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Bu Sabah Bir Radyo Muharebesi Oldu 
Almanlar, ingilterenin Her Tarafını Mayinle Saracaklarını 

ilan Ettiler, Holanda Vapurları · İngilteroeye Gidemiyor 
Bir Fransız torpitosu iki Alman 

tahtelbahirini batırdı 

Selda 1'1r mayin dmiıe \ırala Jı1or, saida marlnl tutan baloalar 

Gene 
Balkan 
Bloku 
Romanya'uın tebliğ; , 

Bulgar Başvekilinin 
nutku Blok fikri kar• 
§ısıuda nuıl telif im
kanını kazanacak? İşte 
asıl dava budur • . . 

llıtarat Ballı:an bloku leşlı:lll hakkın· 
~ Uertye IÜrdiiflJmü• nolr.lal nazar

"da ve ba noll taJ nazarın istinat et
~tı lahlll ve fllı:lrlerde ne dereceye 
ldar haklı oJdufumuzu l'tinün b;'i.dl

ltlert ken dillilnde.o izah eylemektedir. 
~''leyin başında, Balkanların Avrupa 
~"'hı ve bu harbin llı:llsap edeceii in· 
lşaı safhaları karşısında. müksanlt, 

llı it &lebll ve yekpare bir varlık le)kll 
:bneıerl icap etmektedir. Bu yekpare 

lok ancak b itaraf ve balkanlardaki 
'1llh ve müvuenetl kayıtsız ve prLsız 
"'ıidaraa eden bir birlik malılyelinde 
;r:bUJr. Bunun lçln de Yucoslavya, 
't ··trıanya, Yu.nanist.an, Bul&"arbita.n "Ve 

ll>klyerun lam b ir l lklr ,.. gaye vah· 
«tıı elrafuula loplanmaları ıarttır. 
~İlıalde ve Balkan devlellerl lnflra l 
.:inde kalmalı:la devam e llllı:lerl lalı:-

de Ballı:anlardakl sulh ve lstllı:rara 
'-Ilı bir emnlyelle baflanmanın, huaur 
!!_ •likün ile lslllı:ball lıeklemenin im· 
;- :r."wr. ita talı:dlnle denm!ı 
ı. enılife ve devamlı bir 
~hkkU& böthn Balkanlılar için idel 
""-ıuue girip s-ldeceil g ibi uman aa
~ harici niiluz!arın ve rekabetlerin 

1:1;üne ceçilm"I d e mümkün olnuya
'-klll', Zorluk, dün de lşa rel etllt imla 
~bJ Buıcarislaıun tuttuf u hattı hare
~lııden s-elmek led lr . Solya. dUekle· 
\.. d, n vaz.ıeçmJyor ve &eçm edikçe de 
•lla ». . raı blok teşekkül ed emiyor. Bo 

11 
'D!ittstakt fııablUimiiin en yeni blı' v~-
kası Buırar Başvelr.ll ln in düknku be· 

)aııatıdır. Köseivanof b u beyana.tındol 
Co)t • 
lı senıpaUkllr. Unıunğyel lllbarUeı 

f utraı-sıtanın BaJkan sulhunu muhıı .. 
ı::;.Ya Ülın bulunduğunu lebarüz et 
bls ek_le ve bilhassa Tiırklye • Tuna
ı. laıı • Bulgaristan hudullarmdakl 
•I •h ı.ı~ ltımatsalık ve f Üphe S"lbl va-
YeUerı lıale7e yarar bJr hareke& ol

(Devamı 3 ünt ü sahifede> 

Almanlar mıknatıslr 
mayin kullanıyor 

Bu sabah, Londranın B. B. C rad
yosu saat 11 de ingilizce neşri -
yat yapar ve İnıgiliz Maliye Na
zın Con Sirnonun avımı kamara
sına verdiği takririnin suretini 
bll'chrirken, Berlin radyosu birden-

bire araya girerek, Almanyanın 
harp sahalannda olduğu gibi ilk
tısadi ve mali sahada da kuvvetli 
olduğunu söyledikten sonra: cM:ll! 
ifüis tehlikesine Almanya değH, 

(Devamı S üncü sahifede) 

Ölen kadının hüviyeti 
el' an anlaşılmadı 

Fatihte bir kadının ö'.ümüne sebep olan doktor 
Orhan'ın gayri mevkuf olarak muhakemesinin 

devamına karar verildi 
Evvelki gün Fatihte ihtiyar bir 

kadını otomobili ile çiğneyip ölü
müne sebep olan doktorun muha
kemesine cürmü meşhut kanunu 
alrkfunıına göre dün akşam asliye 
4 üncü cezada ba>ı!anmıştır. 

Polis raporlarında sadece •dok-

tor, eycratör Orhan• cümlesile 
bildirilen bu kaza failinin hüvi -
yeti, dün bazı iltibaslara yol aç· 
mış ve dünkü gazetc:erden bazı
ları dokloru •operatör Orhan Abdi. 
diye kaydetmişlerdjd'. 

(Devamı 3 üncü sabllede) , ~ __ , 
1 BiRiNCiKANUN 

Yeni tefrika/arımız ve yeni 
yazılarımız başlıyor 

1 Bar Çiçekleri 
2 Akdenizde Türk Denizcileri 
3 Hamidiye Kahramanı 

Bu üç mühim tefrikadan başka "u muharrirlerin 
yazılarını daima bulacaksınız : 
Etem İzzet BENİCE Ziya Şakir 
Ahmet Şükrü ESMER İskender Fahreddin 
Necip Fazıl KISAKÜREK Osman Cemal KAYGILI 
Selimi İzzet SEDES Bürhan Cevat . 
Senih Muammer ALATUR Rahmi Yağız 
Rept Feyzi Ali Kemal SUNMAN 
Ahmet Rauf l M. Sami KARAYEL 

SON TELGRAF ay başından itibareD, yeni tefrika
ları ve yazılarile, aylardanheri hazırladığı kı"lık neş•J 
riyat programına ba§la~tadır. . ) ' - -

Atatürk'ün 
Ankaraya ilk 

ayak bastığı gün 

Vapurlar otuz altı saatten beri 
Karadeııize açılamıyorlar 

Ebedi Şefimiz Atatürkün hüku-
met merkezi:miz Ankaraya: ilk ayak ı • s S 0 1 1 k d 
bas1ık1ar.ın':? yıldönümüne t~<l.üi zmırvapnru amsun ve ~n0uyo cu arını çı arama ı 
eden onumüzdeki ayın 27 ıncı gu- • 

0 
-

nü Ankarada spor tezahüratı ile Samsunda çıkmak ıstıyen iki yolcu bog"' uldu 
kutlulanacaktır. 

Her sene yalnız hükumet mer- __ _ _ _ _ ~ 

kezimizde yapılan bu spor teza - Birkaç gündenberi Karadenizde ~ 
hüratının bu yıJ İstanbulda ve di- devam eden fıııtınanın şiddeti11i 
~er şehirlerde de icrası karadaş- gittikçe arttırdığı liman reisliğine 
tınlmıştır. Yakında bir program bildirilmiştir. ı 
hazırlanaca'ktır. Bu yüzıden hemen bü!ün gemi-

Cumhurreisimiz 
Alman elçisini 

kabul ettiler 
Cumhur reisimiz İsmet İnönü 

dün Ankarada Almanya hükume
tinin Türkiye sefiri Fon Papen'i 
kabul buyıı,rmuştur. 

Bu müJakatta Hariciye Vekili
miz B. Şükrü Saracoğlu da hazır 
bulunmuş ve Fon Pa:pen; Hfüere 
yapı.lan suik.as<l dolayLSile Reisi· 
cumhurlDDIDl tarafından Berlin 
büyük elçimiz vasıtasile izhar o
lunan aJaka<la~ dolayı, Alınan 
devlel reısinin teşekkiiı'lerini ve 
dOııtluk ~iıterini ibJağa memur ol
duğunu söylemiştir. 

Dün Hariciye Veltilimiz B. Şük
rü Saracoğlu tarafından Fon Pa· 
pen şerefine Ankarada Anadolu 
kulübünde bir ziyafet verHmiştir. ı 
Zi"'afete VekHlerimiz de iştirak 
Ltmİıjtir, 

Çiçek borsası 
bugün açıldı 

f;ehrimizde çiçek satışlarını bir 
nizam altına sokmak maksadile 
bu sabah brr çiçek borsası açıl -
mıştır. 
Şişhane karakolunda cadde üze

rinde bulunan büyük bir bah -
çeıde tesis olunan bu çiçek mezat 
mahallinde her hafta perşembe, 
pazartesi ve cumar:tesi günleri 
çiçek mezatları yapılacaktır. 

Nevyork sergisi komiseri 
Ankara 23 (Telefonla) - Nev· 1 

york serg.siıMı. organizatörü ve 1 
umumi komiseri M. Grovcr Walen 
yanındaki zevat ile birlikte bura- 1 

ya ge;miş' ir. Kendisi evvelce Nev
york polis müdürü idi. 

Gregor Walen hemen bütün 
Avrupa ve Balkan merkezlerini 
dolaştıktan sonra Ankaarya gel· 
miştir. Sergi müddeti bir st'Ile da
ha uza'lı.kLğı için Türk pavyonu
nun da o vakte kadar muhafazası 
hususunda hükıimetimizle görüş· 
rnelerde buluna<:aktır. 

1 Ki SACA 1 
Evham!. 

iam.aıı Habib bir lı:llabın yanlışlarını 
sardı. Blrçoklan da lı:endlslnlJı yaııl•t· 
larını orla1a dökıü.Jer. 

«Toptan cevap> .• diye ya.zdıfı m-aka
Je Ue üstad. muarız ve münekklUerlne 
cevap verdJkten sonra bir kahrama.n 
ve muzaffer edası ile yere sexdii lne 
zabip olduto hasımlarına şöyle tepeden 
tırnafa bir bakıyor, bakıyor da: 

- Yarabbi klmlerlt utraşıyorm!. 

DJyerek makalesini bitiriyor ve ak· 
siacda .. bc.k.lerceslne elki.rı um_umi.Jeye
başmı çeviriyor ! 

Blz.im mabut arkadaşa. bu kanaaUmi 
söyledim de: 

- İsmail Ba.blb, lı:cııdlsiııl yerini 
bulamamış bir dabl zanneder .. 

Dedikten sonra devam e lti: 
- Yarabbi kimlerle ufraşışoruı.?. 

deyişindeki b ltabtn maverasındakl ie· 
hayyül de menşelni bu evhamdan aı ... 
mu;tır, muhakkak!. • • 

ler limanlara illiraya rnerbur kal
rn>Şlardır. İzmir vapuru da bir gün 
teehhfo·Je Trabzondan limanımıza 
gelebilmiştir. Vapur yolda büyük 
teltlikelcr geçir~tir· Bu geminin 
Samsuna yolru çıkarması rneno -
lunmt1ş ve çifte demir atılarak 
24 saat limanda bc'klenmiş!k De
nizin yine düzelmediği görülünte 
de Sinoba uğranmadan İnebolddan 
Boğaza gelinmiş.tir. 

İımıir vapurunun samsundakr 
bekleyişi esnasında iki yzylru mo· 
törle şehre çıkmak istemişlerse de ~ 

vapurdan motörc geçerken denize Yafmurda. köp rllnün hali 
düşüp azgın dalgalar arasında kay- - ·-------- ------------ ----· 
bolarak boğulmuşlardır. r,---------------------. 

Gemideki Samsun ve Sinop yoi• I "I k d d ı 
cuları bugün ·limanımızdan hare- uene a ın yüzün en 
ket elmdle olan Tarı vapurcı ile 
yerlerine gönderilmektedirler. 

