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ETEM İZZET BENİCE YIL: ~ 

!!!giltere Bitarafların Protestosunu Dinlemiyor 
Hava ve 

mayin harbi 
Vapurlardaki Alman ihracat mallarının müsadere 

Bar hin azamll81Dda 
m6ttefilderln bazarlık 
Ye galibiyet bakımın
.... çıoll i8&ifade ettik
leri muhakkaktır. 

edilmesine Salı gününden itibaren başlanıyor 
Birilerce lngiliz ballkçısı Dahiliye Vekili 

Hatay' da 

4'ftal* laarbi da ıetüte 'blra• ..... 
~or. P'•tıu••a. Jaeıais blfblr eep
lıete flddeW bir malaattbe olDHlf de
lllıllr. iacUJa - .,....., AllDaD bar
..... bafl•••vad.. bqtiıne kadU 
hten aılar ltbıde aaeak '4 AhılaD 
1anarea1 düfüriilmiif&ür. Karfllllr.b 
~ ve1a mtiıladere o1mıan n
lllrlann ~ da büyük bir rakam 
lr14e etmemektedir. Karada be ölen 
't Jaralananlaruı karfalıklı yekiuıu 
a.... ı balmamak&adır. Ba rakamlar da 
.... bla laeau hiçbir sabada şldddle 
etreyaa e&memit baluadaiunan en ba· 
tlııı delilldlr. Ancak, aon &iiııler lı:lnde 
"1..anıana blraa d&laa ileriye ai&ldık
ları, denislerde maın v~ ıa.b&elbahlr 
•&rblal, havalarda &a77are taarrmı
._. arUardıklan ıiriilmeldedlr. Bmaa 1 
'-kabil miiUellkler de denizdeki ab-

1 ı..a,. fiddeUendlrmit ve yeni ted-

torpil avına çıktı 
--.. -

Vek ilin ziyareti umumi 
____ ..... ! bir sevinçle karşılandı ı• .

1
. 

l . Dahiliye Vekili ~aik ÖZ.trak dün I ngı ız 
lskenderun:a gelmış ve Hatay hu-

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

sahillerinde bir 
vapur daha battı 

birıerle AJmanyanın karşıııma Çlkmıı 
ıı.ıunuyorlar. Bava müdafaasında ise 
ı.ailt&efilıler daha hikbn rol oynamalıı
ladırıar. DtiteD tayyare adedi AJman
lıarda DO dört mlaU DlsbeUnde fazladır. 

Muhakkak Jı.1, banlaruı hepsi bmis 
-.Dhattbenln baflanpcı mabiyetlnde
tlr. A8ıl barp öaibllibdekl ilkbahar, yu 
•e sonbahar ayları fı;-11'..de ttreyan edr· 
eekllr. Ha&&i, ne ıibl U.Wl&lar ve Ye
haınetler &eTUt t*ftlıı deYun ve eere-
1b~~ •e flmdlden kes&lrilemn. 
"1.hakkik olan ~. muharebenin be
lerlye&I ve IDt'denlyetl bir kısım Av· 
..,_ araıill ibertHc llllp söpiireffk 
kadar kuab H vahfl1ue oJuaildır. 
ller Uıt taraf da ..... 1"ı netleeJ'I al
lllalı haurbtuu ırlrmekledlrler. 

Almanların Polonyaya ~akluı 
'1ıkl& inrtıtere ve Fnua De de ayni 
laawtda IDllharebe etıeeeklerlne yöz
Gt yib kanaat Jıaal etmlı oldaklanna 
btımalamu. Bmnm lPldlr k.I, bua ıi· 
re ha11rlaıunı, detlllerdL laailtere ve 
transa Ue ı.o,. ll~blhnell kin ba&Jr
bkıarmı timdi 16rdtklerl mabükak
lu. Ba buırlıll sabay yedftlımd, aee
llli erleri &alim ve &erblyeden I'~ 
llbl keyfl)'e& nollıwılanna taalllk eW
tı llbl maddi bakım41aa da harp stW.
lanam adedJol ırHırmaya ma&af ha
lllrbkhr. Belki bu arada, mıllnatllh 

... ynJer &1bl yeni harp sHihlannm çe-

llti de buırlılllar anamda balana -
eak&ar. inrtUere ve Fransuna baaırlıiı 
ile laic fÜpbeslz dabı hammah ve da
lla bqclöndürücii bir mahiyet an ve 
ifade e&melde4lr. EaueD, l>u buırbk 
inrealaln miimkliD olduiu kadar ma
llaaaDMla mUUeftlderln menlaall vardır. 
8a buırlılllann eu batında hava ııi • 
liblarının ve hava mahariplerlnln ade
ılhıi arttırmak ıelmektecllr. Mubare
'bede her zaman Jçla kat'i netice sün
ltiain omalıla beraber bu harpte kat'i 
lletleeye bllJıawıa hava kuvvetlerinin 
•11 a,.mı şekilde muessir olacaiı an
latıbnaldaebr. Fnaın ve İnıUia miif
ter.ık hava kuvveUeri bqün lçln adeı 
IUbarUe Alman hava kun·etıeıine la
iktir. Fakat., mevcut mtidafaa vasdalan 
•e aoatın uptı V1U'lllUI nazariyem kar
llaanda ıanare eok baıwa& ve• nazik 
bir sUih olmaktan henüz kıırtulma
-.ıır. 

YJrmi &ayyarelik biı· hava filosunun 
laarrunnda liüal on tayyareala düş
llesl ve dutöriilmesl hesaba katılabilir. 
Bu takdirde her taarruz için bir o mlk
lar yedek ta11armla ve tanarecinla 
eeıMııe ıerislnde ve emre amade bulun
.... tarttır. itte • .._.i fqlltere ve 
Ptuuıa bu 'bak••daa ıeaı. bir faaliyd 

lttade b8lanJDaktadırlar. 1 
(Devuu 3 uncu liallifede) 

Fransız a~ık eteniz 11111bripleri tay ya reltrle berabU labıttbahlr avmda ... 

Loı*a 26 (Hususi) - lngıltere tere hükumeti, bu yüııden bitaraf
hüktimeti, dün Holanda, Belçika, ların zarara uğrıyacağını bilmek
Japoıııya ve İsveç hükfunetlerin- tedir. Fakat. harp icapları dolayl" 
den~ Alman ihraç maHarının mü- sile bazı zaruretlere katlanmak 

blidirmiştir. 
Diğer taraftan İtalya Hariciye 

Nazın Kont Ciyano Romadaki İn
giliz matılahatgüzarı ile Fransız se
firini kabul ederek, yeni abluka 
~ararının İta.lyan ticaretini de 
müteessir -ettiğini bildirnıiş1.ir. t
taıya Ha-rfciye Nazınn:m bu tıeşeb-

saderesi hakkında ve~en karar - mecburiyeti vardır. 
dan dola<yı protestolar almışt:ı.r. Hariciye Nazırlı Lord Halifaks 

Bu protestGlar nazarı dikkate a- bitaraf devletler se-firlerini kabul 
hnmakla beraber, kararada hiçbir . ederek kendilerile ,görü~müş, bu 
değişiklik yapılmıyacaktır. İnıgil- zarar"ları.n tahfüine ..salışılacaAım <Dnamı S ttneü sahil•) 

Fransa ile 
iktısadi 

müzakereler 
Paris 26 (Hususi) - Menemne

doğlunun reisliği altında buraya i 
gelmiş olan Türk heyeti i·le müza
kerelere ba~1anmıştır. Fram;ız ha
riciye müsteşarı M. Chantir de j 
Rih heyetimiz şerefine bir öğle 
z~yafeti vermiştir. Gazeteler, mü
zakerelerin i)'i netice vereceğine 
şlıphe etmemd:tedirler. 

Macaristan' da 
Nazi faaliyeti 

Bir hükumet darbesi 
hazırlığının meydana 
çıkarıldığı bildiriliyor 

Londra 26 (Hususi) - Deyli 
Skeç gazetesi, Budapeştede Ma
car hfrkumetini devirerek yerine 
Nazi partisinı getirmek iizeıc ha
zırlanan bir hükumet darbesinin 
meydana çıkarıldığını yazmakta -
dır. Macar nazi partisi reisi Baron 
Gabriyel Gemedi tevkif edillmiş
tır. Hazırlanan hükumet darbesi , 
etrafında bııçok vesaik elde edil
miştir. 

1 Birinci klnun 
Son Telgraf yeni tefrikalar, yeni 
hazırlıklarla intişara başhyor 

BAR ç l Ç°EKLER fj 
lskender Fahreddin'ln ve bu yllın 
en müke mmel &fk romanı 

Akdenizde Türk Denizcileri 
Üstad Ziya Şakiı· büyük kahraman lık rnenkıoelerimizln en kıymeili 

afhalannı bu E!serınde sahane bir üslfıııla ctınlandımllyn muvaHak oldu 

Son Telgraf b11 büyük tef r i k alardan 
1 

başka en fazla beğendiğiniz m u-
har rir lerin yazllarını temin etmiştir 

Yazılarını daima Son T elgraf'ta 
bulacağınız muharrirler: 

ZİYA ŞAKİR 

ALİ KEMAL 

Bu sabah ·bir evin 
çatısı çöktü 

ETEM İZZET BENiCE 

AIDIET ŞÜK&i} ES.HER 

NECİP FAZIL KJSAKtlllEK 

SELAMI İZZET SEDES 

REŞAT FEYZİ y()ztiNct' 

SEJ'\İH )il AMl\IF.R ALATUR 

OSMAN CF..l\lAL KAYGILI 

İSKE:SDER FAHRETTiN 

RAHMİ YAGIZ 

AIDIET RAUF 

Bi°RHAN CEVAT 

SAMİ KARAl'EL 

1 Birinci k Anu nda 
SON TELGRAF'da 70 yaıında bir ihtiyar ağır yaralı olarak 

enkaz altından çıkanldı 
(l'_.. 1 inea ııallifMe) 

.. 

dudunda Va!li Sökmen Süer tara- / 
fınd-an karşılanmıştır. Havanın 
.yağmL4rlu .olmasına rağmen, 1s- ı 
&enderun istagyonu C,'Qk kalabalık
tı. ~kil, Kırıkhan, Reyhaniye ka
zalarını ziyare• ettikten sonra An
takyaya varmışt;r. ı 

Dah!liye Velrilıni şehnn mettıa
,1.";den itibaren caddeleri dolduran 
bınlerce Vt" anda~ içten tezahüralla 
selamlamışlardır. 

Londra 26 (Hususi) - Ahnan lerde Simon Boliva adındaki Ho-
torpHleri İngiliz sahmerinde bü- landa vapurunun batırıldığı şekil-
yük bir vapurun daha batmasına de batml§ olduğu·nu yazmaktadır-
sebep olmuştur. Batan vapur 1586 Jar. Vapurun miiTettebatından bü
tonilatoluk İsveç bandıralı Bo~ yük ibir kMmlı kur1anl:mıştır. Se-
son vapurudur. kiz kişinin bo~uku zannedil -

Gazeteler bu vapurun R~ - mektedir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) Vekil Halkevi balkonundan ke
sif kalabalığa hitaben kısa bir nu- 1 
tuk söylernıştir. Öğleden sonra hü- ~--------------------------

kümet jconağınd& bir kabul resmi H •tı '• d •• ı 
1::ı~~ş~~~eyim~e~~~i~e~!~ l er Ilı uşman arı 
yaret etmiştır. 1 •• ı •• ı ? 

Belediye Dahi'~c Vekili şere- ne er soy uyor ar 
~1J:ıJ.eıtmiş kişfük bir ziyafet vel'- .. • 

Nevyork 
sergisinde 
Türkiye 

Önümüzdeki ilkbaharda Almanya
da ihtilal çıkması beklenebilirmiş 

iBriiksE'J 26 (HU5usi) - Muml· 
suikasdı la.ili olarak yakalanan 
Elzer·in. tevkifı hakkında şu >eni 

ı,aman, infilak ooe-n. cehennem sa
atmın mllhtemel hacmı ve saahn 
tipi anlaşılmıştır. 

G 1 h ' "de maıliımat verllmclrtedir: 
e en ey efe yenı n Münihte Hitler'in nutuk soyle-

Gizli ıpolis komisyonu azaları bu 
esas üzerinden te-tkiklerıne devam 
etmişler ve ka~an suçluyu sıkı -
tırdıkça sıkıştırmışlardır. N>hayet 
çemlber Elzer'i-n üzerine kısl'hnış
tır. Bu adın bütün mazisi tetkik 
edilm~ ve suikasdı yaptı~ tahak
kuk etmiştir. 

İştİrakİmİz hakkında ~ıği birahanooe infi!Ak olur ol-
maz o anıda suçJunun kaçmaması 

müsait cevap verildi ~in bütün tedhi.trler alınmıştır. Hu. 
, dudlaroaki bütün. geçitleı· kapan

.Sevyork serıriıi kemi9eri Wablen 

Ankaradan: dönen beynelmılel 
Nevyork sergişj umumi koreıserı 
Valhlen Va!li ve Belediye reisi Lut
fi K:?;rdan ziyaret etmiştir. 

Sergide Avrupa devletlen ko -
miserJi~ini yapan M. Jhonson 

CDevamı 8 ünt6 sablfecle) 

Ki S A C A 1 
işin cilvesi 

Alman tayyareleri İngıliz ada
larını bombardıman etmişler bir 
tavşan öldürmüşler. İngiliz tayyar 
releri de Alman şe'hirleri üzerinde 
bir uçuş yapmışlar ve bu ölü tav
şanın cesedini Mareşal Göring'e 
bir hediye ve hatıra ~mak üzere 
atmışlar. 

