lrmt' bir kompleks. Çocuk 
tlrllmeli ki cocuk yeMpin. 

onu yeti!jtirtcek yetiştiriciyi )'f't lrme i!iil, Jriçe 
yetJ>tirllmell ki yetlşliricl yeti~ , 7etJillrici yetış

(Devanu ı &ncü salıifede) 

NECİB FAZU.. KISAKtiREK 
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GK'(C lı:AUL\.'\nJ 

~I NEDİ&!. 

Tam türknc Oirenece.k aam&DJ bul
mt198aa.l. 

EMİ. ·öNtl 
Bızim, beyaz J)f'rdecfr se)'J'ettiiimb: ı...;;.;.;;;:.;.;.;:;..;..;;.._ 

,-üztl sinema yıldızları içinde, pek i\IEYDA.'1;1 Yl"KSELİYOJ1 
çoğu. kırkını aşnuş halde imiş~ Yli -
dızJarm yaşlannı tetkik eden b~r ca
.ıetecl, bu bay anları.o nasıl o lop da ce.nç 
röründüklerlnl anlatıyor. Hayatlarını 
yazıyor. Yediklerlnl, içtiklerini, nasıl 

yaUıklannı, kalkhklarını sayıp dökü
yor. Uzun l.Uın kısası, na..ı ıenç kal
dıklarını IÖ7Jü7or. 

Blr arkadq da, benimle beraber 
ayni yazıyı okudtL Sonra· dedi ki: 

- Bjrader, bu uzun boylu izahatın 
türkresl şudur: Para. .• Uzun boylu ve

rilen ilahat, 7apılma5ı limn ıreleıı teJ' • 
ler hep para:ra bafh l'!ller-. Parası çok 
olan adam tabii ihtlyarlamaa.. 

TA.'I TÜRKCEYİ 

ÖGRENECEK ZAMAN 

Adamcağızın biri de, l'•zeteJere .şöy
le bir Uıln vermiş: 

cTürkee der.;! almak lstl)'orıım. Fl
J&.n J'ere mü.ra.caat!• 

Bu zatın, galiba, son tilrkçe, edebi
yat dedikodularından haberi yok? 
B&n&'1 kitaptan öfreneceksin be bira
der!. Dar bakalım, !JU ıürii· .::, pa.tırtı 

dursun, doi"rubr, 7anhşlar ın•ydana 
('ık.sın; imla.mu:, cramerlmlz, k.ı.abımn 
iesbıt eclil:ı;in de ondaıı sonra_ 

Eminönü meydanı 4.0 santim 1lik
a"ltJJecekmL'5.. l\leydanın, bul'ün çukur 
oldu:tu muhakkak •• Bu kadar para dö
küldükten sonra, meydan, esasen, ma
nen bir hayli yükselmiştL EtralmdakJ 
dükkanların kiralarını, hele, hiç sor· 
mayın.. Ateş pahasına çıktı. Şimdi, 

meydanın llD&ddete.n yiiltselm.esl 7e
rlndedlr. 

Yüksel ki 7erin bu yer değildir 

PİYASADA KALAYIN DA 

OLillADIGINI SÖYLÜ'YORLAR 

Azlılından ve ithal edllemediiJnden 
bah-;e-dilen maddelerden biri de ka -
Ja7dır. GueteJir, her l'ün harıl hard 
yazıyorlar. 

- Kalay yok .. 
Bizde eskiden kalmış bir söz vardır: 
C.lıi kalay, altı ,1ş1ıa.ne 
Derler_ Bu söz, nereden celmifilr, 

biJmf7orum. Kalaym olmama.sına da. 
bir bakımdan memnun olmak lizım ••• 

Belkl. arıka-öı:ler, üstinü blaylayıD. 
altını bozuk düze.o yapıp, cürük çarık 
ıeylerl halka yutturamaztar •• 

Bu, bir tbellJ tabii?. 

AHMED RAUF 

Satie davası 
Satye binasının sah ındakl 7olsu: -

luk tan dolayı Atırcezaya verilen eskl 
Deolzba.nk erki.nının muhakemelerine 
düu ua& 13 de devam olanm.1qtur. 

4,5 
1 

saat sürdü 
leminde buhmabllee•flnl sö;rledlm. Ba 
alışverilj ve rapordan klmse1e baiı>el
me.memı rica etU.• 

Dünklı muhakemede müleaddU p
hltler dlnlenmlf ve celse 4.5 sa.al devam 
elmlşlir. 

Evvell serbest mühendis Mustafa 
Vehbinln tehadetlne müracaat olu.n
ma,tur. Ba uı escüm.le şUDJan söyle
mişUr: 

•- Blr l'iin Denhba.n.k um.UDl mü
dür muavloJerlnden Ta.bJr Kevkcp be
ni !"'tmlı ve Sal7e blna.mım lstimlik 
olıınaeatmı söyllyerek lu:;-mel takdiri 
1.iaım ,-elılltlnl bildirdi. Jtendlslne: 

•- Ben ldarenlz.Je il 7ap17enuıa.. Fa
bl larafklrlik edemem.» dedim. O da 
eu.sea böyle birşe7ln mevz.ua bahsol
m.adıj-ı cenbım verdi. Bwıma. üz.erhıe 
•e klk.ikat.unnu yapıp raponouasu 

Yerdik. Takdirden IODD d.a &J'Tlca de
nizden dolma lusım kin kl7mel tak

dir ettik.• 

Bunu takiben Satye şlrkrti muduru 
Frit Valler dinlenmı.tır. 

BUiharo ban daktUo bayanlar dln
lenm~tfr. Bunbr hiçbir maliım.atla.n 

olmadığını beyan e&miflerdlr. 

Eskl Denl'!bank mlınarlarından Naci 
isminde bir şahit ise şu şayanı dlklat 
if'hadette balunmuıış&11r: 

c- Denlzbank 7apı ve biıaalar ser
vi.si şefi Neşet Kasımı:ll Sal)'e bln:ısı
nm satm almaeafllll ve plinlara söre 
bln.3 Ue arsa mcsaha~ını yapıp kendi
alne verm~mi 1ı01ledL Eımiııl 7erlne 
ce~i" im. 8 ay sonra yine bir rün· ken
d.lsl Satye bfna»ı işinden bahsederek 
evvelce verd fi raJM)nt ta.~ih"n &.e-k.Pm

mal ettirdli<!nl bana söyledL Ve eski 
rapr+run asil veya suretini nereden bul
mak kabil oldoiunıı oordu. Servı. ka-

Bu• ·bitten sonra ..niye& naha mü
dllriı 11<-drl ile o val<ltki bele~e fen 
işleri m.ıidUrü ve fimdlki belediye imar 
mudürü BüsnU dlnltJJmiflcrdir. 

N~ticede muhakeme Ankaradald ta
bii melin l.stlnabe lııttlile dinlenmesi 
ve diier tahi11erln lstimal:ırı için 9 ki
nunue"'·cı cııunarı.est Pa.U sa.at 10 a 
talik olunmuştur. 

Orta okul öğretmenleri için 
kurs 

ilk ıedrisat muaıllim~erinin m~s
leki bilgilerini arttırmak mak -
sadi>!e açıhnakta olan kurslar gibi 
orta okul öğretmenleri için de ta
tilde şehrimi2de kurs'.ar açılması 
ka ra1' l "'l tırı !ın~ tır. 

Bu kurS!ar felsefe, lisan ve di
ğer ders'.ere ait buJ'unacak ve ü
niversitede küşat olı.ıruıcaktır. 

-Jf-

Yağmurlar devam ediyor 
Şehrimizde yağmur devam et -

rnektedlr. D.ğer taraf'.an Anaclolu-
dan gelen hab<!rlere göre kış bütün! 
şıddetile başlamış bıi.unrnakt.:. -
dır. Birçok yer'.ere kar yağ,,..ak -
t3'd:r. Karın kalınlığı Ilg!nda 2, 
Şebinkarahısarda 3, İskilipte 4, Ma. 
Jazg:rtte 6, Ulukış!ada 7 ve l,'lu
dağda 32 santimetreye varrnr;t.r 
Ma-rmara ve Ege deniz ıd~·fı!"'.ınn 
ihtimali çoktur. 

Talebe ve 
Otobüsler 
Şehir otobüslerinCfede 
tenzilat yap'mak lazım 
. Ankara ve İzmirde olduğu gibi 
Istanbul olobüıılerinde de la.e -
belerin nısıf ücretle seyahat et -
mclerinin temini Belediyeden is
tenmiştir. Bu hususla tetkikler 
yapılmaktadır. 

Bilhassa Eyüp, Boğaziçi gibi 
yerlerde oturan Üniversite ta.le -
heleri ile hazan tramva:va yetişe -
mediklerill<len dolayı otobüse bin
meğe mecbur kalan diğer mek -
tepler talebeleri düşünülerek oto
büs ücret:erind€ tenzilatlı bir ta
lebe tarifesi ihdası muhtemel gö
rülmektedir. 

Maamafih bu tenzilatın yalnız 
yüksek mektep ve lise talebe:eri 
için tatbiki de muhtemeldir. An
cak sehir o~obüs!eri Belediyeye 
intikal ettikten sonradır ki tek - J 
mıJ mektepler talebe<:eri diğer 
devlet vesaiti gibi bunllarda da hu
susi tarife ile seyahat edebile -
cek:erdir. 

Salon kafi gdmiyor 
Üniversite yab:ııncı dil;er mek -

tebinde dünden itibaren tedrisata 
başlaomış!ır. Bu seneki dersler 
haftada 3 gün olmak üzere pazar
tesi, çarşamba ve cuma gün'eri 
veri.!ecektir. Her ders 1 saat devam 
edecekt:r. 

Üniversite ~aronları bu dersler 
.için gayri kül'i gelmektedir. 

Bu scbebple rektörlük; maarif 
rnüdür:üjlti ile bir aııl~ma yap • 
mejtır. Yabancı d 1 ;-r 1edrisatı 
içiın Üniversite civar.ndaki 5 ine 
ve 6 ıncı ılk okullar salonları da 
rektör:ük emrine verilmiştir. 

-0---

Ycni yapılacak yo!hr 
Beyazıttan Zeynep hanım kona

ğına giden yolun yeni başt~n ya
pılıp parkelenmesi karar;aşt:rıl -
mıştır. 

Ayrıca Taksimden Bex.o~lu zü-
kı'.ır has'anes'ne giden yol da 
asfa::ta çevrilecektir. 

---<>-
Kararname bildirildi 

Avruıpadalti harp vaziyeti do
fayısile evvelce ihracatı men olu
nan maddelerin bu kere taaınınen 
serb.estçe ihraçlarına müsaade o
lunması ve bir kısım madde!.erin 
de faansa tabi o:ma ları hakkın
daki kararname dün te'.grafla İs
tabul gümrüklerine t -btiğ olun -
muştur. 

!KÜÇÜK IIAilERLERI 

* İngiliz makine fabrikalarından 
mtit~ekkil bir aanayi grupWlun mü
mesaili bizden mühim miktarda mal 
sat.Jn almak iç.in şehrimize gelmiştir. * İkll.at Vek~leLi k.AAJt tiııllarmı in
direcektir. Yakında memlekctimi2den 
harice kırpıntı ldğıt ihracı da meno
lunacaktır. 

' * Dün akşoın saat 18 de Kadık!S -
)'Ünden Köprüye gelen Uıev vapuru 
limanda İsmail kapt:unn. ı&u.indeki 
kömür ve boıı teneke ,.illcıeı bir mo
töre çarpıp batırmıştır. Tayfalardan bi
ri boğulmuştur. * Evvelce J:ımirl Liyaret etm:~ olan 
İz.'lllrin fahri heın;erlsl Rus Mareşali 
Voroşilof l"hre bır olobüs hediye et
miştir 
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- Şimdi anladım, dedi, sükut 
bazan soz,!en daha mana.ıdır. De
mek ki s.n Mehmetciği seviyor -
sun.. Onun sehadet haberiı:ri duyun. 
ca üzü...diin.. Yatağa düştün .. Öy
le mi7 

I' -
Mehmetçik Geçiyor 

Ayşe birdenbire taştı .. 
Hüngür hüngür ağlarnağa baş

ladı: 
- Yetişir artık, Adem baba! 

Mademki sen her se.o:j biliyonrun. 
Bana merhamet et.. Dertlerimi 
deşme benim! 