Ekseri Samsun, Zonguldl?k ve B • d k d 
~~~rt~~~~1~%,~~1!~;~,:0hınu. ıra am ar a aşının 

(Dev:"'ı 3 ÜD•Ü sablfede) . karnını deşti 

Köse lvanof'un 
beyanatı ve Yaralı, ümitsiz ~ir halde Cerrah-

Rumen gazeteleri paşa hastahanesıne kaldırıl~ 3 :ü:
1~~iıdı 

Hiç bir toprak fedakar- ÇERÇEVE 
lığı yapılamaz, diyorlar - - - Aksiyon Serisinden: 
Bükreş 23 (Hususi) - Gazete

ler, Bu':gar Baivekili Köseivanofun 
Yunan gazetecilerine vuku bulan 
beyanatını> tebarüz ettiriyorlar. 
Bulgar Başvekili bu beyanatında, 
Bulgaristanın Ddbricadan vaz geç

Maarif meselemiz 
-8-

AllLAK VE DİSİPLİN 

mediğini, Fakat bu küçük istek - Meklep lı:llapJarındaki, baslllJı baslli, keleşin lı:eleşl lisan yanuş1annaan 
!erinin sulh yollarile h3'llooilme- başka bir dava1a aklı ermlyen kol ii DlyeUI lı ucumcular, teşhisi utruuda bulua 
sini arzu ettiğini söylemiştir. bp llm lnl seferber edecek kadar lirlft ve ehemmiyeUi arazlar sahibi bir v ücut 

Gazete:ler, beyanatı ka)-rletmek- üs lllnde. b lr küçük sivilce ele Keçtrml.ş, yaycarayı basmakta. Bu ıpnh kalem lrr, 
le beraber1 Romayanın kendi top- acabıı yalnız talebenin ahlikı davası Uz erlnde ne buyurur? 
raklarının bütii.'llüi(ü hakk :ıııda ~tulekiimll insan tipi bir flloaofu, surun (klor) yla (sudyom) u c'bl iki esa-tı 
CV\'e~ce mükerreren ilan ettiği unsura ayırsak şunları ıörürds: Dünya &"örü. il. ahlik tclfıkkJsJ! 
~bi herhangi bir fedakarlık1a bu- 1 Cemlyel k i çeklrdctı insan, insan kl çeklrdeil ruhıur, bu ikı unsurdan lbarrL 
}una.cağının zamıncdilmemcsini kat.. B u unsurlardan yalnız bir ianesile ne cemJye& vardır, ne de mü~ek~mu Jnsan! 
iyyen tebarüz ettirmektedirler. Bele ikisinin birden mutlak ekslkUfl, yamyamlarda bile tasavvur edilen1t-1. 

Doğudaki 
zelzele 

kurbanları 

Ölülerin daha fazla ol
masından korkuluyor 
Dün meıııleketlrn i2İ>f!< muht~f 

yerlerinde ve ı>u meyanda Bay
burt, Rize, Sıvas ve Giresun, Ter
can ve Trah zonda zelzele olmuş· 
tur. Yer sarsmt151 J:ıu ralarda za
rarsız geçmiştir. Fakat Erzincan 
vHiıyetine tabi Tercan kazasında 
6 köy ve 2 nahiye tamamoıı. harap 
olmuştur. 

Alınan mıtlumata ııöre şiddetli 
.sarsınWa-r bfila devam etmekte -
d ir. Maddi zarar mühimdir. Ölen
.Jerin ve yaralananlann kat'i ınik· 
tarı henüz maıliım değildir. Bu me
yanda .Ma.ııas nahiyes>ııde 6 kişi 
ölmüş\oür. İki yaşında bir çocuk ta 
ölüler arasındadır. Aynca üç kişi 
de enkaz altında kalmıştır. 
Kızılay ve Erzinean valisi hemen 

felaketzedelerin imdadına koş -- • 
muş_lerdır. 

Sadece insan olmak haysiyeti, hiç drill,se bir sezi , bir in -iyak haliade bu iki 
ihtiyacı lesbite lıiifl. 

Şimdi birdenbire m W}&.bbas iablomıu :r.a dönelJm.. İlk mektebin Uk sınıfına 
cirmek iein asgari yaş olan 7 ya.şile, }' iilr.Gek tabsll çaj:ındakl 20 yaş arıll'ı ı nda bu
lunan Tiirk i'()Cu tuna ba.Jı:m ıı. ? Bo cocui un &ırtmdakl a.hlik baskbı, ı.ayıfhl·a 

zaydhya clgara ki.iıdı kadar IDodmitUıt . Bilılç i.ek na.ur, facl:ıyı bir hamJrde 
perceveler . 

Clpra boyundaki yumurcaim elile.m önünde iftiharla dudatına yerl'"ttirdigi 

cl&araclau, bıyıkları !erler terıem .. eeblnde lafıdJiı ••!ah pluya kadar, Tu rk 
cocutwıu saran ahllk Wı üzerinde be11deıı vesika istem eyin! Bir milyon tane 
sayanm. 

Bu bmusıa, dojrodan dofru1a maarif elbuına yükHyebllccefimlz b ir kaba
bal yok. Bütün bir eeml1el 4Ja""51 lıarşısındayız. 

Teulsu bir fllı:lr Ye ahlak bülünU lsl1nıi lerblye temeline dayab Türk a i
Jes:I, Tanzlmatta.nberl, laynafne alAkumT A'Jlflstll:n ve ona Teni bil" k'sJ'nak tt1'11ta 
edemlyen :mm !esirler allında l&l"Sılmıf ve ı;ocutwıa tahalı:küm lı:udrelln l ka)
betmlştir. Ahli k: mevsuunda, aHe1e ,röre mektebin, ve mektebe cöre ailenin ta .. 
mamJıyaea.Jı çocuk, • lmdl iki cepheden de ba.şıbot cezlyor .Bir cemiyette mr•
teple a ile arasındak.1 lttltak bozulunca, i t ler dumıuıdJr. 

Eier ıa1emiz, eski atıe tipini 1 enlslte deflştlrmekse, o uman ahlik borcunu 
dof rudan dotruya reJJm ve mektep yök:lenecekttr. Bu takdirde rejim ve mektep. 
kafasında yekpare bir bil.tün halinde ta-:ıyacatı .ahli k telilkisın ln zehJ:rdtn acı 

disiplinini latblkle saniye i:eellı:mly.cek. 

Evden, mektepten. c;okalltan, slnema6 an, r aze teden. n n da.n, b undan ayrı 
ıe.Jrler aJluıda lıalan ıoerlşan . Türlı: ço<uiuna acıyalım! 

r.ıaarlf clhazımız.a. döşen en ace le bor("lardan 1'lrl, ~utün bo ali k.&Jan Jı~p 
edip m ekteplere mahsus kocaman bir ahtik ve dhlplln Dizamnamesl vücude cr- 
ttrmek, mualJJ'mJuinl bu nb.amnamenin ruhu etralmda telkin v e terblyrye mf"
mur etmek, bu S1l1eile ahlik tdikklsini 61 çüJ~tlrmemlş olan Türk lnhlibının 
bu cephesini tamamlamıya doi'ru i11r: ad ımı -.tmakhr. B1ll'un için de maarif cilu
Eımın , 'şark ve l'&rP mahsubu l(ind e bir a.hl i k teliktlsJne varması şart. 

&d: ' 
Yeni bir tekevvün davumın bat hamlesi, bütün telkin, tebllf ve ceza va-.u 

taJa.rllf', ahli k telilklsln l bUJUrJa!4t.lrmaktır. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 



GAZETECİLER OLMASA 

İŞLER DtZELECEK 

\'akWe. llaşim Paşa lsmlade bir 
aa..u-if nazın V&rDWi!• l\olakaDU De'l.A· 
re~~~~_,.. 

başlaıımşt Bir .rıı. lı:e,,.islne ııormııt

lar: 
- Na.eni, Paşa, q:ıerln.iz çok ıallba?. 

'l'oruluyo~un.._ 

Naur1 alnından terleri silerek. cevap 
verm.J.t: 

- Sormayın elendim: faka!,•• melı:
Wpler olmasa, nezareti ~üJ rlbi hhre 
ederim ya... 

Bu ~efer de, şu sa:ıeteeller olmasa, 
mektep işleri. ı::iil ılbl ld&re •dilecek 
l'aliba..-

K.lm.se aJmm••m, maJ.Om 7a, bll a:ll
tunlarda ~in !f.akasmdayıı! 

DIARETUA.'-"E DEGİLSE 

FAHRİ İŞ LAZDI 

Seliimi İzzet . on ,.azdığı bir fıkrada, 
1ö1Ie diyor: 

..BeledJye bir lmareUıanc değildlr.» 

Bu satırları olı:uyaıı bir ıu.rıım, ba
na yolladığı melı:ı.bunda dJyor lı:I: 

c~Iademkl beledi.ye bir imarethane 
deiil. o halde muhterem şehir meclisi 
azasının toplanhlara haksız huzur ver
meltrl liıım l'Clmez mtT.> 

Ben, bu mektubun ne demek oldu
ğunu pek anltyamadım. T~fsir ede -
eeldere tlmdlden leııeklr.ürlerimi bUıll
rtrım, 

BASTALARDOZA YAZIK 

DEGİL lIİ YADU?. 

Bizleri belediJ'embde lemsU eden 
pym şehir meclisi azasından blr dok
tor ce~n sün fÖYle şikbet ettl: 

- Belediye hastaııelerl, lecrübe tah
tasına dôndil. Ünivers.Ue hocaları ve 
&alebeler, bW"ada ta&blbl 1apı7or .. 

Bastalarım.ız rahatsız oluyor.» 
Bu iddia karşısında, şehir meclbl ne 

karar "t"erdl, ne yaptı. bilmiyorum.. 
Fakat. ben olsa.ydım, şu teklifi ya

pardım: 

- Beıedı,o., -nelerinde bafkalan 
l&n.fmdan hasla seyri 25 lı:oruş, ma
~enesl üç ıın., amellJ' .. ı 50 !in., k.on
sültaııyon 100 lira, talebe için lecrübe 
300 lira .•• 

Bu teı.ılf kabul edilse, beledifeJ'e 
az mı varidat tembı edUmlş olur?. 

ELÇİYE ZEVAL 

OLMAZ, DERLER-

ArkadaşlDllz Te dostumuz Na.el Sa
dııllah, arlı:adaşınm ve dostunun S&
l&ınl İz'let Sedesbı bir 7azısmı elioe al· 
mış, epe:rcıe iğneliyor. 

Selimi İnet bu yazıyı okumuş .. Fık
nsmda esas fikrinin deiiştlrilmlş bu
lundutwıu cörmüş.. Bunan lcln bir 
miktar sinirlendiği r.nlaşılıyor<lu. 

Kendisine şöyle dedik: 
- Cevap ver_ 

- Delmez.. 
- Biz cevap verelim.. 
- Ha, ö7le ise, söyle ona ki, 7an .. 

sının cİşin şakası» olan başhiını do .. 
fiştirsln ve cİşln kakas1» yapsuıt 

ElçJye aeva.l elmazt 

GARP CEPHESİNİN 

RESMİ TEBLİGLERİ 

Paris ve Berllnln son verdiği harp 
lebllilerl ıuniardır: 

cGece siD<b.eUe ceçm\oıılr. K&J'd& 
$3.Y&n hlçbJr şe7 yoktur, Her taraf~ 
lipali.pa kar yafmaktadır. Dereler taş
m.v,1 nehirler çatlamaktadır. Bazı yer
lerde ıökyilı:ü kar~ alçak bulutlarla 
örtülüdür. Derta sükün içinde, llerl 
ballarda bazı harekeller s..UIJ'or? 
Bunlar klmlerdlrT Keşif kollan .• • 

AHMED B.AlJF 

iiiiiiiiiiii!!!!!i 

Bir zevce, bir 
bekçi katili 

İstanbul 1 lnel Aiırceza muhake -
mesJnde dün 1.kl elna7~t davası nett .. 
celendlrilmJştir: 

1-Iakerni 
döven oyuncu 

Mec·diye 
ha·stanesi 

Bazı Villaların istimlaki 
lazım geliyor 

Mecidiye köyünde yapılacak ye
ıııi şehir hastanesi etrafında faa
liyetle çalışmalar devam etmekte
dir. 

1 Bu münasebetle Mecidiye kö • 
yünün en mutena yerinde bulunan 
14 villa ve köşkün iıslimltıki de 
takarrür etmiştir. 

Fakat öğrendiğimize göre, bu 
köşkler yıkılmıyacaktır. Has'ane 
müştemilatından addolunarak u -
fak birer tadilatla doktor ve müs
tahdemlerin ikametleI\İJle tahsis 
olunacaktır. 

Esas hastane de bu binaların 
karı;ısmdaki haı.li arsada y•pııa -
caktır. Halbuki Mec:diye köylü
ler binlerce lira vererek yaptır -
dıkları bu köşklerin istim:akini 
doğru bulmamaktadırlar. Bu hu-ı 
susta aliıkadarlardan rı.:calarda bu
lurunağı karar laştınnış2ardır. 

Z'l ' .. ~ıt- - 1 ı ve gramoıon guru usu 
Şehir meclisinin dünkü içtima

ında sucu dükkanlarınd~·ki zilier
le radyo ve gramofon mağazalann· 
daki gürültülerden şikayet olu& 
muştur. 

Bu aralık aza'dan B. Fuat Fazlı; 
vapur:arda ve bilhassa Şirketihay
riye vapurlarında radyo, gramo -
fon ça:ınmasını doğru bulmadığ.ru 
söylemiştir. ı 
Diğer aza Fatihde, eczacı Sırrı 

Enverde evi önündeki bir kahvedeı 
ral-nan gramofondan dert yan -
m ·, ve sucu dükkanlarındaki z!l. 
lene radyo mağazalanndaki rad
:rolann yüksek ses,e çalınmaması 
hakkında hazır:anan nizamna -
meye ~grlt1™>fon• kelimesinin de 
iliıvesmi istemiştir. 

Şirketihayriye He aliıkad~r ol -
duğunu söylıyen azadan B. Hay
dar vapur:ardaki radyo ve gramo
funlar::n Boğaziçi halkı taraf n -
dan memnuniyetle karşılandığ•nı 
beyan etmiştir. R Cemil Cem ise 
zor'a musiki d'nletilemiyeceğini 
söY'2em~tir. Neticede vapur(arda
radyolar mevzu harici bırak,:arak 
nlzaımıame aynen kabul edilmiş
tir. 

Tahlisiye 
teşkilatı 

Sür'atle genişlettirilip 
alınacak hususi gemiler 

Tahlisiye teşkrlatımızın sür'atle 
geni:şl<?tilmesi kara<':aştınlmıştır. 
Bu cümleden olmak üzere yeni 
tahlisiye vapurl.an da ısmarlana
caktır, 

Önümüzdeki hafta i.çinde ba'Z.l 
ecnebi vıipur inşa müesseseleri i:le 
temasa geçilecektir. 
Ayrıca teşkilata: da bazı iliıve

ler yapılacaktır. Diğer taraftan 
İstanbul civarında ve şehir hari
cindeki tahlisiye isasyon 1 arı içın 
de yeni vesait ve a:etıer tedarik 
olunacaktır. 

----o,u---

Mıstr çarşısrnda istimlak 
faaliyeti 

Belediye istimlô.k işleri müdfrr. 
lüğü M:sır çarşısındaki dükkan.an 
ist.mliıki içı.n takdi.ri kıymet i~ine 
başlamıştır. Bu maksatla, birrl.aç 
komisyon Mısır çarşısını ve c,va
r .nı dola:şarak dükkan:ara kıymet 
lroymaktadırlar. Mısır çarşısının 
iıStimlaki .;ç;n Be;ediyenin ayıra
cağı para 400 bin liradan ibare tir. 
Maamaf,h; bu paranın kiıfi g!!'.mi
yeceği anlaşıldığından y~ni tah -
sisat bulunacak\ır. 

Döviz kıymetleri 
Önümüzde'ki ay içinde '~mi mu

amelelerde muteber olacırk döviz 
kıyrrn>tl<?ri h;~kume'..1e tesbit o-

Darülaceze mi, 
gazino mu? 

Son l"ÜD1erde bazı arkadaşlar ara .. 
ınrula şa mesele büyülı: bir dava halini 
aldı: 

Bir şehir belediyesi. en evvel, darü
Lice-ze clbi içtimai yardım miiffsese .. 
lerl Dli ya.pmalıdJr, ')'Oksa, UyatTo, (3.• 

tl.no ılbi, diğer medeni miiesseselerJ 
hanlara takdim ml etmelidJr?. 

Bu bahsi ilk açan ve maalesef eok 
sakat ve tflis etmiş bir şark man hkı 
Uc. kalem yürüten Ebüzziya oğlu VeUd 

oldu. Ona nazaran, şehir razlnosu, şe
hir tl.yatrosa, temtı; tehir yolu bir Jh

tı,.~ detll, bir lülr.sliir. Bu zatm bilyle 
düşünmesi &'ayet tabüdir. Çünkü, mem
lekette, ha7at ve yal}amak dediğimiz 

nehrin akışı, onun bırakt.liı noktadan, 
en az bir milyon kilometre daha ileri 

bir mesafe katetmiş buJUJluyor. Bina
enaleyh, h;ll3, soyadı kanununu dahi 

kendi ruhunun hususlyetlııe uydur -
mağa. çatışan ba ml.lbarrJri menuun 
ve fikrin dışında bırakıyoruz. 

Selimi hıet Sedes, İlı:damda bele -
diyenin bir imarethane olmadı.tını, 
dari.iliceze l'ibJ müesseselerin, bir ce
maat lı;i tcliikklsl içinde bulundufwı11 
söyledi. 

Sel;iml İızet Sedese cevap veren 
Naci Sadullah. darüJicet:enln. cazJno
ya ve U,-alroya tercih edllm~I liz.ı.m 

c-elecefl noktasında musırdır. 

Biz, davayı, daha başka bir cep
heden g-örmek denemesini 7apmalt b

hınarak dün şehrimizdeki alaka- Çocntunu darülicezeye bırakmak 
dar:ara bildirilmişt:r. ls!IJ'en, fakat, bu talebi l.s'of edilmedi-

tiyol"11%. 

Bu karara göre s'.erlin 5,23, do- fi için, J'•Yıarayı basan ve muhterem 
!ar 129,78, Fransrz frangı 2,96, li- Sabiha Zekeriya cibi, yufka J'ilrekll 
ret 6,37, İsvicre frangı 29,25 kuruş mubarrlrlerlmlzl harekete cetlreıı blz-
üzerinden hesap olunacaktır. mct(l kadının kucafmdakt ~ocak C"&J'--

-0--- rimeş:ru bir veleddir. 
Yeni iki kanun h:ızırlandı Pklni darülaoucye bırakıp, yine, 

Gümrük ve İnhisarlar VekiUeti kendi bavayl hevesinde serbest ve ra-
yeni bir gümrük kanunu layihası bat ı:ezmelr. lmkinını bulamı;yan bir 
hazırlanuştır. Bu yeni lay:ha i.e r;W!ahkar ananın feryadı, neden Iı:al-
mevcut kanunun.tlaki bazı ahkam bimiz:i bu kadar sulatıyor!. Bu fer .. 
baştan aşağı tadil olunmakta ve yatla, fazla samimiyet aramak safdil-
veni usuller konulmuş bulunmak- ilk olur. Onun kopardıtı feeyallar, ha· 
tadır. k ki bir anaıım ba!Tından a.lr.seden h19-

Liıyihayı son bir defa gözden kırılı: deilldir, 
geçirmek üzere Ankarada bir ko- Ana, asıl ana. biı.lm blld tımlı, ırör-
misyon kurulmuş~ur. dliiüı:nüa ana, çocufu.na cami avlwu-
Diğer taraftan inhisarlar umwn na, bah9e lı:enanııa, kaldınm taşına 

müdürlüğü Y<'ni teşkilat kanunu bırakamu. 

da haz•r:anarak son şeklini almış Cocuiwnı sokalı: ortasın• bıralı:abUen 

Şehit 
kızları 

1j Bunlar için bir kızlar 
darüşşafakası te.sis 

olunacak 
Memeketimi:zin en eskı ve kıy

metli irfan müesseseleriııder biri 
o!an Darüşşafakan'n maarif ve 
ilim alemine yaptırdığı hizmetler 
gözönünde tutularak bir kızlar 
darüşşafakası tesisi de düşii'lliildü
ğü yırzrlınıştı. Şimdi bu tasavvur 
karar haline getirilecektir. 

Mezkur mektebe mülhak olarak 
Fatih civarında kurulacak olan 
bu kızlar kısmına; erkekler için 
olduğu gibi şehit, malU! çoculdan, 
kimsesi:z yet;m kız'ar alınarak 
mecca.ni, leyli olarak okutulaca'k
lardır. 

----er,----
Ekalliyet mekteplerinde 

Türkçe 
Ekalliyet m~kteplerinde kendi 

dillerile o:an tedrisat saa ' lerı ha
ric;ııdc yalnız türkçe konuşulması 
icabederken bu mekt~p!erin bd
zt:arı,,da emre riayet olunmadığı 
görülmüştür, 

Bu hususa muhalif hareket e
den ır.ek:ep müdürlerinin ve ko
nu~anlar•n cezalandırılması ka -
rarlaşt.nlmış'.ır. 

-0---

Tekrar Avrupıya gidecek 
ta"ebe 

Muhtelif Avrupa mem'ekı>tle -
rinde tahs:lde iken son siyasi 1. ı
diseler sebebile mem:ekeie d0r:en 
talebeler Maarif Vekaetinon kararı 
l!lUdb:Once okııd:ııklan mektep -
!ere dönmek .edirler. Bu vaziyette 
o.an ta'.ebder şehrimizde top -
laırmağa ba~lamışlardır. Ankara
da bulunan talebeler de öbür gün 
taır.amen İstanbul.a gelın ;., olacak
lardır. 

---o-

Resmi daire ve mekteplerin 
sıcaklığı 

Memleketimizin her tarafındaki 
r .;mi da;relerde !eshin v~ıtalan
mn ayarlanması kararlaştırıiır4-
tır. 

1- 35 J'aşlannda bulunan Şerif is
minde bir adam bundan 1.5 sene ev
vel sarho'J blr vaziyeUe Ortaköyde A
nas&.as.m evine cklerek jçeriye cebren 

sirmek Jnemlştır. Neticede: bnna mini 
-01.mıya teşebbüs eden Anastas ile E· 
min ismindeki a.rkadaşı arasında kavc-a 

çıkmvı ve Şerif her llı:lsl ile beraber 
o aralık imdada .relen Artlnl de yara .. 
Jadıktaıı sonra l\Icbmet lsmlndeltl belı:
clyi de vurmuşhar. Zavallı behçl Meh

met bir mtiddet sonra hastanede nnfl 
dahiliden ölmüştür. 

23 temmuzda. Fenerbah~ ıtadında 

ya{»llan Galatasaray - Demlrspor ma

çında hakem Tankı yumrukla döven 

Ankara DemlrsPor takımı kaleclsl Nec· 

detln muhakemesine dün Üsküdar as

liye ceza mubakemeslnde devam oJun

muşliır. 

IKÜÇÜK HABERLERi 

* Gniversite Rektörlüğü talebelerin 
not tutma işini ve kitap meselesini kat'l 
surette halletmeğe karar vermiştir. 

bulunmaktad.r, ·kadın, mutlaka b!r piçin ana.5ıdır. 

İi~ii~~~~-~-_~;-:-:iii••,~i~;~-:;._~ıij•i.-.ıiii~i-il :~::::~:::~~t~~i:E~~E:~-
~~~~~(_ kabalıallnl teml:d.emlJ'e değil. 