Bizim mahut arkadaşla bunu ko
nuşuyorduk da: 

- Kanma sen bu cilveleşmeve. 
buna işin şakası, derler. 
Karamanın koyunu, sonra çıkar 

oyunu.. mütearifesindeki •Kara
man• ı, ·İngiliz le tebdil edince 
bu ta\ şan cilvesi de o zaman k<'n~ 
dini gösterecek1ir'. 

Dedi ve . ilave ettk 
- Senin- anl \}'acağın Karagöz 

ağzıle: Kikirlğin t~yarer ·, o etti 
bu işi!. Olacaktır. • • 

mıştır. 

Çöken birahanenin en küçük bir 
taşı bile dikkatle teikik ve tasnif 
~ihn~r. Gece gündüz d~am 1 
eden araştırmalardan .sonra ~irkaç 
yay ve vida ele ~iırjJmişU.r. O 1 

STRASSER'IN ANLATTIKLARI 
Pam 26 (Hususi) - Parı Suar 

gazetesinin isviçredeki muhabiri, 
(Dnuu 1 iaei l&hlfele) 

Aluiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
- 11 -

POLİTE.llNİ& -Jl'J'amlılann (&ele superieare de Poly&ec:Jmjque). AlmaııJana (Tfllhnkıbe 

heehe ııeh11le) lllıe ialmleıullrdll1 (Jaksek, fenler mekıebl) ni bir asırdan
beri hili kurmamış, karman bile ~ebbis ebnemiş olmamn, akıllara sıtmas 

ralleı! Tatbik sabumdaki buıön misbet blJıllerln ye\lş&lrıne ocakları, Pollteknlll 
mihveri e&rafmda. •imdiye kadar iyi ve:ra kôhi. memleketbniade kurulmuş ol

malıydı. 

Dtblyayı aveanda t.u&an A\•rapa hakbniyeli, miıabet blllilu &emeline daYab: 
prp medeniyeıi batün üaıibılüiunii mttabet bilı-Uer manıı:uıneMne borctu. 

Madcleye hakimiyet. maddeyi butün bnklnlan l(!bıde istismar gibi. basit 
faka& herşeyi esir edici azametli bir basite dayanan Avrupa ustünlüjii, yalnız 1MI 
l'epbeslnin elde edllmeslle ini.sa ıüraklenlr; rubı bo:rımduruk olmaktan çıkanlmh. 

Garp iistinluiüne ialr yabua bu te.şblsi koyabilmek, koca bir intikal davuı
nm, (Zümrüclianlla) lı.9'11 &1bl bir &iirlü enseleneml)'en hMeltnl ele s~rmek, 
eutit &amamlamaya dotra ilk adımı aımak demekti. Banan lein ıle prp miisbet 
biırtJerlne tevariis etmek. onu dlkllliaf ribi, 1vd-., röbek llOlriaıona mıhlamak 
Jbnndı. .. 

Bu ineellk Tanıı.lmaUanberi ne aala•ddı. ne de tatbik menuu kabul edildi! 
iMirlmizden, lındıfımudan, &ötüntimibden kuaııdıiuma parayla, miısbet 

bllıller ııahuındald büıüıı madde ihtlyaelanmıtı Avral*l&D bekledill: 
Avrupahlaıpnayı (Savoir vlne - Maqeret kaideleri) kitabı kadro..uıdan Deride 
ıöreınecllk: .,.rkhbtı bir af&i'ılık ukılesi halinde halka ıtbl barnumuada lafldık: 
böylece ha&'üae kMlar ıeldlk. Bütün barPlerlnl teknik clhau sayesinde kazanan, 
korkunç empe17a1fsmasıyla koca Aa)ra · ve Alrikanın enııesbıit. bou plflrea, 
Avrupalı da, l4rakalalliimni dibine kadar istismar etıii; rhiimisde. Jiıcm tan
fı11a bir ıet.ıı.lk ve tatbik mev:ıuıu olmak yerine, lıer &ara117la bir hayranlık ve 
lnkıyaı bedeli olarak toıen.lqti. 

İşte, pellteknlk mihveri eirafmcla büımı mtiabet bUcUer maıtıı:umesinln mem
lekete intikal e&ürilmetıi Jhtl)'aeını ku~ıan kıymet biikmiil. 

Bu kıymet hükmünde aınca, ıaemleke&bı lktllacli. slral, Ucari, aakerı sıhhi 
biitiin bat lhüyaçlarını tekd'fül edecek ana tefebbtis ıWL .Makineleşmek, clbu
laımak. madde istiklaline sahip olmak davasında bir miDet, teknisyenlerini ye• 
Ustireeek ocafı kurmadan ne halt ka.,.tırablllr?. 

Pollteknlk ocafım kurmak. 'Cntversıte oc:aimı lı:wrmakı.an ııu Ulbarla dı&ha 
kolaydır ki, yalnız teknik sahasında, lteniba!fh bir zaman leln yabancı profe91re 

tahammül edllebUlr. 
Benre mutlak bir libıum aneden Politeknik işi, :ıa&en ıopyekun bütun maarif 

da,·asmtu yüzde sekseni rtbl btitçe me ell'Sldir. Şu farkla Jrl ftkrl bnlmak, pa

rayı bulmaktan biraz daha ıror. 

Ölçti: 
MemlelıeUmlzde telmlk clin1asıuın buyiık çap&a yetiştirme Matını ku.rmat 

ve onu verlınlf'ndlrmf'lı:, intikal itini HU pliDıncla yüzde yibı ufere 111..Unnaktv 
NEclB FAZIL KISAKÖREK 
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HADiSELER KARŞISINDA 
-------.-., .- . --. _.;_. .. ·- - ,S'!.n ,. TelgrPf.. . ·;. 

O. 'tMÜZDE Bİlt ZİYAFET 

MERASDIİ VAR 

lttstm emektar basın k11nun11.. fent 
te kil edilen basm birliğine Utihak etti. 
Hayırlliı ol>un! İnşallah hakltımızda 
lyldlr ve ne :zamandır vadedilen şu 

me hnr haklara sahip olunu. İşin tat
lı tarafı, bu iltihak keyfiyeti, bir me
n.sim. bir ;ılyafet ne kutlanacak.ınış!. 
Yani, ılıln anl13·acaimız, biz gaıetecl
Jer. bepimlz, bir akşam bir yerde top
l:ınaeafu, 71J·eceilz, l<'eceiiz. dua ede· 
ttiiz. 

Bir Arkadoat ~yle dedi: 
- Öyle ise, her ay bir yeni cemiyet 

kurup, az sonra da basın )oirlitine ilti
hak kararı verelim. 

KADIN SPİKER 

Ankara radyosunun bir nmıca !pllr:er 
aradı,imı cazctelerde okudum. Bu i1 
irin tallp olacak değilim. Çiinkü, rumc& 
bilmem- Fakat, zaten baş ıarı şu: 

Jtı.dın olmak ... 
Radyolarda kadın spikerlerin tercih 

edilmesi pek yerinde oluyor. Çünkü, 
malümdur ki. talfelnlsanın se."lerl, hı
aana pek tatlı l'eliyor. t:ı.:ıktan da rel
ıe, kadın sesinin, kendine mah.llfUS bir 
aıcaklı,Cı var •. İnşallah ,ukara radyo
ıanun :reni spikeri dr \atlı sesli bir 
•atun olur-

S'İYATKOYA NEDEN 

GioİYORLARMIŞ? 

Avrupada, bu:rük bir U:ratro kapısı 
inünde meraklı bir zat U:ratroya 11-
ren müş;teriler arasında ıtöyle bir anke~ 
•apmış: 

- Ti7atroya neden celi7orsunuı:f. 

l\fuharrirtn Mihretl. artlcotterin şahıs-

İhtiyar saka 
Geçenlerde Beşlkta.,ta Hamldlyeiıet

aesl başında vukul relen rarlp bir döv· 
me ve yaralama meselbinln mubake ... 
meslne ikinci asliye cezada ba.ktl.m.ıf

lu. 
Ridlse şudur: 
idd.laya röre Naei7e isminde l"eDO 

ltir kızi evine su almak u.aere küçük 
]tir desti ile itmesuyu ~meslne l'lt
mlş ıre ora<hkl kalabalığa rajmen i
••I ve usul oldutu veçhlle sıra bekle· 
meden kbçuk kabını doldurmak lste
ıa.lştlr. Bana çeıp:nebaşındakller hiç 

Hiraz ebnemlşler ve de:iilnln çok ufak. 
kmn da küçuk oldutunu cörerek oeıı
meb34lannm bu eski teamölimti boz
mak ıı.tememlşlerdlr. Fakat yaşlı bir 
saka hemen Naclye:re ltlra:lla: 

•- Hey .•• Küçükbanım ... Para Ue 
defR, aıra lle bu iş! •• Çek bakalım ,u 
destlnll.• 

Diye mini olmota kalk...,..ştır. 
Genp kız; biç beklemedlfl bu rarlp 

muma.ne.ate eneli atdırm.aml.$ ve su· 
yuna doldo.nnakta devam etmiştir. Li
kln öbürlı; demluld hitabını lekrar
lam.q ve ıonra da bir küfür savurup: 

c- Ben bu destiyi kıranın. yine dol
durtmam.!..» Tebdldlle kızın üstüne 
yürümlqtür. 

Nıu:b'e; büyük babası yerindeki bir 
adamın. kendisi &"ibl küçük ve icb 
bir kı2a, hiç yoklan böyle küfür etme
ıhıln pek de dotru olmadıiun söyll
~erek: 

ıarı. e~eıin ku\.--vetl ml cıizi buraya ce
tlriyor!. 

Cevap vueaJcr, iki nokta Ü.zerinde 
blrlt'jmlşler: 

ı- Bedava blletl:m var da onun l;;ln 

cell:roroın. 
2-- Baır;ka nrriye ride<'eiimi bllnıe

dl,tim i(in .• :. 
Acaba, bizim tiyatrolara celenler a

rasında da bir anket yapılsa~ nuıl 

cevap ahnır, dercıinfz!. 

HARPTE EVLENENLER 

FAZL.\LA~IYOR 

Harp başladı ba..."İ'hyah, .o\.vrupad& 
evlenme b.idi~esl hayli alm.J,, yitrllmtiş!. 
Askere alınan delikanlılar, evlenip öy
le ı-fdiyorlarmı~- Bunun c;;ebebi nedir, 
acaba, diye dil -ündüm. ŞOyle buldum: 

Harbe elden dl'likanh, cephelerde cü
rilltüye, patırtıya o kadar alışacak. ki, 
evine dondüiii zaman, sükiınetl ideta 
yadırrayacak .. Bir türlil altŞamıy~ak .. 
Halbuki evlenir de askere l'lderse, dö .. 
nü:jte, evin Jçlnde bulacatı bava, aşaiı 
yukarı ttphedeklnln ayni obcaktır. 

CEZALA.~DIRILAN~N 

SPORCU DELİKA.'ILI 

On sporcu birden cezalandırılmı.ı?. 

Bizim cazeıenin ::ı;por muharrirlerine 
bu ce-ıalann sebeplerini sordum. Dedi
ler ki: 

- Hakeme itaatsizlik etmek ve o
yun esna.cunda tekme atmak!. 

Hakeme ttaat.siıllk suçu ve tekme 
atmak kabahati ile oa. sporcunun ce
zalandırılmasını doi'ru buluyorum.. 

Fakat, nezaket kaidelerine itaat et... 
miyen ve birbirlerine kötü lifiar atan 
bazı erbabı kalem neden cezalandınl
mıyor?. 

AHMED ll.AUF 

ile şeytan kız 
c- Blr kere sen erkeksln, burada 

daha uzun müddet bekliyeblllnto .. Son· 
ra; ejefinln sırtındaki 4. ra2 tenekesi
nin dolması en aşafı yarım saatte o
lur. O vakit kadar ben bu küçüciik 
desti Ue sofukta bekleyip llrilr titre-
7lm mi baba?. 

Demiş fakat uzun ,.,uann his man
%1UD.esini nasırlaştırdıtı JL,lı ıaka; yl
ne bırakmamak&& ısrar etmlşUr. 

Bunun üzerine Naciye de ısrarda de
vam edince iş bilsbülim çıinodan çık
mış ve nihayet lhUyar; kum e1indeu 
destiyi kaphfı ıtbl .çat!» di7e kal
clırım. taşların& çarpıp tu.ı.labuz et -
mlfllr. 

o bu işle utraşırken de desllnlo a
lubetlndeo arhk kat'ıümit eden reno 
kız; aerl bir barekelle sakanın teneke
lerinden blrtnl yakalamı.ş ve yerden 
aldıtı kocaman bir taşla dibini deldik
ten sonra tenekeyi karştkl bosiana fır
latmıttır. 

Naci7e diier üç tenekeyi de dipsiz 
arkada.şlarırun vanına l'Önderlp tam 
bir intikam almak kararile lkinclstnl 
cekerken hiddetten kanı beynl.ne sıç
ruan ihtiyar hemen elinden tenekeyi 
k.apmq ve kıı.ı hırpala.yıp dövm.J;re 
başlamı!Jhr. 

Nihayet etraf\akllerin müdahalesi ile 
hiddetli adamı hemen yakah:ran bekçi
ler k•Vl'&Cllart karakola ıOtürm&qler -
dlr. 