Adem baba elini uzattı.. AyŞ'!
nin ornzumı okşadı: 

- Ölen insanın a.-kasından bu 
kadar gözyaşı dökülmez yavrum! 
Onun ruhunu bu derece tazip et
mekte mana yoktur. Onu unut -
malısın art..k... Unutmasan bi'e, 
başkaslli! evlenip kendir.; avut -
nıağa çalışmalı.sın! Ölümlü dün
yada kendini bu derece yıprat -
ınak. biran evvel mezara girmek 
demektir. 3cn akıllı b!r kızcağız
sın! Benim ne demek istediğimi 
r<.>ka.a anlarsın. Ben srnin verinde 
(;.sam, yataktan kalkar l<;-lkmaz 
hemen Sa:ih ile evlenir, kendimi 
avuturum. Ve bu isin sonunu u
zun boylu dti•üıımem. B'raz da 
ailene acıma! sırı. Ay~e. Babanı, 
anneni rele bir dü u·1 .. On'ar'n ne 
tP ntı nd ya a, Jğa cabaladık
lar nı lx d uzaktan görüyorum. 

.,;ı Jı i' e merhametsiz, duy
gu uz b r • 1eğ 1 r Bi~ ka -
dı a çok ı)' kora o'abilir· B( im 
s ızl rım , A -! 

[ Yazan: İskeodf'r F. SERTELLİ ]t===I 
Ay:,eye bu öğüdü herkes veri -

yordu amma, Adem babanın söz
leri Ayşeye çok dokunmuş'u. 

Genç kız birdenbire ihtiyara 
döndü: 

- Pekiıla, Adem baba .. Söz ve
riyorum .. Yataktan kalkar kalk -
rnaz Salih -dayı .ile ev-eneceğim. 

* 
Ni.KAH GÜNÜ 

Ayşenın Adem baba ile görüş
me5M1den on beş gı.in sonra, b:.r 
perşembe l(Ünü, sa.ih dayının e
vinde göze çarpan bir k.a.abalık 
vardı. Ayşe son gayretini göster
miş, ayağa kalkmıştL 

Hekimin verdiğı i.!açlar Ayşenin 
yeni başlıyan hastalığını önlemiş 
sayılabilirdi. 
Ayşen'n öksürügü de dinmişti. 

Ayşe, Salih dayının evine ge!i:n 
gelmişti. 

Köy imamı bahçede dolaşıyordu. 
Salih eşini dostunu davet etmiş

ti. 
Ö''cne dol(ru nikuh l:ıyılacak, 

şc:rbel!;;r içılec• kr :. 
Ayş'i!r n annesi k /. r, uislemlş: 

- Bu. hep "' z•r ba, ,.f.':ı geç
ti ) avrum~ d~t,. Eğer lı?.rp o.
n:asayc. , s na adam Jlı b;r dü
/!un ya pard ıı: 

Ayşe düğün filan istemiyor. 
hatla nıkaıı:ı.'l bile 'gürlliıusuzce 
geçmesini bekliyordu. 

Köy muhtarı Ali A:ncanın vak
tı yoktu. 

- Haydi İmanı e:endi, dedi, şu 
nikahı kıy da i~ımııe g:delim. 

.:ia·lih dayı da ıc.aş ve heyecan 
içinde dı>laşıyordu. Hele bir ni -
kalı k•y.lsa .. Ondan ötesini düşün
miyecekti. Artık Ayşecık nasıl ol
sa onun o.acaktı. 

İkı oda arasındakı avluva top-
la:ıdı!ar. 
İmam nikahı kıydı. 
Şerb.etler içildi. 
İbrahim ağanın gözleri yaşardL 
Kızını, iki öküze sa.arcasma el-

den çıkaran cahil köy:ü şimdi bu 
ayrılığ•n acısını duym"uş gibiydi. 
Ay~enin anası memnundu. 
- Bir ayağım kendi evimde, bir 

ayaı'.:•m da buradad.r. N€den mü
teessir olayım~ Tanrı çok şükür 
bu saadeti gös'crdi bana. B~ka 
d.l~ğim yok artık .. 

Dive .söy!enryordu. 
Nikahta Adem baba da davet

liler arasında bulwıuyord u. 
Adem baba her ı:d tardı da teb

rik c!tıkkn sonra Ay§en.rı yan.na 
gıtti: ' 

Hayat 
Pahalılığı 
Gıda maddelerinin hal 

ücretleri indiriliyor 
Trakya umum müfettişliği, ora

ilania istihsal olunup İstanbul. pi
yasasına gönderilen sebze ve rney
va.ardmı alınmakta olan hal ile -
retlerinin yüksekliğinden şikayet 
etmiştir. 
İstanbulda hayat pahalılığını do

j?uran sebeplerden birisinin de, 
Belediyece bu kabil maddelerden 
alınmakta olan ücretler olduğu 
iddia edilmektedir. Bumm üzeri
ne hal ücretlennde peyderpey e
saS:ı bir tenziiat yapJması lüzum
lu görülmüştür. Tenzillt evvela 
gıda maddelerinde yap1lacaktlt'. 
.t.<cüm.e patates ve soğandan ~ı
nan ücretin yarı yarıya t.enzili 
hakkında şehir meclis:.r.2 yapılıp 
komisyona havale edilen teklif de 
kabul olunmuştur. Diğe>r taraftan 
Belediye şehrin muhtelif yer!e -
rirıd·e yeni pazar yerleri de aça -
caktır. 

----cr,..---

İ ~çi sigortaları 
İ;;<;ı.lerin yaralanma, ölüm ve sa

ire gibi ha!:ere maruz kalmaları 1 

h~Hnde aile'.erine. verı:ecek ~az - 1 
mınalın şekiıl, mıktar, nevi ve 1 
şartlarını tayin eden •işçi s'gor -
tas1> nizamnamesin'n hazırlan -
mas•na devam o'umnakiadır. Bu 
hususta şehrimizden bazı mallı -
mat ta is~enmi.ş ve muhte'if fab
rikalardaki iş kazaları ve ö'üm 
nisbelinin de iş'arı bildiri:ııUştr. 

--o
Fazla müştl'rİ alı.>orlarmış 

İstanbul ve Şehzadebaşındaki 
bazı si~alann haddi isliab:.S'n
den fazla mü(..eri alarak Belediye 
ve s·hhat nizamnaemlerine muga.
yir hat'eket etlikleri hakkında şi-1 
kiıyet'.er üzerine evve:ki gün blr 
kısım s'nemalarda b'.r cürmü 
meşhut yapılmış ve bu sinema sa
hiplerine ceza kesilmiştir, 

Yangından Mal 
Kaçırır Gibi 

Bir şairin, yine ı,;u meşhur yanh!} ki
tap menana dair, bir cazeteye söyle
dlkleriDJ okudum. Hakikaten, meseli 
orta mektep okuma. kitaplarını hazır
lı.yan kom.ls7on veya za&, o kadar Ji .. 
übali hareket etmiştir ki, kitaba koy
mak üzere seçtJti nesir veya nazım 
pa.rça.laruıı, ke7tbıe ı:He tadil ve tas
hih •!miftır. 

A)'ııl eserin aaluu bir bql<a 7erde 
.-örUyorswıu.z; bakıyorsunuz kl, &am.a
men bamba_,ka •. Bir san'atkirın eserini 
deilştirmek hak ve salilılyelinl k.lm, 
nasıl kendisirule CÖJ'ebllir! 

Eier. o ueair veya aadın parçasuıı 
beğenmedi iseler. yahut, koymakta bir 
mahzur c-ördü i3eler, kitaba almazlar. 
Yahut da, eserin muharririne miira -
caat edilir, kendblne, ayni şekilde ta.
dil edilmesJ teklif olunur, müsaade a
lınır. 

İyt veya kötü, bir yazmıo üM!rinde 
dekiı;iklik yapılması diin;ranm hl~ bir 
7erlnde cöriilmüş prabetlerden de
iildlr. Bu, ancak, blziı.ıı mektep kitap
larında bulunabilir. 

Esf're. muhanlre karşı daha elddi ve 
saygıh olmak e-erektir. Bilhassa, Ma
arit Vekiletinin kitaplarını ha:ıırla -
mak &ibi bir .işi Uzer1ne atmış olan 
kimRler, bu saycıda daha çok tıth d.av

ra.n.tna.ia mıf'cbo.rdurlar. 
1'1ek&ep kitapları ıürültös-ti devam 

ediyor. Yanlq, fena, kö&ü:, fuia dl7en
ler var .. Kim ne dene desin, bugün 
tekrar edJyoru7., bu hataların işlendiği 
11ralaeda da hümii niyet hakimdi Fa
kat, ne yapalım ki, Veki.Jet, e kadar 
,.k mewuı, dalılaia içinde, işi ba
'1"'d n amıı1 blr vaziyettedir kt, bü
tün 1aplıklannı •Yanımdan mal lı:a
t:ırlr' &'ibi> yapmaia nıecbur olmut -
hır. 

Arlık, daha rahat, daha temktalt, 
daha ilmi ç;ı~k. Bir kllab• bir aylık 
bir müddei içinde d•.CU. zarar ;rok, blr 
senede haıırlryalı.m. Fakat, iyi ve 
noksan.su olsv.n ?. 

REŞAD FEYZİ 

Küçük 
San'atlar 
Getirilecek alet ve 

1 
makinelerden gümrük 

alınmıyacak 
Küçük san'atlann himayesi için 

yeni ve esaslı hükümler hazıı!lan
roaktad:r. 

Badema; 1 ustanın tek başına 
veya 10 dan az çırak v.e kalfa kul
tanarak çarşı ve pazarlarda veya 
imalathanelerde el emeğı ve ihtı
sasıını kullanarak yaptığı işe kü
çük esnaf denecektir. Hükümet 
dairelerinde pazarlıkla yapılacak 
mübayaa ve taınlı'!erde küçük san
atkar tekfifleri daima tercih olu
nacaktır. 

Tekmil küçük san'atkiir erba -
b:na be:ediyelerce mecburi cüzdan 
verilecektir. 

Bu kabil bütün san'atkiırların 
dışarı.dan getirecekleri her nevi ma

kine, alet ve edevat ile yedek ve 
tecdit parçaları gümrük resmi, 
Be:ediye hissesi ve mu'i mek ver
gisinden muaf olacaktır. 

o----
Beyoğlu itfaiyesi 

Şışhanecte eski karakol binası 
arkasında bulunan Beyoğlu i.fa
iye ı;araj .nın yıkıiacağı malıim • 
dur. Bc.cdiye Beyoğiunda yem ve 
modern bir i:Caiye garaji yapa -
cak.tır. Ancak, bu yeni bina içın, 

Taksimde taLınhane meydanın -
daki Fiyat garajı yeri müıı.asip 
ı(örillmemiştir. Garajın sür'atle 
in~ası ~in yeni yer aranmış ve 
2 si ş~:ide bıri de Taksimde 
Me!e caddesinde olmak üzere üç 
yer bulunmuştur. 

Şiş~i merkezi bır yer olmadı -
ğırıdan Mete cadooindeki yer 
tercih o1unmu tur. 

---o-

Eski ev kUcrleri 

Ailelere yer.ı sebze ve meyva- ı 
11arunızdan konserve yapıl:şını öğ

---<>--

Üniversitel"lerin styyahatı 
ı----------------1 retmek ve eski e\· ki:er;erini ihya 

.etmek üzere şehrimozde de kurs
Jar açt'.ması kararla>;tınlarak ça -
~ma'lara baş'.anmıştır. Ege mın
takasında açılan kurı;lar büyük bit 
r,ağbet gördüğünden !stan.buldan 
sonra diğer şehir'.erde de ayni 
kurslar açJacak.tır. 