REŞAD FEYZİ ?! ; •· ..;--.-.---- - ~ 

Bu yeni karara göre umumi mül
hak ve hususi bütçelerle idare o
lunan dairelerin ve rermayesinln 
3 50 sinden fazlası hükumete ait 
olan müessese ve mektepler, ban
kalar gibi yerlerde tekır.il mah
rukat azami tasarrufla kullantla
ccğ. gibi odaların srcaklığı 19 - 20 
dereceyi geçmiyecektir. 

Mulıllkeme dün Şerif baklwıda 15 
sene 2 ay 15 cü:u hap.is kararı vermiştir. 

2- 2 inci cinayetin lalli de Halil is
mhıde bir suçludur. lfalil; kendısin -
d~n ayrılmak i.izere olan karısı Şükri

yeyi bir sabah Fatih sulh hukuk mah· 
ktmeslnln biraz Derisinde 16 yrrlnden 
bıçaklayıp öJdü.rmüştü.r. 

Cinayete sebep olarak k.arlSırun; 

Liıtfi lsmlnde bir şoförle g-izll müna
sebette bulunduiunu ıddia eden suçlu 
ıralil 14 sene 8 ay hap~ mahkCı.m o
lunmuştur. 

No.52 

Gülsüm teyze kendi 
söyleniyordu. Bir aralık 
kaldırdı .. Ayşeye baktı: 

1'eır>dıne 
başını 

- Haydi, içeriye çekil artık, 
ya\TUm! Üşürsün pepcerede. 

Gülsüm teyze cevap alamadı., 
Merak etti .. Kapıya koştu. 
Ayşe pencerede yarı baygın bir 

ha 'de yatıyordu. 
E~r Gülsüm teyze vaktinde ye-, 

tişmemis olsaydı, zavallı Ayşecik 
pencereden yuvarlanacaktı, 

Gül'Süm teyze Av•eyi kucakla
dı.. Şakaklarını ui!us'urdu .. Yü
züne su s!!'rptL. Kollannı çeyrek
ledi. 

- Ayşe .. Kendine gel, yavrum! 
Bun'ar her kad.nın baş•ndan ge
çer. Yarın herşey unutulur. 
Avşe esnedi.· 
Gerindi.. 
Ve birdenbire güzlerini açarak: 
- Bir şeyim yok, teyze! dedi. 

B 'raz fazlaca başım döndii de. 
Oysa ki, Aysenin rengi yemye

sil olmuş•ıJ. O pebp; ~in zor!uk
ları.nı bilemezdi. Gülsüm teyze Ay
şry! vatağır.:ı yatırdı: 

- Bir çocuk ana karnırda bile 
nekadar güç büyüyor_ Görüyor 
musun? 
Avşe birderb're ağlama)!a baş-

1.."'1.ı: 
Bm gebe kalmak çocuk do

~· rmak ,teırıiy orduni, Gü' "im 
tevze! Sakın burıu annem duyına
s:n. 

- Annen duyarsa iftihar eder, 

DtiDkti celsede davacı hakem Tarık 

ıllı:i.yetlnl anlat.mııı ve: 

•- Ba ul OY11Dda. lüzumsuz, sert 
hareketler yapıyordu. Birkaç kere ih

tarda bıılundom. Nlbayel birisine çel

me takınca oyunda.n çıkmasını söyle· 

dlm. Buııun üzerine beni üstı.isle iki 

dda J'Umrnlr.ladı. Yumrafa J'UDIMlkl& 
mukabele etmedim. Sadece müdafaa 

için vaziyet aldım!• demiştir. 

Bilahare Ankarada lstlnabe sureUle 

lfade veren şahit oyuncuJa.rın ilade1erl 

okun.muştur. Ve bu ifadelerde ilk ha

reketin hakem Tank tarafmdan yapıJ .. 

dıiınm iddia olunduğu görülmüştür. 

Neticede muhakeme önümüzdeki a

yın 16 ıneı cwna.rtesi c-üııü. saaı 10 a 

bllk olunmuştur. 

* Taze sebze ve meyva satışı için ya
rın Şişlide Osmanbeyde bir satı., ma
hlllli açılacaktır. 

* Ankara vapuru evvelki giln ha
vuzdan çıkmıştır. Tecrilbeleri muvaf
fakiyetle neticelenen bu vapur Kara
deniz sefeılerine tahsis olunacaktır. * Umumi harpte Çinakkalede Fran
sız donanmasına kumanda etmi~ olan 
maru! Fransız AmiraU Guepratte dün 
83 yaşında olduğu halde vefat etmiştir. 

* FerPrbahçe spor klübil müesşis
lerinde """ . e tanınmış futbolculardan 
h!ılen deniz klübü mü<lifrıl bulunan 
Fenerbahçeli Galip dün ölmüştür. 

* İstanbul belediye:;:;i muhasebe ser
visine alınacak olan 10 memur ic;in ya
pılan imtih:ına dün 300 kişi girmi~lir. 

Bugün de lise mezunları imtihanı ya
pılmaktadır. Bunlardr., 50 si kabul o
lunacaklır. 

,ı==========================' 

Mehmetçik Geçiyor 
"''===[ Yazan: İskender F. SERTELLi ]ı===' 1 

yavrucuğum! Bu işe sevi.nmiyecekj 
kimse yoktur. Ya Sa1'ilı dayı du
yar"3. kombilir ne yapacak? 

- Hayır.. Hayır.. Ben bu ço
cuğu doğurmak istemem, Gül -
süm teyze! Allah aşkına bana yar
dım et .. Bana bir yol göster. Ben 
bu çocuğu d~ilremez miyim? 

Gülsüm teyze şaşırdı: 

- Neden i.stemiyorsıın. A kızım? 
İnsan n.~in evlenir? Neden yuva 
kurar? Çocuk o'suın. diye. Çocuk
suz aile, meyvasız aj!aca benzer, 
yaı:rum! Günün birinde kurur, yı
kılır gider. Aileyi yasatan çocuk 
deği.l rn.Klir? All.ahm verdiği ni
meti ayağınla tepersen cezanı gö-

.. .. 1 
nı.rsun. 

- Sebebini sana söy'l>yemem, 
Gülsiim teyze! Beın bu çocuğu 
mutlaka düşümneliyim .. Ya-lvan
rıın sana: Ne yapayını? Nıı.sıl kur
tul.avım bu felalre' ten? 
Gülsüm hanım yan gözle Ayşeye 
baktı: 

- Bu sözlerin bf>nde fona şüp
heler uyand:rdı: Karnmdaloi ço
CLLk pİ'Ç mi yok.•a? .. 
Ayşe dişlerini gı~ırdatar:ık ba

ğırdı: 

- Hayır. Ben namıussuz bir k•z 
d • . i{il'm. Kendimi löınSIE'\·e satma
dını . Fa.kat, .Salihm çocuğunu do-

ğumıak istemiyorum. Anlıyor mu.. 
sun? Ben Mehmetcii!imin yolunu 
bekliyorum. O öldü .. Fakat, bana 
[ilnün birinde gelecek gibi ge2i -
yor. İçimd!!'ki bu şüphe kökünden 
ııl:ıninciyıe kadar, ben çocuk dcğur
mıyacajtım. 

- İyi amma, kızım .. Ana rah -
mine düşen yavrucağı karnından 
nasıl ç>karıp atabilirs:n? 
- L>tanbullular istemedik'eri za
man gebe kalmca nasıl atıyorlar
sa, ben de öy:e yapacağım. 

- M'.ah akil fikir versin sana 
vavrınn! Son defa haber vereyim 
ki, bu işi yaparsan, dünya'llın en 
büvük cinayetini i<iı'emiı; olursun! 
Hele bir kere anama aç ıbu mese
leyi. Ondın sonra, o ne derse öy
le hareket edensin! 

• •• 
GiJ!süm teyzrnin gittiği saa'ten

beri Ay•e düşünüyordu. Istanbul· 
lu'ar g:bi yapmak. Fakat na51J? 
Onım kulan:nda böyle bir ma

ceranın iz:eri kalmıstı: Bir gün 
çocuktu, >ki İ~tanbulhı yo.'cu bu 
köyden ~erken, bir iki saat ka
dar burada e!:tlenmVerdi. Avse 
sokak'a arkada~hrile oyn~vo•tlu. 
lıtanbu'.'u volcunun b!ri kadın, di-ı 
ğ<.>-i erkekti. KRdm: • H'c rrera'< 
etme, ben İstanbula döner dönmez 

Hastalarımız rahat 
bırakılmalı 

Geçen gün. İstanbul şehir meells:I a .. 
sasın.dan eski b1r dokLor, belecliye has
t.nelerlndekl vaUyete tema.s ederek 
ıilı:ayette bulund11. Has!:ı.nelerln, Üni
versite profesörleri ve "talebesi Ue dol
duiunu, hastaların rah:..tsız oldukla
nnı söyledi. 

Hat.ti, ba.ıt ha.staların, rüıılerce pro
fesörlerin önünde, bekleUldiği bile ileri 
•ıirüldil. 

Filhakika, dilnyanı.n her tarafında 

tıp talebesi, o şehir ha.stanelerlDden lsw 
Ufade eder. Fakat, elbette ki, bu işin 

bir usulü ve yolu vardır. Daha ziyade 
fakir val:ındaşlann tedavi edJldiklerl 
bu müesseselerde, hastalarımızm n
hatslz edllmestne ra:n defUlz! 

Bt'RHA.N CF.VAD 

kam! mdalti çocuğu aldınrun ! • di
yordu. 

A""'e bu sözleri unutınıaıınıştı. 
Yolcu İstanbula gıder gı mez 

karrundaC<i çocuğu aı.dıraca:k ve 
kurtulacaktı. 

İşte o kadar. Ayşe bundan öte
sinı b.ılm.yorou. 

Kendi k!!'ndine düşünürken an
nesi geldi. 

- Nasıesın Ayşe? M~aıllah bu
gün de seni çok iyi göıiiyorum. 
H("r saat ayaktasın! Ev işleri de 
görnıege başladın artık. Salıh sen
den o katlar memn ı.tn ki.. 
Avşe da:gın d~gm a•llJles;ne 

baktı: 
- Saılihi:n benden memnun 1>1-

duğun u ı:-rd~n bilivorsun? 
- Konuya komşuya söylüyor a

yol! Bunu li.lııniyecek ille var. Her-1 
kesin ağzında. 

İyi amma, ben de metrnun 
muvum bak<Lını? 

Avsenm annesi güldü: 
__:·El bet'e m€'I1Mlun,u'l, A~e -

cjğim! Saıbh çok merh,.mcta ve 
temiz yürekli bi.r erkektir. Seni 
incit.rn<?z .. Her dediğ;ni yapar .. 
$f'n, mert bir adamı. Böyle b'r er
kekten ·rrn>mnun olmaz m 1lın? 

- Onun bana yap' ığı fel"alıi{ı 
biliyor musun a-r.'tle? 
Kadın haywt!e kızının yüzüne 

baktı: 
- Fe:ıalık mı deıHn? 
- Öyle ya. Beni gebe bır:ıktı. 
A vşenin annesi y~r:""den sıç -

radı: 
- Ne diyor.;un .. 

be misin? 
- Evet.. 

' Sen şimdi ge-

( Devamt var) 1 

1 Avn pa Harbinin Doğurduğu Mese'eler 1 
• Eski Alman ırnpar t ·rluğu ! 

Baron Fon Külman eski Kayzer Al- \ 
manyasının blr.nci derecedeki diplo -
matıarmd:uıdı. Oua dair yazılan bazı 

hatır3laı- ceçen barrıten evvel İngtlte
re lle Almanya ara.SJncL'\ti münasebatı 
dU~iindü.rmü.ş oluyor. 

