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Harbin imanların yakın bir taarruzu be leniyor 
istikbali . 

M;tl.arehe bir düny;- HıtJer' dün hava kumandanlarile tekrar görüştü -Mareşal Göring·'in 
harbine çevrilmek isti• 
dadıncla mıdır ve harp 
hangi prtlarla dünya• 
ya linyet edebilir ? •• 

d S.YJeı Barieb'e NHıruım naUuuı
k... IOnra. Alman7• :rıWıWıtuu bir 
) tre dalı& ubmJıı buhma:ror. Polon
,::: ""1ılırmakl• ı.a.Jadıiı ve İncil-

- .,,.._m harp llinlarml davd 
:lıııokıe ko:raklalu mulaarebe:rl lok 

111 
"1na netıceleadlmıelr: mecburiyeUn
iı~· Tek asl<eri mülkflki bulunan 
........ bllaraflıltlan çok hOOJlanmıf bir 

lıaı.ıecıır ve harp İllll:ranuı iltı..adi va
~'1etbı.ı de birinci dereeede lllmlre ve 
-.,.•Uendlrme:re biuneı elmh;llr. 
8o9"J'eUuin Abnanlara uker vermek 

:u.reuıe Yardım etmelerine imlli.n yok
::· Abna.nJar, harbe •irdikten sonra 
itt~1' veya 7anl1meı balmak bu

lt&slarındakt t~bbualerinde muvaffak 

:~..ıar ve bil&kis d,ba kuv"VeUi 
liıı ieulde düşmiışlerdir. Bununla blr
b~ te .henüz l'•'P cephf'Sinde de faaJ 
d IUrette mubarebtye ba.tJanıa.mışlar

.11'. Bu vaziyette, hl'rkesi mf'raka du-
fur,o soru tudnr: 

- Uarp ve barbln Loo.tikball ne ola
•aıtı.r?. 

lltr ihtimalt> 1'0re Almanya harbin 
latlk:bat ve mo.kadderahnı IU'J> cep -
lltstnde tayin etmek tttrübeslne ,.ırı
~Cekur. Bunun J~in de hazırlanmak
tadır. Belki kışı, batta llkbahan huır-
1ln.ınakJa l'rc:frecek· harp malzemesini, 
::1ecçk ve iceceil;i, barl("ko tophya-

lecett iptidai maddeleri mrmletet içi

"• -1 
1ııacak, l"erilcrini \'e eenubunu 

:~ee enanlyet alhna aJat"ak: ,-12a doknı 
d U.lilJı ri.ıcü ile l"•rpia hava vr kan.-
aıı ,bir yıldırım. harbi yapanktır. Bu 

~ada belki Belc:l.ka, Holanda, İ vl('re 
ı bi devletlf'rJ df' ritnemek tf' -ebbti -
'iiııde bulunacak; en Ilı.sa zaman Dl'-

1111da bölün v..alHnl kullanarak in
Cllit-re7i havadan, Fran.sa.yı karadan 
>"tnıniye çalışacakbr. Btt tehlikenin 
le>Uın .. ı yüzündendir ki. Btl<ll<a, 
80lancıa, İsviçre şimdiden ihtiyati ve 
•ıaı:ni tedblrJer almaltta df'vam eC -
llıelttedlrıer. 

İklııci bir ihtimale ıöre de harbin 
~IU.baU bu deiildlr ve .. harp m•vdi 
'"-ayıp umumlleşerektlr. Halli, 

Sov-1et Başvekil ve Hariciye Naurı 
~olotot'un şahsi noktai nazarı dahi 
:• "'erkezdedlr. Bay llololol, harbin 

lr dilnya harbine çevriltteflni son 
l'asııo:ruııda da a('ıkca beyan rtmiştir. 

llarbin uınumlleşmeaini lstiyen lr.lm
le tasavvur edilemn. Hatta. şimdiki 
lı.ıdarının dahi 1>rt;eri1et için bir mu

'1btt olduğunda muharip ve l'ayrl -
~ltharip biitun milletJrr milttefiktir

~~· 0 halde, barp DAfiıl umumil f'billr? 
b ~tinı ş~hsi kanaaUmiıe rorf' . harbi 
\it.ün dunyaya yayacak dort yol ,·ar-

dır, Bo yollar Balkanlar, Ak.deniz. Şi
ltıaı ınemlelı;e-Ueri, Bi.ı:t· lik Okyanoslar 
\ıe l'uk Şark yollarıdır. 