Yeni Hatay mebu3lan 
Büyük MUlet M•ell•lnln dünkü lçll

ınamda J'eni Bat.ay meb'a.sları and Jç
mfıtjerdlr. 1'tüteaklben bazı encümen· 
lere aıa :t«llerek c11ma cdnö to1'1anıl
mak üzere dafılmışlardır. 

tlnivers!te hukuk ve iktısat fa
kül c:eri 2 inci s nıf ta:ebeleri yan
Jannda profl!9Öl'leri olduğu ha'de 
bu sömestr tati'.inde bursa ve Ka
racabeye bir seyahat tertibi k.a
orarlaş'ıınnı~:ardır. Şubatta :yapı
Jacak olan bu seyahatin avdetinde !============================== 
~~~~t:1~~~ ;:zJ;~~~1'.1 kiığıi (AVRUPA HARBiN:N YENi tv'.ESELELERi 1 

lıira Hala Pahalı ! 
Yaz sıcaklarında çok balıoedllmlştl. 

Şimdi, Werlnde durulmuyor. Şu bira 
ucuzluiu davası! Evvelce, şişesi 35 ka
ruşa. iken, lekantalarda. dublesini 20 

karo.ta verirlerdi. 25, 31 lr:anı::p verilen 
7er!-:r de vardı. Neyse ... 

tj.imdi. yJne, 7M'ttına kadar köpük 
dolu bl:a. duble•dni 20 kuruta veren 
lokantalar var. BUemedi.ııb, 18 karuşa... 
HalbWıi, bu mat.ahın Iİfbl 16 kaıru.ı de-• 
tU mi?. 

Her mevzuu, raı:etrlrr ve d~vleı tcş.
k.lla&.ı. hiç durma.dan takip edrmcz, ar
kaaıadan l..oşamaz J'a. •• Biraı· da, ticaret 
yapht1111 iddia eden vatandaşlarda, 

iş aııi.:.kı olmalıdır. 

BCRHAN Cl':YAD 

- Sözlerimı tuttun .. N'kiihın kı
yıld ı . Şerbetini içtim .. Tanrı mes
ut e'sin ikmizi de. 

A'{;;etıİn gözleri vaşardı. 
- Eğer arada s:ı olmasaydınız, 

bu ış bu kadar çabuk bitmezdi 
Adem baba! 

- Ben zaten. her z·aman hayır'ı 
işlere sokulurunı. Hayırsız işlerin 

döodüğü yerde beni ııöremezsiniz. 
Salih çok mert bir erkekt'r. Uma
rım ki, köyümüzde ikiniz mes'ut 
bir çift olarak yaşıyscaksınız. ö • 
nümüz kıştır. Kendine iyi bak.. 
Kuvvetli yemekler ye. Hiç bir şe
ye üzü'.mc .. Hiddetlenme. Bu has
tal:ğın en büvük düsmanı kurun
tudur. Btınu itjnd~'ll söküp atar
san, rahat yaşarsın! 

- Mümkün olduğu kadar ıçim
'.. söküp at.majla çalışacağım, 

Adem baba! Gerçek, Salih bana 
çok merhaıncNi ve yumuşak dav
ranıvor. Ondan gördüğüm şefka·ti 

anamdan babamdan bile görme -
dom. Za'.Ci, bö} le o'masaydı, bu 
niküh kıyılamazdı.. Ben de şim
diye kadar mezaTa gitmişt:m. 

Adem baba kaşlarını çattı; 
- Haydi, çocukluğu bırak. Böy

le s:ıçma şeyler düşünme sakın! 
Bundan sonra daima gülüp eğle -
neceksiniz .. Dünyanın bütün ga
mını si;e vermcd·ıc• va. Bunu bü
tü.ıı insanlar pay!.aşrrsa, senın glbi 
b.rçnklarına da pek azı isabet e
de-. Sen de bunla dan bin olma
!ı.s. 'l ! 

'Devamı var J 

Beklenen ilham geliyor mu? 
Bu suale kimin cevap vcrebtleceilni İ.şı.e bunun üzerine Almaıı erkıiru

harblve reisJ General Helder Belçik:a-
7a taarruz için bir pi.in haurlamı7& 
memur edllmi.ı;tlr. 

bulmak ne kadar zor!. Tarihin ve ta-
libı hazırladJ.iı öyle sam.anlar var ki 
o vakit herhangi bir lnsa.nın istikbali 
açık suretle görebilmesi ve ka.rar ve
re.bilmesi imk3.ndan ('tk.ıyor. Alman -
,.-anın komşusu olan bitataf memle -
ketlerin orada bulunan mohablrlerl 
tarafından yazılmı:, yarılan ı&zden re
çlrlrkcn l'ayrllhtiyari bu mülihazaya 
kapılm:ımak kabil değlldlr. 

Ö7Je deniyor ki Alman7anın ne ya
pacafı:nı. ne kadar sür~il belU ol
mıyan bir harpte nasıl blr istikamet 
tayla edeceğini Almanlar da bilmiyor
lar. Hatta biuat Alman devlet reisi de 
bllml,.or. Mahak.kak sörii:len 3udar ki 
ıarp cephesinde bi17'1k barekli.I için 

he.rşey dikkatle, ehtmmiyt'tle hazır -
lanmıştır. Alınan ordula.n ilk i$arette 
taarruza Z'f.Çebllecek bir haldedir. Yal
nız bir işaret ... Faka.t bu işaret. celml-
7or, taarruz emri l'crfhniyor, Çün
kü AJma!l ordularının başmda bal• -
nanlar heı· türlü ihtimalleri hesap ede
rek kac zamandır düşünüyorlar. Har

bin ne türlü mcçhu11crle dolu bir mu
acl.ele old~ğ'u her v~ile ile cizöntine 
&'f'li~or. Onwı h;ıiD Almanlar her ciheti 
dü:şünıniil;ler. taarruza ı-eçmek. ceç-, 
meınek gibi türhı iJnkinları ve bn
kinsızlıkları sözönüne ceUrmişler, fa
kat bu çetin iş itin kat'i bir karar ve. 
r.i.lrmem.ı.tir. Yani ifiu içinden fıkt

lamanu.ştır. 

Bitler harbin ba.şlanpcında birfey 
aöylemlştl: Fransızlara karşı l\IaJlno 
hathnı delmek üzere ı.aoo.ooo kişi ye
l<!e•k demlşU. Fak:at Alnıan erkamlıar
blyeşi o ı.amandanberl tunu dütin

miiftlir: 

MaJ1:no •attına kaTŞl Oylc ce»heden 
yapılacak bir taarruz AlDlan ordt15U 1-
eia bir inWıar demek olacaktır. Onnn 
lcln böyle bir harekete- lmkin oJm.a .. 
.ı..ıo kabul edllmiştlr. 

Ondan sonra İnglltereye ka"°ı şöyle 
toptan bir taarruz yaptlaası ltln ne 
Usun celeeeitlnl lelklk etmek işi Gö
rbıc tarafından aJıamu;tlJ'. B• taarruz 
havadan olacaktı. Fakat Mr~ ·al Görln.g 
kendl9lne verlltn menaa. teCklk eWk· 
ten sonra menli cevap vermlfUr. 

Çitukl İnclltere iu.erlne ..-ıcıerek ha .. 
va.dan böyle toptan taarruz yapabil
mek lçln Alma.n tayyare-lerlnln uzun 
aaman ctayanamıyacakları hesap e•ll· 
m~tir. Ancak... Evet., l\1are!jal Görinc 
4ann da zıazan dikkate k.oym114 ki Al
manyadan kalkarak. İngiltere üzerine 
S"idecek olan tayyarelerin eok bomba 
&ÖtÜrebllmesl llUqkiil Te hu tQyare1f>re 
~ok yak rak l~2ım olmakla. bt:r.aber 
Belçika salılllnde eğer inece!<, kallls
calı: 11'1 elde •diline hareket kolayla-

ıır~ 

l,akat gü.nlercf' tet.kika.ttan sonra 
General fU net..ieeye varmış:tır: Belçika 

Ü3erlne bir taarruz mümkün deflldir. 
Böyle bir pl;in hazırlamak kendJsi için 

kabil olamamı~tır. Onun l('ln general 

Jslifannı da vermt,Ur. Falıı:aı ba t&Uta 
kabul edilmemiştir. ~~ o glindenberi 
de gerek erk;inıh:ırblye ve cerek ordu 
artık BUlerin ne1e karar vererek ııa&ıl 

bir emfr tcblii° edccclinl bekle-yip dur
maktadır. Evet. bütün Almanya. Bit
lerin emrini beklemektedir. Fakat Bit

ler de nereden geleceii blllnıniJen 

bir «ilham.» ı bekliyor. Bu ilham ne 
vakit geJe<"ek?. Bir tara.itan onu bek
lerken diler taraftan da vakit kay -

belmemok mülJJıa.aslle olacak ki baş
ka bir mt>!!ele He n1euuı bulunmakta.. 
du. Muhtelif memleketlerdeki Alman 
ekaUJ}-etlerinin Almanya7a cetlrJ.lme -
sini temin etmek?. 

Baltık ıahaaında Ru~ nüfuzunun 
ma.lüm tekilde yerleşmesi üzerlntı Es
tonya, Leton7a. ve Lla.vanyadalıl Al .. 

mantarın Alma.oyaya. C"etlrilmeal ka -
rar(&ftırıldıiı malfımdur. 

Tasana.r eıılUen vasiyete bakılırsa 

Alınan devlet reisi bir taraftan cll • 
bam• ı beklemekte, diler f.aratt&n da. 
mubulr lşlerile uirıt.4Dlal<ladJJ'. 

Bir zamandanberl yüksek mehafilde 
birçok hücumlara uframı, obn Hari
ciye Nazırı Fon Rlbbentrop da .ceceU 

cündiblü call!farak dlplomathk ile -
mlnde yeni yt"n.i nıuvaffakl7etler elde 
etmefe uira.şıyor diyorlar. Gaye şn

dW': R.usyanıu da ,u harbe karışma
ııını ~mln etmek!. Efrr bu olursa Bal .. 

kanlar Rusya ile Almanyanın nü.f112U 
altına l'lrecekml~. Almanya kendisi ı .. 
cin ntif•:ı. uha~ı el:ızak A-laearls&anı Jn
tthap ediyor. B.omanyanm 7alntı pet .. 
rollelflnden lsilfade,.t diişünüyorm.111. 

Yuııo.sla'VJ'a da Almaa ve italyan nü

fuz sahası olacakmış. Rusyanm. nüfuz 
ahasma aoman1a- ile Bala'a-rlstan ve 
hatta Yunanistan bırakıla.cakmış. Fon 
Rlbbcntropan neler lcin 11fnı tıtı. bu
&'ünkti Almanyanın politika aahumda

neler yapmak ist(.\dift etrafında yeni
den yürütülen türlü tahminlerden her 
cün balısedilnıtk, hatta Bul&'ar komita
cılarının da. faaliyeti bahsi bOe taze

lenb'ordu. Fakat neUcesi:ı. Euıılara da
ir her ı-ün ıa:ı.rl.e &ütunlannda muh

ıt:Uf teJ'ler •örühı:yor. Daha da kim
biltr ne rlva1e&lrr döntttk?. l'akat m•
ha.kkak e1au blrş.ey Yara o da Alm..aD

J'anıD tiııldl bekler nslyelle eldo[:lı- 1 

"'1r. ALİ li.EMAL SUNlllAlıl 

Polooyanın Alman &!)kcri b' 
kaT$ı,-ında kısa bir zaman __ lçtnd~ 
zimete uframa"'• bazı kufuk ınt 
ketlerde endişe uyandırm.ı.~Jır. vr 
yor ki. büyük bir devlet tararınıll' 
rfşilen «Yıldırım harbi» k~ı._lflılJ 
loııya ıL>i:>i otuz üç milyon nufu!'

111 

devlet mukavemet edemediilnt 
aJ'lli 71ldınm harb!ne daha kiiÇ~ 
lellerln ma.lıı:aveme& edebil!lltl 
lmkin yoklar. Bir defa böyle bir 

ayı Çlndekl, İspanyadaki ve ııoıti 
bcşlstandak.l harp trkzip etaıe~ 
Teehlza.h miık.emme1 olan Ja 

1931 aen .. lndenb•d sUilısız Çlıı ıJt 
ra.$hiı halde bili Çin1llerin ı0u., 
metini kıramamıştır. DenllebillJ' .ı 
ırenif blr melDleket oldutundaO 
mümkün değildir. Bu, bir dertctf' 
dar dofru olmakla beraber,_ snıiJJ 11 

po11.7a kl:f'fı\15lnda ~i1:İhll7: Çini.il Ol 1 
vemetlnde Cin mmetı larafuıdaıı 
terilen azim ve jrade ile kunıaıı~ 
stratejinin de büyük: birer imll 01 

inkar edHemcı:. Faka& ispanya bf f 
dlayı eiırıil.mek ıeın daha iyi blf / 
saldir. Alınan ve İtalyan kutJJl'.1 
ba7Jarının yardımlarına ve bol 

tarda verUen Alınan ve İ&alysO ~ 
ve teçhlu.tına .rafmen, Cwnhurl1 
Jerl senelerce mağlüp edemeıni~UJ· 

İtalyanlar tarafından da ıntc:if 
mlyen bir hakikaltlr ki, oğer zrb(tll;' 
kullanılmam_q obaydı, cıplak ıt.ı 
ler bile İtalyanlara karşı uzun r>' l 
mukavemet •dobileetklerdl. " ~ 
Polonyanın maflübiyetl bu dt t· 

bünyesinden ve dah.ıJ politika .,,P 
&inden doğan bir takım sebtptert! 
7anma'ktadır. f 

Bu sebepleri ve Polonya lıarbiol ıt" 
kından takip edip de TürkbredeG ,;' 
rek memleketlerbıe ıerl dönen }. I 
kalı ı-azetecllerin müşahedelerJot 
yanan d:fcr ılml11erl burada hUtj.d 

meyi faydalı bulduk: 

1- Evveli Polonya harp b 1 , 
zaman beııü.ıı: askeri scferberfiilD1 

mamlanu:; dciildl. Almanya, aylJ ; 