Dü.nkö muhakemede Nacl7e davası-

Ucuz 
el esken 
Şehrimizde bunun 
için bir mıntaka 

aranıyor 

Fakır vatandaşlara ucuz ev te
'!'ln etmek için Dahiliye Vekaleti 
taraiından bir kanun layihası ha
zırlanması üzerine bu kanuna uy
mak için şehrimi>ıde de şimdiden 
tetkiklere başlanmıştır. 

Bu tetkikler neticesinde; Bele
diye ve hazineye ait arsaların u
umumi yekunu belli olacaktır. Bu 
arsalar halka ucuz ve uzun vadeli 
taksiUerle verilecektir. 
D;ğer taraitan belediye reisliği 

İstanbuılda da bir cucuz evler mın
taka,5ı• vücude getirecektir. Bu 
mıntakaya kurmak için o yerdeki 
icabeden binalar, mektepler, dük
kanlar yıkılacak ve halta; bu ının
takanın ayrılacağı yerde park, u
mumi bahçe, meydan ve saire gföi 
J:ıüyük mühim sahalar bulunsa da
hi bunlar da bozulup oraları 1<2.
milen büyük bir arsa haline ge-

J 

tirilecektir 1 
Aylık kaza~cı kırk liraya kadar 1 

olan İstanbullulardan istiyenlere j 
bu büyük arsadaki yerler tefrik 
olunarak belediyece taksitle sa
tılacaktır. Ancak bu arsalan ala· 
cak olanlar orada iki sene içinde 
ev yapmağa mecbur bulunacak -
!ardır. 

Bu evlerden 10 sene müddetle 
bina vergisi de tahsil olunmıya -
caktır. 

----<:U-·---
Pangaltı •Şişli arasmdaki refüj 

Parrgaltı ile Şişli arasındaki re- 1 

füjlerin tanzimine devam olun.
maktadır. Bunun için cadden.iın. 
iki tarafındaki evlerin önlerin -
deki bahçe ve parmaklıkların ek
serisi kakb.rılmıştır. 
Öğrendiğimize göre, <bu iş tama

mile bittikten- sonra tramvay hal
lan Eminönünde de olduğu gibi ı 
kaldırım kenarlarına alınacaktır. 
Bu suretle orta tamamile serbest I 
kalacaktır. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 ı 
* Evkaf tarafından uyda 6 lira Uc- 1 

.,retle büyük cami muvakklthanelerinde 
çalışan saatçiler ı.lcrelleri ke!tildi~i için 
işlerini bırakmışlardır * Eminöoünde lmlAsı l~zun gelen 
sahanın tayinine çalışılmaktadır Mey
danın ne miktar doldurulacağı t~bit 

edildikten ı;o.ıra faalıyete geçılecektlr, * Yarın Partide bır toplantı yapıla
rak DoJmabahçe stadyoınunun keşi!

name ve pLlnları gözden gcçrilecektlr. 
Spor idarecUeri de toplantıya iştirak 

edeceklerdir. İnşaata ilkbaharda baş
lanacaktır. * İş kanunundaki mesai saatlerinin 
artttrılması için tetkikat yapılmak.tadır. 

......... ''"''"' ....... 

Balık 
Akını 
--

Boğazda torikler kıl 
olta ve kepçelerle 

tutuluyor 
Son günlerde Boğazda büyük 

bir balık akını başlamıştır. Bil -
hassa bu ba hklar arasında pala -
mut ve torik Ç-Ok boldur. Hatta, 
torik akını o kadar artmıştır ki 
kıl olta veya kepçelerle Boğaziçi
nin muhtelif yerlerinde akın akın, 
torik tutulmaktadır. Buna muka- ı 

bil ·balık ihracatımız da çok can· ı 
lanm~tır. Ezcümle bir gün içinde 
bir müessese 200 bin çift palamutu 
İtalyaya ihraç etmiştir. 

-----JJ'Gr ___ _ 

Gümrük ve İnhisarlar 
vekili Hatayda 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. 
Raif Karadenizin Malatya;l.ıı da 
tetkiklerde bulunduğunu yazmış
tık. 

B. Raif Karadeniz Malatyadan 
Mardine ve oradan da Hataya gel
miştir. Hatay gümrüklerini ve İs
kenderun limanını tefti'i ve -tetkik 
edecek olan Vekilimiz oradan doğ- 1· ruca İstanbula gele~-ektır. 

--0-

Bukuk mahkemelerinin 
t11şınacakları bina 

İstanbul hukuk mııhalremeleri
nin tru;ı.ııacağı vilayet bin;ısı yar 
rundaki Tomruk da'resinin tami
rine devam olunmaktadır. Tamirat 
ı kanunusaniye kadar bitecek ve 
yeni sene ile beraber tckmi: hu
kuk muhakemeleri bu binaya ta
şınacaktır. 

-0--

llk ihracat birliği 
Şclırimizde ihracat b:rliklerı ku

rulacağını haber vermiştik. Bu ka
rarın ta!bikine geçilmiştir. İlk o
larak bir cyapağ'. ve tiftik ihracat 
birliği. kurulacaktır. Bu maksatla 
şehrimize gelen Ticaret Vekaleti 
ihracatı teşkilatlandırma müdürü ı 
B. Servet Berkinin reisliğinde bir 
tzyp!antı yapılmış ve 'bir nizamna
me yapılını§tır. 

B. Servet Berken birkaç güne 
kadar şehrimizden Ankaraya dö
necektir. 

İnsan çabuk yetişir mi? 
Blr razete, yeni bir anket açtı. T11.

nınınış münevverlere soruyor: 

m :rukandaki şekilde anlabnış ve da
yak yed!ilnt iddia ederek 100 lira taz
mtoaı da lstemltllr. 

- Beynelmtlel ~hretlerimlı:, ilim ve 
tu.n·atkirlarımız var mı?. 

Buna karşı saka ibo ise: 
- Asıl ben ondan davacıyım. Şeytan 

Kibi bir kırmış bu vallahi!. Hem tene
kelerlmi deldi, hem de kolumu ısırdı!. 

• Kolumdaki wrıfw '6lrlle ellml 7ukarı 
kaldtrıp su taşıyamadıjımdan bir haf
ta iş de cöremedim. O versin be.nim 
bu yevmJyelerlml.. Dit 7erlerl hi.li 
blleiimde duruyor .. Eler etraftakiler 
ayırmasa.tardı etimin parçası bile at
zında olacaktı! .. • demJ:)tir. 

Neticede muhakeme şahit. celbi tein 
b~ka. bir l'ÜD~ talik olunmu.ştur. 

1 Cevap verıçn bUtUn muhataplar, he-
men hemen a1nl şe1lerl söylüyorlar. 

;rok, dJyorlar. Banla.rı böyle şöhretler 

yellşllracek Umi mublUmb olmadı -
fmdan şiki7et ediyorlar. 

Elbette, bizde de, bir cun beynehııilt-1 

şöhretler yetltecektir. Fa.kat., bul'iln 
olgunlaşmış şohrcUere m.allk bulun -
madıfımızı cörerek ha.yret elmt-k <loi
ru mu?. Garp kafaslle çalqmafa. ba!'h
yah, henü.z 15 - 20 sene olmuttur. 

İn!:an, ,abuk yetlşlr ml?. 

REŞAD FEVZi 
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Nöbe~i doktoru kuğuştan uzak.. Mehmetçik Geçiyor 
- Fefile+ .. Felaket.. Nereye va

racak bu i~in sonu? 

laı;tı. 

Meı;;,ed~~i:e~~:~r~~~~o::gi- ''====[ Yazan: iskender F. SERTELLi Jı====-' ! 
rıp çıktın mı? 

- Harp bu. Kolay mı'? Elb.tıe 
iki tarafta da ölü \·eyaralı var. l 
Düşman daha faııia zayiat veri -
yor. D~ni:zı.er i·nsan cesetlerile dol-1 
muş. 

Mehmet karyolasının dıbinde 1 
yatan hastaya baktı: 

--ı 
seyyaha ti 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Kırdar, Bü.kreş seyahatbıden döndük
ten sonra, razet.ecilere ıüzel, samimi 
ve şayanı dikkat bir beyanat verdi. İs
tanbulu mutlaka imar ctmeğe ve gü
zelleştlrmeğe azmetmiş bulunan Bele
diye ıteisimlzln bu sözlerlndeıı, Roman· 
yada gezerken, mütemadiyen, nasıl 

bir şehirci rözile, etrafını tetkik etUii.ni 
anlıyoruz. 

Lütfi Kırdar, Roma.oyaya davet e
dilişini, bir rezmek, eilenmek vesilesi 
de.{il, İstanbul için büyi.ik bir tetkik ve 
istifade fırsatı bilmiştir. Bunu, meselii. 
Valimizin, bu soiuk, kı~ S"ününde, Bük
rtştcn Romanyanın Karadeniz sahil .. 
lerine kadar inerek, di.inya<'a meşhur 
olan 1\lama:va plijlarını gezmesinden, 
tetkik etmesinden anlıyoruz. Bütün bir 
yaz mevsiminde, İstanbul ptijlarında 
bir güıı bile LsUrahat imkanını bulamı
yan Lütfi Kırdarm, bu soğuk kış ı-ii

nünde, Karadenbin fırttoah sahillerin
deki bir plii.jı cldip l'Ürmck arzu.sunu 
yenememesini, onun, istanbul şehrini 
imar cayesine, nasıl candan cönül ver
diğine hamledebll!rlz. 

Yeni Valimiz. sözlerinde. lşlerinde 

çok samimi, acık. ve enerjik.tir. Bütün 
elindPki imk:;in ''e fırsatları bu ~hrin 
imarı ve z-üzell~me~i için kuUanan bu 
temiz, hüsnünh·ct sahibi insına. arhs
tik tavrı hareket, poliLik beyanat ve 
aliyişten hoşlaurnıyan bu kıymetli i

dare adamına karşı eıı samimi. takdir 
duy,gularımııla müteha.ı.;sls bulundu
funıuzu söyleınek isteriz. 

BURHAN CEVAD 

Sömester imtihanları 
Orta tedr.~at müe>scseleri".de. 1 

birinci sömestr imtihanlarına onu
müzdeki kanunuevvelden •!ibaren 
başlanacaktır. . 

Birinci sömestr imtihaniar1 ye
ni talimatname hükümlerine göre 
yapılacak•·.r. Öğretmenler imtihan
iar1n1 sür'atıle tamam!ıyarak neti- 1 

celer ayın sonuna doğru okul ida
resine tevdi etmiş bulunacaklar 
dır. 

-<>-
Sürpagop mezarlığı 

Park haline getirilmesine karar 
verilen Sürpagop mezarlığo.mn [ 
tesviyesine ba~lanmadan evvel, 
Be'.ediyenin hukuk mahkemesiı:e 
müracaa1 i üzerine bir c_hli vukuf 
me-zar:ığa giderek birkaç mcz~r 1 
açtırınu; ve buranın mezarlık ol- ' I 
duğunu tesbn etmi~t;r. 
~ 

Eminönii hıılkevi biDası 
Eminönü Halkevi binası in~aatı

nın sür'atle bitirilmesi müteah -
hide bild'rilmiş!ir. Yeni Halkevi 
binası 23 nisana kadar ikmal e -
dilmi<; olacak ve o gün resmi kü
şadı yapılacaktır. 
Kadıköv Halkevi de o vakit 

küı;at olu.nacaktır. 

Harbinin 

Liman 
işçileri 

,Kömürde çalışanlar 
dün şikayette 

bulundular 
Limanlar umum müdürlüğünün 

İstanbul vapurları kömürlerinde 
çalışan işçilerin .terfihi ve_ onla~a 
yapılacak içUmaı yardım ıçın bır 
nizamname yapıldıi\ını yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre adedi 500 ü 

bulan işçiler bu nizamnamenın 
tamamlle tatbik edilmediğinden 
şikyette bulunmaktad>rlar • 

Bu ameleierin mümessilleri dul\ 1 
limanlar umum müdürlüğüne mu-· 
racaat ederek bu halden şikayet 1 
etmişlerdir. Keyfiyet tetkik olun-: 
maktadır. ----00----

iki yeni ilk mektep 
Maarif müdürlüğü Bt:!iiktru;ta ve 

Tünel eivarmdaki eski mevleviha
ne binası )'<!rinde ilk mektep 
binası inşa roecektir. . 

Maarif Müdürü B. Te\'fık Kut 
evvelki gün bu maksatla Beşiktaşa 
giderek bazı tetkiklerde bulunmu~: 
tur. Beşiktaştaki yeni mektepler 1 
için bazı binalar da istimlak olu
nacaktır. 

--0-

Kaymakamlar ara,ında 
Nallıhan kaymakamı İhsan Ya

ııcı Viranşehir, Yalvnç kaymaka· 
mı Talat Sandıklı, 3andıklı kay -
makamı Arif Yalvaç, Palamur kay
makamı Mustafa Behçet Patnos, 
l3ayburt kaymakamı Sabri Ko -
,.ulhisar, Siird mektupcusu Eşref 
Bafra, Lice kaymakamı Fikret 
Ba)'burt, İliç kaymakamı HaHd 
Demirköy, stajını bitiren Munır 
Gedeleç Ladik, İstanbt>l Emniyet 
şube müdür'erinden Halil Tekin 
Çerkeş, Yüksekova kaymakamı 
Fuad Tat\·aıı, Ület kaymakamı Ali 
Fehmi Sl\rüc. Koyulhisar kayma
kamı Fahri İznik, Aksaray kay -
makamı Namık Babaeski, İskilip 
kaymakamı Memduh Dadca, Dad
ca kavmakamı A' a Aksoy Haran, 

0

Demirköy kaymakamı Murad Di
kili. Dikili kaymakamı Abdurrah
man Aksaray, Akçada!( kaymaka
mı Hu!usi İskiliıp, stajını ·bitiren 
Naci Akkuııd Karaisalı, Osman A
c:kahn Pertek, thsan Özalp Ana
mur. Kemaleddin Özlü Nusaybin, 
eski Söğüt kaymakamı Edip Ova· 
cık, İznik kaymakamı Muhsin Ak
çada.~. B:rinci U!T'uıni Müfettişlik 
kalemi mahsus müdürü Arif Nal
lıhan, eski Bulancı,k kaymakamı 
$evket Karakucak kaymakamlık
larına naklen ve wniden <tayin e
dildiler. 