O zaman İngil:r.re ile Almany..\ ara
sında esaslı ihtUiflardan blrl de &-'~
dad demiryolu meselesi oldu.ta matjm
dur. Osmanlı imparatorluğundan bu 
demiryolunun imti:va1ını alm~ olau 
K.ayzer Alman1ası ::>ir taraftan İnı.'it .. 
tereyi kuşkulandı.rmt'i old.ığu (ilıi di

icr taratb.n da İnc-U•.~rt•111n o zamanki 
Ti.irk iyeye nazarı. b • ;bü tüu lı1~ka idi. 
Bununla. beraber bu lhU.ı.ltı h11h~ert·k 
yatışbrnıak ıtzım ;re\& vordu. i4ı.e bu.· 
nun lçln de di.plo!n-1H•110 faattyeti ik
tiza ediyordu. O zJ..m~nkl İcglli7ı. Ha· 
riciye Na21rı Slr Ldv~r Grey u._ J,und. 
radakl Alman elçisi :..rıı.s&.Dda Loır a.u. 
laşmaya varılmıştır. Bu anla~t:ı""• s:Jj.ı 

senesi ya~ mevslmtud... oluy .,~ Cok 
&eçmeden de umumi luırp ç.ıl,..nuşh. -~
radan on sene J'eÇml!I, F ııJlt K utman 
Londraya [{itmiş, kendisinin ~t;kı bir 
dostu olan bir İngllU Ue görüıuıiı.stiir. 
in.itiz şöyle demiş: 

- Almanya nasıl old.ı dı1. 8clçika.nın 
bJtarafhğ'ına riayet etml'dı"!. Ned~ıı 

garp cephesinde müdafaa v.&'l\.vırtiurte 

kalmadı?. Tıi ki şarkta. Ru'i,\':lnhl teh· 
didini ortadan kaldınncıya kadar ;.:arp
ta böyle teda.li.ıl vaziyet aJm.:Jr ken ... 
disi fçln daha iyi deiU miyJi? 

Buna karşı Alman diplomatı şu t'e-
vabı vermf.$; 

- Siz AlmiLD hükiımetlnbı, l'ru,,,-a
ıun ikilik olduğunu anhşamazsıoııı.. Al .. 
man erkanıbarbiye reisi Ka.'7"r da 
dDf"rudan c!ofruya temastadır. ö.v;o kl 
Blsmark bıle ordunun başınd;tkllerc, 

karşı nüfuzunu gösteremez. ~crede 

kaldı ki umumi harbin ba~lanıı!•·ınd.:ı ... 
ki başvekil Bctman HoJveg- lıuuu Ya· 
p:ıbilmtş olsun?. 911 de Londıaya ,e-ı
medeu evvrJ ben Labeyde m..ıc;l,lh:::ı.t -
güzardım. Eğer harp olur da. Aluuuı
ya tarafından Hol:ındaya taarruz edi
lirse dü~üncesUe üzülüyordum. 'tonu 
scfareUıanedekl ataıı;emllitere açt..ını. 

Dana ce\'3.P olarak drdi kt: 
- İmparator iar:ıfından bu hususta 

müsaade edilmedikçe size hiçbir fik
rimi söyllyemem!. Alman erk.ind1ar
bi1esi hiç şüphesiz her hususta hanr 
bulunmak Jçin tedbir almayı düşünür. 
Fakat fikri v~ siyasi noktal nazarı her 
vakit r;eniş decildlr. Eter umnınl harp-

le Dolanda. da Alm.anyaya karşı har .. 
be!miıj olsaydı Almanya loln bu ne 
kadar fena olacaktı?. 

Diğer blrf;Ok cihetleri bir tarata bı· 
ra.kınız. Fakat Almanyaya llum olan 
mevaddın yüzde 60 miktan harp es
nasında lfolaııdadan .R.oterdam tarik.i
le l'etirilmlş olduğunu düşünmek k!i.· 
fJdir. Eter bal ve keyfiyet böyle ol
masaydı Al::nanya için harp 918 den 
daha evvel feJfl.keUi bir surette neti .. 
celenmlş olacakh. 

Çünkü İngllterenln Abnanyay.a ko.f'9t 
tatbJk etmekte olduğu abluka Alman· 
yayı felce u.ğrahyordu. 

Fon Külm:ının 924 de İncllterede.kl 
dostuna söyledi!i yazılan söıler bura
da bitiyor. 

O artık mıızi:re kanşm~, tarihe mal 
olmtlf}tur. Fakat g'e~a teerBbelerln lz .. 
lerf hiçbir zaman kaybolmadL. Bilhassa 
kaybolmamak lAzrm ıellr. Rolandanın 

bltarathiına UJşmeme:r:ıe Kayser AJ .. 
manyası C'eçeu seter zarar defli, kar 
ebniş. Bu sefer Bitler Almanya.sa Ho
landaya. dokllnacak m•T. Maaroafih 
Londralı Ta:rmts ıa.ıeteslnln Roter -
damdaki muhabiri artılr: kola,. elde e
dilen zaferlerin devri k•pandıflnı 85y
llyerek Almanyada ne dilşiinüldüfil -
ne, vaziyetin ne ınerkude oldufuna. 
dair komşu Bolandadan ne mal6nt:ıt 

alnıdıfını şöyle anla.ttyor: Almanlar 
koJay elde edlJen muva.ffaklyetlere a .. 
J~rş olabilirler. Fakat Almanya arhk. 
Fransa ve İnglltcre ile harpt.e olduğu .. 
nu &n1anuşt1r ve bu kendisi için b:r 
sadme olmu~tur. Illtlerln sulh tekltıi .. 
nin aklın kalması iızerine bu bir ıu ... 
klsa.rı bayaJ demektir. Onun için şim
di İngilterenln aleyhine tiddetll ve 
korkun< bir harekelte bulunmayı dü
şünüyorlar. Fakat zaman geçiyor. 

Taymisln Holandadald muhablrl 
bundan sonra Alm~nyanın acaba Av .. 
rupanın t'ıtnubu şarki ta.rafi'lnnda bir 
harekette bulunup bulunmıyacafı rl
vayetlt"rlnl tahJll ~erek diyor kl: 

Şimdiki ha.ide Almanyanm cenu -
bunda ve şarkında e-hemmiyetll su -
rette asker tab~it edlldli;lnl l'Öster!'n 
al~metler yoktur. Bununla berabe:r İn· 
elliz ve Ft.lnsız Uca.ret Kemilerine kar
,. ,tddetlf bir taarruzda bulu:ıu1acağı. 
na dair alilmetler vardır. Bu taarruı; d:ı 
mayin dökmek suretlle 7apılacaktır. 

Tay'"'" muhabirinin sözltri de bıJ· 

rada bitil. ALİ ırEv,u. SUNMAN 

t 

Yazan: Ahmed Şülı:rü JS 

Be711elmUel münasebetıeri.ıı 
yüz ~eneJlk tarihinde. ilk del~ 
BaJkanlar ve Yakmşark, A. 
başlı7an bir harbin fel:iketJodell 
sun kalmıştır. Bli7ük mub.:ıre lQ ı 

Balkanlarda baRhyarak ba.c;k.a \..... 8 · 
ra lntlkal etmfşUr; yahnt da b~_. ta 

12 

halarda başhyan muharebeler 
lı:anlara r;eçmlşllr. Bu ıtıbarl•;;ı 
Balkanlara cAnupanın telıliitl" 
su ve hazan ılb .barıt fıçısı• -' 
rUmlşllr. tlç <eşit nöfıu nıiİCJl'I.....,,.,., 
Balkab1arda suJhun lstikTarıP• 
olmuştur: 

1- Büyük devletler arasınd• 
kan yarımadası üzerindeki 111-' 
kabet. 

!-- Bf-rliıı muahedesinin 
devletler arası.ndaki ge\lmsiı:hk-

3- Bu küçük devletlerle 
lmparatorlnfiı orasındaki rek•~ 

Berlin muahedesinden sonra 
kanlarda Rusya ile AvusturyaJtJJI 
tuzları çarp1Şh. Bu sıralarda Al..,.. __ 

dofrudan dcğ·ruya Balkanlarla 
dar değildi. Fakat gerek Avash1 

ccrek RuSJ'anın mü&tetikl oldt: 
B:ılkanların iki devlet arasındA 
m!'vzuu olmama,ına çah);h, iıci 
ratorluğun menfaatlerini tell[ 

dlJı 

"~· oqtı.e• 

~".~ 
L ~ l 

ylncır llusya:rı bırakarak Avust ·~ -ll:a 
terefh etti. Fakat Rusya yerine UC ~ 
ort:ık olarak aldığı İtalya, 19 uııc• it. 

1• nn sonlarına doiru Balkllltlarıı- ' 
bet bakımmdan Rosyanm J'erı:ot \kij 
rek Avusturya Ue karşı karş11• lı)'r 
ittllalnmilsell""ln son blrka9 .._<...... 1 
~ırasında Alınan7a Balkanlard•ld ~k 
yan nütuzunu tanımak mecbur \!, bbü 
de ka!mı,tı. Fakat ylrmlncl asr• \;1u"" 
basma2. Almanya da dofnıdan 
ya Ballr.anlarla alikadar otmı1• ~ 
!adı. Dlfer laraftaıı müselles il 'IUk. 
müselles ltllif, dli;er lanflan d• L..lo . 
selles ltUfakm muhtelit uzu\'b.f'I 'llırıl! 

sındakl llıliliflar büyük harbe • '- l•b 
devam ettl 'iv; 

Büyük harp, Avustur.r&l'l da JIP' lla , rı 
yı da, Osmanlı lınparatorluğdJI ' 
t"'"flye etmiştir. Binaenaleyh 't llın 
Iar için ş.uriş u.nso.ru olan bu def ' 
tarihe kan~m~lardır. Sonra ~it ı.u 
milletleri tarihttn aldıkları .o& l.. tt 

'I tıd kal'$1<1nda Balkan harici d :vl• l.ıı. •. 
nüf11ı:larını yarımadaya sıokmarn.ı1' ~~ 
rar •ırrmlşlerdlr. Harbin Balk.,. ~ 
rmıda.suıdan uzak kaJmaqnda eO ~~ t , 

blm iki ıi.mll budur. tlçünoü bir 
de Balkan huduUarırun mümkÖJI ıı...;. 
fu kadar mllllJ'el esasına cör• ::. ı,, 
mlş bulunınası •e yahut da 90 ~~iti 

ona intıbak edilmesidir. 
Bununla beraber, BalkanlartJJ. ~ti), 

entrikalıtrdan büsbütün masun b ~İiy. 
duğu iddia edilemez. Bir aralık J\I ı.klrı 
ya ile İtalya Balkanlarda eııtri~' ~bh, 
vlrmefe başlamrııılardı. Daha son"' t~ da 
manya da Balkanları «Dayat soı >oıcıaı 
içine almak lsledli;lnl anlatan bl< j ~U 
set takip etmcf;e başladı. Nihayet l;ıır, 
ya Balkanlara ayak basmakta r• ~ ' 
adanırı sulhuııu tet--.ttt etti. Fakat ~ ~~ 
kanlar, bu tehllkcltrl b 1rer btrer ~ t 
lalmışlanhr. Şimdi Uç bllyük dt' ııo 
tekrar Balkan sathu ile yak1nda.P ' 
kadar otmıya başlamL'fhr. Bir iatıl 
Sovyetlf'r, diğ,r taraftan İtalya -rr 
('Üncü olarak da Almanya, Balka.nl 
sulhun koruyucusu rolünü bir türl~ ttı~ 

~~ ral:ırında taksim edemiyorlar. So"· 
ler Balkanlarda sulhun korunma."1 

sumandan bahseder ehnez, itah'' 
vazifenin kendisine mevdu olddl 
&övlüytr. Diker taraftan AlmanY1 t 
Sovyet pakhnı fmı:a etmekle Bal~ 
t:ırdan vazgec;?mcdfğ'lnl anlatmak 
yor. Bütün bu harekeUPr Balkan 
Jetlerini ttytkkm:a ~rvke-tmrlfdlr. 
lı:anlıınn cru.lb• hakkında bu derecf 
knı ali.ka l'Ö:!terenlere karşı ,~erU 
cevap: «Göl&"e etmeylnb: ba.U 
isteme7iz» den ibarettir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Brkırköy hamanıt 
Ba.kırköyde otonın Bayan c•; 

mlle o muhitte bulunq tek b 
hamamdan şiir.iye! etmı1ıı. ea•ıl" 
köy hama1J11 sahibi namına ..ıdJ;. 
tuuu bir mektupta denUıyor 1' 