beri mUyonlarca askerini PolonY1 

du.tlarına. 11evkctt1.tı halde PoıonY1 1 
bl provoke eder clbJ ıörüıımektt0 

klndlği ioin sererberllk Uan etıneJll . ,., 
lnl'Ui.ere ve Fransa. da bu nokta_. ,1 
teriz davranmak iç~ PolonyJ.Jl ~~ 
elınlflerdlr. Halis& Polonya fil". 
harp ~hdldl ka~ısmda 
ı-östermlıUr. 1 

Z.- Polon7a.nın otua üo mUyefJ ~ 
tuslu bir devlet oldutu söylendlll r 
man, bu memleketin hakikatle btİ1 
ledakirlıkla vatan tçln dövUş~ce"....., 
dört mll7onluk bir öz Polonya. 1'11" 
ıtına istinat etutı unutulmamaktad•' 

3- Alman ca5ru1ları ve prop•'".J 
da:n Polonyan1n Mkeri teşkJlitand I 
.artan ve siyasi büny .. lnd•kl .. ~ 
dan L•llfade etmek fımıtını ka<>ıf,,.ı~ 
mışlardır. Ba ilk adımda PoJonı 
manen J"lkllllf&lr. ti 

4- Polonya baklkaıte bir ııarP ol 
ha:nrhksızdı. Ve Polonya renrr•1. 
bunu mütldiklerlndcn bile cı.ırııı~ 
lerdir. Harp b:this mevzuu oJdufO _, 
nıa.n. Polouya.htar «biz hazırın dt-1" 
le iktifa •tmlokrdL ~ 

5- Fakat mağlüblyetlnln f'D b · J' 
sebeplerind'!tı biri orduya siya..'it"t ti 
rışmııs.ıdır, Smlı-ly Ridz, askeri ıı.s 

nll aayeslnde deill, politika Ut ~ 
Jıwmandanhk mevkılnc secmlş ve 
d.lsi bu vazileyl yapmıya mukt.edll' 

~· madıiı clbl, en muktedir Polont• 
blarulanlanna vazife vermemlftil· ; 

6- Yukarıkl fıkradaki ••b•bin l'ıı'" 
bir netlce~f olmak liıerf', "ltra.tt-Jik 
Jük hatalar lşlenmlştır. 

" Bunların her biri, PolonyadaP ~ p; 
vetll bir devletin bile mafliiblY' .t 
sebep olabUlrdl. Halbuki blilün b• j 
bepler Polonya. he-zlmf'tlnde &opla11-
lardır. 

A.Ş.ES~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Beşiktaş - Taksiı11 
otobüs Ücretleri 

Bir okuyucumuz yazıyor: , 
• Beşiktaşla Taksim araSJJIO 

da işleyen tramvay idaresıJl1., 
o~obüs!erinde bilet ücretiefl 
nm ineceği söy lendL Hiılıi ı!' 
cuzoJaınadı. Ha:huki, bu otob~ 
lerde seyaha:t çok paha.h 
ayrılan mıntakalar çok ni5.; 
belsiz ve halkın aleyhinedı 

0 
Bi'et ücrefilerini ucuz:latırJ<C 
mınooka taksimatını da yeıı'' 
den. yapmak lazım. ~ 

t'ahahl1k hakkındaki şi~ 
yet s!'nelerden beri devam e ıı 
tiği halde, nedense, naz~ 
dikkate alınmamıştı. BM"i, şı. 
d~ bu iş, biran evvel ha!l~~ 
dl si".. Alakadar:af'n da_ ,ı 
mE'Sl"leyi düşür.t:!üğünü ııı1' 1 
etmek islıııriL> ../ 
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ÇERÇEVE lngiltere ve 
tansa ile iktısadi 
teına)i müzakere! 

Aksiyon Serisinden~ 

aarif meselemiz EN SON DAKika 
Varşovada Kolera hastalığı var (1 inci ublfeden dtvam) 

. (1 ı.ı ııablfc<lea .... am) / Buırun elimizde T tıp J'etlşhrlcl, J'anl muallim var. Memur ve zabit mllleka-
.\n ıgmdeki heyet.mız bu sabah itlorl, ehllycl veslk":"ı sablplerl, orla mıaaıtim meklcbl mezunları, berhanıl bir Parb 21 (Hu: usi)- Berllnden ı:elcn Almanlar ı.ubllne de 50 bin Yahudi 

l .~tadan şehrımize gelmiştir. 1 mektep mezunları, Üniversit.e mezunları, YÜkSf'k muallim mektebi meıunıan, haberlere C"Öre, Alman nıa.kamlan retirm1$1erdir. Bunlar yol ve nafıa ln-

lukfrrnet merkeztrr...zden '1.yn- Avrupa u~i~e~teler~ mezun'arı... .. .. Vaqova.da kolera vak'aJar.1 çı.tııtuıı psında kullanıhyor. Kendilerine ek· 
b lt. .. n, başta IIar!ciye, Nafıa Ma- Yetişhrıclnın yeh~tirllme ı;arLlaruıda sistem olmadıgı bu nunifonna.sıslılr.tan artık saklamamaktadırlar. ll&stalık Al- mtk ve patatestt"n başka bir$eY verll-
lr~ ... e \'e Ti-ca:rct Vekil.erimiz' bu .. belli. JJaklkatte yetiştiricilerin keyflyetoc ku('ilk, kemnılyetçe büyük sınıfı orta mıuı bombardımanlanndan ölenlerin miyor. Sabun olmadıiı 11'."in pislik yü-
~ak üzere ka.abalık zevat ta- muallim, kemmlyet.çe küçük keyfiyetçe büyük ı;ınıtı da, asıl olarak yüksek t'lR• uzun müddl"t sokaklarda )(al.malan 2ünden Yahudiler t "\ ında tltiı.'i has-
::1ınct;ın teşyi a:unan hevet Hay- aUlm mekleblnden yetişmeli. miyara uYmıyanlar clttlkee utıiı teşkil eımell. yüzünden çıkmıştır. latığı b•şgöslennlştır. 
:Z-Paşa is.a$yonunda vX:ayet er- Ntrede _muallime a"ıhya~afı.mu kal",.nrn .. mimarisi? ~n ıa~m.: en çetlu VJ! Si 

1 ~Ve ıktısadi mehafil müdür. Terbiye ve oğretme ilimleri bakımından, ahlak ve mefkure ru~lu noktasından ovakyada Macar aleyhtar ıg" ı 
ı larafmd, kar ıl tır. melodlarıımz zayıf. 
li~Yct ~~ N ş an~;~ t Me- Yetiştiriciyi keyf!yel pliinında yetlt!irme işinin zirvesi, )'Uksek muallim 

~'en~i~ısı b · u:~n k a cLsrle mektebi derdi. Benim dt" bir zamanlar üç sene müddcUe fasulye, pllivını ye .. , 
!OJiisen bg:u u hsa a . en b dlflm bu mcklcp, Üniversite talebesinin olellndcn başka blrşey defil. Fransadakl 
,_ , ır mu arrımıze şu e- .. b ., . 
"•atta bul t . numunesJle (Ber,.son) u yeıL,tiren u mektep, "tnlveı.sıtedeki derslerden başka 

Belgı:,.t 21 (Hususi) - Skıvak- ı mayişler yapılmıştır. Buna sebep 
yanın _merkezi o~n Bratisia:-ra'd.a Maca~'a?da bi:Jv:>k Slovakın tev-' 
Macarıstan aleyhıne şıddetlı nu- k.if edılmış olmasıdır. 

•-İn .. t1JJ1ımuş ur. h"k.. ve onlardan daha sıkı ölçülerle talebt>-slnin ensesine binmell Halbuki iatebe, 
~tleı-J g\ ~ı:. ,,v_e. Fraı;::a d u·t u k meklcbtn asla kıymet vermediği halli d rslerlne devam ebnlyor, uykusu rellnce 
lbUn!I •. ı.eb , ·•. 16~2 ~lA.Jı ~rd'~~. mektebe uğruyor, uyanınca mektebi terı..ediyor. Kusur hle de blebenln defli. 

Çekya'da tevkifat devam ediyor 
b.rç~ke et.er.'.mrzın ıcabettı ıgL Ölçü: 

Su dı 7m~.ı:ar v.ardır. iJt.;. Yetiştiriciyi yeti!ltlnne isi, memlekeu yetiştirme bakunındıu•, hem kemml.yeU, 
~di e akı ~:yc~~ız b:tlh85'Sa helll de keyfiyt'U ti.zerinde f'n <\ıkı diı!ŞÜ.o.memiz gereken mii,ahhas çertevt'!. 
lıııd ve mau muneasbeıier s~a- NECİB FAZJL KISAKÜREK 
~ a temaslarda bulunmağa gıdi-

ıu,,!:'.~~:ı~~~ ~ct~~~eer~ae~~: Tu·· rk anatbuatı n 11 Kı· m 

Londra 21 (Husus!) - Çekyadal rı.ndaki makinelitüfek müfrezeleri 
patlıyan ihtilfü hareketi do'.ayısiıl'ej kaldırılmamıştır. Aynca seyyar 
Almanlar Prı>,'";dan başka diğer şe- makinelitüfek kolları da do: aş -
hirlerde de geniş mikyoota tevki,. maktadır. Protek'ora va1isi Fon 
fat yapmaktadırlar. İhtilal bastırıJ.I Noyrat hadfse>:er hakkında izahat 
mış addedilebiıli'r. Fakat galeyan t vermek üzere Hitler tarafından 
dt'vam etmektedir. Sokak başla - ' Ber:inc davt't roilmiştir 

bq-b1lecegrmden ayrıca buyuk iYi I! • :-t "r '""'" .. - ~ ........ _ ' ..,,.~ "· , .~, ... ~ , ' ,· 

llıenıınuniyet duymaktayım. t A 1 k • t d •? ~SeYahatimizin üç memleket :men- a ) n m a 1 s e 1 
i;.ğtlerı bakmından faydalı ola - • 
liıııa kani bulunmaktayım.• (1 lıı<:i sahifeden devam) tarak, aşağı yukan şöyle bir Usım 

"1ıı eyet bu gece Sırkeci istasyo- kıLılanınıştır: 
q, ll<ian kacak ekspregle Lon • kaç ay evvel Yakınşarkta yaptığı - cTan• sahipletinin müesscse-

aya h k t ed kt" bir seyahatte İstanbu,a da u.gr· a-lı are e ece ır. yi sal•;ı a;dıbarı bankaya şu ka-
lıı ·Numan Rifat Menemencioğ - mıştı. O vakit nazırın gece zLya- dar borçları vardır. Hükümet ta-

.. e b"nlikl '~ k 1 h t ret ettiği gazinolardan birindeki "-• ı .e g .... ece o an eyıı rafından gaze!enin üç ay kapatıl-
L::':llllı· Mali v k" · ı· --•-~ · harekatına dair, gazetede küçük :ri • ye e a.c ı ,......,, ış- ması, müesseseyi şukadar zarara 
~ 'I'Umwn müdürü B. Celal Sart bir fıkra çıkmıştır. sokmu~ -:. Bugün borçlarını öde-
!lııı ıcaret Veka.etı harici ticaret Bunum üzerine Almanlar evvela mekte gliç:iik çekt1klerini bi.iyo-
'ı~ uın müdürü B. Blirhan Zihni, tehdit yo:ile, sonra da satın a.nıa ı ruz. Kendilerine bir yardım ya-a tkez bankası müfctti_<ıJerfnden teşebbüsile •Tan• gaze:esinin neş- paınaz mıyız? 
ı~(abtr ve Har:cixe Veka.eti ki- riyatına kend:.!erine göre çeki -dü- 1 Bu teklif karş!.'ilnda da şaşıran 
ıı_ l!J'inden B. Şadi ve B . .Uhan - zen vermtk istemişlerdir. Bu mak- TL'rk müessesesi miidürii, Alman 1 

Ankara caddesi j 

Alman müstem
lekesi değildir 

(1 inci Kahifeden devam) 

'
1 ıbaret bulunmaktadır. salla da, A:man firmalarının Türk müessesesi şefine de yol vermişti.r. 
CENERAL KAZIM ORBAY ı:azetelC'l"•ndeki ilanlarını idare e- Fakat müessese doğ;rudan doğ _ oluyor ve- adeta Türk matbuatının 

C GELİYOR den büronun şefi (ı.azete icabın- ruya gaz<.>teye de müracaat ederek, heyeli umumiyeslne kar;ı duyduğu bir 

Alm.an1a leh veya alf'ybindf"ki h"'th ha
rekellntn bir ölçüsünü ~kll edtbUlr. 
Xihayet.. yanlış havad- ı d .. ~._h.ı.u.r, 
dotru~n söylcn.tr, gös"tertlir. lJalbukl, 
Alman ajansı bunu yapmıyor; neşrci
tifi tebllt ile Türk matbuatını toptan 
azarlamak, &J'lplıamak, pa7lima.k yo
luna cidb'or ve- biısbütü.n ıınUpatik 

ılı-a "Çen ayın üçünden beri Lon • da bu ismi verecek:irı bu ilfın • aynı teşebbüsü tekrar etm:Şt:r. kin ve razabı da ifadelendiriyor! Bn 
ll!•~a_bulunmak!a olan askeri he- fon gazete:ere dağıtan Tür!< mü- •Tan. gazetesi bi,i'ün bunları kin ve P>aP: acaba M. Zekeriya Sert-
l. l'lrıız · · Ge ı K" O e·-·s· şefı· ·· t -' k elln bo.;-ün Jfşa eti1:w ırlbi·, TUrk mai-"' reısı nera azım r- , .-c.-, ; ne muracaa "uere • anlat'ıktan sonra, Alman propa- ... 
•• '!..._da ~u sabah menJeketimize ilanları kestirmiştir. Yani i;an ke&- ııandasımn, e~de edcmediğ"i mat- 1 bııalmı avuç l<lne alamam.ı.tan, para 
•~ııek Lond "'· p · l t.i ek sur • ;,e gaz ... ~.. · · ... ı He kirahyamamakian. ona bilim vıc .. ' • uzere ra...an arıse -nn e~ _..,nın sıyası bua'.ı susturmak için, üçüncü bir 