Seyhan idare heyeti azası İslam 
F'erid Mardin Vali mua'Vİ!llig.ine, 
Mardin Vali muavini Sırn &>yhan 
idare heyeti azahğ:na tayin olun
duılar. 

Yeni Meseleleri Avrupa 
..:...~~~~~~~~~~~~~~~~-

Hol an d .. nın bugün 1{Ü nazik vaziyeti 
Avrupa harbinin nazik bir mevkie 

kc.ıyduğ"u memlekeUerdeıı biri de lfo .. 
landa oldu. Bir zamanlar koca İspan
yaya t.1.b1 olarak yaşn.n.11. sonra Bel
çika Ut beraber bulwımuş, nihayet bir 
a.~nrdanber1 de tam müst.akıl olıırak. 

kendi kendine sahip olmuş blr memle
ket... Blr Holandah muharrir bunu 
iöyle anlatıyor: 

Ilola.nda bundan 300 sene evvel de
nizlere hikimdi. O .-ünlerde Holandah 
gemi<'.h.:rin ı·aptıfı c-emller dü.ııyaca 

meşhurdu. O zamanlar donanmayı vli
cude ırtirenler l'Cınlcllerdi. Bugiın do
nanma-'" ı yapan i >e 1naklnediı·. Artık 

lıi7 .1 ılenizlerl' h:i.klm değlliz. 

atma ehemmiyet vermekten g-eri kal
mamışlardır. Tahtelbahir ve muhrip. 

914 ha.rblnln haşla.ncıcında İngillzle
rlıı Şimal denizinde Abuki.r, Krese7 ve 
Hog gibi Uç kruvazürü Alman t.ahtel
bahirlcrl tarafından batırılmış ve o za
man tahtclbahlrin tesir ve ehemmiyeti 
keudiui göstermişti. Ondan sonra Şi

mal denizi arhk İnl'lliz donanması 
Jçln emir bir saha olmaktan etkmıştı. 

İşte o zamandanberi Dolanda mü..him 
bir tahtelbahir kuvvrtlne malık olarak 
icabında Şhnal denizinde muhtemel 

l\Iehınet şaşkın şaşkın bak2 r•' 

cevap veriyor: 
- Hayır. Hamdolsu aklın.u •• 

zorum yok. Neden sordun? 

düşürmek t.e bir marifet mi? Ben 
de mitralyöz ate~ine başlar baş
lwıaz karşımdaki düşman müf
rezelerini pestil glbi yere sererdim. 
Devlete hiç zarar vermedim .. At
İığım kurşunlar. gittiği yerden ha
be ~ct<irirdı. 

salunılır mı hiç? İşte ~ıl buna bu
dalaLk derler. Ben nişanlımı an
caık sakin kaldığım zaman düşü
nürüm. Onu her dakika gözümün 
önüne getirseydim, bir tane düş
man tayyaresi bile düı;üremeııdim. 

- Bunun nesi var? 
- Başından sarmışlar. Çok 1 

Bununla beraber Bolandsh muhar
r.ru. ,..,.tlerine ill1VC etmeli ki bug-ünkü 
Dolanda 1"e-mtcillk evsafmdan bir.şey 

kaybetmemiştir. 

Fakat ana vlltanın müdafaası için 

hr~eyden evvtl orduya dayanmak ta.
zım g-eliyor. Amerikada.kt adalarla uzak 
şarktaki adaların müdafaası için do -
nanmaya ihtiyaç vardır. Ancak bu do
nanma uzak denizlerdeki müst.emle
k.elerin kuvvetli düşmanlara. karşı mü
dataa~ı için kati &'Örüımemek.tedlr. 

düşmanlara karşı denl~altı sllihlle mu
kabele etmeyi dü,,ünnıüştıir. Tahtel
bahir müdafaa tl ekil, taarruz silübıdır; 
malüm. Holandah Amlrallerln deniz

altı gemileri yaphrmata verdikleri e
hemmiyetle anla~ıhyor ki Holanda bir 
l'ÖB bir taraftan taarruza uirarsa. düş
manlarına. elindeki bu vesaitle mu -
kabele etmekten cerl kalmamak az
mindedir. - Aklını kay'betrnis budalalar 

gibi kıonu.şuyorsun da. Doktor teb
dilhava vermek istiyor. Sen yaran 
kap3'llır kapanmaz tekrar cepheye 
gitmeyi düşünüyorsun! 

- El.bette böyle düşüneceğım. 
Yurdunu seven de benim gibi dü
şüır.ür. Buna deii!ik mi derler? 
-Şüphe yok Sen bir delisin! Aya

ğına gelen nimeti tepiyorsun! Hem 
bu doktor seni neden bu kadar 
çok seviyor? Her gelişte ilkönce 
seriın hat:nnı soruvor. 

- Ben siperde oldukça mühim 
!'ararlrklar gösterdim de doktor 
bcm cepheden tanır. 
~ Ne gibi yararlılclar göster -

d,n • Hepimiz ııibi sen de düşmana 
kurşun atmadın mı? 

- Kurşun attım amma, kurşuın.
larım bosa gitmedi.. Üç tane tay
yare d~ürdüm. Siperlerde bana 
(tayyare avcısı) derlerdi. Sen hiç 
tayvare düşürdün mü? 

- Hayır. 
- İite, doktorun sık sık hatll'lilll 

sormasının sebebi budur. 
- Hayıdi cı.nım sen de. Tayyare 

- Haydı ,ı liıfını hıra -
kalım artık, ~uydeki nişanlıın.ı çok 
seviyor musun? 

- Sevmez olur muyum? Gece j 
gündüz hayali gözümün önünrlen 
gitmiyor. Köye biran e"'vel var
mak i(;in can atıyorum. Haıniya 
doklxır buıgün tebdllhaıva verse ba
na, vucudümü sürü:lcliye sürü~ -
!iye gideceğim memleketime. 

Mehmetcik yan gözle bakarak 
gülümsedi: 

- Kadına çok düşkün bir insana 
beruüyorsun! 

- Sen. nişaniıru sevmiyor mu
sun? 

- Severim amma, cephede düş
manla çarpı.şırken, onu değil, a -
namı bile hatmlamam. 

- O halde sen dı.ygusuz blr a
dama benziyorsun! Ben her kur
şun atışımda sevgilimi gözümün 
önüne getiririm. Ya ölürsem, ka
ı:uşmadan gideceğim .. Diyerek ö
lümden sa:kmmağa ça11şırım. 

- Haı>p meydaıu'llda ölümden 

- Dedim ya .. Sen nişanlını be- J 

nim kadar sevmiyorsun! Sevseydin 
benim gibi yapaııdın. Ah, Fatu~um,j 
işte şimdi yine gözümün önüne 
geldi. 

Mehmet fazia dınlemek ist.e -
medi, başını yasdığa dayadı .. Göz
rerini kapadı. 

Uykuya daldı. 
• •• 

TEHLİKELİ BİR KARŞILAŞMA 

Hastabakıcı Melahat 
Me!lımetle konuşuyordu: 

HanılJl 

- Maşallah artık yürüyebili -
yorsun, Mehmet! Doktorun tah -
mini ~'Ok doğru çıkacak on beş gün 
i<;inde yaran ka;panacak. 

- Bir haftadır çok iyiyim, hem
şire! Hergün bix3'Z daha iyilik, can-
lı11k duyu)")rum kendimde. 

- Allah veıısin de iyi ol. Zira 
yaralılar bugünlerde. fazla ge'.me
ite başladı. Hede şuraya bir bak. 
Yerlere de yatak yaptık dü.rı gece. 

Mehmet yeni gelen yaralılara 
ŞÔ' • bir l(ÖZ attı: 

ağır. 

- Kur.~n yarası J'!!.I? 
- Hayır lbir şarapnel çarpmLŞ. 

Demir parçalar~nı Wa tasının ke
narından zorla çıkardılar. Dün ge
ce ameliyat yapıldı. 

- Şimdi uyuyor mu. yoksa bay
gın mı? 

- Baygınlığı geçti. Su istedi. 
Verdim. Şimdi dalınn bir halde 
v.atıyor. 

- Zavallı nereli acaba? 
- Bilmiyorum. Anı!an gibi bir 

delikanJı.. 
· Mehmet başmı kaldırdı .. Hastaya 

dikkatle baktı.. 
Tanıyamadı. 
Bası gözü sanlıvdı. 
Mehmet cepheden gelenlerin bir 

çoğuınu tanımıştı. 

- Yüzü ve gözleri sarılı olma -
savdı, belki onu da tan.'<l'dıın. 

Diye söylenerek yatağının için
de doğruldu. 

Biraz ileride bir baııka hastanın 
iniltisini duyan Meliıhat Haırnm 
MBhmedin yanından koşarak ay
rıldı. 

Mehmet kalkıp d<f.aşacaktL 
1 Devamı var l 

Holandaıun 938 senesi nihayetindeki 
d.enlz kuvveUerl şöyle taksim edlll -
yordu: 

3 ı.ırhh kruva10r. Bunlardan ikisi 
yirmi yaşından f:uladtr. iZ muhribi, 5 
iorplto. 11 mayin re.misi, l fllotilli. 
kılavuzu l'ibl. Fakat llolandanın 24 te 
tahtelbahiri vardtr. Bundan başka sa
hil için lizım olan l'amboUar, irili u
fakh dlfer parça l'tmiler de bu he
c;aplan hariçtir. Tahtelbahlr-luşaatı ge
çen senedenberJ yukarıkl mlkt.a.rda kal
mam.ş oldutu kolaylıkla. tahmin edl
lebillr. Çünkü Holandalı Amlrallerln 
hesabında müstakbel bir Avrupa har
binde Ilolandanın vulyell rüçleş!rse 

Şimal denizini ta.htelbabirlerle düş .. 
mana karşı çok &.ehlikell bir hale ko1"
mak fikri hikim bulunuyordu. 

Ho1ancb bu maksatla. elinden c-el .. 
dlğl kadar bıwrlanmıııtı.r. Buün de 
yenl harbin türlü ihtimalleri karşısın
da bulundufu &'Örülüyor. Onun için 
Holandalı Amiraller lablelbahlr lıışa-

Fakat denizaltı stlihlanna 'Ver ilen 
eheıruniyet ne kadar büyük olursa ol
iUD denlzln yüzünde lşUyecek olan harp 
gemilerinin inşası için de sarfolunan 
pyret aşalı dcflldlr. Yeni yapıl:uı her 
biri 8,000 tonluk 2 kruvazör bunu gös
lerm!ştlr. 

Öyle k.l Dolanda donanmasının 1a.
kın bir lsUklJalde son derece sür'atli 
4 kruvazör ile kuvvetini arUırmıt ola
catı anlaştluor. Bolandanm Amerika
dakt adalarına cöz koyan olmı1ablllr. 
Fakat Uzakşarklaki Hlndlşarkl mils· 
temlekesi adı verilen yerlerin ze.n1"ln
llilne iştiha ile bakanlar 7ok dei'lldlr. 
Bu müstemtekelerdeki ziraat mcnbe. -
tarı, zengin mahsullerden başka petrol 
de vardır. l\Ievaddı lptldalyece sıkmh 
çeken uzak yakın komşular Bolandanm 
Uzakşarklakl milstemlekelerlnl dil • 
şü.nmekten kendilerini alamıyorlar. Bu 
itibarla. Bolanda.nın İn.ı"lltere ile ne 
kadar tabll bir dost olacafı tahmin e
dUebilir. Qenl.zaşırt yerlerdeki müs
temlekeleri uau.rdau esirgenmesi için 
İnrlllz donanması icabında Holandanııı 
müdafaa kuvvetıerlne yardımcı ola. -
eaı.tır. ı\Lİ UMAL su~ 

I • l ıo. il :l' • j ! ' • I :~ ' ' ·-
İngiltere ve Hindistan 

Yazan: .ı\bmed Ştikru t:s:\U.:ft 

Harp çıkar çıkmaz, İng-Hterenin bU""' 
tü.n dominyonları, mW;temlekeleri t;•e 

i.mparatorlufa muhtelif ~ekillerdc bai· 
h olan devl«ftler ana. vataııın y;ırd1m11ıa 
koştular. Her &'Ün İııa-lltereye şu ve 
bu sultanın, şu ve bu şeyhin "e hU""' 
kümdaruı yardım ,·ıidi gelmek tedit• 
Yalnız İngiltere ile lllndl.slandaki konı• 
re partisi arasında ('ıkan Uıtılif, bO 
memleketin harpte İne-iller(' ile bir .. 
likte olmadığı gibi yanlış bir kana:ı~ 
t.evlit etmJştir ve Alman razeteıerinlıa 
bu kanaati tak\•iye etmek için uıuJl 
neşriyatta bulundukları da görUlınek
tedir. 