Balkanlarda \'f' J'\k.deni7:de harbiıı 
)otu ktsllmiııhr. Bu mınl3ka:t·a harbi 
•lray~t tttirm('k l('in !!imdiki emniyet 
ltııntakasının bilfiil taarruı ve trca- t 

~İiLf' uirama<ı;ı lıi.ı:ımdıP. Akdf'niı.e 
arbın sirayeti i('in dt> ya İtalyanın 

.llıüttrfiklerfn leh ve alf'Yhlndf' harbe 
tlrınesı, yahut da Alma.n;ı.·anın Akde-

l
l'llte lnmrsl ıa2undır. Şimal mf'mleket
•« -8 •rıin muba~f'beye tutthı>ması h;ln de 

1 
aHıkda ve bkandinavya mf'mlekf't
erınde maharebe çıkm.ısı ıerektir. ~u

ba.rebenln tiÜ.)'ıik Okya.noslara ve l'zaır. 
-.,ka sirayeti için de Amerika. Japon
)& y 
t tya Sovyel Rusyanın mubar~eye 
~ l'ıntlerl icap eder ki, şimdiki halde 

111 
Yle bir vaziyet mevzuu bahis df'lll

lt r, Sovyel Rusya dünya hidiseltri 
lo'1>şısında bltararııtını muhafazaya 

11 dereceye kadar l"•Yrtl .. .ırfı kara-
tıttd d . 
1 a. ır. Jaı>onya ise t'zak &arktaki 
'''ti ' J ' • d ı e vr fı~at nı,bt>hndr meııınl-
h~r. Amtrlkanın harbf' J"irmet.i ise ya. 
ıt (ıp ·- • t,. ravu~e u(rama.ırtı. yahut da lqlJ-

i. te \'t- Fran~anın behrmthal yartlım 
ı:"rntlt>ri ile mdmklin nlur ki. burun 
t Ut df' boylf' bir if'ap ve lu:ıurn yok

.~~ )'1.nlan.di:v• ilf' Sovye& Ru.,.ya ara .. 
t)l •kı mu:ııahf'rf'lf'rin Baltıkda Şlmal 

enıt,kr-tıerinin hf')·rtl umumiyesini 
aıakaı 
t ıtndıran bir harbe wbeblyr& ve-
"'ti' ,,1 

1 tahtrtln dilf'mf'z. Bütun bu va-
. rruf'r k 
1'~ •,....ı ... tnda :vine harbin mtnü 
aı ına 1 \'f'.va dlin:vaya sari bir hal 
)' lllil! 1 meıı«"lesf dönüp dolaşıp Alman~ 

illıırt tut -\ 
1 

Rf"etJı haltı harf'krte ballı 
l)nr. 

.t\~alde. buıun için harbin istikbali, 

111 Janm tlinde vt tutumunda bu
llU)·ur, dem~kttr. 

ETEM İZZET BENİCE 

muazzam bir hava hücumu planı hazırladığı söylenmektedir 

Belçika hududundaki sivil ahali tahliye edildi 
Fon Ribbentrop bu ay tekrar Türkiyedeki Yunanistanla italya 

arasında tea·ti 
Pdilen notalar 

Moskova'ya gidecek Almanlara 
LODdra 3 (Hususi)- Bütün l>ilaraf 

memleketlerdrn bura.ya l'elen malü • 
mata cöre. Alman ordusunUD buıün
lerde bir taarruza geı;mest beklen • 
mtktfflr. Bu taarrnt Dolanda üzerin
den olacaktır. Alınan ordusu aynı za
manda Majtno batımı el'& son derece 
tazyik edel'ek ve mümkünse yarmala 
çalt$a<'akhr. 
Mareşal Göringln llolanda sahillerin

df' hava ve dr-niz üsleri vücudt ıeti· 
rilerek , buradan ntuU-madıiyen in,-u. 
tereye saldırılması hakkındaki plinı, 

ön safta tatbiki diışünülc,p bir plan o
larak Kösterllmektedlr. 

SöylendlJine ıöre, Almanyanm !lo
landadan inrUtereye, Belf."lka ve İ! -
viçredrn de Fransaya ayni zamand.ı fa· 
arruza ceçmesi muhtemeldir. Diğer bir 
rivayete l'Öre. bu muauam karar hak
kında Alman kumandanları ara...Qfnd 
lht-llif vardır. Ba21 kumandanlar bu 
iki taarruzun ayni zamanda yapılma~ 
ısına aleyhtar balonınaktadtrlar. 