~~eket t ,..,. k t" ··zer'--' m··es · J a.. danlara ve mllli bühi.nlüfe nüfuz ed<"-e m~.ır. anaa 1 u :.ı .... e u s.T 0 m ga usule de müracaat ett;ğ'ni, Türk 

Cene al n.~_.- B N R" ı t r memtkten dofa.n blr kin ve caup mıT. ı.. r , ...,,.,,.., . uman ı- ça.ısnı~ ı · ı:ıazo:elerinin rki mem 'ekct mü-
~ Me · ,.,1 ··"1k1-· ' Yoksa, bu da dtill de Ti.ırk matbuatını 
1. · nemencıo" una mu"''' o- Bunda muvaffak oıamayınca, na.;cbatını bozmakta oldu~unu i!e-
"<eak k d. ·· ·· ·· k-.; !'; cbayat saha~n:t matbuatı t.eJ4ikki eden ve en ıs11.e goruşece ur. iki gün sonra, bu sefer Türkiye - .ri sürerek. hükume~i tahrik s"·a-

d k Al .ı bir bot.kiminin ve vahlmenln h&Şin e i m:ın propa;gandasının pa- set nı takip et!iğini ilave etmek -

Yine kadın 
yüzünden bir 
cinayet oldu 

Çarşambada Muralmelek sokaiınıla 

38 numaralı evde oturan ve Karamıir-
sel !al.ırikası saraçhane ustalarından 

Düse~in lflu Mu,,tafa, bir kadtn mese
lesinden ötedenberi arası aı:ık bulu -
nan ve ayni fabrikada r.ah~au Remzi 
otlu Hilmi adında bir [Kiyi bıçakla 

muht.elıf yerler.::tı.den ain· ve tehlikeli 
surette 7aralanıt.tlır. 

Yaralı ilmlt.siı; bir haJde bas&aneye 
kaldırı?mı'?. h:idtscden sonra kaçmak 
lsli)'en Mw.tafa 7altalaııarak lahklkala 
başJ:uııru~tır 

... . .. . 
burlyet. O nokta, yine cD. N. B.• nla 
Türk ınatbuatınuı İng-ilU ve Yahudi 
ajanları ile teşriki mesaide bu1unduk-
ları bususa.ndJ.kt ithamıdır .• n. N. B.• 
bu ftba..mmı delil ve vesiluıJ.an ile ya 
lsbat edebilmeli, yahut da: 

- Pardon, ben iftira e.ttim .• 
Demek cesaretini kendlsinde bul-Vergi kesilmiyecek ra kısmını idare eden bir Alman ted r. edası mı?. Hakikaten, bu nokt:ıların 

l! ı· · t.enevvüriıne lhtlyac vardır ve- diler malıdır. 
... USusi müesseselerin memur ve ma ı müessesesi (gazete icabında Gerek D. N. B. ajansının, gorek ETE"I tzz0ET BENI.CE .,r._t bir nokiaaın aydmlanmasına da mec.. 1,. 

lı;;' ahdemlerıne verdikleri yemek' bu mütssesellİn de ismini vere - cTan. ı:ıazetes'nin bu yoldaki neş- ------------------------------! 
. elleri ile hayvan yem bede1lc-J cektir.) aynı Ttirk müesscsıne mü- rivatı ortaya bir mesele atm•ş bu- ı· b 1 p T T M •• d •• J •• •• d 
.~~~ vergi kesilmemesi Maliye racaat ederek bu defa gazeteyi sa- lunmaktadır. Ha~<ikaten Türk ga- Stan U,. • • • U Ur ug" Un en: 
~~ 'Uetince kara:nlaşbrrılmış vıe tın alma·k teşebbüsüne geç:miştir. Bu zetelerini tehtlit edenler veyahut 
y,.~fLvet diin bir tamını.le vila - Alınan müessesesinin adamı TüTk sa•ın ahnak isliyen'er varsa-, bu a-ı İstanbul Büyük Postahane binası ka'öriieri için 100 ton marin ıave cinsinden 
~ildiri.lıniştir. müessesrsinln şefi ile kapalı bir o- damlar acaba kimM!rdlr? Mem - maden kömürü alımı açık eksiltmeye konulm~tur. 

İ&t dada ııörüşmüş, masanın üzerine !Pke'im'zde yabancı µropaganda- Eksiltme 29/11/939 Çarşamba, saat 16 da B. Postahane binası birinci katta 
· birinci icra dairesinden: •Tan• gazetesine ait bir dosya ko- sının hüküm sürmivece/Hne kani P. T. T. Mildürlilğli odasında l<:planacak alım satım komisyonwıda yapılacaktır. 

!.{ Satiş ilanı yarak, gazetenin !timler tarafından olmıılcla beraher. bu '!lrooaı?antla- Beher tonunun muhammen bedeli 12 lira 62 kuruıı hepsinin 1262 !ıra, mu-
1! ahcuz olup paraya çevrilme- kun>ldu<{unu, ne şar'lı>r:a kimden lıırın pqinde d~la<anfarın da Türk. '·akkat teminat 94 lira 65 kUl"U.'jtur. 
14, ne karar verilen Viyana mamu- satın alındığı, bugünkü mali va- j efkarı um;ımiycs'nce bilinmesi isteklilerin olbaptııki ~artnamelerinl görmek ve muvakkat t.-mınatıannı ya-
~Indan 4 sandalya, l kanape, 2 ziyeli etrafında bildiklerini an~a- verinde o'ur. tırmak üzere çalışma günlerinde meı.k\lr mOdürlük idari kalem levazım kısmına, 
~ luk, l büfe, 2 küçük büfe, l ye- eksiltme gün ve saatinde de 939 senesi için muteber Ticaret Ocla!l vesikası, mu-
;:s~ ~~~~~3~ s:;;,1fus; 1 :;,~:.wn::- İstanbul Sıhhi fvf üesseseler Arttırma ve vııkkat teminat mekbuzile birlikte komi'J'Ona müracaatlan. • .9366• 

~ 1laınııa günü saat 9 dan 12 ye Eksiltme Komisyonundan: J 

tı dar Beyoğlunda Acyan apar - Elazıt cüzam hastane>i için 21 kalem mndenl eşya kapalı zanla eksiltmeye ı·stanbul lleledı·yesı· ı·la" nları llıaııı 4 numaralı dairede aç:k konulmuştur, 
:Jtırma sure~ile 1 inci satışı ya- Eksiltme 6f!2f939 Çarşamba günü ""at 15 de Ca#ııloglunda Sıhhat ve İçti- 'ı... .... _,,_..__....,..., ....... _...,_,=..., ... -._ ....... ...,....,.._ ______ ...!I 

-
Fransa Ozezinde 

Alman Tayyareleri 
• 

(1 inci sahil od•n devam) 
tayyaresi, İnciliz tayyarelerl tarafın
dan kaçınlmışlır. Tehlike Jşarell yirmi 
dakika. kadar sU.rmüştllr. 

REN NEHRİ TAŞTI 
Parb '?1 (Hususi)- Cephedeu bu

raya ı-elen habf'rlerde, Ren nehrinin 
son yatmurlarda 50 santimetre kaba.r
dıiı ve bu irtifaın l'lttlkee arimakta 
olduiıı bildirllmek,t-dir. Nelıriıı iki 
cahili. biltıassa Alman arazisi sul&r al
tmdadır. Fransız tarafı daha )'ill<sek 
olduftl için su lstllisına o kadar uf
ramamışhr. Almanla.r !jimdl bln:ok 
yerlerde setler inşa etmektrdirlf'r. Ke
ıa Alsas Lorendckl bu.yük küçük di
ler nehirler de kabarmıştır. Bu yüz
den harekit cevşem.iştir. 

Bununla beraber Alman tayyareleri 
Fransız toprakları ü:r:erlnde. büyük de
rinllklerf' kadar istlk,aflar yapmakta
dırlar. 

Bir Alman tayyares.J Dolanda üze
rinde d m.üş, içindekiler ölmüştür. 

Dolanda bükümeıt Alman tayyarele
rinin Hola.nda w.~rinden ueu.şlarmı 

vrotest.o etmt .. tır. 
Garp cephesini slyaret eimi~ olan 

İnl'iliz Darbiy" Naz:ırı Bor Belişa Lon.d
nya dön.mü.ıpiür. 
BATA.~ DİGER VAPURLAR 
Londra 21 ( A.A.) - •Torehebe

arer• ismindeki İn,ı(iliz kömür ge
mıs.n<le baur.ası net.c<Finde dört 
ta~· fanın öıaügü öğrenhmektediır. 
Diğer dört tayfa da ağır surette 
ylli"a.ıdır. 

sanm merkezinde 'e şırr:.r!inde 
uzun uçuşlar yapmışlardır. Derhal 
tehlike işarti verr.miş ise de hiç 
blr hadise vuku bu:lmamıştır. 

BİR iNGiLİZ TAYYARESİ 
DÜŞTÜ 

Londra 21 (A.A.) - Bir İngi112 
sivil müdafaa tayyares:, Gosport 
yaklninde yere düşerek parçaılan
mıştır. İç;ndı>ki 1.k.i tayyareci te
lef olmuştur. 
BATAN YUGOSLAV VAPURU 

Bolgrat 21 (A.A.) - Bir mayna 
çarparak İngiliz sularında batm~ 
olan Zeriza MiJiza adındaki Yu
goslav vapurunuın Yugo.sla\-yanın 
ticaret filosunun en büyük gemi-
krinden b:ri dduğu tasrih cdİ! -
mektıedıır. Bu vapur on bir bin ton 
hacminde olup 1928 de İnşa edil
miştir. 

Pariıs 21 (Hususi) - Holanda 
hiik:metinln muharip dev.et.ere 
yeni bir sulh lekıufinde buluna -
cağı haberJeri do.aşmaktadır. 

.A.ssosiated Pres muhabiri.ni.ıı 
Amslerdamdan verdiği ma.ümata 
göre, bu yeni teklif A;manyayı a
lakadar eden müs:eın. ' e mı.re
lerini de ihtiva rocccktir. De -
vamlı bir sulhun temini için Ho
landa, Almanya lehine müstem
lekelerinden bazı fedakarlıklar ya
yapacaktır. Fak.at Fransa ve in
ı!' lereni:n de ayni fedakiırl•ğa nza 
göstHmelerini şart koymaktadır. 

Orduda evvelce kaoMırılan me
zuni;°"'tleri.nin tekrar verimeslne 
baş'anacaktır. Bu müsaade tehJike. 
n n za olduğı.ma bir d<':il sayıl
mak'adır. 

B..r Dani:marka balıkçı gemisi 

1 
ba-t.aıı ve ısmi tesbit edılemıyen 
btr vapurun mürettebatından on 
\"€dı kış.yi !ng\.leredc karaya çı- ı 
• ,tır 

lRL.L.DA AÇICINDA BATAN ------------
VAPUR Suri}e komi~eri Kudü~te 

Loııdra 21 (A.A.) - Dun irlan- Kudüs 2"6 (Radyo) - Suriye 
da sahı.u açığında batan Ar.ington fcvka:ade h niscri Mösyö Gab -
lsmın<leki İngi.ız vaipurıımda sağ ı riyel Pıf.ux dun ~ehri gezmış ve 
ka..anlardaıı 22 kişi. kurtarı.mıştrr. ı · .am abcdek:-ini ziyaret etmtştİI" . 
11 kı:; kaybolmuştur. 

_ __,,,__ __ 
ROMANYA, ALMANYA.YA Belçikada komünist takibata 

ERZAK VEREMİYOR Brüksel 21 (Radyo) - Komü-
Londra 21 (Hu.;ıısiı - Buraya nlstlerin ·ıı.aşiri efkarı o'an cHaJ

gelen maJılma~a göre, Sovyet Rus- kın sesi. oo;1 ı:ıazete, hiikiınıet ta-
ya tıe Romanya Aımanyanın iste- rafından kapatılmış:ır. 
diği gibi iaşesim temin edemiye- , ______ ;;._ __ :_ ____ _ 

cek vaziyette buhınmakladı:rlar. İstanbul 5 inci icra memurlu -
Romanya hükıimeti evvela mem- ğundam'. 
leketin ia; ini temin etmek filz1m Mahcuz o:up paraya çe\'l"ilme
gei dis:ıni, •bu sene mahsul az ol - sine karar vcrilt'n (450) adet muh 
duğundan geçen mırrtta Almanya !<.'lif renkte yiin kumaşından kas
ile yapılan aırJaşmanın tatbik e- ket 22/11/939 çarşamba günü saat 
dHemyieceği:ni blltllrmiştir. 13 te Çakınakçı~arda 38 No. da sa-
FRANSANIN MERKEZİNDE tılacaktır. Taliplerin yevm ve saat 

ALMAN TAYYARELERİ mezkürda mahal:inde hazır bu -
Parls 21 (A.A.) - Birçok Al- lunacak satış memuruna müra -

mırn keşif tayyareleri dün Fran- caathırı ilan olunur. 939/3976 -t;mema dünyasının ebedi güneşi, 
Renk dünyasının solmaz alfıimiseması 

LALE'nin 
Yıkıı'.!maz zafer kaJesi 

Vatan Kurtaran Arslan 4 <lcaktır. l inci arttırmada tak- mal Muavenet Mudilrlüğü binasında kıı nılu komisyonda yapılacakUr. ( 
<lir- edilen kıymeti bulmadığı tak- Muhammen fiat: 9989 liradır. 20/11/939 Pazarlesı gunü yapılacak ımtibanla 21/11/939 Salı gunü yapılacak 
1\ de_ 2 ioci arttırması 24/11/939 Muvakkat teminat: 749 lira 18 kuruştur. imtihanlar geri bırakılmıştır. Fılmı, azametine Jiiy1k bir :ılaka ve hayranlıklarla 