l\Ialılm.dur ki İngiltere ı-eçen buYlik 
harp icinde de Hlndjstana ida.ri mu.h· 
tari,yet vermeyi vıi.detmlşti. ısuyuk 

harpten sonra uzun ıaman t.etkika• ya· 
pıldı ve nihayet iki «yuvarlak masa» 
konferansından sonra 1935 senesinde 
Bindistaııa. idari muhtariyet veren 
kanunuesasi tanzim edildi. Bugün ta&.
bik edilmekle olan bu kanunucsa.:J 
kongre partisini tatmin etmemektfodir. 
Binaenaleyh harp ba.~l;.ı.r baştama'lı 

kong"recller İ.ngfJt.erey i daha ren iş bir 
muhtariyet vcrıne~inl temin için tal"' 

Ylk etme&e ba!;ladılar. İngiltere hükU.· 
meti buna muarız olma.dığuıı, fakat her 
şeyden evvel, kongrecilerin mUsliı · 
mantarla anlaşmaları lazım geldiğini 
bildirdi. Bunun uzf'rinc JJlntlilerJ teın· 
sil eden Prosad ile müsltimanları teDJ• 

sil eden Gina arasında cöriı~meler ya· 
pıldı. Fakat bu ,-t;rüşme bir uetice ver· 
memlştir. Bunun üzerine konı-re par· 
tlsine mensup olan hükümetlerln bat""' 
vekilleri istifa etmişlerdir. Diler ta
raftan kongre partisi, bir mıiessesaıı 

meclisinin toplanmasına ve Illndl.:;taP 
için bir kanunuesasi tanılmlne teşeb· 
büs etmiştir. Bu mec!lse müslümanla .. 
nn iştirak ctn1iyeceklerlni bildlklerl i· 
çin ekalliyet hukukwıun kanunuesasi· 
de korunacatı şimdiden bildirilmiştir• 

İşte vaziyet. şimdi bu merkezdedir. 
G-_ihiyor ki İngiltere ile Hintlllet 

arasındaki ibtiJ;if derin deiild.Jr. Hlnt
Uler muhtariyet istiyorlar. İnıilt.ere de 
bunu vermekten rekinmlyor. Esa.:-;ed 
1935 kanunu bu yolda büyük bir adnD 
teşkil etmektedir. Fakat Hlntltlerin bti• 
tü.n taleplerini tlerhal is'af etmek mUnı· 
küıı değildir. 

İngllterenin Almanya ile giriştik! 
mücadeleden lllnUlleri11 istifadeye k:ıl
kışmamaları l:i.zımdl.I', Ciınkü bu mü· 
cadele yalntz İng"llterenln deiU, ayni 
zamanda lllndlsla.nın da hayat meınal 
mücadelesidir. Bunu Gandi de anla
mıştır ve harp çıkar çıkmaz Hindis
tan umumi valisine demiştir ki: 

- incill.erenJn ve Fransanın hurrl
yetleri kaybolursa, o zaman, Bindls -
tan tarafından kazanılacak olan hürrl

yelln ne kıymeti olablllr? 
Bu. bütün şark millcUerinln dal.ınJ 

cözönünde bulundurmaları Wımrelen 
bir ha.klka.tln veci7 lfııdesidir. Fllha
kika efer bu harpte nazi Alman7ası 
calip gelecek olursa, bütün şark mil
letlerinin hürriyetleri ve lCJtlklillcrl 
tehlikeye dü..,ebillr. Nazi rejlıninin ır.k 

nazariyesi malümdur: Bu nazariye mJI· 
leUer arasında müsavat prensibini red .. 
dcdiyor. Polonyalı ve Çek ıthl Avrur 
palı milletler hakkında bu müsavall 
lnkıir ettikten sonra Araplar «lbl Sami 
olan bir ırk ve Hlndlst.arun haki.kalıt 

asil, takat nazi telıikkisine l'Öre cı-erl 

ve iptidai> milletleri hakkında mü..a
vat prensibini a.sli kabul etmb'ecefl 
meydandadır. Nazi mtktemlekt-t"lleri, 
müstemleke halkmın, inunlar ara ın
da müsavatı reddeden bir terbiy<" sı, .. 
teml içinde yct[ttlrllmrst li\zımı-l'1difini 
glzlememeklcdtrler. 

Slyui hak ve müsavat prensibi il:re· 
rinde bu kadar ısrarla ve bihakkın 

duranlar, İngiltere ta.rafından girt~llen 
mücadelenin kendilert için dt bir ma
na ifade ettiğini unutntı:ı.mahdırlır. 

Ekmeğ.- 1 O Par:. Zam 
Belediye iktısat müdtirlUğü fı -

rıncıların unu eskiden fazla !iatla al
dıklarını tesbit ederek. ekınt-A't• on pa· 
ra zam yapılmasını kabul etınıştir. Ra
por daimi encümende kabul edilirse. 
ay başından itibaren ekmeğe cı~ para 
zam yaptlacaktar. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Kurtuluşt? ilk 
mektep yok 

Bir okuyucumuz ya'1ı7or: 

cKurtu.luş ve Tatavla civarınd:t. 
lılçblr Uk meklep yoklur. Blltuo 
burada oturanların ailelerinin CG· 
cuklan bu kışla, yağmurda U1.Ak 
mekteplere ı-itmek mecburiyetin
de kalmaktadırlar. Halbuki bu -
rası en aşatı kırk beş bin nilfu<ihJ 
bir mmtakadır. Yüz elli haneli bir 
köyde ilk mektep tesisine oalış

tıiımız bu ı-üzel devirde, istanbu
lun bu en kesit nüfuslu mınta.ka.· 
sında bir ilk mektep olmayışı 7d
rekler. t'cısıdır. Bu meselenin lıal
lcdllmesl birçok defalar ali\k.adoır 

makamlar nezdinde rica edıtmişs~ 
de hili. bir netice çıkmıını1br. 

~rlf Müdürlütil bu ı,,ıe :ııo de 
ali.il.adar olma& mı?• 



~ lava Ve --
LD Yin Harbi 

lngiltere Bitarafların 1 

Protestosuna Rağmen 
Harekete Geçecek 

EN SON DAKika 

U inci sahifeden devam) 

'-lırlkaıar ıcceli ve lllD • 

...:._ ~ bnaı ettl1'1erl ılbl bll
ı..~ bir tanare ve pilot 
~. ıeUrllmiftlr. Belki de 
~y,_. ııonunib ı.-e bu baı-
~t ve Amerika f'abrlka-
~Wlllla ile de 30 • 40 bin ta1-

kı\'\'et vücude ıelecektir. 
,......_hava harbinin dthtcıi 

•e1dana çıkacak ı.-e Al
sanayl merkeı:lerl, ta-

~lalıaıan, siperleri hakiki 1 
~llltttııe sahne olacaklar u 
'- "1nıantar d:a butün var

"'-ra alılacaklardır. Bu ltl
lllaınasında mUUefik1crln 

te lllibl7et bakımından çok 
'4111ıterı muhakkaktır ' 'e bu 
~ra için ayni olçiıye tabi 
~Yanın şimdi denizlerde 
1tsterdlii tedrici faaliyet de 

bu ınüstakbel tazyiki his 
t'-ıtkten ileri gelmektedir. 
il, lıarbin henüz batlamamq 
te bazı erkin umumlyelerce 

-._ lbahl7etlnde ~lakkl edil

'- lıiİriıt sebebi bu olduia 
l'l Fran ız \'e İnılllz ıe-

lievyork 
Strgisinde 
'türkiye 

<ı bacı aalllfeclen devam) 

ı .. _ ıitareti inhbalannı şöy
vor· 

l~İlkr:__ . . d ki 
~ .. ,ııet merkezınız e 

etnniulen son derece 
olarak aıvdet ediyoruz. 
doktor Refik Saydam 

)'Uksek zevat bizi samimi
! ettiler. Nevyork bey

ltı:..~llisi teşkilat komitesi· 
tııNürlertni hükflmetiniz~ 
-..._~ir sene uzatılan Nev -
h:,~ine Türkiyenin de iş
."tlttndaki teklifimiz, ka-t'i 

.. \'eriJ:memi\ olmakla be-
~Uaaıt surette karşılandı. 
~e,,.ı.eı adamlarınızın bu 

~i kabul edeceklerine he-
etı kani bulunuyoruz. 
~ 'türk pavyonunun 'bü
~aff akiyet kazandıj?ına 

etrne~iniz. • 

(1 inci ııahlfcdeu dnam) 

büsü lbir ıprotesto mahiyetinde ad
d-edilmemektedir. 

Alman ihracat ma.lannm mü -
saderesi hakkındaki emirname ha
zırlanmak üzeredir, birkaç güne 
kad:ır neşrcdilecektir. 

Zannedildığine göre emırnıuru: 
nin salı gününden itibaren tatbı
katma geçılecektir. 

ALMAN GAZETELERİNİN 
HÜCUMLARI 

Londra 26 (Hususi) - Alman 
gazeteleri .tatbikine geçik-re~ 0~~ 
yeni tedbirlere karşı şiddetlı hu
cuın'larda bulunmaktnıdırlar. Nas
yonal Zoıytung ing!lte~e~in a~tık 
kara sularının emnıyetını tenun e
demiyccek bir vazivete düştüğünü 
vazmaktadır. 

Dow~ Tlgemaync Zeytung Al
manyanın şu hedefi !aki~ ettiğini 
bildirmck+edir: cMumkun olan 
her türlü vasıtalarla bitarafJann 
gemilerini İngiltere-den uzakla~ 
tırmak.• 

Mittağ gazetesi diyor ki: 
•Hangi vapur İ11$?iltereye doğru 

istıkamet alırsa, ölüme gld iyor de
mektir. Alman;ların deniz harbin· 
deki muvaffakiyetleri daha de -
vam edecektir .• 

Bütün Alman radyoları da ayni 
dilden konuşmakta, İngiı+ercye gi
den bütün lbitaraf vaıpurların ba
tırılacağı söylenmektedir. 

Tathelbrdlir harbinde muvaffak 
olam

0

ıyan Almanyanın, mayin har
binde de muvaffak olamıQ'acağını 
yakın ıbir zaıman gösterecektir. 

BİR FİNLANDİYA GEMİ.3f 
GÖTÜRÜLDÜ 

Helsiııki 26 ( (A.A.) - Bir Al
man harp gemisi Anvers'e git -
mekte olan La'hati adındaki Fin -
landiya vapurunu Kiel kanalında 
tevkif ederık araştırmış Ve bir Al
man limanına kadar vapura refa
kat etmiştir. 

DOYÇLAND KRUVAZÖRÜ 
EL' AN DOLAŞIYOR 

Londra 26 (A.A.) - Sandey Dis· 
pach gazetesinin Y,1Zd1ğına göre 
Doyçland edındaki Alman zu1hlı
sınm bahnldı.ğına dair bir Avrupa 
radyosu tarafından nakledilen ma
Iıimat Londrada teyid edilmemiş -
tir. 

MIKNATISLI TORPİLLERE 
KARŞI ÇARE • 

Londra 26 (Hususi) - Alman
Jann İnıgiliz sahillerme bıroktık
!lan mı'knatısh 1.orpillerin t.op -
!anmasına başlan .. nı~tır. Bunun i
~in de evvelce malum olan usul
lerden maada bu torpilleri tahrip 
için yeni bir çare bulunmuştur. 

Sundey Dia;paç ~azetesinin ver -

dıgı malmata göre Bahrıye Neza
reti mütehassısları çok kuvvetli 
elektrcmıanyatik makine~r vasıta
sile, torpillerin bulunduklar.ı saha
lara elektrik cdreyam verecektir. 
Bunlar mıknatıslı torpillerin bu
lunmasına ve tahribin<? yıardım e· 
decektir. Yapıian tecrübeler çok 
iyi neticeler vermiştir. 

Dün torpillerin toplanması işin
de çalışmak üzere binlerce balıkçı 
kayıdedilm · ştir. 

•••••••••• ••••••••••••••••• 
Nafıa Vekili geldi 
Nafıa Vekili General Ali Fuat 

Cebesoy bu sabcihki trenle Aı:ı -
karadan şehrimize gehniştir. 

--0-

TA · S İ M Sinemasında 
Yeniceri HASAN 

Türk; Sözlü ve Türk~e Şarkılı 
Bt>Jtekirları : ARTA.Kİ - SAOİ - ZEKİ 

OkaJanlar : MUALLA - NU~IAN i CLİSES -: HAMivt:T Dl~VGULU 
Mııslkl heTctl: Kemani ~ADİ - Kc mani DEl\llRAIJ - Kanuna AHMED 

KLARNET ŞÜKRÜ - Udi ZEHRİ - r.akkasc: A ı· t: M(~GAN 

llihiler - Pq vefler - Semailer - Gazeller • Ş11rkdur 
ve rak8 ha,·aları 

Seans saatleri 11 - 12,40 - 2,20 - 4 - 5,40 - 7,20 - 9 
ıı _ 12,40 teıız.ilAtlı matineler. Tam vaktınde gelinmesi rica olunur. 

yadeler sıHilış<ırluk gösterışlcriıı e u-d b dusumı üç gün üç gece devam etınek 
lundular. ilı.ere bir ziyafet tertip etti. 

Nihayet ortaya pehlıvanlar çıktı. Bu ziyafette bluat askerlerine ye -
Serdar maıyetlerlııdc buluıııin Pllhll- mck dağıttı. Askerler, Uç gün üç ıece 

vaıılar blrbirlerile güreştller. Sım gürz- ziyafet ve şenlikler yaptıktan sonı·a, 

cülerc geldi. yerliycdne çekildi. 