LORD HALİFAKSIN MtlHhl 
SÖZI.ERİ 

Londr 3 (Uusmi)- Hariciye: Nasırı 1 
Lord lfalllaks Lordlar kamara"ında 

bryanatta bulunarak, müttetiklrrin harp 

r 
ı' 

Bir fncıu. mubriblncle lorpHo lar at..- ha.,r vulyelte ... 

cayeleriDja aadece İnC'llkreye dejiJ, clo-ı gayelerin laha.kluılt edetdi zaman u-
minyonlıra ve difer mülkllk devlel- aak cleiUdlr. İll< tıı. Avrapada 1ıı-1t 
lere de alt olduğunu sôylemifUr. Bu (DevamI 3 üncü sahüede) 

• • • • • Norveç 
torpitoları da 

faaliyette ! 

!Şimdiki facia bir daha 

Oslo 3 (A.A.)- Dün Norve~ sahil
leri a('ıkJaruıda Norveç torpidoları bir 
İn&'iliz vapurunu durdurmak istemiş
lerdir. İnl"ili:ı vapuru cevap vermedill 
ic:ln torpidolar ihtar mahiyetinde ola
rak birkaç kere lop atmışlardır. Bunun 
üzerinf' vapur durmuş, içi aranmış ve 
yoluna devam etmesint> müsa:tdr olun- ! 
mWfiur. 

İki Alman tayyarf'&İ düşürüldü 
Londra 3 (Radyo) - Garp cep

hesinde Fransız toprakları üze -
ııind<:' uçan üç ALman tayyaresin
den ibs1 dü ürülmüştür. 

1 R An\ o iL\ Jj ERLE nıı 
Vilnoda Jahudi eyleri 

yağma edildi 
Paris 3 (Radyo) - Dün saat 7 de 

Valno'da büyük bir karısıklık ol
muştur. Nümayi~çilerın (,"Oğu Ya
hudi maha'Nesine giderek bütün 
evleri yağma etmişlerdir. Bu saat 
9 a kadar devam etımiş, zabıta bin 
müşkülatla nümayişçıleri dağıt -
r:uş ve bir çoklarını tevkif etmiş -
tir. Bunların ekserısi, Sovyetler ta
rafından taıhliye olunan nıahpus
lardır. 

lstokholmde Alman 
ticaret heyeti 

Roma 3 (Radyo) - İstokholıın -
den ôğrenildiğine göre, İsveç - Al
man tıcaret komisyonu !stokhoJm
de yeni tıcaret müzakerelerine baş
Jaını :::;tır İ.), ... (," bütün memleket -
\erle normaı münasebetlerini mu
hafaz.a etmek .,melirıdedir. 
Sovyetler mılletler cemiye-

tinden çekiliyor mu ? 
Londra 3 (Radyo) - Sovyetle

rır Mılletler Cemiyetinden çekile
ceği hakkındaki şayiayı teyit edici 
hiçbir malumat gelmemiştir. m!a
kis Milletler Cemiyeti umumi ka- ı' 
tibi Avenol cemiyeti 4 kanu~uev
velde içtiınaa davet edeceğini Sov
yetleriıı Londra sefiri Maiski'ye 
bildimüş, o da bu tasavvuru tas
vip etmiştir. 

(Diier haberler 3 üncü sahllede, 

tekerrür etmemeli 
lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks lortlar 

kamarasında yeni beyanatta bulundu 
Londra 3 (A.A.)- Lordlar kama

:rası.ncla yapılan müzakereler esnasın
da Lord Hallfaks, suJha yakJa~mak i
çin yanılacak her te-.ebbilsli\l c.-.ası. iti
mat olması liizım l'tldllinl söylemi, ve 
drmiştir ki: 

- Şimdiki Alman lıükUmeUnln or
tadan kaldırdığı itimadın yeniden t.e
essü...ı; etmesi liı:ımdır. Bu itimat, Al
man milleti tarafından yeniden tesis 
edilebilir. Bunun nasıl tahakkuk ede
bUeet"ğiııl di.ışüı1mek, blze değil, Al-

manlara d\ıı;er. Harp C"ayelerinin tarifi 
İnıUtereyl olduiu kadar domln7onıarı 
ve mü«eflklerbnlı:l de alikadar eder. 