I tıhıne müsadi.f cuma günü saat istekliler $Urlnaın<'yi her gLi.n komi ·yonde:1 gOı·cb;Jirler. H~ap İşleri Müdiriyetinde münhal bulunan 20 lira maaşlı memuriyeUer için 1 devam ediyor 
u:an 12 ye kadtt yaprlacaktır. Ta- İstekliler 1939 yılı Tıcarel Odası ,.e ;ı / ıJc 2.190 sayılı k'nunda yazılı ,.rsi- 1 23/11/939 Per.;embe günü saat 14 de ,.nbhan yapılacaklır. ~~~~!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!J 
ta ll!rin mahallinde haz·r buluna- kalar ve bu ışe yeter muvakkat teıninat makbuz \"e"''a banka mektubu ılc birlikte j Atidekı .~':aiti haiz olan talipleri~ ~ .. ~da iJe n:ıuracaat __ e~1eıc:1 ve 22_/11/93~ !---
lıı~ ınemu.ra müraca.at'an il3.n o- teklifi h3vi zarflarını ih.lle . atlncien bir &aı!1 ev\ el makbuz n1ukabili komisyona Çarşamba gunu akşamına kadar vesaikin.ı Hesap l-1lerl Mudurlilğüne geürınelerı l 1 
~•Ur. 93911233 taşra ı vermeıerı. l il~n olunur. Devlet Demlryolları ve Limanları 

1 :~:ıı: ş';=j;ından arzu edenler bu 1mlihana girebilir. _____ •.:•~•-•_t_m __ &_u_._ı_d_._,._. __ ı_ı_ı_ı_n_ı._r_ı ___ _ 

CUMA 

• 
Si TA 

1 

1.am 
İlfilliler - Pe;revler - Semailt'r Guzeller 

i!e süs:enmiş 

sında 
ı:..-ı::;;· mezunu olmak. l\iuhamınen btdcli 3378 lira 75 kuruş olan muhtelif eb'atta 1325 KP. !;ahuklu 

2- A~kcrligini yapnuş olmak VfO'B. askerlikle al.Akası bW.unmanınk Yeya ( 0) b k ıı • da 
çelık elektro! 6/12/1939 Çarşamba günü saat 10,3 _on uçu ta a- •.r;. J• 

müeccel olmak. Gar bınası dahilindeki kon~on tarafından açık eksiltme suretlle satın alına-
3- Yası 18 den a.ş:ığı ve 35 den 7ukarı olıııaınak. 
4- Sıhhati yerinde olmak. cak~:ı ke girmek lsiiycnle.rin 253 lira 41 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu ... 
ARANILACAK VESİKALAR: ~ nun tatin ettiği veaikle bltlllctıe eksilbnecünlı saatıne kadar koıniSJ"ona müra-
1- !\ulus cilzd11111 caatlnrı IAzmıdır. • 
2- Mektep şahadctnamesl Bu işe ait "1-rlnameler komisyondan panısa olarak: daiıtılmaktadır. (9568) 
3- Askerlik vesik.a.eı ~ 

1 

4,-- İki kıt'a fotoğraf. 

Maı.titi~nbae:~en Türkçe sözlü ve Türk musikili 1 Orta meklcp mezunları için de 22/11/939 Çarsamba günü saat 14 de imtihan Bu Perşembe akşamı 
·~·· ~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·;~;;;;;;;;.'----~•{•en-ıl•ek-et•imm:iz:ııin en ı;.';~~:;1" b~yu~~'~!:~~!~~-an, eın iyi okuyucu- 1 yap~~~- u~ndaki ı;eraitı haiz olanlann 21/11/939 akşamına kııdar müracaat- S A R A y 

YENİÇERİ HASAN. 

------------Ellllll-ı•--•• lan tebliğ olunur. (9565) S İ N E JU A S 1 

- No. 45 Yazan : RAH!Uİ l AGIZ 

Bu Cevap Rauf Kaptanla Yanında Bulunan 
Türk Denizcilerini Güldürdü 

h. ISirın.cı •ünü aJ4a.mı a.D.$11lD hava 
bı Uadı. DC1.liz kudurdu, sabıle sokul
te ik bt.edik ne mümkün •. Dalplar C"e
._.:ıe _datıa~lı. Bl•lm Ahllea bu dalo-

n. Uzerlııde eevb kabuflı ıribl o;;:ek.14 

>
1 

or, suJ:ır güvtrtel l ba lan başa Ja· 
1Yor • auıbarıara dolu)·ordu. 
ttl Ertesi. sabah cenıinhı bir direği kı
ct dı. Oumeoi kıt.;\ boldu. top: daha. ıe
~d u ka ·holmu"', sar ıntıdan ('ıvata-

1 SükuJerrk e.nlıe yu\'arlanmışh. 
eli-Artık C!;uı kay•ısaıa düşmü15tü.k. Ye
lan'kişt ulık gt'ınıde. E:apt, n idareyi fl-

b katbet 1. !' iJıJ.y t dun. sız.in brnl 
tı!d 'ili Utunuz :ıamandan 4 at evvel &e-

lr· arı.a artan tekneci ıuUıyan iki 
~I d:ı C ttın !i tldetlle or ndan ikiye ı 

Ubdu4 l 
t'ıfhklar, aman PanalJa haykın,tar1 

<&ra..W:nda hiıcun1 eden sular remiyt ör
tt-rke.n hepimiz denize yuvarlandık-. 

'ht.t bt:n bu arallk yanımda yüzen pro
va serenlni yakaladım, kendimi bura.

ya sıkı sakı bağladım.. Arkadaşlanm 

dalgaların arasında. kaybo1mWj..lard.ı. 
Su.larla hoğ-uşa bofu,a tatiime boyun 
etdlm. Sonra. slz ye.Uşti..ni& .. Uukta.n 

bir harp gtmbinin bana doiru reldi
j:in gUriuıce ~on bı: ümitle haykırdım, 
çuınndım! Kendimden reçtim .• Gözle

rimi a('ınt'a kendimi ceminlzde buldum. 
Gcmıct bllı.ıytslnl buıa.a edaken 

çak J'Otulmn~Lu, Sözlerine nUıayet vcr

dlil 2 man derin soluklarla nefeslen .. 
di. K&l'fısu1da burmet tcıkin rdcn bir 1 
vakar duruştie boy co:;tc ı eu llaruidiye 
a.U\0arısb1l. \bala.-,.kar1 Turk kaptanını 

minnet dolu bakışlarla süıdil, sonra 
ma.h-ıwı bir S"5 t.o.na ile tıave et.ti: 

- İşte artık elinizdeyim!. 
B.aul k.ap&.an bu 11.k ~lrden daha baş .. 

ka öircnilecek hn.susJ:ır olup olmadı
fını ıhişünü,-ordu, Ciirııten lk.i &"ÜD. 

evvel aynldıkb.rma a-öre matruk A· 

.llllea 1clkenllsln.ln düşman donanması 
lıakltınıla birpok malümat.ı olması ıa

zrm ı-eliyordu. Boynu. bükük. ve mer
hamet ır ıcıklıyan bir dur~la k&1'11.Stn
da edllp bUzülen dütman ccmJclslne 
bunu da sorda: 

- Giril adaslle dlier adalarda Elen 
donanmasl.{ta. men:;up harp cem.ilet'I 
var mı'! 

Gemki •ualt anlamaıw.1 glbt bir ı..

l'eddüt duraklaması re~i:-dl. Bamldl

yenin doktoru süvari tarafınd:..n tev4 
clb clilen suali lekrarlad>. Sokra! bu
na da ufa.k bir mukaddime ile cenp 
"Yt=rdl: 

- Bf'n, :lİmd.i harpte. bnlwıdoğunuz 
Elen milleUne men:;up bir g-tmiri ol· 

makla btraber u daklkada hayalımı 
Slzt" bortlu bulundufum için bu sor
runo.z:a da apaçık cevap vermt"ltten çe
klnmi.receC-im. 

Glritte 3 d troyerlik bir mufr.-ze 
V'-r· Ru ınüf'reze adalar arasında de· 

vamlı dewi.J'e uöbeU tut.u.yor. A,nca 
Pire - İskenderiye hall.ı üzerinde Hid
ra urhlm ile Psa.ra urlı.h.sı Te bun· 
lan:n 7anında Llon SlDdı üç dea&.royer 

konan Tllrk laılvuöriinü aramalda 
meşgul.. Amiral Kondol"J'otisln Moııd -
rosta kaundıj"ı btiyük deniz muhare

besinden sonra donanmamıs artık bo· 

fa&4a. ,.-alnıı blr iaraı.sut mütrezesl bı
rakarak Akdenlzdekl Ucareı cemile .. 

rimW ve sahillerimizi moh&faza işine 
bız verdL 

Averof; muhafaza vazllesUe &J'll'dı

lı mülreıelerlıı arasında dolaşarak on
ların işlerini kola1laşlırmak için hazır 
bulunuyor. Blldlklerlm bıı kadar kap
tanım. 

- Demek Girit ile adalard&ld ma
hafa:ıa tertibatı bun1ar ö7le mi!. 

- Evet kaptanım .. Blr de bü.kiınıet 
evveltt de slyJedliim gibi - Pire -

i. ktnderlye ,.e adalar arasında lşlly.Qll 

ticaret Cl"mllerine birer top verdi. 

- Bize ateş açmak için mi'? 
- Evet kaı>tanım.! 

Bn <''"-P Rauf kaptanı 1anında bu
lUll&Jl TU:tk denizcllerlnJ c · ıdiırdu. 

(Devamı var) 

li.111!17!1 
ANKARA RADYOSU 

Saal 1S.011 Prorram. 18.5 Memlekcl 
saai ayarı, AJans ve meteoroloJJ ha· 
berlerl. 18.:1.'l lllıuik (Cuband - PL) 
18.55 Koaıışma (İklnal saaU). 19.10 
Tiirk müzJli: Kli.sik. prozram.: An .. 

kara radyosu küme ses ve Ati he1e ... 
il. İdar,, eden: M .... ı Cemli. 19.50 
Jl:onaıma: (Ormanbrunın laıuJ'alım 

ve koruyalım), 20.G5 Türk aıiuiil: 

Kanfık proçam. 21.0G Konser tak• 
41ml: llalll B•dll Yöndken. ZI.U 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Ha
san Ferit Alnar) 1 .. L. Cherubinl: 
Mcdea uvertürü, Z - V. A. Mourt: 
Ba.ffner ~renadJ, S - R~inl: Sevil· 

ya berberi operaqndan uvertürJ 4. .. 
Joh. Strau .. : \"eln, Veib, und Ge
ıanı:- (Val ) , '!2.00 Memleket aat ... 
yan, Ajans habe-rlert, 2"fraat, t!l:ham .. 
Tahvlit, Kambl)'o .... ·ul.;.ai borusı 

(fialJ. 2~.20 Serbest ... ı. %!.30 Mü-
xlk (oda milx.J;I - Pi.) 23.00 Müzik 
(Ca>band - Pi.) 23.25/U.30 Yaruı.ld 
pro,r:\m ve kapanq. 

1 

BUFFALO BİLL'in 
unu:uimaz kahramanı 

GARY COOPER'in 
Bu r.ene göreceğimiz 

yegane filmi 

KOVBOY'un AŞKI 
Fransuca sözlü t;.abesert, ko~bo7lar 
üzerlnde 7apılan tllmleriD en •iizell. 
ea bQü.iü ve en harikolideaidlr. 
Maeera,. Ser(llsoııl.. ~ İlıllrM 

filmi --------
l Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
l 
1 Nevralji, kınklık, vr. bütün ağrılarınızı derh l keser. 
1 İcabında günde 3 kaşe almıı.bilir. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. • 



ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her :ııenıektcn sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayılll%. 

V AKIT, NAKİTTİR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri harı<; 

hiçbir madde ila~e etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mu~abı İr 
de 15 dakıka gıbı kısa bır zamanda zengin ve iştihalı bır so 
hazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bl 
çorbayı her zaman bulamazsınız. 

- ....... /~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

UŞAK ÜLKÜ LİSESİ 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

9, 10 ve II inci sını.flanmıza naklen namzet kayded.lmiş olanların 
2.5/II/9'J9 tarihine kadar muamelelerini tekemmül ettirmelerimı icap 
eder. Bu tarihe kadar muamelelerini bitirmiyenlerin 'kayıtları siline
cek ve yerlerine başkaları alınacaktır. Kayıt için İstanbulda (YUCA 1 
ÜLKÜ) lisesine dahi müracaat olunabilir. 

l __ ı_n_h_is_a_r_ıa_r __ u_. _M_u_· d_u_· r_l_ü..;;:ğ;_ü_n_d_e_n_=_,J 
Cinsi muhammen ile. X 7,5 teminat eksiltme 

Miktarı Lira kuruş Lira kuruş şekli saatı 

Yangın söndürme 360 adet 4562 50 342 18 Açık ek. 
al atı eczası ile beraber 
Demir sehpa 600 > 1680 - 126 00 > > 15 

1- Şartnameleri ve mevcut krokisi mucibince yukarıda miktarı 7azılı c2> 
kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Jl- Tahmin bedelleri, muvakkat teminaUarı eksiltme saatleri hizalannda 
g<isterilmiftir. 

111- Eksiltme 24/Xl/939 tarihinde Cuma günü Kabataşta Levazım ve Mü