lıı n 
~~~ 
ı,, 

ı,,d 

""· ~"' ~.ı. 
~liı 
lı, 

«Taın altı buçuk aydanbert tJil' 
yük mali fedakirlıklar yapıb.~ 
g-erek mimari k.aldelerUe, ıer-~ 

delr:orasyonlan ve modern ve slll., a 
tesisatı ile hamam btanbul 't ~ 
civarı lıamamlarmm ki.ftes~r' 
üstündür. Uamam sınıflara ~o 

U' tefriş edilmlşlôr, Bu haklkal b 
tün Bakırkö;rlülerce malümdııf~ ._,, 

Ftatıar belediyece tasvip cdfl 
tarife üzerindendir. F•krllıal ~~ 
htbl olanlardan bcrh&n&'i forıt' '" 
li~J'C l.stlnaden değU, vicdani ~~ l 
na:ıt hasıl olanra yık.anma pııP"' ' 

ahnmaz. 
,,ı Belediye suyu fazla harcı. , 

bu gibi müesst.~eler için uıı•1 ', 
köyünde kuyu suyundan b~~
bir su bulnr da, müessesem ~' 
suyu kullanma~a. Bayan Ccıt1~, 
haklı mevkHnde kalır. H5.len b1

'·, 

Je bir imkan ofmadı{ı iefn icldi"~ 
tJ)'ıı yer:si:ıdir. Kullanılan akar s :J 

lçwe ve yıkanma şeraiOn i dr tı' 
olduğu re.'im~n tcs;ıtt edilrııişt;!,:; 

·-~~~~~~~~~~--# 

~ .. 
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Gene Balkan 
BIDKU 

. 

Bu Sabah Bir Radyo 
..r...~.r ' . '•' • , •• - • -·. • . . 

'Ölen Kadının Hüviyeti 
1 Henüz Anlaşılamadı 

(l lnol sr.hlleden denm) 
• kı:rdeylemek~ir. Ancak, 

tküin '" eümles.l Bul.ı&ri!tiarull 
t bulunduiıı sl.Yaset tarzı bakı

llluhhndi.n 

"- Bizim birkaç !stedi(:imlı olma
ratrncn kanaatimizce, bir iki ki-

'lrelik arazj için kan dökmek ıa-
1'1rne2.. Bu meselenin kuvvet isti
Ue değil, komıularımızla dostane 

ak sureti.le hhlllne taraftarız.> 

"'uı Kösetva.nor bu tözleri ile ve 
ijhllalıt ipham or.n'alı :rolu ile ,u. 
1tıı.r;;,. elUrmek lsliJ'or lı:I, lı:om

r '""h- Un-et Utlmall. k&n dök:ınek 
ı.... %eller dışında ve dostane lr.o· 
-.....ıarıa bbe lsledlitmlz r.razlyl 

Muharebesi Oldu 
(1 lııcl sahifeden devam) 

İngiltere maruzdur. Bunu, mıkna
Lslı mavinlerimiz temin edecek • 
tir.-• demiştir. 

Londra 23 (Hususi) - Muha -
fazakiı.r f..rkasına mensup 180 meb
us tarafından şerefine verj,Jen zi
yafette Başve1 ıi Çemberlayn bir 
nutuk söylemiştir. Cemberlay'll, 
Fransa ~e İngiltere arasında!ki sı
kı tesanütten ve Türkiye ile ak
dedilen muahedenin ehemmiye -
tinden bahsederek demiştir ki: 

BİR İNGİLİZ nnııraiBi MAYİNE 
ÇARPTI, OTURDU 

Londra 23 (Hnsusi)- İnC"ifis GipsJ 
lol'l'ilo mulırlbl bir maylno ç;u'Pmq ve 
oiurmuştur. Yirmi yarah Ye blttok l'•iP 
vardır. ProJ~ktörlerin uıığı altında de· 
nl.:r.e dökülenlerln toplanmasına çaJUJıl
maktad:r. 

~llKNATISLI MAVİNLER 

NSON AKika 

Alınanlar iki İngilizi 
Holandadan kacırmış 

' Berlin 23 (A.A.)- Salahlyetıar bir 
mr.kam, yr.kalana.ıı iki İn&'ilil Entell
cens Servis memurunun tercümel ha
lini bUdirmelı:ledlr; 

ı- Sixlsmund Bayne Best. 1185 te 
İngllterede doimuştur. Umumi harpte 

İngiliz g-enelkurmayı istihbarat. d.&ire
•inln başında bulunmuştur. 

ı- Ricbard Henl'J' Slevens. 1893 le l'arls 23 (Hususi)- Münlh sulka•-
Atlnad:ı dolmuştur. 1909 ıeneslıu!'!n dlle alakadar olarak tevkif edilen in-
1911 ~nesine kachr Heldelbf!rırde bir glllz tebaasından Besi ile Sleven, <\l-
ingiJi~ • Alma.n mektebine devam et-
miş. İ.nıllteredie »olts lmtlh.uuna &1r .. manlarm kendılerinl Holanda. toprak .. 
miş, sonra 1913 te Blndistana •ltml,, 1annda tevkil ettiklerini sö7Jlyet'ek 

1930 da Avrupaya dôntrek Estonyaıl'\ protestoda bulunmUf)ardır. Bunlar rlz .. 
faaliyelte bulunmuş, sinra yeniden lfla.. il Alman polis t.eşldl&Lı. tarafmdan Ho-
dlstana dönmüş ve İnırillz Islilıbaral landa loprak!arından Almanyayr. ıö-
servlslerlnde çahşmıştır. türülmü3lerdir, 

blı1t1er. 811 r.rul verildll<len oonra 
~81Ilcarlslan cııailam ıulh• yolun -

"'-L•iı:ıl orla1r. lı:oyar. Bblm 
letslrlmb ve mölaleamıu lsll

'<loıı bu labllle söre biunellce Bul
""""'·· 

•- Bi..-çok güçlük!!er mevcut ol
duğu şüphes:2Xiir. Fakat bun.Jara 
karşı icabeden tedbirler ahnmış
fır. Bilhass& şiddetli hava ba:n • 
bard!man!arı.na karşı terti'lıat a • 
lınmışt:r. İngiltere ve müttefik
leri her ih'imale karşı hazırdırlar. 
Sarfettikeri mesaj zaferle tetev -
vüç ede.;ektir.> 

Londra 23 (Husu~i)- l\taliye Nazın 
Sir Con Saymen radyoda yaplığ-t bir 
musahabee.' Almanya tarafından İn· 
ı-ili:ı ve bll:!raf meml~ketler tlcaretlui 
tahrip etmek ma.ksadlle seyrlsefatu 
yollarına mıknat.J.slı m:ıyinler döktü
ğünü ve bu yii.ıden batan vapurlarda 
kad.Jnlarm, çoluk çocuiun ve asker ol
mıyan lnsanlarrn bulunduiunu hiç na
zarı ltlbare alınadıfıw söyllyerek de .. 
mittir ki: 

- Bu müthiş siliihın tarıtaLuu o
kudunuz. Düşman bu suretle tstlhkim 
gibJ dur.an adamızı sarsmak istlyor. 
Almıuıyarun bütiln fenni vr teknik kı
sı.mları blzlmle miıcadele için bula bu
la bu şeytani sflibt bulduJar. Fakat biz 
milcıdelemb.de mu,•alfak oJaea(lmıza. 

eminiz. 

F ;!i?2~7A~~ _hR~sTce~~~ı:~~!lr~!!c~?.~İtes.İ 1 

harp iktısadiyatı üzerinde tesiri Komite. B. Daladye nın rryosetı J 

dllee lsledlklerlne raimeD 

~ laıeblnde musır ve muaııııJıtlr. 
.~ içinde en aon. olarak celmlt ve 

•d!1nıış bulunan tel~aflar da bu
lıöe77Ullr. 

AMERİKADA KANAAT .. .. . , albnda bulunacak, ve malıye, 
bulunan bu tun nez:ı.retlerın faaı:ıi- . t ·a ·e r.af•a n-.lııa • 

zıra.a , ı ~ , · · 
yeUeriıı.i bu faaliyeU'erdcn azami kaliıl bahriye, hava, ticaret, tes-

t •in,., Balg-ar Başveltlllnbı bu be· 
la neşredlld.lii C1iıı Roman1aJ.ln 

•llava.s:. aJ:uısının verd.fl bir tebıit 

Nevyork 23 (Hususi) - Bura 
mehafilindeki kanaat, ablukanın 
teşdit edilmesi Almanya için çok 
meş'wn akıbetler hazır;adığı mer
kezindedir. Almanya-nın bu iıkı -
beti zor!amak daha mezbuhane ha. 
reketlere geçmesinden ke>rkul -
maktadır. 

İKİ AL:\IA!\ TAl!TELBADİllİ 
BATIRILDI 

Londra 23 (Husu')i)- Bir Fransız 
tebliilne l'Öre, ayni Fransız torpidosu 
üç ,.ün ara ile iki Alman tahtelbahirlnl 
batırmuthr. Bu. iki tahtelbahlrden hirl 
Fransız tayyareleri tarafından haber 

ıstifade temin edeb'·:ecek suret'e , lihat.' ticare i bahriye ve aolıka 
tanzim maksadi:c bir komite ih- t nazır:arı ile nriU ik'..s<:ıt al:i ko -
dasına müteallık olan bir karar _ 1 mi.serinden mütesekkil olacektır. 

Gaf enko Macarlara cevap verecek! 
1 Bükreş 23 (A.A.) - Sa>'.ahiyct- reş ile Budapeşte arascnda yapıl· ~lf. Bavas•m telgl'afına côre Ro

"ı. 1• bitaraf bir Balkan blok=un 
~~ıilüne lşllrake hHırdır. Fabl, 
~ııı da baı,ta selmekledir; 

..._ Lakin, bu hususta bir tedbir 
'-...~.it üzere hudutlanmızın tashihind 
~büs ettiğimize dair çıkarılan pyJ .. 

lnlıyamı,yoruz. Kaldı ki. halihazır 
""-Uarıınu.ı muhafaza için ç:ırp;~a
,_"'Uzı do müteaddit defalar söyle

tılt.> 

HOLANDA VAPURLARI 
İNGİLTEREYE GİTMİYOR 
Amsterdam 23 - Hükümetin 

tavsiyesı üzerine Holanda vapur 
şırke'\leri dün akşamdanberi İn
giltereve seferleri ta'.il etmiştir. 

TAYYARELER DE VAPUR 
Dl'RDURUYOR 

Londra 23 (Hususi)- Almaı:rlar, 

dün de beynrlmUel hukuka mulıald 

1 verllmlştlr. 
TAYYARELER BİR İSVEC 

VAPURVNU BATIRDI 

tar Rumen mehafıli, B. Gafonko- mış olan son görü~meier.'11 bir !a-
nun hafta sonunda B. iliaky'nit rih~sinı y· pacağ:ru beyan et -

1<una cevap vereceğini ve Bük- mekted r. 

İ -~ ~ilterede alınacak me~i tetbir er 1 
Londra 23 (A.A.)- Maliye Na"J;ın 1 Ilıikümet, b~rrut •ffik::tbın ve 

Slr Jobn Slmon, dün akşam radyoda. J mllli müdafaa bonoları ihraç: t>.1ct:ektlr. 
bir nutuk s01·1i1erk. evvelsi IÜD avam. Bunlar \'11.~ıtaslle halk milli mtidaf:ı"lya 
kamarasında alm&c:".aflnı bfldlrdljl ted- ;reni y:ırdım1lr yapacak ve m'fr;.ırların 
birlerin mana ve ehemmiyetini doi'Tu- halkın bizzat tmdl anusu lle kıır, 1lma~ı 

'•ttı;uıyadan ildeıa Bulpr Bqve· 
t blr cevap malu~e&inde verilf'tl 

t~ t~bliğ ile cörülüyor ki, muhterem 
~l\'anoC'un bir iki kilometrelik ara

ıl lb....Dar~a.sının ilhakı husW1undakl te • 

yeni bir harekette bulunmuşlardır. Bir 
Alman deniz tayyaresi bir İsveç va .. 
1>1lrunun civarında denize inerek, va .. 
:pura mllfreze ('ıkarmtŞ ve vapura tes
lim almak lstemlştlr. Telııılzle haber· 
dar edUen İsveç tayyareleri o sırada 

Londra 23 (Radyo)- Stokholmden 
bildlrtldl!ioe röre İsveçln karasuların
dan blr İsveç gemi!İ, Alman tayyare· 
teri tarafından ahlan bombalarla bat. 
mı!5tır. isvec:. bu hidiseyi Bertin hü -
kümetı nez.dinde prokst.o etmiştir. 

CE:llBERLAYN RADYODA BİR 
NUTl:K SÖYLİYECEK 

Londra 23 (A..A.)- Çemberlayn pa

zar ak:ıf,a.mı .biz •e harp• mevzuu hak
kında radyoda blr nutuk söyllyecektir. 

dan do,{ruya mtllet.e hitaben auı:ıım.ı1hr. au.retllc ?\ayal paba.~ılığının ünıi.no? ce-

1 Bu tedbirler, ıu.nlardır: çeeektir. 

. ~)'abna Bil:krq hiçbir ani..zaheret 
\ltnit vadtt.mlyor. Yani, cenup Dob· 

yeU.şmı,ıer ve müfreze özür d1Ji7erek. 
vapurdan çıkD\l1tlf. 

BİTARAFLARIN VAZİYETİ lbı vermeyi ,ımdllUı: asla aklından 
, l.,I &'eçirmiyor. İ~te. miişkülil da bu • Londra 23 (Hususi)- Hükümelln , ••ddı telil elmeklen çıkıyor. Ya 
"' yeni icdblrlerl bitaraf memleketlerin 
) ~nyantn feda.kirlığa raıı olması, protestosunu icap etUrebUecektlr. Fa .. 
~llı~ı da Bulıarillanm molalebatmı kal beyan edlldlflne söre İncillere ve 
-~· ve iyi dostluk münasebetlerinin Fransa Almanlara ecnebi dövizi lemin 
ıı.,,.'ıatma lerlı:elmesl ve şimdiden blokr. etmelerine müsaade edemezler. Dlj"er 

BİTAllAFLARIN DEMİR VE 
CELİK İSTİHSALLERİ 

Berlln 23 (Radyo)- Brük~etden a .. 
iman haberlere EÖre Bfolçlka... D:uıt -
marka. İsveç, Norveç ve Finlandiya 
büküm.etleri; demir ve çe1lk btihsal
lerini in.ıUtere •e Fra.ruıada.n başka bir 
devlete satmamak için bir tlraret an
laşması yapmaia karar vermişlerdir. 

'lıi • 1 iklbr. ediyor. Vaziyetin umu- t&raftan Almanlar ma1ln muharebe -
llııo 1••olarına bakıhrsr. Romanya tein sln'lo devam ıtlkçe, bllaraf memlelteı. İstanbul Emniyet .3andığı Mıi- ı 
\.... llcl.a bir budal lashlblne slrlşmelt Jrrln zayiatı dr. o nlsb•lle mühim ola- dürlüğünden: 
· -....... uz ve müıter.tdmkln hu•usi calı:lır. ı Tashih ilanı : 
t•tı 

0 tı;,,!etıerl dolayl!llle blrH müşkül sil- !----------·----- Evvelce sandığ•m·za merhun 
,, '4 "1'or. Bulg-arlara kareı bir arazi le- !~~---•••••••••... Veznecilerde Kal~nderhane rna -1 ~irhğının bUAhar :Romt!Dlert Be.">&- 1 hallesinde Kemera. tı, Vezr. :~iler 
• ~b Türkiye rekoru kırıldı! ... i\ »da, Transllvr.nyach da fedakarlt- hamamı caddısinde 23, 25 yeni 

1 daıreı etmly..:eğl ve Dobrler.nın bu V A T A N ' numara ikametgahile b:Jfıhare ha-
'14•1<1 fedakarlık davetlerlne misal ber verilen Ankarada 73 üncü a-

ti ~kil e:rlemlyecdl nası lemin oluna- KURT ARAN !ayda vazifesinde bulunamıyan 
" ~1h1. Beliti de bu endişe ve bu mil· AR S LAN' ı Ömer Faruğa gazetenizin 7/ll/9J3 
ı ~ llomr.nyr.yı bu balılıı uurlnde tarihli nüshasının 4 üncü sahife-
r t ~~ UUz, çok lt1'kr.nç ve müleyaklnz L A L E 1 sm'n b:rinci sütununda çıkan 938/ 

"lllllnDUyr. ıevlı:•ylemekledlr. 1489 numaralı son ihbarname ila-
ıı, ner.aket ve bususlyel kar . ısında 1: nı-nda Sandığımız borçlu'.arından 
~ba 8ulg-r.rtslan için bil nevi talep- d<>";ı""Pk ,-erde s.nd i!•mız me -
;:11 •Avrupa harbi sonunda nazarı dik- Sinemasında 15 gün<le tamam murlarından denilmiş'ir. Tashih 
"'- alınmak• kayıh ile lslllı:bale terk 1 75895 k~i gördü. olıınur. 

, ~1•ıaek ve mümkün•• bir ı:-aranllye Zafer tarihiuin --İs-·t_a_n_b_u_l _E_m_n_i-.ı--e-t _3_an_d_ı_ğ_ı_M_iı __ -

1 
· ı.'fiıyaralr. bitaraf 8alkan blokunun d" l"ğ" den· 

•• "'~külnd leohll etmelı: mömlr.ün de- 1 3 u" ncü ve son haftası uru un . • lıı Tashih ilanı : 1 
ut ~ ltıldlr?. i,ıe, en ziyade ı..nevviıre ' Sandığımız borçlularından İsak 
., b ltlııaç olan nokta bu nokladır ve 1 Bugün başhyor Medina'nın Galatada Bcrt'ketzade' 
ı~ ,llııu yapmak da Bulg-arlııtanın :ralnıa b bed. r! mahall€'Sindc Kule soJ..! .!ında yeni 

'"1 Sinema dünya.;,nın u e ı rr ~ 
~ dl menfaati defll, bütün Balkan- gu" neşi gômıeğe f;,rsat bulamı· 39 ila 43 numaralı kagir evin ga-
~. sulhu, refahı, yebar•llfl ve 1 zeteniz!n 7/11/939 tarihli nüsha • 

ıı >ıı yanlara ve tekrar görmek 
• ."llerek müdafr.ası vr.rdır. Belki, bu 1 1 .. d sının 4 üncü sahifesinin beşinci 

~ istıyen ere muj e.l'riz. 
et ı. Oli.fıa:ıa iki taraf ansındnkl zıtları 

1 

Dıkkal: Bu filim bu sene sulunun.da çıkan 938/1019 nuaralı 
ti ~lif bakımındın milt.eşt'bbt .. ırre Ytnl açık aritırına ilfın.ınJın arttırma 
O' ~ d !ilet menuu olabilir. Beyoğlımda başka hıçbir si.- şarllllamesinin 1/11/39 tarihinden 

......_ ETEM İZZET BENİCE , nemada gösterilmiyecektir. ' itibaren açık bulundurulacağı ya-
l::- . tıa.,·eten: En oon gelen Met - ı ı zılmıştır. 

i 
; 

'-kspreS henüz gelmedi ro Jurnalda son derece en- Halbuki doğrusu 11/11/39 dur. 
l! teresan harp raporları. , Tashih olunur. 

~ -~ sabahki Konv~_iyonee tre-- Selt!161ar her gün saat 2,30, 
~- Uc buçuk saatlik rotaırla gel - 4,30, 6,30, 9 da Telefon 435951 ZAYİ 
b 1'tir. Ekspres henüz gelmemiş, Bu filim pek ya-kında Anka- I92t eenulnde tıp fakültesinden al-
liduı:ıa aa gennediği gtbi gecik- rada Ulus sinemasında gös _ dıtlm kabile bilvl:ret vr.ralr.amı lı:r.7-
~irun sebebi de aıiaşılamamış - terilecektir. belllm. Hükmü yoktur, 

~. --m-•••••••••i' No. !93 Kadriye 
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' - No. 47 - Yazan: RAH'.Uİ YAGIZ 
ıb~ ~ -
.;: <luf Kaptan Valiyi Tanır Gibi Olmuştu: "Kimd1 

";r' Acaba Bu Adam?" Diye Düşünüyordu 
bd' 

....._ Vail haı:reUcrlle sorüştuj:iwuı. sı- 1 
"'•- beni - .. ·-.. m bulunmama. lu%Um 'Yf' mu .. 
~e olmadıfıudan affınııı rica edr· 

Jt;I' linı! Vail lçerfdtııtlr. 

kruvaıö!'U sUvarb:ıl B.a.uf! • 

l~au, dudaklarında beliren vakur bir 
tebessümle pürlUifat bakı~ların\ )'akı• 

ı.kh ve ('etin Türk süvari~tnin üzerin
de rer:direrek baktıktan 50nra karşı· 
tık 'Vtrdi: 

rfr" ._:aut kaptan kapıyı açtı, reni 'la
~" l'lrdl. Burası levkal:tdr mükelJtf 

.• L.. b.Jondu. Yerlere kadar inen alır. - ZlyaretJnlzdl!'n fevkalade n1('mnu-., . ., .... k 
ıır \ il kumaştan perdelerlle hafif ı°'- num. Kahramanhğınızı takdir eden blı 