Sllihlara sarılmamızı icap ettiren 
••yeterin ta.hakkukuna medar oluak 
şeraUin tafsilihnı Lesbit etmek zamanı 
belki relffekUr. Umumi hedetimJz a
çık, tuttuğumuz yol dotru "'e halkımız, 
inandığ-1 prensiplerin mUdafaa~mda 

mtittehit oldoiu takdirdt" müsavat e
sa.~ına dayanarak bütün milletleri blr· 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Bundan sonra söz askerin .. 

Cephede tankların bir yüruyUş 

Garp cephesinde her zamanki 
gibi büyük bir ka<rarsnlık hüküm 
sürmektedir. Almanları ne yapa
cakları malum değildir. Hitler'in 

1 son günlerde garp cephesini ziya
retinden bahsedildi. Bu ziyaret bir 
taarruza müradif addedilmekte - ı 
dir. A~ma:nyada Telefon ve tel
graf muha!berelerine daha sıikı bir 
saru;ür konmas., ma~buatın vazi -
yeti, uımumi faaliyet, nihayet ordu 
şefleri arasında yapılan toplantı
lar yakın bir taat'ruzun ifadesi o
larak teliik.ki ediliyor. 

Bu kararsızlık içinde bitaraf 
memleketlC'rden de bazı sesler gel-

esnasında. a1uunış resimleri 

mektedir. Gazet dö Lozan'ın Ber
Jirnlelki muhıibiro, ma·reşal Göring 
tarafından İngiliz üslerine muaz -
zam bir hücum planı hazıramış 
olduğımu iyi haber alan mehafi1e 
atfen bildirmektedir. 
Am.~lcrdaımda çıkan Telegraf 

gezetffii de diplomasi faaliyet dev
resinin geçtiğine, sözün bundan 
sonra at'tık askere ai•t olduğuna 
şüphe etmiyor. Fwkat yeni bir harp 
hareketinin şekli haıkkmda ma.Jıl
mat vemniyor. MU!ıarebe bir ook
taya eksif mi edilecelk, yQksa bila
ki' bütün cePhelere teşmil ed.ile-
cck mi? 

emir mi? 
Sür'atle memleketimizi 
terketmeleri hakkında 

emir verildi mi ? 
Londra rad,yosu dün, Türkiycde 

•bulunan Amıan tebaaı;ına mEllll -
1elretimozi sür'atle terketmeleri 
hakkında eıınir verildiği, Fon Pa
pen'in An.karaya avdetinin bir 
müddet daha tehir edildiği halk -
kında bir haber neşre1ımiştir. 

Şehrimizdeki saliıhiyettar ma -
kamlar bu haber hak.kında ademi 
malftmat beyan etıınel<Wdirler. 

Tanzimatın 
100 üncü 
yıldönümü 

Bugün taruıimat.ın 100 üncü yıl 
dönümüne müsadiiftir. Bu müna
sebetle evvelce Ünıiıversitede me
rasim yapıOOnası düşünü.lm~ de, 
bilahare burulan sarfına<Zar olun -
muştur. 

Maarif Vekaleti tarafından tan
ziınatın her sahasındaki yenilik -
!eri gösteren 1500 sahifelMk bir e
ser hazırJ.anmaktadır. 

Bir kadın 
vapurun 

halasında öldü 
Dun öğle üzeri Mudanya -

dan gtlen yolculardan Saniye a
dında bir kadın vapur iskeleye yn
na.,=ak üzere iken halaya girmış-
tir. Vapur rıhtıma yanaştığı ve bü· 
tün yolcular ç"ktığı hı::..tıe Samye-
nin haladan ç.kmamas; üzerıne ka-
pı ~'3lı nmış, içe~d<'n ses cıkmayın-
ca, kapı kırılmak suretıle ıçerı gı-

ltalyan gazeteleri tarafından büyük h' rf lerle 
neşredilen bu notalar, iki memleket ara~ında 
sulh siyasetine devam etmek ve aralarındaki 

iş birliğini kuvvetlendirmek hususunddki 
arzularını tebarüz ertiriy·or 

Roma 3 (A.A.) - Bu sabah çıkan gazeteler, i'k sa.hıfekrirde 
İtalya ile Yunanistan arasında teati edı1en notalar;n meninı büyük 

1 ( harflere ne~retıınEikte ve k.oydukarı başlıklarda iki m<mı .eke tın dost
( luğunu, sulh seyaı;e!ine devam etmek ve aralınndak. ış bir: :gıni k w
) vetkndiıımEik hususundaki arzularını !ebarüz eıtinnt'!ktcdirler. 
~ (Deva.mı 3 üncıi sahıfede) 