bayaat §Ubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen ~ubeden parasız alınabileceği gibi seh
panın krokisi de tetkik edilebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sııatlerde % 715 güvenme 
ııoralarile birlikte mezktlr komisyona gelmeleri. (9286) 

•• 
1- Şartname plfuı ve keşifnaınesi mucibince Ankara Bira fabrikasında i!A

.,.,ten 7aptınlacak inşaat işi kapalı zart usulile eksiltmeye konmuştur. 
JT- Keşi! bedeli (143490,34) muvakkat teminatı 8489.04 liradır. 

Ill- Eksiltme 1/12/939 Cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Müba
Y3~t şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Keşil ve ~rtnameler her gün (720) kuruş mukabilinde sözü geçen şu
beden alınabilir. 

V- İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları takdirde 
ayn! evsaf! haiz bir mtıteha.ssısı inşaatın sonuna kadar iş başında bulunduracak
larını noterlikten musaddak bir taahhüt k5ğıdı ile temin etmeleri ve (75,000) li
rı:ılık bu gibi bir inşaatı muvaffakiyetle yapmış Olduklarına ait vesika vermeleri 
lAzıındır. Münakasaya iştirak edecekler yukarıda yaıılı vesikayı eksiltme günün
den •3• gün evveline kadar İnhisarlar Umum 11:üdürlüğil İnşaat Şubesine ibraz 
etnıeJeri 13zımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunun ve V nci maddede yazılı kanunl vesaik ve 
teminat parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarflar eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 1hımdır. (9441) ... 

Cinsi Miittan Muhammea % 7,5 Ekıiltme 
bedeli teminatı ıekll saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Çektirmeye kona--

nacak motör 1 adet 4200.- 315.- Açık Ek, H,30 

Matkap tezgAhı 1 • 480.- 36.- Pazarlık 15 
Zımpara taşı 

t<?z.giıhı 1 • 130.- 9 75 • 15,30 

1- Şartnamesi mucibince 22/IX/939 tarihinde talibi bulurunıyan 1 adet mo
Wr yeniden eksiltmeye ve yine şartnameleri mucibince yukarıda yazılı 2 ka1em 
malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

II- Tahmin! bedelleri, muvakkat teminatıarı, eksiltme saatleri hizalarında 

yazılıdır. 

nı- Ekslltme 22/Xl/939 Çarşamba &ünü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V- İsteklHerin eksiltme için tayin edilen gün ve ı::aatlerde % 7
1
5 güvenme 

paralarile birlikte mezk.ür komisyona gelmeleri UAn olunur. t.9215> 

Salılp ve neşriyatı idare eden Bafmuharrlri 
ETEM İZZET BENİCll 

Buıld1' yer: SON TELGRAF Matb._ 

ISTANBUL KAPRJ 
BlZANS SARA 

Jlio. 149 Yaran: M. SAMl KARAlLl!.ı. 

Padişahım, Evlerine Gidenler Çok Geçmeden 
Askerlerimizle Cünbüşe Başladılar 

- Ben en ziyade Rum milletine acı
yorum .. Temiz bir halk bu ..• Fakat; su 
İtalyanları görÜ)'or musun?. Onlar bu 
masum balkın bir türlü benliğini rahat 
bırakl!JlYOrlar ... 
- ........ . 
- Fazla vukuat yok ya?. 
- Hayır Padişahım ... Arzettiğimden 

gayri birşey yok ... 
- Kiliselerden çıkarılan1ara ne yol

da muamele ettiniz?. 

- Her birini serbestçe bıraktık, is-
tedikleri gibi hareket ettiler. 

- Nerelere &ittiler? 
- Jierkcs evlerine gitti. 

-E". 
- Padişahım, evlerine gidenler çok 

geçmeden askerlerimizle cünbüşe baş-
1adılar. 

- Çok alil ... 

- Türklerin hakkı bu .. İmparatora 
evvelce sulh teklifinde bulunduğumuz 
ıaıran dinlemem.işti. 

- ........ . 
- İmparatordan haber var Jlll? 
- Yok Padişahım. 
- Şehzade Orhandan? 

- Ondan da haberim yok Padjşahım. 
- Şehrin inzıba tı tamamlandı mı? 

- Evet Padişahını,.. 
- Öyle ise §ebre girelim. 

- ••••••ou 
Hazreti Fatih, şehre dahil olmak ü

zere harekete geçO. 

• •• 
Hazreti Fatih, yanlarında vüzera ve 

ricali devlet, ulemayı benam oldukları 
haJde Edimekapısından şehre dahil ol
muştu. 

Alayın önünde Osmanlı sancağını 

taşıyan bir sancaktar vardı. Padişah, 

büyük bir ihtişam ile Ayasofyaya doğ
ru ilerliyordu. 

SokakJarı dolduran muzaI!er Türk 
erleri, Padişahın alayına sa! bağlıya· 
r*: ~ ' 

- 1faşa1lah! Ma~alluh!. 

- Padişahın1 çok yaşa!. 
Diyerek bağırışıyorlardı. Avazeleri 

biıtün İstanbul a1akını adeta titreti -
yordu. 

Alayı hümayunu t~kil edenler al 
çutfadan sınnah hil'atlar giymişler, 

bn~tan başa silahlı on beş bin Türk 
askeri iilyrıca piyade olarak yürüyordu. 
Türk askerleri, mağrurdu. Şarki Roma 

PETROL NiZAM 
saç bakımı güzelliğin en 

birinci şartıdır. 

1939 senesi zarfında yalnız 
ZENİTH RADYO 

Bütün dünyada diğer 3 muh
telif fabrikanın satıruş oldu -
ğu radJ"Olardan fazla radyo 
satmıştır. 

6 ve 8 lambalı 
En son :model ZENİTH radyo

larını tecrübe ediniz. 
BAKER Mağazalarında her 

yerden müsait fiat ve şartlar-
la sa tılrnaktadır. • 

Sultanahmet 3 i.inci.i sulh hukuk hft
kimliğinden: 

Davacı İst. Nuruosmaniyede 57 No. 
da Zühtü Tekili avukat Ahmet Sabri 
İnhan tarafından İst. Sirkecide Musul 
otelinde eml!k kısmında komisyoncu 
Kadrinin karısı Fatma Suat aleyhine 
müddei Zühti.ıntin tamamı 108 hisse i-. 

tibarile 57 hlstcsine m t tasarrıf bııJun

duğu İst. Çarşambada Cebecibaşı ma
hallesi Me~ca ~ckağında eski ı yeni 13 
kapı No. lı hanenin şayi hfssesJni müd
deialeyh Fatma Suadin 80 lira alaca-
ğından dolayı 3/5/936 tarih ve 336/ 
1211 No. Jı ve 2407 haciz No. sı ile ve 

yine ayni icranın 336/1212 dosya ve 
2408 haciz No. tıilc haczolunmuş ve 
alacak tediye edilmiş olmasına rağ ... 
men haciz kaldırılmamış olduğundan 
mevzu haczin kaldırılmasına dair açı
lan fekki haciz davasının yapılmakta 

olan muhakemesinden müddelaleyha 
Fatma Suadin ikamctgiıhıııın meçhul 
elmasına binaen ilflnen arzuhal ve da
vetiye ve muameleli gıyap karan ve 
yemin davetiye•i tebliğ edildiği halde 
itiraz edilmemiş ve tayin edilen gün

lerde mahkemede hazır bulunmamış 

ve vekil dahi göndermemiş olduğun .. 
dan salitüzzikir gayrimenkul üzerine 
vazolunan haczin sebebi vaz'ı olan ala
cağın tediye olunduğu sabit olduğun
dan salifüzzikir dosyalar ile mevzu 

haczin fekkine ve bilcümle masarifin 
müddeialeyhaya aidiyetine kabili tem
yiz olmak üzere müddei vekilinin vi
cahında ve müddeialeyhanın gıyabın
da 10/10/939 tarhinde karar verilmiş 
olduğundan tarihi nandan itibaren (8) 
gün zarfında temyizi dava edilmediği 
takdirde hükmün kesbi kat'iyet ede
ceği ilanen tebliğ olunur. (939/485) 

imparatorluğunun Kostantan1ye şeh ... 
rine nihayet girmişti. 

Hazreti Fatih; Edirntkapısından ge
çer geçmez, kale dahiline ayak bastığı 
sırada elindeki kılıcı havaya kaldıra
rak, askerlerine bağırdı: 

- Gaz lcr; Cenabı Jlakka hamdol
sun!. Fatihi Kostantaniye oldunuz~. 

Su1tan ?ı.1ehmet, :;chre dahil oldukları 
zaman en evvel karşılarına çıkan ma
bet bu kapının biraz ilerisinde olan ve 
elyevm mahallinde !\<Iihrimah Sultan 
camii bulunan •Sen jorj> kilisesi idi. 
Bu kilise ahşap, köhne bir mabetti. Bu 
kilise Kanuni Sultan Süleyman zama
nında kerimeleri ?.1:ihrimah Sultan ta
rafından Rumlardan mübayaa oluna
rak fetih gününü ve Türk askerinin şeh
re girdiği tarihi hatırlatacak bir §C -

kilde bir mabet inşa edildi. Bu camiin 
mimarı Koca Sinandır. 

Sultan Mehmet, şehrin merkezine 
doğru ilerliyordu. Etrafta ve sokak -
!arda birçok heykeller vardı. Heykel
lerle müzeyyen ıt:Forom> denilen bü
yük meydanları geçti ve nihayet Aya
sofya m"ydanına geldi. 

Padişah; Aya sof ya önüne gelince a
tından indi ve majyetlerinde bulunan 
kumandanlar ve rical de atlarından 

indiler. 
Ayaso!yaya iltica edenlerden kirpse

cikler kalmamıştı. Knracı cenk akıncı
ları Ayasofyayı boşaltmışlardı. 

Azablar da (1) bütün şehri bucak, · 
bucak dolaşarak ortada ne var ne yok 
temjzlemişlerdi. Askerjn yağması de
vaın ediyordu. Padiş::ıh emrile yağma 

(1) Azab a~keri Türk ordusunun pi.ş
iarları demektir. Bunların bir sınıfı 

mahsusu idi. 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Ayşe Belkise borçlu ölü Mehmet Halidin haczedilen Kadıköyünde Sah

rayı Cedid mahallesin.in Koz yatağı sokağında eski 25, 26, 27, 32, 33 yeni 
38, 40, 38, 40 kapı No. lu bir tarafı Maliye Nazırı esbakı Reşat Paşanın maa 
köşk bağı ve bazen Şera!ettin bağı ve bir tarafı keza Şera!ettin ve kasap 
1\1'.abmut ve saire bağı bazen Gazi Asker Ahmedin maa köşk bağı, bir tara
fı milceddcden küşat olunan Hilmi Paşa tesmiye olunan tarik, tara!ı rabii 
Koz yatağı caddesiyle mahdut tamamına 10330 lira kıymet takdir edilen 
20160 metre murabbaı miktara mühdi sani mülk zemini arazii milliyeden 
tasarru! kanununun neşrinden evvel mahdut maa müştemilatı köşk ve bağın 
4 de 3 hissesi 2004 sayılı kanun hüktimlerine tevfikan satılarak paraya çev
ritmesine karar verilmi§tir. 

Gayri menkulün vaziyeti hazırası: Halen Kozyatağı sokağında 36 taj 
No. sını taşıyan cephesi kısmen dıvar ve kısmen de dıvar üzerine demir 
parmaklıklı olup çift kanatlı demir parmaklıklı kapıdan girilir. ?ı.'letruk bir 
bahçe içinde ev sağ taraf hududunda tek katb ktırgir tek katlı selfımlık 

dairesiyle ittisalinde ilaveten yapılmışyine kfirgir tek katlı bir kısım mev
cuttur. 

Sel&mJık ve ittisal;ndeki tek kata ilavenin evsafı: Demir parmaklıkla ay
rılmış kuyu ve kümesi ve metruk çiçekliği havi ufak bir bahçeden girilir. Ze
mini kısmen çimento döşeli bir avlu üzerinde zemini toprak ve sıvası na ta
mam bir oda ve karşısında bir oda, bir helA, bir kömürlük ve bir soyunma ma
hallini havi ve zemini mermer tek kurnalı bir hamam ve camek~n kapılı ze