f lı. itJnd bulunan n.lonun sol köşe- e...;kl dosı eltnf sıkmakla sizin de ayni 

cUnJ sıktı.. Ytr rösterdL. Flkr~ da!g"ın 
bulunan Türk süvarisi koltuğa yerle
şirken hala bu düşüncenin tesiri at
lında idi. 

- ~dl aeaba bu adam? 
Gözbcbeklerlndeld işlna ifade, se

sindeki kulak pdırıatnu7an tanıdık

lıkla muhakkak bir eski dostlu. 
Vali, suvarinin kar.;ısmd:ı masası

nın b&.$ına re~erken bu meraka niha-
1et verdJ : 

- Beni tawdııuz ml kaplan? 
- Gözlerinizde ve sesinizde Hki bir 

işlnahğuı izlerini bu.1makla beraber ... 
Vr.11 Rr.of lı:aptana hahrlaıtı; 

- Londrada bu1undafunn'J zaman 
İnrUtcre donanması albaylarında.tt ta
nıdıfını:1 bir denizci, sonra Amiral 
Gambelln lalim heyeti Ue İstanbulda 
beraber çabşbfınıw bir do.st devlet 
denizcisi.-

Karadenizde ır'ına , 
(1 inci sahifeden devam) 

D:ğer tara·flan !imanımızdan 
Bartna hareket eden Mers'.n va
puru da fırtına yüzünden içindeki 
yolcularla beraber 36 sza•tter.b<:ri 
Boğazda beklemektedir. Buıgü,n 
Karadeniıxien gelme.i icabcden 
Ege vapuru da ancak yarın gele
bi:<'cektir. 

1 

devam ederken şehrimizde de •am 
b.r kış havası büKüm sürmekte -
d:r. Ezeümle üç gün evv€l baş -

1 lıyan yağmur hemen hiı; durma
dan hiLa d vam etmek.ed:r. Yağ-

3 GÜNDENBERİ DEVAM EDEN 
YAGMUR! 

mur bI.hassa dün gece cOk şid -
d~t'err.mi< ve birçok yer,eri sular 
kaplamıştır. 

Anadoludan alınan h•berlerden 
anlaşı:d ğ'na göre müteaddit yel'" 
!er kar:arla kaplanmıştır. Bu me-
yanda Bitlise 48 saattenberi bila 

Karad_en.\zde _azgın_bir_fırtına~nkıta karvai!makıtadır. 

Gene Kadın 
Yüzüdd~n ... 

Dün gece Ak.sarayda bir clnayel tş

lenm", bir adam öledeu~rl bir kadın 
meselesinden arası açık bulunan ra
lır.ibinl ta.banca Ue alır su.rette karouı
dan vurmuştur. Ak.sarayda oturan 
Iiamza lsmJnde blri bir müddet evvel 
bir k:admJo. tanıı;mış ve .kısa blr za
m:uıda ahboı.phğ'ını llcrletmi1tir. Aynl 
semtte oturan Bayram adında biri Ue 
de ahbaplığını bir haytJ Uerletmiş O• 

la.n bu kadın nihayet bir mUddel evvd 
foyasını meydaııa vurmuştur. 

Eskldc-nberl tanışan Hamza Jle Bay
ram lıu S'.zden k~vca etnLş1 er. fakat 
:ıraya l'lrenler kavianın bu7ü.mesin~ 

meydan vermem1şlerdl:r. 
Hattalardanbf'rl birbirine kln beslt

l'"eD iki rakip nihayet dün •ece Aksa
rayda Sofular cadde~inde karşılaşmıt -
Jar ve be-men kavgaya tutu~muşlardır. 
Kav~a bir anda büyiimüş, Hamr.a. ta
bucasını çekerek ateş ebn1y~ ba'}lı

mv;hr. Çıkan kurşunlardan lklsl Bay
ramın ka ... ına isabet ederek adaıın 

kanlar tçlnde yere sennlşıir. Tabanca 
&eslrrl üzerine relen memurlar bayrın 
ve lfade- veremiyecek blr halde bu1u· 
nan Bayramı ttomobll ile Cerr:ıhpa-;a 

hastanesine lı:aldmıuştardı.r. llidlsedn 
sonra kaçan Hamza bqün öfte ilı:erl 

yakalanmıştır. Bayramın yanları alır 

ve teb11keJldir, ba7ahndan ümtt kesil
miştir. 

Nasılsınız ko1onet'!' 
- Çok leşe kkür ederim.. Asıl ben 

size sormalıyım!. Siz nasılsınız? 
- Hr.rp va.ıyell dol•l'1'11• Akdenbe 

acıhnq bulunuyorus. 

- Evet.. harekitınm derin bir tak
dirle takip ediyorum. Şimdiye kadar 
deniz harbi iarlhlerl bö7le bir ıkın 

ve mükemmel bir muV&fft.kl7et kaydet
memqllr. Sb: bu teşebblisün~ mo
df'rn deniz harp YUJ.talannm btikbat 
muharebelerinde muvaffakl;retll blr 
korsanlıkla harp netlceslni kolaylaş ... 
tıracak başarılar elde edectflnl dimya 
denlt.ellcrlne şu harekeUnWe lsbaı et
miş butu.nuyorsunu.ı:! Sbl t.eknır tekrar 
tebrik ederim~. 

İk:nci İcra Memurluğundan: 
Anastas Nevşeh..rli og.un.un Yu

suf zimrne ... in<i.e a...acagı o~an p.:i
ranın te:mini iç.n ıah" hacze alı
nıp t.anıAmıııa (1&.8) lira kıymet 
t.akd.ır edi..en Boğaz:ç..ıı.de Sarı
yerde çeşme sohg naa (eski 7,7 
mükerrer yeni 21,~91 Na. lu sağ 
tarafı (32) sol tarafı (28) çap ar
kası şahsı ahar hisse.sinde buiu· 
nan ma.Jj önü y<» ile maılıdut bir 
dük.kan (2004) No. lu kanun ah
kamma tevf.ıkan aç k artnmay a 
konmuştur. Mezkür dükkiın yeni 
türbe çeşme sokağında (19ı nu
mera.aj ıü ındadır. Evsafı: Cep
hesi islor kepenkli ca.mektın zc
ır.Lıi ç:.ment<ı arkasmd.a ahşap 
bir bölme vardır. 1 inci ka!a ah
şap merdıven k'.e çıkılır depo ha
lindedir. Tavanları bakkal tava
rud..r. Umum mesahası (37) met
re murabba>dır. Ve kfınıl:cn bina
dır Bu gayri menkule ait şart -
name 16/12/939 tarihinden iti • 
baren herkesin göreb:.mesi için 
icra divanhanesinde aç,.k bulun
duru>acaktır. 

B:.rinci arttırması 27 /12/939 ta· 
rihine müsadif ça,.--şamlba günü sa
at ondan on ikiye kadar İstanbul 
i·kinci icra da'.resinde icra oluna
rak muhammen kıyme'in yüzde 
ye miş bi:ş.:·ni bulduğu takdirde 
en çok arttırana iha'.e edilecektir. 
Böyle bir bedel eede edilemez ise 
son arttıramn taahhüdü baki kai
mak şarlile ar't:mıa on beş ııür. u
zatilarak 11/1/940 tarihin~ müsa· 
d!.f perşembe günü ayni mahal 
ve saatte icra olunacak ikfaıci art
tırmada en çok arttıran'n üstün
de bırakılacaktır. Sa•ış peşin pa
ra ilooir. Alttırmaya iştirak ecen· 
1er şartnameyi okumus ve bütün 
rmalümatı alarak muhtevivatını 
kabul etm:Ş aclcH>lunurlar. Hak -
hırı tapu sicilile sabit olınıyan 
ipotek sahibi alacakl>!ar ıle diğer 
alô.kadar:arın ve ir!ifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan idd:a-
1.arını evrakı müsbitclerı!e bir: ık-
1e (20) gün içinde dairemizin 
938/2481 Na- Ju dosyasına bik!Ir
me:eri ve fazla malüm&t almak 
;,;t;.yenlerin her zaman mezkur 
Na. ile müracaat edebilecekleri 
ve talip ohınlnr·n muhammen 
kıymetin % 7,5 ltu n.sbetinde pey 
akçesi veya milli b!r banka te
m'nat mcktLhu ibraz c !neleri 

<1 inci sahifeden devam) neye çı'kard .. ~ınuz yaralıya ~ür'at:e 
İşın garibi hadisenin mahiyeti ameliyat yapıldı. Ben de ameli -

yatın başında bµlundum. Fakat 
tamamiJe belli olup ha'.ta suç;u buna ve bü'Ün tedbirlercnıızc ra~ 
muhakeme edildikten ve hüviyeti men zavallıyı kurtarır.ak müm _ 
açı" bir sure~te anlaşıldıktan sonra kÜn oJoıadı. 
bile bu füibasın hala devam et -
tiı;.; görülmüştür. Ezcümle bu sa· Doktor, münevver bir ada'11 ol-

.... mal< itibarile suçu kabul etl'p 
bahki gazete:erden iki.si kazayı ve ..ıtmedi'ği balcloırıda bakımın t-ır 
mu.h~kemeyı· yazarlarken ··uçluyu 

~ 
0 

sual>ıı.e karşı şu cevab! vcrnıış:'r: vine doktor Orhan Abdi olarak - Benim yenm·i~ J.ıs.r.gı ~oför 
tanınıııkta devam etmişlerdir. olsa bu şekilde har~!;et dmiye 

Halbuki, Orhan Abdmin oto - mecbur kaı~•aktı. 
mobili olmad•ğı ııibı, otomobil ŞAHİTl.ER 
ku)'.amnasını da bllmediği ve bu Bundan sonra rnüteaddıt şahit-
kaza ile hiç bir münasebet ve ala- ler dinl~nmiştir. Bunlardan ekse-
kası olmad ih tamımıt:e an'aşıl - risi yağmurlu havad• doktorJn 
r;·•tır. Maam:ııfih kaza faili ve korna çala çala ilerl«!iğini ve k•-
C·'"'aluğlu sıhhat evi sa·hiolerinden dın•n araba ile karşılaşınca •el.iı:lı 
dokıtor, operatör Orhan Ür,'ın da telaşlı, sağa sola ha.rekeUerde bu· 
fanırnnış ve umumivetle se\•;.Jmişl Junup şaşkınlık gösterdiğin•, vol 
bir tıp adamı o'.duğundı::·n yüz- ı daki tramvay direk:eri ve ağaı; -
1eree ean kurtaran bir operatörün; lar•n; etrafın tamamile görillme
wlrv 'ki kazaen i>ile o!sa b'r hıt'ct sine mani teşkil ettiği'lli söyle -
söndül'!"lC'Si te~ürü mucio olmuş mi.ş'erdir. 
ve mı::'.1keme sa!onu 'kaz· .--n ma- Burulan sonra Müddeiumumi ·a-
hiyet!ni öğrenmek i.s' iyenlerle bitlerin i.:;tirakhle bir keşif yapıl· 
hıncah~r· .dolmustur. masuıı, kad::ıım hüviyetinin tcsbitl 

Müdde'umum :· ik tarafından ve dok'.orun tevk'fini istem.şiir. 
mahkı:rnfye vcr",'en tahk,;ka• ev- Neticede mahkeme müddeiu -
r~·kma göre h5dl•rde dokkıra da muminin tekmil taleplerini kabul 
mc 'ulivet teveccuh etmekte ve elm~tir. Yalnız suçlunun maruf 
ker.d!s'n'n ceza kanununun 155 in- bır ~ahsivct o'.du_;ıu ve istcn!ldi!ri 
ci ı;ııa:l:le>'.·~(? J!Öre tecziyesi iste- zaman kolayca bulunabt'.eee~ ~a-
ni\miş bulunmak'.ad r. z~r· dikkate alınara'.k tevkif !steği 

Buna muka•i>il doktor Orhan ka- uygun bulunmamış ve gayri mcv
zada hicbr suın'u takor.tl'i bulunma- kur olarak da,-ayı •akip etmesi ka-
dı)lını iddia rderck mahkemede rarile muhakeme avın 28 inci gü-
şu'1}3rı söylem:ştır: nüne tahk o:unmustur. 

- Fal h'.cıı E:Lrnf'kapıya doğrul Morga nak'edi'e" 49 - 45 yas -
o:omobi m ik! gel'.yordum. o es- ı larındııki bu ka<l·nın hüviyeti el'..-. 
n:da hava yağrnurlu ve yerler çok _a_n_ı"_'~_ı_ıa_m_a_m_ı.•,_t -'"·------
ıs aktı. 1\falta car~ıs>r.a yaklaştı- ' 
ğı_m b'.r s·rada aıı.sız·n önüme başı! 
s!-vah bir örtü ile sarılı bir kad n 
cık'ı. Onu c:ğnenıemek için bütün 
vazifemi ywatım. O'omobJde mev-• 
cut olan dört frenin h<>psinl kul - ı 
1"'1l<lım. Ve kad'm kurtarmak gay
rcıtile arabayı sağa çev'rdim. Aka-! 
b 'Jl'Cie de durmamı ve zavallıyı çiğ-ı 
neme~liğim bi~ oldu. Bu işte be-
mm hıcbr sunu t.aks:rım voktur. 
Feci ak•betin vukua geldi.~ıni, ya
ni kad•ııcağ zın yaralandığını gö
rür J?Örmez de; derhal onu kucak
lı~-arak otomobil'me aldım ve doğ
ruca Haseki hastıınes':ne gmür -
dUm. Orada hemen aımeliyatha • 

DEVREDİLECEK iHTİRA 
BERATI 

cBilhll!isa raylı vesai'i nakliye 
için de\TÜdaimli ve alttan grE<> 
tertibatını havi dingil yatakları. 
hakkındaki ihtira-ya mahsus alın
mış olan 8 ilkkanun 19J7 tarih ve 
2509 numaralı ihtira beratının ih
tiva et'iği hırkuk bu kere başka
sına devir veyahut ihtiraı Türki
~rede mevkii fü:e kl''ıo'mak içın ica
ra dahi verilcbi e<·~~i t~klif edil -
mekte olmakla bu h~u>'a fazla 
malümat edinmek "tryenlerin Ga 
lataıcla, Asla•n Han 5 inci kat 1 - 3 
No. lara müracaat eyleme'.eri ilıir 
olunur. 

,----------------------~ 
YARIN MATiNELERDEN İTİBAREN 

ıffHff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffı 

i TA K si M SİNEMASINDA i 
ı ................................................ ı 

YENİÇERi 
HASAN 

BE3TEKAlU 
ARTAKİ - SADİ ZEKİ 

Okuyucular: 

Mualla - Numan İçit &es • Hamiyet Duygı.du 
Mı.siki heyet;. 

Kemani Sadi - Kenll'l1i Demır Ali - kanuni Ahmet -
Klarnet Şükrü • Udi Zeki 

Rakkase: Ayşe müjgf>n 
İahiler - Peşrevler - Semailer - Gazeller - ŞARKILAR. Ra-ks ha
\'atları ve otuz ki~'lik tarihi lL;·afet:erle saz heyeti. 

/ 

BU AKŞA~I 

SARAY 
Sinemasında 

Sinema kralı ... Bütün kadınları 
te.bir eden genç Jön premye ve 
sinemacJığa in!isabclan evvel 

kovboyluk yapmış olan 

GARRY COOPER 
iV.ERLE OBERON 

11,. bı·raber kendi hı>yafıwı ai' 
çevirdiği 

Kovboyun Aşkı 
Fransızca sözlü filminde bütün seyircileri gaşvedecektir. Yerle· 

rinizi evvelden aldmruz. Te!efon 41656 

- -
ı.' ~d~ biiyük ve mükt•Hcf bir yazı ma- tehassüslerde butuuaca.ğınt:r.ı Umlt ,. .. 

ıoıJI 11 hn1unuyor, bunan 121.nında siyah diyorum. 

Bu oe!er de Rauf kapt&n valinin ·ii
ıiınü kesti: 

- Oooo •. Affedersiniz ltister X. Be .. 
nl bu tanımay~ ınıdsn dolayı mazur 
&'ÖreceiinU:I ve affedeccfinlzi umarım •• 
Bir aydır hareket peşinde dolali:ın ve 
ıtll andıı dehşetli blr fırtınadan ku.rtu
larak lolalta limanına llUra eden bll' 
remi suvarl.slnhı hatırah. miifekkiresl 
biraz bulanık olduiu ı,ıu börle oldu. • 

Raof kaplanut bu latw.ı.klık 90k hl-
9una gitmiş, bu sayede kendf~tnl koyu 
koyu diL';ilndiırrn lhtlmallerden kof&7· 
ilk.la kurıutacatı ve lst.f'dikterlnl temin 
td,.bileeeffnl hatırl:uıuş~ talflne 1.etıf'k .. 
lr.ür •lml,IL 

İ'kl eski dMt 7arım uat kadar harp 
vaılyrtlnden, iki taraf donanmalannın 
hareket tnnlanndan konwttular. MaJ
ia vr.lbl R&of lı:aplaııın Mwrda iken 
haber r.ldıtı ikinci Balkan denb mu -
harebec;;lnin, J\londroı feli\ketlnln &,e .. 

ferrualuu anlattı, \alnız Averofla İn-

i~n olunur. (22096) ______ 
1 

~ d:ina-otu l('lnde bir heykel dura Ue Rant kaptanın kulakları bu ı.;.esi, va· 
;. th<:.it>rt:n Malta vali 1 bulnnuyordu. Jtntn •esini yabancı bulmuyordu. YI-

' ~aur k.ıplsn od.l.IUJ1 ortasına kadar ı fit :sUvart vali llerliytrck 7a.nına yak· 
.,._tı dt durdu. af tlinl fesinin 1·an1- ı~ırken gözlerini onun bakışlarına 
~toturc--rek a kene valiyl selimladı. mll.ılıyarak bebrl:lerhıde eski bir i· 

disfni tanıth: sina irade l'Ördütü bu rözlerı tanıma-
....... Ouaanh donıımnJ_ ınm Ilamidiye fa utraşıyordıı. Vali, Rauf kaptanın i Devamı var) 

Sadi Salonu 
~;rt:ş;~~;t~: ~:._~~s~~_. Baş, Diş, Nezle, rip, Romatizma 
rihl kostümlü tablo. Nevralji, kırıklık, ve bütün a'!rılarınızı derhal ke~er. 

SAZ, CAZ. KABARE. VARYETE. icabında ırüode 3 k. alınıibilir. 
Her Pazar butün Procramla içiı:lai% '• • Her yerde »ullu kutuları ııırarla iııteviniz, • _.. çaylı matinP TL 43778 r ....., 
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KADIN RUHU 
1 Yaz•n ı S 1 S 1 

İnce, muntazam, mütenasip ba
caklarımda incecik çoraplar vardı. 
Koılanm, omuz başla.rıma kadar 
çıplaktı. Boyınuna sarıldım, göz -
!erimi gözlerine diktim, baktım. 

Dedi ki: 
- Ne güzelsin! 
Gülümsedim, lacivret gözlerim

de binbir kıvılcım yandı, gözle -
rine fışkırıp, gözbebeklerini ya'ktı: 

- Yarın saat beşte gelirim! dedi. 
• •• 

Bütun gün sokağa çıkmadım, o
nu bekliyorum. 

Düşünmeğe başladım. Daha doğ
rusu aklımı başıma toplayıp man
tıki düşünmek istedim. Amma ya
pamadım ki.. Uzun, ağır bir hasta
lıktan ka1k:ınış gibiyim. Yorgu -
num, bitabım ... Bütün hayatını 
şu yanıbaşımda tik, tak! .. İşleyen 
saatin rakkasından ibaret. Ömrüm 
iğnelerinin ucu.nda ... 

Yine bir otomobil... 
Bu sefer tam kapının 

durdu . 
önünde 

Asansörün sesini duydum. Ye
-ı:imden fırladım, kalbim bağrımı 

Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet 1 

ı/ Dişleri sabah, öğle ve akşanı he.r 18 ikinciteşrln 1939 Vazi yeti 

KASA: AK T l F Lira 1 Lira ~.5 f F 
Alim; Safi ltllo1Taır 15.500.302 21.802.414,31 ' 

BANKNOT 17.203.463,~ İhtiyat Alı:~eel: 
UFAltLlX 1.492.225,3' 40.498.103,21 Adi ve fevlı:alW. 

Da.lıUdeki Muhabirler. Hu.uııt 
4.217.134,2: 

_6.;;.;.000~-~ 
Altın : safi K. G. 678.111 953.816,81 

Türlr !in• 260.797,95 

Hat-içteki Muhabirler. 
Albn : Safi ltlloıraml0.010.249 14.080.216,.41 

Altına tabviU kabH Serbest 
dövWer 