O \•akitler, Turk ordusunda gUrzcü- * 
Fatih; İstanbulun imarını emretmışliık mQhim bir teşkıltıt halinde idi. ti. İlk olarak eski sarayın ınşas:ını !er-l ~ y M. SA .. 11 KAKA r .r.ı.. Gürzcfiler ellerinde, omuzlarında bu-~4 u an: •Y man eyledi. 

ıL . hl• 1 b• Şehrin birçok ahalısı muhasaraqan 
lunan ağır tali güllelerle hücumlar yap-

~~ . maiyetlerinde bulunan .. pe .. ıvan ar ır_- tıl:ı.r. evvel \•e muhasaradan sonra çekilip 
Gürzcüler, kale kapılarına hüeum e- · Türle h l .,.la gu-rect"ıler, Slr& gurzculere geldi B l i . peh gitmişti. Padışah Istanbula a . 

• ı " Y den askerlerdir. un ar, n yan • kını yerleştirmek için iıntıyazlar verdi. 
b... li\'anlardı. Elli altmış okkalık gürz -

1 
. -

' 

.. ~ blr tarihten ziyade masal- Nihayet; Haz.reli Fatih, at iu.erıntle la h e Elyevm İstanbul semtlerin n ısmını 
ıerle demir kale kapı rına ucum • d ı i ll\tisluman olm" " papas • olduğu halde maiyetlle beraber geldi. taşıyan ahali anıldıkları yerler en ge -

_,, derek kırmağa çalışırlardı. K r Fakat·, cuma namaı.ı sı- Ordusunu yegıl.n yeglin teftiş etti ve diler. Mesela Çarşamba, nrru11nn, 1

~· t k J d ttl Ok ıneydanı ilk defa olarak •·atih Ü ·ı·h glb" semtler 1.""ltbır scdaslle ortaya çıkmış müessir bır nu u ra e · sktıplü, Aksaray ı a ..• ı 
~ letek . . Resmigeçit başlamıştı . En önde Ka- tarafından spor meydanı olarak kulla- ahalisi gibi. 

' rıarnazınttan sonra; evvelce racanın akıncıları geçiyordu. Onbln- nümıştır ve yine ilk defa olarak Ok - Anadolu, Çarşaınbasınd:ın, Karaman 
' larııtından verilen bir emir lerce aUıdan mürekkep olan bu süvari meydanında bir tirendazlar tekkesi vü- vilayetinden, Ruınelıdeki Üsküpt~n, 

.,7d~ Okmeydanında toplandı. kıt'aları seyredenlere korku saçıyordu. cude getirilmiştir. Konya Aksarayından binlerce hal.lı: Is-
; ~rn geçıt yapılacaktı. Rumeli askeri, Anadolu askeri, ye- Fatih Zeyrekte de blr pehlivan tek- tanbula geUrilerek yerleşt.irildi. Bu, 

' Ür!( ordusunu huzurundan nlçeriler, topçular padişahlarının öniln- kesi \"Ücude getirdi. Edimekapısı harl- suretle İstanbul semtleri Türk isimle-
tc Parlak bır merasim yapa - den heybetle geçtiler. cinde de bir gilrzcüler tekkesi tesis ettJ. rlle ve Türk hnl.lı:ile doldu. 

~k soylıyecektl. Türk askerini seyretmek fcin Galata Bu tekkeler birer spor klilbü idi. Ye- Haz.reU Fatıhln, maiyetlerinde bulu-
~ Usu Okmeydanında saf bai- Cenevizlileri, İstanbul yerlileri Ok • meldi içmekll yerlerdi. Birer mektepti. nan ve hocaları olan ulema da malyet-

l'ldazlar, harbeciler, topçular, meydanına gelmişlerdi. Her birinin yüz.binlerce vakfiyeleri var- lerile birer semte sah p oldtHar •. Me-

narı semUeri gibi ... Hep bunlar Padi
şahın İstanbulu zaptından sonra şehri 

Türkleştirmek için aldığı tedbirler 
zilmreslndendlr. ' 

Sultan Mehmet, Ayasofyada ilk cu
ma namaz.mı kıldıktan sonra: hocası 

Akşcınsettin Ha1.reUerınin elini öperek 
sormuştu: 

- Hocam; elhamdülillAh Cenabı 

Hakkın innyelile Kostantlnlye §ehrlnl 

almak müyesser oldu. Kostantlnlye 1 
şcllrinııı ismini ne suretle tevsim ey
lem-eliyiz.. 

Akşemsettin, bu-az. teenunillden son- I 
ra şu suretle hitap etmişti: 

- Padişahım; irade buyurulursa bu 1 

şehrin ismi İs!Ambol olsun.. . 1 
Akşemsettinin cİsll'imbob namı Pa

dişahın hoşuna gitmişti. Sultan 'Meh
met , hocasına hurmetle mukabele etli: 

_ Hocam; İs' • bol güz.el bir isim, 
Allah müsaade ederse şehri lsllm fie 
bollaştıralım. 

- Padişahım; Hakanillberrln vel
bahrinsiniz.... Kudret ve şevketin iz A
lemşümuldür. KostanUniye sayel dev
letinizde ve az z.aman içinde cfslAmbob 

S - S O N T p; L G R A F - ~b 11\:f!'\CITi !:iN l!I 'ıt 
1L'.llL - 2&1221 ~ 

Eski Kaysere göre 

Hitler daha pek çok 
iktidarda kalacak mı ? 

Eski Kayser Hitler'i hiç sevmiyormuş amma, 
A lmanyadaki iradından gelen 'Jarala rı A lman 

Gestapo memurları ayağına getiriyormuş 

1 oğlu d c le hanedanından genç 
bir Prc ın b r gWl Alm nynda ım
par torluk tahtımı çıkanlacasını duşü-
nuyormuş. 

1 YENİ NEŞRIY AT 

Herkesin Üzerinde İttifak 
Ettiği Bir Hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten IOnra g6ade 3 defa 

kullanmak şartile 

Radyolin 
.J işlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve sapasağ
lam yapar. Ona yir
minci anr kimyasının 
harikalarından biridir, 
dennebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-

">lara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

1 kullananlar dişlerini en ucuz şe
raitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten SODra günde 3 defn 

1 olur. İnşallah .•• Di leri ,, izi Fır( a 'ay ınız , >' An dolu s pahılerl, akıncı- Resmi geçitten sonra: spor hareket- selA: 

~Ilı clbı el91"1le korkunç bir leri başladı. Tirendazlar ok attılar, sil- dı. Mollagurani, Ak=msettın, Mollafe- (Devamı "ll1'~ 
a~-· le~~~~~~:l~~::~la~i~~-F:a:U:h:;~s:po~r~o:y~u~nl:a~rı~n=da=n~s=on~r~a~or~-~~~~~~~~.,..~~~~~~~~------~~---------------~---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~ YorJardt. varl:r, binicilik yarış an yap ı r, D • 
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TOY ARKADAŞ 
1 Yazanı ZAHiR SITKI 

Yeni Yeni Çeşid, 

K. M .. 
Yeni Model 

Necdet Cavitlanı o akşam ta - - Ta:bit .. Ne diye vakit kay -
nımıstı. Kendisi bir hayli pısırık bedelim? .. H&m çabuk olun, daha 
olduğundan, berhangi bir teşeb - başka işlerim de var .. Amma size 

Mağaza, 

c. GÜVEMLJ 1 

büıite bulunmas:na gerçi imkan ne oluyor öyle?. Yadırgayacak ne 
Yok.t.u. Bunun için Cavidanla ko- ' Y-'-- __,. . l B o· N ı G . R t"ı caısını tanıyan arkadaşı Ötnere ya.!- var.. """" şe.~,ıntze çorap arımı bulacaksınız. ~c:, ış, ez e, rıp, oma l 

1 

da mı giyomeliydmı?.. ·-;;::::::::;;::;;;;~;;;;;;;~:;;~;~;~;~;;~;~İİİ, -&" 
varmış, bir biçi.ınıin.i bu up tak -

dim etmesini rica etmi~ti. Mini mini ayaklarını oy.ııatı;::or, ·ı 1 Nevralji, kınk.hk, ve bütün ağrılarınızı derhal 

her mevsimde veailikleri her zaman, 

insanın iQini bayıltacak şeki:'.de gü- Jeahında ~ı.-le 3 k- alınıııhilir. Ömer, bu toy dosturı.a istediğ'i lü.""rdu. Bu sırada kalın bir ses ' ıs~ -.,.- 111111 

jyili2i yaptı. Çüııkü .b~ Neo:le- ::,,.,. - • Her yerde pullu kutulan nrarla isteyiniz. ~ duJ~u: , l 
1 

_...-
t.n, Caviıdarun mulrteşem güzeJJ.i- - Orada mısın şekerim?. 1 
ği karŞJ&Dda mahvolacak hale gel-
diğini görmüştü. - Ne istiyorsun? ' 

Havıotı h...,·
1
··-•a bir hayli dedi nı.nKapdu.·· ı açıldı. Kocası.om başı. gö- t IK """ı<.UK ALGINLIKLARI 1 ,_ ~ GRİP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, D Ş, KIRIKL , ~ ve Asipin Kenall :kodu yapılan genç lı:a:iın, Neodete ,,. KİN EDL'» 

hemen hemen dönüp te tıakmadı - Oo ... Meşgulsün.. ı A.bRILARI TE.S ..,... •• 

Ve kayboldu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bllle denilebilir. Boouma beraber, Necdet neye uj!radığmı anlıya- : 

:::ı"':a&:~~~ıta 2'iyar~ ~~mı$(ı. Bu ne biçim aileydi böy- SATIŞ iLANı m:E~~~ ~ 
ömer, Necdet !çiıı bu mlisaade- Cav..:ıan tekrar lcon~tu: ., A • • 

~~ 0~;!: ~~~~~~~ - E. haydi, ne bekliyorırunuz?. lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan :, 
- Hanımefendi ... Ben... AN 

di Ve Necdete büsbütün ba§ka, Ca- _ .Aııııına tımafslllız ha ... Va!_ Mehmet Nurottin tanıı:ından Vııluf ParalaT İdaresinden 2tlll0 ıkraz No. •ıl• KARA RADYOSU 
vidaruo hiç te misafir kabul et- )·"'' . ......_~ ed . borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun öden-

Sizi: SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRİPTEN, B.ı\Şı 
ve biitüo ağrdardan ve kınklıklardan kor.•yactık i • 

İLANI m""'"' bır· _..;;nun·· saba'-·-· -'•~edi. .., ... snıe ı~um, enııyol'll'!ll, ca - ·ı b!ıvuku! 1 Dı\LGA UZUNLU7 'U -"""'"' ~-· .,.... _,. k _,., _ __, k ...ı.. memesinden dolayı a,rı eyrı <alılınalanııa karar ven en ve tamarnma e. [ u 
nmıı ya a~m6.uu.u:m Oı .. uyorum. · abo ıı "- 1 f J d"• . İşte, cumartesi güllü öğleden f!V" Necd kesll'd. tarafından (750) lira kıymet talr.dlr edllmlı olan Yedilr.uledc lmr r - yas~, ıua 112 :&e/s. llO JtW. stanbul Dördüncü cra Memurluğun .. ~ 

vEi, Necdet, Taksimdeloi büyük - H et~~~··· ı. mahallesinin Narlıkap• caddesinde ve Narhkapı çeşmm ııokağı.nda .,.ki 24 yeni 261 . A. P. 31.7 :: 9465 Kc/•. 20 KW 
aıpartnnanın merdivenlerini çıkar- . . ~. y . . . 1 kapı No. lı ağ1 cami sokatı arkası ~hende hanesı, solu 28 cedıt No. lı hane, _ Haındwıa taraınıdan Vakıf Paralar idaresinden 25809 ıkraz nll~ 
kerı bu davet kalbulündeki garabe~ mını. mım ayak'._ar~arı bınnı tuttu,I önu Narlıkopı çeşme sol<aK• ile mahdut 189 ıneı.re 30 desimetre murabbaında · alınan paraya mukabil biriııcı d<?re<ede ipotek g6sterilmi~ olup borcU" 
dü..:;;ünüyor; fal:at bir türlü işİD kalbi ça'!"para·k optu. 1 mül.rez maabahçe ahşap ev ile ve tamamına ehlivukui tararmci'an 650 lira kıy- Her gün yalnız kısa dalga 31,7 m. mesinden dolayı satılına:;ına karar verilen \."'e tamamına eh1i'\"Uku{ 

SATIŞ 

!çimlen ınynlemryonlu. Genç kadın sabırsrz bir hareket-! met takdır edilmiş olan yine ayni mahalle ve sokakta eski 24 ye"' 28 kapı No. lı 9465 kc/s postamız.la n~redılmekte o- 1954) lira kıymet takdir edilmif olan AJ-vansarayda Alıkınustafapaşa ıl 
~e kah·kahayı bastı: sağı 28 cedlt No. ıı hane, arka ve sol tarafları Ülviye hane ve bahçe:;i, önü lan ynbanc..a dillerde haberler s..'laUeri · Çı rlı~ rnıe sokagı· -'"'a e:ski 43 7eıı1 63 taj 61No1ı 

88
a.. Maoulakl tıa Kapıyı bir hiunetçi a!:IJ: nın na ,_., _w . . . • &' fiil 

u:..---' >-•• kli - HemJ sakın gıdl'kla.mayJll kor- Narlıkaıu Ç(."Şme sokağile mahdut 102 metre 4 desimetre n)urabbaı miktarında aşağıda g&tcrilmi$tir. Eleni hane'sı, arkası mufettış K~~ b~nesı, cephem Çınarçeş~ so'if..•=1_.J 
- .LSd:IJ.U.lr.tend:i tau.u sizi be ·... karım.. rnülrez maabahçe ahşap evin evsal ve mesab~ı ~ğlda yazılıdıl'. iraoca saat 13,00 ve 18,45 de dut müşterek ku:TUSl• olan bır k5.rgır evın el>·saf ve mesa.haq aşagtda 1af? 