minj kısmen nıermer kırık malta döşeli adi ve alatranga ocaklı bir mutfak 
mevcuttur. 

İşbu kısım harap bir halde olup tavanı kaplamasızdır. 
Mezkür taslıktan ittisahndeki se13mlık kısmına girilir. 
Sel3mlık kısmı: 

Cephesi camekanlı ve zemini renkli karO!:ıiınan döşeli bir salon üzerin
de oymalı mermerden mamul sersebil ile yine sabit mermer iki adet karşı
lıklı büro mevcuttur. 

Bir sofa üzerinde dört oda, bir sandık odası, bir beHl ve zemini karosi-
man dt)§eli bir taşlıktan ibaret olup odalardan birinin tavanı işlemeli ve 
camckıln kubbeli şark tarzı mimarisinde YC mermer şömineyi havi bir od:ı mev
cuttur . 

lşbu kısım kapıları kısmen catnekilnlı ye bf'yaz yağlı boyalı 1avanlaı·ı 
nakk:ışh olap halen tamire muhtaç bir haldedir. 

Mezkt1r bahçenin 36/1 taj No. sol tarafında zemin kat k5.rgir, üstü ah
şap, zemmi çimento bir taşlık üı.erinde üç oda, bir kiler, bir hcl!\, bir mut
fak mevcuttur. 

Birinci kat: Bir salon üzerinde üç Qda, bir hel~. 
Çatı katı: Bir sora üzerinde iki ~atı odası mevcuttur. 

Evsafı umumiyesf: İŞ.bu gayri menkulün birinci katı ve tatı katları bal
konlu olup zemin kat pencereleri harap kafcslidiı-. Ve önünde zemin kata 
muttnsıl el tulumbası ()levcuttur. 

Bahçe: Cephe sağ ,,.e sol hudutları kfırgir dıvnrla çevrilmiş ve arka 
hududu tel örgü ile tahdit edilmiş araları kısa kirgir dıvar üzerine tel ö
rülü üç kısımdan ibaret bahçe milhalli o1up iJıı:.I p:ı.rçi'.lnın sol taraflarında 

karşılıklı iki ahır binası mevcuttur. 
Üçüncü kı~ım bahçe: Eskiden bağ iken halen ku;:mı azamisi armut, ce

viz, incir, erik ve saire meyva ağaçları mevcuttur. 
İkinci kısım b~cede karşılıklı k3rgir tek kat ahır vC' odaları havi iki 

bina olup sağ: taraf hududunda metruk bir mutf3k mahalli He pervanesi 
düşük alametrolu bir kuyu ve havuz ile Malta eriği, erik ve saire meyva 
ağaçları vardır. 

Birinci kısım bahçe: Çam, mazı, fıstık, ıhlamur ve bir çok süs ağaçlan 
mevcut olduğu gibi büyük ve ortası çimentodan mamul kamcriyeli bir ha
vuz ile selftmlık kısmı önünde mermerden mamul kilçük bir havuz ve dahi
linde üstü taraçalı yine çimento ile y9ptırılmış Oç tarafı tel kaplı tavuk kü

mesi pervanesiz ala metro mevcuttur. 
Sahası: Tamamı 20160 metre murabbaı olup bundan 137 metre murab

baı sokak üzerindeki bina ve 460 metre murabbaı seıamlıkhr. İttisalinde 
natamam ve metruk HAve ve 252 metre murabbaı karşılıklı iki ahır, müte
bakisi bahçe arazisinden ibarettir. 

ı - İşbu aayri menkulün arttırma şartnamesi 7 /11/1939 tarihinden iti
baren 939/248 No. ne tlsküdar icra dairesinin muayyen numarasında her
kesin &örebilmesi için açıktır. h~nda yazılı olanlardan faz.la malömat al
mak istiyenler, işbu sartnameye ve 939/248 dosya numarasiyle memuriyeti
mlze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya istir3.k için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nispe-
tinde pey veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

(Madde 124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa

hiplerinin gayri menJsul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve ma:;ral-ı dair 
olan iddialarını işbu iliin tarihinden itibaren yinnt gün içinde evr.:1kı 1~1üs

bitelcriyle birlikte memuriyetüoize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hal(
lan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 

kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 

üç gün, üç gece devaın edecekti. 
Eğer, imparator Kostantin Padişahın 

sulh tekliti üzerine şehri teslim eyle
miş olsaydı hiç şüphe yok ki, yağma 
olmıyacaktı. 

Sultan Mehmet, şehre girdiği zaman 
civar mahalliıtta asker birer ev işgal 
ederek yağJnaya bir dereceye kadar ni
hayet vermiş bulunuyordu. 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze koııtP~
melerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhaiaza ettiğiııl 
şahit olacaksınız. 

CAPAMARKA 
Mercimek, bezelya, nohut ve sair hububat sebze ve çorbtJ;l 

komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dıl 

ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha QOk takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de Jıl 1 

zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkall• 
rınızdan 50 gramlık bir komprime 9, 100 gramlık bir koırıprr 
meyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 19J. 

Sinir ağrıları, Baygınlık, Çarpıntı, Baş döJI' 
mesi, Uykusuzluk ve sinirden ileri geleli 

1 bütün rahatsızlıkları dindirir. 

okumuş \"e lüzumlu malUmatı alınış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 7.12,939 tarihinde perşembe günü S. 15 e kadar üsJ<üd•' 
icra memurluğunda 3 defa bağırıldıktan sonra ençok artırana ihale edilir. A11 
artırma bedeli muhammen kıymetinin % 75 ini bulmaz ve satış lstiyenin alaca~ 
na rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri JTl~~~ 
kul ile temin edilmiş alacaklarının- mecrnuundan faz.laya çıkmazsa en ~ 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edil• 
22/12/1939 tarihinde cuma günü saat 15 e kadar Üsküdar icra ınemurıuf.1 

odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan d.Jğer sW' 
caklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faz.li' 
ya çıkmak şartiyle en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edi1' 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihaleolunan kimse derhal veya verile~ 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendjslııden e'l/1/t 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almıya raıl rr 
lursa ona, razı o1ma.z veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artır"' 
maya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ge' 
çen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıcJ 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde )33) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu :ferağ harcıJJ1 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı vermiye mecbur"' 
dur. rııüterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delliiliye resminden nıütt" 
vellit belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi a1ıcıya ait olmayıp at' 
tırma bedelinden tenzil olunur. İşbu ga:yri menkul yukarıda gösterilen ta"' 
rihte Üsküdar icra memurluğu odasında işbu Hiin ve gösterilen artır111' 
şartnamesi dairesinde satılacağı llftn olunur. (22055) 

Çünkü ortada yağma edilecek şey 
kalmamıştı. ?.'labetıerdc bulunanlarla, 
resmi binalar ve buna müteallik eşya 
emripadişahl üzerine Osmanlı impara
torunun şahsına ajtti. Diğer şeyler de 
askerin şehre girmesile tamamlanmıştı. 

- Görüştüm efendim görüştüm. Müsbet bir 
netice alrnıya çalışacaklarını vadettiler. Fakat, bil
mem amma biraz da zor gibi gözüküyor. Her hal
de bendeniz azami ısrarı yapacağım. 

- Bilmem ki, o biraz aksidir. 
Dedi ve devam ett:i 
- Kendisile tanışmıyorsunuz değil mi': 
- Hayır. 

- Acaba, bunu vesile ederek gelmeırıet 
Fatih Sultan Mehmet; Ayasotyaya 

girdi. Cam parçalarından yapılmıs mo
zaikleri tetkike başladı. Padişah; rum
ca ve lAtince mükemmel bildiği için 
Ayasofyada bulunan yazıları okuyor
du. Padişahın yanında bulunan vüze
ranın ekserisi de rumca v.e lfltince bi
liyorlardı. 

Ayasofyada mezhebi Nesaraya ait 
tablolar havvariyon ile Hazreti Mer-

'' yem ve Mesihi tasvir eden levhalar Pa-
dişahın nazarı dikkatlerini celbetmiştl. 
Bu, mozaikler ve levhalar cidden bi
rer eseri san'at idi. 

Padişah, mabedin galerilerini ve ye-
raltındaki kemerlerini gözden geçirdi. 
Kubbeden aşağı in~rken bir neferin -
k;ymettar taşlardan birini söktüğünü 
gördü. Derhal durarak: 
-· Ne yapıyorsun?. 
- ........ . 
- Ben, size böyle mi em~r vermiştim~ 
-·ı ..... .. 
- Resmi binalarla, mabetlere ~it o-

lan eşyanın devlete att olduğunu irade 
etmedim mi? 

(Devamı var) 

Dedi. 

- Çdk meşgul müsünüz?. 

- Hayır sizi dinlerniye amadeyim-
- Yarın akşam yemeğini bizde yer misiniz? 
Sesi derhal açıldı, gürleşti, yüzü güldü: 

- Minnetle. Emredersiniz .. Çok iyi bir vesile 

olur-. 
Diye sevincinden ne söyliyeceğini şaşırdı. Fa

kat, ben ilfıve ettim: 
- Yalnız bununla beraber 'bir noktayı rica 

edeceğim. 

Zaten kendisinin. böye bir tekilfime can ata
cağı malt'.ın1. Benim için asıl mesele, davetin asıl 

;;chbi bu kısımdı. Buna da: 
- Hay hay. Rica ederim efendim. Bendeniz 

yalnız bunu değil, bütün emirlerinizi ifaya ama
deyim. 

Cevabını verdi. 
- Dahiliye Nazırı beyin de bu yemekte bu • 

!unmusını rica ediyorum. 
Dedim. Bir saniye di\iündü. 
- Rıdvan Beyi de istiyorsunuz. 
Diye, kendf kendine söylendi. Sonra: 

yapmasın? Tuhaf tuhaıf itiyat.lan vardır. 

Şimdiye !kadar ilk defa Hayati ıBeyi bıı ur 
mütereddit görüyordum. 

- Fakat, siz isterseniz gelir
Dedim. 
- Vadetm;yeyirn. Fakat, çalışayım· 
- Yo. Çalışmak olmaz. Ben gelmesini isti 

yorum. 
- Fakat, ya gelmemezlik ederse o zaman 

emrinizi yerine getirememiş olacağım! 
Vaziyete bakt~m: Nazik. Kadınlık tarafıır.ı 

muhavere üzerinde tamamiJe harekete getir 
lazımdı. 

- Sonra. Gücenirim size~ 

Dedim. 
- Yapayım. 

- Tabii değil mi 
- Aman hanımefendiciğim, sonra benden 

halim ne olur? 

,, 

- E ne yapayım?. Sizden bir defacık ehe0' 
miyetsiz bir şey istiyorum. Onu da yapmıyors~• 

Hayati Bey düşünmiye başadı. 
• (Devamı vaf J 