Djter dövizler \'e 
lı:llring balı:iJeleri 

Hazine Ta.lı.,Ulerl: 

Bortlu 

Deruhde e<tilen evrakı nalı.-

31.659,11 

4.579.351,6' 

diye karşılıilı 158.748.563,-

1.21.f.614,76 Ted..,ülcleki Bubotl•ı 
Deruhde edll., nrüı 

nalı:dly• 

Kanunun 1 - 1 lnd mad
delerin• tevtlkan lıul-
.. tarafından vild le
di,r91 

158.748.563,-

17.~7.666,----evrakı 

141.+I0.897,-
18.691.227,22 Derullde edilen 

nalı:cll;re balı:IT• 
Jl:UJılıtı lamamen altuı. 

olaralı: il.lveten tedav!l-
le vuedll• 17.000.000,-
-onl mukabili U.. 

1 ura .yemekten sonra günde 3 defa nİÇ1 
15

.ooo.ooc.- j fırçalamak lazımdır ? 

102171
34.

25 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplar 

· · karşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki " salya,· 
denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Kanunun 6 ~ 8 inci madde
lerine tevfikan hazine .. tara .. ..- ı.davCll• ......ııı... 138.000.000.- 296.440.897,-

Perdeleri indirdim, odanın dört 
köşesiııe k{jjonya setııeledim, so
hayı bi.r kere daha alev alev yak

delip fırhyacak gibi atıyor. j 
Duvara dayandım, dizlerimin ba
cğı çözüldü. Sevinçen ! 

fından valı:l ledlyal 

SenMat CUıulaaı: 

17.307.666,- 141.4..0.897,-TüTk Liruı Mevdaab: - 36.059.324,92 
Dövb taa.lıhtldatı: 

Salyada bulunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanıd1r; dişlere ya

pışarak yosun peyda eder. Mine

leri aşındırır, yavaş yavaş dişleri 

ve kökleri çürütür, diş etlerinde 

iltihaplar peyda olur. Dişlere ya

pışan yemek artı'kları ve ecnebi 

maddeler de temizl<>nmczse birer 

mikrop yuvası haline gelir. Ejter 

dişler muntazaman ve günde en 

az 3 kere •Radyolin• le fırçalan

madığı takdirde çok çabuk mah -

volmağa mahkUJrıdur. 

tım. 

Sobam çinidir, lozim çinilerin 
üstüne birkaç damla da Jevanta 
damlattım. Baygın bir koku, bay
K'n baygın odanın içinde tüttü. 

Çok sevdiğim, bana çok ya~aın 
lacivert elbisemi giydim. Aynada 
yüzümün en ince çizgilerini tet
kik ettim. Kremler si:rdüm, pudra
lar sürdüm, d.udaltlarımı boyadım, 
saÇlarımı taradım, uzun uzun, in 
ceden inceye süslendim, Sonra.. 

Elime bir kitap a'ldım. Okuma
ğı taklit ettiım. Kelim61.er beynim
de ötüyor, cümleler müfekki -
remde ıslı.it çabyordu. Okuduğu
mu, okumak istediğimi anlamıyor
dum. DÜ§Üncem yalnız bir şeyle, 
yaılnız saatıle meşguldü. 

Dört buçuk! 
Yarım saat sonra, yanımda ola

ca'ktı. 

Kapı çaılındı. Hemen kendimi 
topladım .. Sobnm önündeki geniş 
koltuğa oturdum. Elime kita·bımı 
aldım. 

Kapıdan girdi. Soiiukkanlı11Jda, 
Jilayd bir tavırla doğruldum; o 
dedi ki: 

Sizi beki etim değil mi? 
Dedim ki; 

- Bitmem, saate bakmadım, o
kuyordum, farkında değilim. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mah ... 
kemesinden: 

Doyçe Levarıt Lmıe kumıpanyasma 
mensup .Andros vapurunun 101 ci se
ferile 4/7 /939 tarihinde A!manyada 
kain Rappoıt ve Söhne Hamburg ı fab
rikasından -namlarına gelen ve İstan
bul ithaıat gümrüğünce 5/7/939 tari
hinde tescil edilen 6286 numaralı be-

Hayat kısadır diyen hangi bu- yannaıne muhteviyatı BKDP marka ve 
daladır? 27191 - 93 numaralı üç sandık daralı 

Öyle bir an vardır ki, hayatı bir 471 ve safi 371 kilo sıkletinde yünlü, 
asır uzatır. ipekli ve pamuklu muşambaya ait mez-

Saat beş! kOr vapur acentasından aınuş olduk-

Saatin biJlfu sesi beş kere öttü, lıırı ordino zayi olduğundan bahisle 
çıınl'adı. Bu beş çınlayışın ahengi- iptaline karar verilmesi Galatada Ka
ni gönlümde hissettim. Kalbimde raköyde kAin Ek•el•iyor Kosti ve Di

mitri Plak.as taraflarından baorz.uhal !J<,ş billur yanku uyandı. 
talep ve ordinonun h<imili bulunduğu 

- Yerimden ka'lktım, odanın için- hakkında vesika da ibraz edilmiş ol-
de dolaştım. maltla Ticaret kanununun 638 ci mad-

Bir otomobil geçti. Perdeleri 
desinin kıyasen tatbiki suretile ziyaı 

açtım, pencereleri açtım, eğilip iddia olunan işbu ordinonun bulan ta--
sokağa baktı.ın. 1 ra!ından 45 gün içinde mahkemeye 

Yollar boş, ıssız, ıs.laklı. İnce bir ibraz olunması ve ibraz oıunQıadığı 
yağmur çiseliyordu. takdirde bu mıiddetin hitamında ipta-

Yine yerime oturdum. Kitabımı !ine karar verileceği ilan olunur. 
açtım. 

Bir otomobil daha geçti. 
- Acaba o mu? .. 
Hayır, artık yerimden kalk -

mıyacağım, pencereden bakrnı -
yacağım. 

Amma içim titriyor, titriyorum, 
~im içime sığmıyor. Artık gelse .. 
Ya gelmezse .. 

Ürperiyorum: Ya gelmezse? .. 

1!17 Blcrf I 
Şevnl 

11 

(21231) 

1355 Rumi 

2. el Teşrin 

10 
1939, Ay 11, Gün 327, Kasım 16 

23 İklnclleşrln PERŞEMBE 

Vakitler Vasati Eıani 

Sa. Da. 11&. Da. 
--·----ı Yine pel'.lıCerenin önündeyim. 

Hava çok soğuk değil a, ben ü- g~ı 6 57 2 12 
şüyorum. Hastayım, muztaribim.. .- 12 00 7 15 
Hayır •korkuyorum. Gelmezse dj- 1lı:uıdı 14 31 9 45 
ye korkuyorum, arlık ge:sin diye J\kpm 16 45 12 OJ 
sabırsızlanıyorum. l Yatm 18 22 1 361 

Neden bekfiemeğe tahamır.ülüm İmsak: 5 13 1':! 28 
yok? İradem elimde de~il mi Ne- ı------------• den itidalimi muhafaza edemi;,·o- !,. _____________ _ 
rum! 

Saat kaç? .. Be.şi çeyrek geçiyor!. 
Neden bu kadar geç kaklı!. 

Neden? .. 

!\o. 151 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
B14 muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tel1Taf Matbaası 

Ya1an: l\f, SAMI KARArr..ı.. 

Tiirk Askeri Şehre Girince Ortalık Karıştı, 
Ondan Sonra imparatoru Görmedim 

Notaras önde, akıncı arkada yürümo
ğe ~ladı, Akıncı a~ker atta idi. Ya
lınkılıç tetikde yürüyo)'du. 

Notaras, hem yürüyor, heın de Sul
tan Mehmedi nasıl kandıracağını dü
aün.Uyordıı. Kurnaz adam pJAnını hn
sırlamıştı. Bütün hazjnesini ve impa
ratorun cizli haz.inesini, ve diğer rical 
ve vüzeranın hazinelerini Padişaha ar
zedecekti. Sonra; Halil Paşanın mek
tuplarını ortaya cıkararak yakasını 

kurtaracaktı. 

Hele, Halil Paşanın jmparatora ve 
kendisine yazmış olduğu mektuplar, 
canını kurtarmağa kMi idi. Çünkü Ha
JH Paşa, sulh 'apmayıp dayanmalarını 
bBdinnişti. Kendilerinin ne kabahati 
vardı. 

Akıncı; Not.ırası AyaBO!yaya getirdi. 
Padişah; Ayaı>0fyanın gen.iş meydanı

na oturmuş emjrJer veriyordu. 
Padişah; bir akıncının birisini ge

tirdjğini görmÜjtÜ. 
Nihayet; geldiJer: Notaras Padişahın 

1anına yaklaşıp ayak öpecekti. Fakat 
majyetinde bulunan baltacılar derhal 
müdahale ettiler ve önlediler. 

Notaras, sessiz olduğu yerde kaldı. 

Akıncı asker, derhal atından indi, Pa .. 
dişahın karşı ,ında kollarını kavuştu

rnrak boyun eğdi ve: 

- Padjşahım; bu adam, imparatorun 
veziriazamıyım diyor. 

- Nerede buldun? 
- Şuracıkta kuytu bir manastırda .. 
- Nasıl?. 

- Kendisi dışarı çıktı, kulunuza ba-
ğırdı .. dedi. 

Fatihi hayretle Notarasın yüzüne 
baktıktan SÔnra: 

- Siz Grandük Notaras mısınız? dedi. 
- Evet Padjşahım .. 

- Buyurunuz ... 

Diyerek huzuruna celbeyledi. 
Notaras, Padişahın huzuruna gelir 

gelmez eğilip ihtiram vaziyeti ald.ıç 

Sultan Mehmet flk söz olarak Notarasa: · 
- İmparatorunuz nerede? 
- Haberim yok Padişahım ... 
- Nasıl haberiniz olmaz? 
- Türk askeri şehre dahil olduğu 

zaman ortalıkta bir vaveyl~ koptu. 
Surlarda bulunan Venedik, ecnebi <Ü

ğer askerler ve kumandanlar birbir -
lerini tignjyerek kaçışmal::a başladı1ar. 

TİCARİ BENEDAT 208.122.641.9< 

t.lham ve Ta.lıYllit CtiMaaı 
(Derubde edilen evrakı 

A - (nakdiyenln lı:aJ'fllıjı 

(Esham ve Tahvl!At) 
(İtibal kıymetle) 

B- Serbest esba111 V• 
lelıvilAI 

ATamlar. 
Hazineye lı:ısa vadeli ıvans 
Alim ve Döviz üzerine 
Tahvi!At üzerine 

8.iuedarlu: 
lfuhtellf: 

47.587.684,9'. 

7.366.S47,6l 

8.717.000,-
9.126,97 

7.837.371,4! 

Aı tına lahvill kabil dövizler 
208.122.641,90 Diler dövbler.,. alacUt!ı 

3.224,5' 

ldirlnC balı:IT•ı.i 40.665.588.9: 

55.1.54.232,65 

16.563.498,45 
4. 500.000,-

17.445. 326, 79 --

-
llW.tallfı 

40.668.813,'48 

105.244.372,33 

..-RADYOLiN 
ile Sabah, Ö~le ve Akşam her yemektell 
sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayııı1ı 

Yekh 

1 Temmuz 1938 tarihinden 

lstanbul asliye birinci 1 

ticaret mahkemesinden 

503.630 541,98 

itibaren : Iskonto luıddi 

Yek6n 

% 4., altın ii7.erine °'o 3. . -
~~.!>41.981 ı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~..., 

inhisarlar U. Müdürlüğünden::J 
Gi~sı muhammen · te. X 7,5 teminat <ksıılıJI~~ 

Hazinenın 2000 Olimanlı altını a
lacağının tahsili hakkında İstan
bul muhakemat müdürlüğü tara
fından evvelce ikame edilmiş o
Jaorı, davanın yenileme bürosunun 

1 E.mni!'et f andıg ı ilanla rı 

Yüzde 8,5 faizli 
taksitli emlak 

ve sekiz sene 
satışı 

Semti Cinsi 

lağvı dolayısile 2367 numaralı ka- Hasköydc Hacışaban mahallesin 

Mu!ıammen 
k ıyıııeti 

Birbuçuk katta be1i odalı 450 
alışap bir evin tamamı nun hii!kümlerine tevfikan dosya- de Kalaycıbaşı sokağında eski 77 

yen; 45 No. lı 

Mikt1rı Lira kuruş Lira kuruş şek ı 

Yangın söndürme 360 adet 4562 50 342 18 Açık ek. 
al.atı eczası ile bcrabt'r 
Demir sehpa 600 > 168~. . . 126 00 _, > :tlll 

1- Şartnamelerl ve mevcut krokisı mucıbınce yukarıda miktarı ya 
kalem eşya açık eksiltme. u.:ı:ulilc satın a ~acaktır. . . . 

1
,pi 

II- Tahmin bcdellerı, muvakkat te mınatlan eksıltme saatlerı htZ3 

gösterilmistir. ,e l:ıl 
III- Eksiltme 24/XI/939 tarihinde Cuma günü Kabataşta Levuzutl ' 

bayaat şubesindeki alım komisyonımda, yapılacaktır. . . . 'bl I 
IV- Şartnameler her gün sözü geçe n şubeden piırasız ahnabılecegı gı 

panın krokisi de tetkik edilebilir. ..\.c 
V- İsteklilerin ekslltıne içın tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 111' 

sının yenilenmesi ve yapılan tah- Beyoğlunda Feriköy Birinci kısım 
kikatı s:rasında: Galatada kürk- mahıtllesmde Dolapdete sokağın-· 
çülerde Karakaş oğlu hanında 12/ da eski 24 yeni 27 No. lı 

İki katta üç odalı tevsili 
ve müfrez kargir bir evin 
tamamı 

900 paralarHe birlikle mezkQr kontisyona gelmeleri, (9286) 

13 numarada mukim iken şimdiki Beyoğlunda Büyü'kpangaltı İııö
ikametgahı be!lli olmadığı anla _ nü mahalie;indc e>lü İoadiy,:, ye-

İlti vuçuk katta beş od alı 
terkos ve elektrik tesisatını 
havi bir evin tamamı 

ı200 Sayın İstanbul telefon aboneler·ii~e 
Şişli santralı 25/11/939 da saat 15 de faaUyete geçecektir. AboneleriJnit · ~ 

velce tevzi edi1cn 939 - 940 telefon rehberini o saatten itibaren kullanm.118 

la~alarını ve rehbere müracaat etmeden abone aramamalann\ bilbasSD 

ni Babil sokağında eski ·!6, 51) ye
şılan müddeaaJieyh İspiri Kavu- ni 50 No. it 

nid.isin ilanen tebligat üzerine mu- ı _ Arttırma 6 birincikanun 939 tarihine düşen çarşamba 
ayyeıı. günde mahkemeye gı>lme- saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkullı>r en çok 
mesi veya bir vekil göndermemesi ,·erenlerin üstünde kalacaktır. 

günü ederim. (9667) 
bedel Müdiriyel 

hasebile ha'kkında gıyap kararı 2 - Arttırmaya girmek iQin muhammen kıymetin yüzde 10 nu 
·ı k t hk'k t 28/121939 nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 1 verı ere a ı a ın per- 3 _ Arttırma bedelinin dörtte biri peşin vı! geri kalanı sekiz se-

şembe saat 14 de bırnkılmasına nede sekiz müsavi taksiite ödenir. Taksitler % 8,5 !aiıe tabidir. 
hiikim:likce karar verilmiştir. Teb- 4 - Taksi'lcr ödeninciye kadar 11ayrimenkırl Sandığa birinci de-
liği Jazım gelen gıyap kararı mah- recede ipotekli kalır. 
keme divanhanesine asılmış oldu- 5 - Fazla tafsilat almak ve Binaların fotograflanru görmek isti
ğundan mumaileyhin 0 günde 0 yenlerin Sandık binalar servisine müracaat eylemeleri lazımdır. 9268 

, 

P A Ti KULLANINIZ 
saatte mahkemeye gelmesi lüzu
mu bu ilan ile tebliğ olunur. 

(937/561) 

Gülhaoe müsamereleri 

Kadıköy Belediye Tahsil Şubesi 
Başm e .nurluğundan: 

Calerağa mahaHes.inin ?.loda Çıkrna;zı 1 - 4 numaralı emlikin haliye ve sabı
ka bina, buhran vergi borcundan dolayı haciz altına alınan iki gardrop, iki ayna, 
iki ayna altı, sarı yaldızlı işlemeli masa, bir halı, bil küçük halı, gözlü et::ı.jer, 

iki adet büyüle gözlü dolap, bir adet sandık, iki adet tahta karyola, bir adet 
yağlıboya tablo, bir adet gözlü masanın 24/11/939 Cuma günü öğleden evvel 
saat ondan itibaren mahallinde alenen müzayede surctilc sat.Jlacağından istek-

Her türlü yanıkları kan çıbanlarını, meme iltib111"' 
larını ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dola~'; 
akoeler, ergeo:ikler, çocukların ve büyüklerin e 
türlü deri iltihaplarını t~davi eder. 

Her ledrls senesi içinde on bq giin

d e bir olarak ln'lkat eden Glilha.ne mü

samerelerine 2.f/11/939 Cuma. Pnü 

.,ul 17,30 ela b .. ,ıanılacaklır. 

İmp..'ll'atorla bendeniz, Tekfur sarayı
nın kapısı önünde bulunuyorduk. Bir 
anda ne olduğumuzu şaşırdık. Bu, gü
rültü arasında biz de bu kaçan insan
lara karışlık .• Bundan sonra, impara-. 
toru görmedim. 

- Nereye kaçtınız, ve nereye sak
landınız?. 

- Rahatsız olduğumdan fazla koşa
madım, Türk askerleri de arkamdan 
geliyordu. Önüme bir manastır çıktı. 
&ki ve köhne bir manasbrdır. Her 
türhi alfı.yişten ve eşyadan tıridir. O
raya girdim ve sakJandım. 

- Sonra~. 

- Birçok gfuultüler ve patırtılardan 
sonra epeyce zaman geçti. Ortalıkta 

sükün hasıl oldu ve delJ~llar bağırma
ğa başJadı. İrade! padişahiyi türkçe 
bildiğim için anladım ve meydana çık
bm. Akıncı neferine teslim oldum. 

- Hepsi iyi; fakat utanmadan niye 
kaçtınız?. 

- ....... . 
- Hani kanınızın son damlasına ka

dar harbedecektinjz?. 
- ......... 
- Ben, size sulh teklif ettiğim 'za

man, surlar üzerinde milletiniz namına 
can vereceğinizi söylemiştiniz. 
- ........ . 
- Utanmadan askerlerinizden evvel 

siz kaçtınız öyle mi?. 
- ........ . 
Notaras sükUt ediyordu. Kurnaz a

dam Padişahın ilk hiddetinjn geçme
sini bekliyordu. 

Bir aralk, Sultan Mchmed, IAJlarıoı 

kesti, İşte; bu fırsatlan istifade eden
Notaras derhal bir reverans yapıp vaz'ı 
ihtiram aldıktan ~onra: söze başladı; 

y 
~~~-~~~~~~--:--:----:---:.--~-