~ordur değil mi efendim? Necdet utancından mosmor, bi- 28 No. ıı EV: ZEMİN •{AT: Zemini maltataşı dO.,eli bır ıa.Jılı.ta basık tavanlı Arapça > 13,15 ve 19,45 de Gayr;ınenl<ul iki katlı kfırgir evdir. ,J 
Delikanlının bo~azı kurudu: dah yuk - .. blr oda, merdiven altında hclo\ ve bir kömürlük adi ocaklı bir mutlak \it bahçt'ye Fransızt·a > 13,45 ve- 20.ı~ rle ZEMİN KAT: ,....,.t .kanatlı ahşap k..dp.ıdan ginldıkte bır korM:tor ~--" raz a ano;ını optu. -,,u , 
- Evet ... Hayır ... Şey, yani, ta- Cavidan sinrli sinirli: açılan bir kapıdır. 'ı e oda, bır merdıvenalıı ve ""'1llllİ lunk kare.iman d6feli lıelityı ha,·; •' bil beni no......_·~'·-'· ASMA KAT: Burada bir oda vardır. l.h.. ılan ~ ıd r ,...,...~.._....,. Nekadar d ·w Saat 18 Proeram, 18,o5 Memleket saaı ara._ :ıç ~ı> 1 • 
- p..a..ı· bı.r· dakilı::a m''----'6 bu- - a yavaş gı yoı - BİRiNCİ KAT: Biri büyük clığeıi küçük ıki odadan ibaı·ettir. vrnı. Li KA'J': Ufak bir soıa iızerınde iki oda olup aradaki octaııı• ıt."21. WMkf\.h; suınuz canım. Dive sövı'endi Zarı ha cl ayarı, Ajans ve me1"orolojl haberle-yurun da haber vereyim.. · .r 
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•• - BAHÇE: Hududu kArgir komşu duvarı ve n erle tahdit edilıniş olup i('in- de tarasa vardn· . . ,1 
Hl.zm.a.+...n ,...,.,lr-."'Lı.:. N·-'- .g....__ nedersem -bu ~tj beceremiyecek - de birka(' n1eyva ağtıcı ınevcuttur ve r.okağa çıkılan bır kapı vardır. rlrl, ll.!i Mu.zlk CB.a.dro cu orketıi- G;:ı ... nmenkulun beden duvarlan khgır \'e sağ t.-ıraı hududu duvarJlt 

~"'<• ~•.u "'-"""- ~ ·. · ır .. ıl, 19.tO Conk saaı1. 11.JO Turk • 
1 b k 1 sınız... Bina a~'5aP olup içinde elektrik tesisatı mevcuttur. aralıkta mevcut kuyu m\~terek olup içinde elektrik: tesisatı me"'cuttor· _, İ 3 

er en ge dim> diye düşündü. ,.Artık kendini kaybetmek dere- MESAHASJ: Tamamı 102.04 met»e murabboı olup bunun 30 metre nıunıbbaı muzlti. Çalanlar: CeYcld KMan. Ru- MESAHASI: Tamamı 42 metre murabbaı olup bundan 37,5 m<'tre"' 
Tuhaf bir sıkıntı hlssile on dakika cesine gelen genç, kadını kuoakla- bına 7 metre murabbaı mutfak ve gen .kalanı bahı;«lir şen Kam, llclı:.. Fenw., Cevdd Cai- bina mütebokısi aralıktır. 
kadar kapıda ayakta bekledi. Tar- ciJ· Fakat .ini bir c;aşkı.nlJi~a yerin- 26 No. EV: 28 No. h C\1n ayni olup yalnız btrinci katta bir •ofa Uz.erinde cum- la. 1 - Okuyan: Sadl Boşses, 1 - Su- Yukarıda hudut, evsaf "Ve n1esahası yazılı gayrjmenkı..ılün taıı\anıı pçı.I' 
zı kabulün bu türlüsüne sinirlen- den fırlıyan Cavidan, Hk defa Nec- balı blr odası mevcuttur. z>"Jil ı>qTevl, 2 • Tıuıbari Ali Er. • maya konmuştur. jl' 

rııel!e başladığı sırada hizmetçi detin yüzü.ne ba'ktı ve ağlıyacak BAHÇE: Etrafı k:\rgir duvarla tahdit cdilmt olup içıntle bır kuyusu ve bir Suddıl atır !lellllll: (Kani y ... ı I•· 1- Isbu gayrlmenkuliln artUrma §artname<i 28/ll/939 tarıhin•l"'' 
gülünısiyerek çrka geldi: albi. ka.; ıneyva ı.ğacı vardır ve sok::ığ::ı çıkılan bir kapı nıevcuttur. binle), 3 - Nurt BalU Pcyraıı: • Suz.I- 939/2263 No. ile i~tanbul DördOncü tem dairesinin mua,.,.en numara..c:JJld3 

,.,. ı d ı ktr.k ·-· l tt r dil at.r 6Ullal: tSevd• dinin) f • · _,_ d • ıınal< _ Hannnefendi banyodaydı da.. Bina ~h;.1p olup iç n e e e ı \.C'i3IFa ı mevcu u · sin görebilmesi için açıkb.r. ilanda yaLlll olanlar an fazla malumata 
- Ne ... dedi, sız Villir.cn gön - MESAHASI·. Tamamı 189.30 metre murabbaı olu1ı bundan 30 metr<> murab· Cevdet Kozan: UI lalıslml. 5 • Ş...tf 

939
/2263 ,._,a ·1 rl u·n1ız· e mOI'" Çıkma.:;1nı bekledim buyurun, gı·- ler, işbu şartnJnıeye ve .....,,,,,, numarası e memu ye derdiği p&dikür d~ğıl misiniz?.. baı bır.a 7 m<-tre murabbaı mutfak ve geri kalanı bah,edir İçil • Suudll şarlrı: (HasreUm çok elıd. • 

~~ S 1 m ~ . . ~ Yukarıda hudut, evsaf ve mesaha1arı yazılı g:aydmenkullerin tamarnı ayrı eskidir). 6 • Haşim be7 • ·uz.idi şar- 2- Art\u·maya ı~Urak için yukarıdi.J yazılı kıymeün yi.Jzde 7,5 ni!bt', r-~ .adam, iyice sersemlemış· ti. İst b 1 l" hk .. ki . lu (·ı· keo oldu blu d .. ıar) 7 1•4 ~~ an U as ıye ma emesı 1 ncı ayn urttı.nnayrt konmuştur. : 1
' ... !- .._ • - \•eya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile<.-ekür. (Madde • 

Birdenbire içinden kdbaran bir ticaret dairesln.den: ı- L;bn gayrin1enkulün arltırma fll(lrtnamrsi 28/11/939 t.ar.1hıııdcn ıUbnı·eo - SU'.ldlJ prkı: (C&na ramı a.ekınla 3- İpot.f:k sahibi alacaklılarla diieı.· alfil<.adarlann ve irtifak ba.Ul 
bisle Deli gibi bir sevince kapıl- Türk Ti-caret Bankası A. ş. ta- 939/19•!> No. sile İ~tanbul dö:dürıcü jcra <Wir~ıntn muayyf.'n numanuıında her- rttet' oldum). !: - Okuyan: ftlır-lek rinin gayrfıncnkul Uzerindeki haklarını husu.sile faiz ve masrafa dair ~ 
dı. Öyle ya, Cavidan gibi bir ka- rafından Pangaltıda Ha.askar Ga- kesin görobilmesı için açıktır İl5nda yazili olanlardan fazla malümat almak is- Tok(ö., 1 • Udi Mehmet - Ş•hnu Jannı işbu iliın tarihinden itibaren yirmigün çinde evrakı ınüsbleleril• '.,ıı 
dınm. kendisinj bu şartla:rla ka- tiyenler işbu --artnameye ve 939/1949 dosya No. s.He n1emuriyethniı.f' müracaat farıu: (Sapbu bvbam si:nei salında) memuriyctJnize bildirmeleri ica_p eder, aks.i halde haklrırı tapu sicili .ue · 

zi caddesınde Keseryan apar• ıma- 1 d. z _ Udi Ahmel _ Xarçitu .-.rkı: <Gö· ı b-' 
1
. . 

1 
··-dan han·ç ~-··-lar bulünde yadırganacak ne vardı? etme ı ır. madılu::ı atış wc ının pay aşma.;... ~ . _...,, 

nının birinci dairesınde mukim :ı- ArLlırmaya ı~Urak içın yukarıda 7a,>lı kıyım·tın % 7,5 nisb<tinde Jl<'Y rünce ben seni). S • Be4rl.Y• Hoşror 4- Gö.,t<•ı·ilen günde arııırmaya iştirak edenler arttırma şır~ 
Hizmetçi: An<lon, Dimitri Dimitrakopulo bi- veya mılli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) . Muhayyer 4arkı: (Giınef dotdu muş ve ıozumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
- Gi!rseı>i.ze canım,, diyordu, raderler komandit şirketi ortakla· ;ı_ İpotek sahibi al.,,aklılarla diğer al~kadarlann , .. irtifak hakkı sahiple- damlara), 4 • N ... bat • Muhan•r olunurlar . . . 

16 

f 
ha11ımefendi siınit'lidir amma, sizi nndan Andon Dimitrakopulo ile rinm gayrimenkul Uzerındeki haklannıhurusile iaız ve ma•rafa dau olan iddi- ta.rkı: (l'ol verin dağlar) 3 - Oku- s- Gayrimenkul 28/12/93» laribınde Perı;embe gunu saat H dell I 
yiyecek değil ya?.. a1arını işbu iliın tarihinden ilıbaren yirıni gün içi.nde eYTakı müsbitelerile bir- yan: lla!lab Cailar • BaJll Wrkü- dar İstanbul DQl'dıincü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonrll ' ayni adreste ve ~ni şirket ortak- · ııı · -"' 

BiT koridoru geçtiler. istirahat Jikte mcmuriyetimize bildirıneleri icap eder. Aksi halde haklaTı tapu sıc 1 He )eri (Çıkayım gideyim). (it.oyun be- arttırana ıhalc edilir. Ancak arttn·ma bt:deH muhammen kıy1nelin yÜP>-
lanndan Dimitri Dimitrakopulo "-~ ı· · ı d h · kal 1 D ·ı d-•1 ı 1a ""-· lan d • al "'·'•' odasına girdiler. Hizmet9i çekildi. sabit olmadıkça oatış ~~·e ının P•Y aşmasın an arıç "ar. nl yüksclr.lere), ( aı: ar ..., ar, v • bulmaz veya saUş i>lıycnın a en..- rüçhanı o ı6cı· aca..,._ eeıo'. 

Necdflt, bornozuna sarımnış, diva- aleyhine teminat mektuplarııı:ıdan 4- Gösterilen günde arttırmaya 1ştirak edenler arttırma şartnamesın.i oku- ran datlırl, (Alişlmin lıaşları kara) da bedel bun1'ınn bu gayrimenkul ııe lemin edilmiş alacalr.Jarının ın 
11 na uzanmış cilan Cavidaııa hayret- mütevellit bakiye 3577,70 liranm muş ve !Uzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul eunJş ad ve itıbar (Köşkum var d•ryaya karşı), 20.30 fa:<.laya çıkmıızsa en çok arttıranm taahblıdü balı::i kalmak Oı..ere a•-ttırı11' I 

ıe bakıyordu. Çocukcağızm bu man. faiz, komisyon ve mahkeme mas- olunurlar. . .. .. . . Konu,ma, 20.45 Türlı mU.itt <Fasıl d•h• temdıt edilerek 12/l/940 tarihinde Cuma günü saııt 14 den 16 Y~ ~ 
zara karşısında bü:sbülüıııı dili tu- rafları ve avukatlık ücretile bir - S- Gayr.menkul .28/! 21939 tarıhınd'IJ'eı·•cmbe gunu saat 14 den 16 ya kadaı lıeyeU), 21.30 Müıitı (Caıbond - l'I.) ıanbul Dördüocü Jcra memurluKu oda-sı.nda arttırma bedeli sat., istil'. 
tuldıı ö ·· d b ekik! b. k . . · 1 iruınbul Dördüncü icra Memurlugunda uç defa bogrrıl<lıktan sonra en çok art- Z2.00 Meınle.tı:eı saat a.)'arı, ve Ajans cağına rüçham olan digeı· ala<aldılaıru bu gayrimenkul ile temin edllt"_~ı 

· m.run e U Ş e ır a- likte tahsı]ı hakkında açılan dava- trrana jhale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin ~ ?5 sıni bul- "aberleri. 2.2.15 •'-n.s spor l!le:rvlsi. taı·ı nlc-t."ınuundan 1azlaya çıkmak şartileen çok: artt.ı.rana lhale edilir. ,,._., bu;J tı.rvaleti t.aoıarlaınamıştı. ·Me- ed h k " .,,... 
ruı:ı cereyan en mu a c-mesi sı- maz veya satış j;,tiyenio alacağına -rü<:haru o1an diger alacaklılar bulunup da ıı .. .25 ~lüzlk ICuband _ Pi.) Z3.25/ ı...~~eı elde ecLlınez.se ihale yapılamaz ve sabş talebi dUşer. iter ne düşük ~adınmış• diyordu. ~ ~ 

İçinden. rasmda müddeialeyhlerin ikamet- bedel bunların bu gayrin1erl.kul ile temin edilmiş nlacaklarının mecmuundan faz- 23.30 Yannkl program Vt! ka.panllj. 6- Gayrim<"nkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veriJefl ~ 
gahların1n meçhuliyetine binaen laya çıkma1.~a en çok arttıran1n taahhüdü baki kalmak fu.ere arttırnıa 15 gün içinde parayı vermezse ihale karaı-l fe&ho1unarak kendjsinden evvel en~ 

Cavidan. ona. elini bile uzat - li daha temdit edilerek: 12/1/940 tarihinde Duna günti saat 14 den 16 ya k:<ô:lr teklı"fte buluna, n Kimse arzetrniş olduğu bedelle almağa razı olurs:1 onat ... _ .. ___ . davetiyenin ilanen teb ·~ine ve İ · · A .. 
•ıJiNU.IJ İstanbul Dördüncü İcra Meomurluğu odasında arttırma bedeh !'abş i~tiyenin ala- DEVRED LF.cEK IHTJR ma·i ,-eya bulıınmaz.sa hemen on beş gün müddeUe arttırmaya çJ.k:anllP ' muhakemenin de 28 kanunuevvel • • • ..... 