müdürlüğünde o · Haydarpaşa lisesi 
lilerin satış günü mezk(ır mahalde hazır bulunmaları H~n olunur. (9664) Yatılı talebenin 2 inci taksiti 1 Biri rıci K~nundadır. 

- Padişahım; bendenizde kabahat 
yok.. Herkes şahittir ki muharebeye 
taraftar değildim. Hattfı. imparatorla 
bile aram açıldı. Jilstinyani bu sebep
ten başkumandan oldu. 

Deyince; Hazreti Fatih, İtalyan ku~ 
m.ındantnı hatırladı ve sordu 

- ,Jüstinyani nerede? 
- O, daha sabahtan kaçtı!. 
- Neden? 
- İlk sabah hücumlarında yaralan-

mıştı. Hem de pek hafif bir surette, 
böyle olduğu halde terki mevki edip 
kaçtı. 

- Bir baıkumandan kaçar mı? 

- Kaçtı, hem de imparatorun bü -
tün ricalarına rağmen askerini bırakıp 
savuştu. 

- Nereye kaçabilir? 
- Galataya, Ceneviıliler tarabna 

kaçmış, sonra, gemilerin~ binerek zin
cirden dışarı çılı:tı. 

- İyi biliyor musun? 

- BiJiyonım Padjşahım .. 
- Diğer kumandanlar nerede? 

- Herhalde onlar da Galata tarafı-
na geçmişlerdir Padişahım .. - ....... .. 

- Efendimiz; imparatorun hazine -
lerini ve devletin hazinelerini zatışaha
nelerine takdime hazınm ... Kendi zatı 
hazinemi de takdim etmekle şeret duy .. 
duğumu arzederim. 

- BJ kadar hazinelere sahjp idiniz 
de njctn mülkünüzün müdafaası için 
sarf etmediniz? 

Hazreti Fatih, sinirlenmişti. Rumca li
sanu ilzere sözlerine şunları da ilAve 
etti: 

(Dttıı:ımı vı:ır) 

Hele, en son altı göz birden bir gözün bebek
lerine kalplerde kızaran şehvet alevini aksettiren 
birer yang.n meş'ali gi.bi tutuJursa!. 

* 
Gözlerin bu kıskanç ve iştamlı aniarmda an • 

la-<a hiç Nusretten bahsetmedim. Yalnız içmele -
rine; daha çok iştahlanmaJanna, hırslanmalarına. 

.themmiyet verdim. Rıdvan_ Bey: 

- Yetmez mi hanımefmdi?, 
DedikÇt!, 
- Daha ne içtiniz ki? .. 

Diye hemen kadehimi ka'ldınytır:; 

- Çın .. Çm!. 
Diyor, Jave ediyordum: 

- Amma, hepsini bitireoeluıinıiz. Kimin ka • 
dehmde kalı.rsa cezasını çekecek! 

Sabrrsıı.lıkla soruyotlardı: 
Cezası da ne?. 

- Daha bir kadehi heınen ya!lnızca içmek!. 
Rıdvan Bey, bu cezadan dehşetli '.kol'ktuğu için 
olacak ki, kadehlerinin dibinde sızıntı bile kaıl • 
mıyordu. 

lar, 

Ve .. Böyle üstüııte, 

- Çın .. Çın .. 

- Brozit.. 

!er ar kası gelmeden sürüp gidiyordu .. 
• •• 

İkisinden biri olmalı. Ya: 
- Nefiıı. 

- Enfes!. 
- HariJrul:ade .• 
- Bana .ııe zaman kalacak bu kadın?. . ,ı 

Diye düşündü, yahut ta buradaki vaziyetil10,ı 
oılabileceğini hissetti de ondan. Ben de zaW' ı;,rl 
iey söylememi beklemeden !Mı bizzat Rıdvan 

a>tı: ~ 
- E .. Delikanlı Bağdada ne zaman gidiyors 

hb~~ ~ 
'Sesinde bir nazır hakimiyet ve kudreti~Ji' 

tün ifadesi vardr. Kolay mı bu?. İşkodradan . ' 
blO' dada, Erzurumdan Yemene, Yemenden Tra 

garba kadar hüküm onun!. . i\' 
Nusret cevap vermeden evveıl gözlerim111 

ne baktı. Ve .. Onun yerine ben söyledim: ·rcıl 
- Her halde tahmin ediyorum kiı J'<o> 

Bağdada göndermekte ısrar etmiyeceksiın.iZ\1;e 
Pzun uıoun beni süzdü, şehvetle yanan fl 

rinl gözlerirı1e djkti; 
- Nasıl olur hanımefendiciğim'! .. 
Dedi. Ben gayet Jakayttım. 
- İsterseniz olur .. 

'Oeııııını ııorJ 

l 
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