- Doğrusu, dedi, beklediğimiz- caltına rüçhanı olan diğer alaı·aklıların bu gayrimenkul il• temin edılmi~ alacak- BERATI arttıran• ihale odilir. İki ibale arasındaki fark ve geçen günler için yur 
dc"'lll de erik.en geldiniz.. h-1.amna.fib, 939 t.m-ihine müsadif perşembe tarı mcmuundan fazlaya tılu'nnk şarti1ecn <:"Ok artt.ırana ihalf" ediln·. Röyle bir hes<.ıp olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hncet ka1ma){ı;; .. ızJf1 

h B l b ·ı _.._,_ .. • t 14 d b rak l asın ka ı · ı-~· d" · Bilhassa raylı vesaiti nakliye şiındı azının., 3.Ş zya 1 j,""""4. gunu Saa e J l m . 3 - be<U>I elde edilm&.<e ihale yapı maı v"..:ıtış ta""' tl$er. al riyetimi>ce ahcıdnn tahsil olunur. (Mndde 133). • 
..,,._, __ .... it alık·. nr verilmiş olmakla keyfiyet teb- 6- Gayrimenkul kendi.-;ine .ibalt> olunan Kimse dertıaı veya ,·erilE-n m;ıtııe' için devrüdaimli ve tlat"I gres b d r haricinde olarak yalnız tapu ferag hafCI' 
"""~~· ..... tertibatırıt havi djTI,aiJ yatakları. 7- Alıcı arttırın• e e 1 f _ Başlıyayım mı?.. liğ makamına kaim olmak üzere i<.;inde parayı venne7-'>(> ihale kararı ie!'lholunarak kendisinden evvel en yi.ikı-;ek ''f> senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarım vcrmiye me<:bu:rdıJ ~,cı 
Diye m1rııldandı. ilArı. olunur. 939/17 leklilte bulunan kimse arzetmiş oldıı;:,ı bedelle aloıagu ra21 olu"a ona, '"" hakkındaki ihtiraya mahsu~ alın- Müterakim '·ergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellAliye resminden ıı>;I 

==,;;,,====~======================== olmaz. ve,a bulunm~v-a hemen on hE-1 gi.ın müddetle arttırmaya c;-ıkaı·ıhp tn mış o1an 8 ilkk8.nun 1937 tarih ve belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya alt olmayıp arttırrna 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
<;<>k artlırnna ihale edifa İkı ıhale arasındaki l•rk ve gec;en günler için '.'!. 5 2509 numaralı ihu-ra beratının ih· / 

,.. h k k b k b k den tenzil oıunur _, .. 
1 den he.ap oıunacak faiz ve diğer urar)ar ayı-ıcu htikmf> h&ıl·et kalmaksızın nu'·- tiva et~it;l u U ~ .ere ~Ş ~- t İşbn ROJ'Timenkul yuk.arJda gosterılen tarihte lstanbul Döı·dunl.-U 

muriyetimi7.ce alıcıdan tahsil ohınur. (!fad<le- 133) . sına d-e\·ir v.ey·ah· ut ihtıraı ,1:,ur~ı- 1 mııı·hı..ru ocW;c;ında işbtı iltin ve göısterUen arthrrna şartnamea;i dai.resındr 9 ı- İdare jhtiyacı için 8 ton p-afit CH;ık ek...::iltme}'e çı.taı·ı.ı..ıııı -Ur. k. f 1 k k ~ 
· ı •--ı 7- Alıcı örttırma be<leJi hariclnde olarak yahu:z. tapu Ierağ harcını yirm..i yede mev 11 ıı e nyma ıçın ıca- ,·ıan· 01111 ,,,,. (9760) ı.- Muhammen bedeli. c:2640ı, mu'\.·akkat teınin;ı.t 16lo hra cı up e~ı trnesı j ğ klif ed"l 

d P T T u ·enelik vakıf ta\"iı bedelini \·e jhaJE> karar pullarını vermiye mecburduı·. Müte- ra dahi verilebj ece i te 1 -ıl "''-'-ci Unun/i3.9 pazartesi ıüuü saat , 16• Ankara a . . mum 
1 

b h 
1 

f 
1 ı~u. r1'kiın V(.•rgiler. tenvirat ve tanzifat ve delldtiye rtSmindcn mütevellit belediye mekte olmak a u usus a az a d 

1
r ı M1ldllrtillı bmasmdalr.i aatınaıına komiı<yonundn yapılacaktır. d k . t• 

6 1 . Ga Sahı·bi ve ne•riyatı ida~e e en . . _ .ı 
1 k · ru··sumu ve müterakim ,·akı! icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bcdelındcn maliımat e ınme ıs ıyçn erın - • iDEAL DA.P.:TJW KURS...,..~·· • İstelr.lil..-, muvalr.kat teminat mııJı:buı veya banka melı:tubi • ıuıunı. ve- H 

5 
. . k 

1 3 
Bcı• muharriri , 

~ -•ı d tenl:q olunur. lşbu gayriın<'nkul yukarı da gösterilen t.-.ı-ibt.e istanbul DördiıncU }atada, A.!:ila·n an JJlCı at - ETEM• • .,..zET BE",.CE Baylara 8-12, Bayanla, ra J ııkalarım blmilen mezk<b' gün ve saatte 0 komı~~na. müracaat ed~·~ er ır. J J J.. v~ nı 
~ Şartnauıeler. Anlranıda P. . . va:ı:ını, ,~ . . ~ &" -·- -· _ ~ T T Le J~"nbulda p T T , -vazını ı·cra \.f~ınnrlu.,.,· o<la ınd:ı ısbu ilfın veg&E.'J'Ilen arttırn\a şc.ırlnilrr.esi dairesinde No. ]ara miirac.aat ey· emf' er; i anı Son T••-f ••·•ba•"' ı. ye kadar tki~r E:aat müdde~ılt 

~Nfn::i,y:a~t==S~u:bes:i~M~üd:ll~r:Jü~k~l:•:rln::den:~bed:•:lsl:z=o:ı:a:ra:lt:,:•=·e:rıl:ece::k~t:.-;·:'.;••;•~s;3~~·~8;7;6~;·~;"";t~ıl~a~co~g~ı~il;~n=o=ı:u:n:u:r::::::::::::(:9
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:
6

:
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:l:::;:;:;:;:;:;:;:;;::::::::::o:lu:n:u:r:::::==:=~=:=:::::=:::~::=::=::::~:~1 parmakla pratik ve ~eri ıı' 
ai { ya:zı, hesap ve teksir ma~tnt/ 

b'<'6terdi, arkasınrlan Rıdvan Bey de kadehini k • kullanılması oğrctiliı· nort 'jJ/ Niçıı bunu anlamamakta ısrar edıyorsun?. Gör -
müyor musun?. Ben de tabii yaşamarıın hiçbir zer· 
resi var mı? .. Israr etme .. Haydi mi aı:.rıer.iınizin 

yon•na gidelim.. 
O, gene 

- Olma+·· · 
Deını?kte ısrar edıyordu. Gal ıba sıın· ~02üm 

bu-az sert oldu: 
_ E .. Bu, böyle ... 

Dedim, yürüdüm. Arkamdan koşmadı, bem 
çevırmek istemedi, 

- Ya. öyle i.>e • 
:::>edi ve uzun uzun di lerin! gıcırdattı! .. 

• •• 
'frkrar yan:arına ge..\liğim zamal' rrngım bi· 

raz dfğışık olacak ki ga!liba, Rıdvan Bey de, Ha 
yatı Bey de, ikısi birden sordular: 

- Ne var? .. 
Ne oldıınuz•. 

H~tta Rıd\ n Bey ı.ıhe de e~ti: 

• 'erede ;<aldınız hanımel dic:ğim?. 

l!.ç bır~y )ok. Biraz geciktim. 
D,•dım \c he~en adehmi kald rdım: 

- İçelim'. 
H:d\an Br\ln •oz er. ya, aş ya,·aş küçülüyor 

ve hıgulanı} ordu: 

- İçelim .. 

Birınci, ikmci belki üçürn:ü kald,rı~taydı, Nus
ret içeri geldı. Gözleri kan çanağı git>i kızarmış

tı. Yüzünd 4 neş'eruıı tek bir çizgısı bile yoklu. 
Kadehlenmızin kalkışına o da yeti. ı . 

• İçelim! .. 

D'y sesten ziyade uztın bir 
B<lmiy:ırum nekadar sonra 

kkr r ettım 

inilti çıkardı' 
idi. Rıdvan Beve 

'usretı mutlak.ı İstanbulda alıkoyıralısı -
oız Bunu siZ'C!cn o ı<adar ısrarla istiyonım k• .. 

R.dvaD Beyin cevap vermesıne me~cl bırak-

mad ıı• Nusrtt yemıd n kalktı. 

Hay r.. Hayır. 
!>iye hı.ykırdı. Rtııg. ktpkırmızı ohnu tu. Göz

len J..ıı.lplcı i dele~ birer ok gibı sertle<m.ışt. Sesı 

titriyoı·du: 

- Hay.ır.. Hayır.. İstanbu]da kalmak isk>mi
vorum Tayin ettiğiniz yere, Bağdada gıdeceğim!. 

Hepimiz şaşırmıştık. Hepimiz hayretle onu 
•eyredıyorduk. Sahnede deliren bir aktör gibi 
hın~la, kinle. isyanla haykumakta d<'vam edi -
yordu: 

Haydi kadehlerınizi 

~itrr.emJQ 5creftnc içeceğiz' 

Ne .:ıluyorsun Nusrot• .. 

kaldırınız. Bagdada 

Ilıycbild :n. Nefret, istihfaf, isthza ile yüzü
ııw baktı, •iksek sesle· 

- Bır şçv yok. İçelim, diyorum' 
Dc'<ii w k.adehıni hava~.,, bosluğunda tekra.r 

dcıffiş'ırdı 

Haydi Bagdat yolcusunun ,,erefıne! .. 
B .., kad~in kalk~ına i.1k karşılığ• Hayati Bey 

musaddak diploma verilir "1 ,ı dırdı: ~ ···-••I <' 
- Bag-dat yolcusuının şerefine içiyoruz! 1 250 kuruştur Beyoğlu ~ tf 

desinde Rus sefarethanesi ~ıı ,.t 
Anlam.adım. Hayati Bey istediğinden mi, yok- sında Suriye Pnsajı ikin<• 

sa korktuğundan mı böyle yaptı?· No. 22. 

V<:. Bundan sonra Nusret boyuna içmiye ba~- !•----------"' 
l~-<lı. Durmadan soluk almada,ıı. içi(}·or, 

_ Bu son gecemi?., ömrünüuk bir gece için 

beyler!. 
Diye, Elindeki kadehi adeta onların !burnuna 

kadar götürüyor, geriye çeker keçmez başına di-

ZAYİ - 1/6/939 tarih ..,c " 
·numaralı 254.22 dolarlık l<dtl! 
müsaade varakası zayi oj1 -~ dan hükmü kahnamıııtır. ' 
nur. 

~· Emek manifatura rtı~· 
kiyo.·du. ı 

Sarh°'i olacağmda.ı; değil, delıreceğindcn kork- .------1111'!~--~:i 
tum!. Kendısini kaybetmek, içki ile boğulmak, yok 
olmak için içtiği. belli iıdi. Ve .. Artık başka!lan.nın 
içip ;çmediklerine de bakmıyor, sadece her ağzın, i 1·--_;;;:.,, __ ,,_..!,=_,,,~".::"i 
açtıkça· 

Bö:yle ıccenin hayır umulur mu seherindt-n?. 

D!ye bir mısra parçasını tekrarlıyor, arka .n -
dan· 

- BağJat poı;ta , ka.kıyor Hayd" 
Diye k&dehini havalandırıyordu' 

• •• 

İçelim 

Vakitler --
Vasall 
SL Da. 

Gtinq o 00 
Öi}9. 12 01 
İkilıdl 14 30 
Aqam 16 43 

Deli grbi idi, saldıracak gibı idi, aı.gın vf' 
kuturu bakışlarla beni ve onlan süzüyordu. 

fDl'vomı vor) 

kor- .
111 

• .;Y:;,;a:;tsı;;;._~1,;;8.,:2:;1....,,,. • lmsak .S 16 