.--·-~--
, 

Amerika meb'usları
ambargoyu · kaldırdı 
İlk hamlede lngiltere ve F ransaya 
sekiz yüz tayyare gönderiliyor 

... 
• rilmış ve Sa 'liyenin ölü e>larak -

ya<lımakta olduğu görülmüştür. Ya.. -
p'1an muayene neticesinde Sani -

.-'\mt>rika Cumhurreisi Ruzvelt iyanclan Boralı ile bir musahabe esnasında 
yeııiıı kalp sktesinden öldüğü an
laşıhlııı;tır. 

lzmirde zelzele 
İı:mirde dlin öileden sonra saat 16.SS 

de şlddelli bir zelzele oım~, halk so
kaklara fu-lamışt.&r. Zelzelf'den büı bi

nalarln duvarları catlamışilr. Dün "';.k
şam DikUi ve Ödemişte de oldukça 
kuvvetli bir •elule hlssedllmlşlir. 

l ___ K_ı_s_ .. _c_ .. __ _.I 
Yedide ve yetmişte! 
Kim derse ki: 
- Bir adam, bir hüviyet, bir benlik 

deiişebUlr ... 
Ka.t'iyycn bıanmayın, Hakikat: 
- Yedide ne ldiyse yeimlşte de 

odur ... 

Sözünde mundemiçt-ir. Bir muharrir 
de budur. Otuz yıl önce ne ldiyse, on 

beş 111, beş yıl veya yirmi yıl sonra 
da. hpkıhpkısına edur. l\luhak.ka:. ki, 

henıe:r deiişeblliyor, yalnız hakikal 
bütün öz ve hüvfyetile oldofu cibi 
7aşıyor. 

Veyi .. tabiatin kannl\larına kaJ'fı lr.07-
uuya kalkanlara! •• 

Vaşington 3 (Radyo) - Amerika reisi Guardiya bitaraflık kaıuın.:ınon 

detlJUrllmeıdnl lstemben kalabalık 
bir kütle huzurunda söylediii bir nu
taklll demiştir ki: 

meb'usan meclisi sUih ambal'l'OADnun 
kaldırılması hakkındaki lr.&nun li1I -
hasını 181 reye karşı 242 reyle kabul 
eımJştir. 

HAK İÇİN MÜCADELE EDEN 
MEın.EKETLERE MtlZAHERET 

Boston 3 (F. İ.)- Nev:rork belediye 

•Buıüniln en milhlm meselesi, am
barronun büyük bir ekseriyetle kal
dırıJnıa.u_dır. Ecnebi mUleUer, küçük 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Makineye 
Verirke • • 

Alman tayyareleri 
ingiltere Ozerine 

akınlar yaparlarsa •• =-

• 
lngiliz tayyareleri de aynı suretle 
Almanyaya mukabele edecekler 
(Yazı~ ve diğer telgraflar 3 çüncü sayfamızda) 
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ALATUllJtA MCZİK 

VE A.''KARA RADYOSU 

Son ı-ü.nJerde araya c.m..huriyet bay
ramı rlrıllii için olacak. ııalm rııd

yo,.a bir 4&kr'akltk i.rız oldw. İiiraf et
meH ki, bayram müuebeUle rüsel 
hlr procnıa lalı.ip etllls. Ank:ı.nı rad
yosunu dinlemek i.deU. bir aevk&L Ben ı 

alaturkaya pek dtiıılrim ol&alar.ia.n de- 1 

tıJim, 01- IU'&BWft; fakM, iyisi 1 
olu.na. dinlemek hO'fCUR& c-Wf'r. Bu ı 

lakrlanmılan. ful& ZİİlllH' •lduimn 1 
111aouun, sadece IHll mörltiDılen ı....
landCırm sa.an-etmuln .• Şu •ar ki, ri
..ı atatml<a muzlk, her ......... lMI' 1 
Judo rlr ı-b'or. ıı:- de il~ ~
JıJlmea miil>aretıa.. Zıoteu, dünyada. 
aeyln kölmü çektllr ld!. S...,,ey,iD gti

sellai arar& 

BİZİM llATBAAJIDI öNtt 
ASI' ALT -OLACAK: 

Bldm -lbaa&ıa -eki yehm a 
ulalla ı;e .. rileceilnl pt&Melerde ek• 
laium zaman, bu.em.. ne kadar ho

- ıııtt. İııaan, ne de oloa, e""81l, 
kendlnl dlltllnu1•. e 4erl0<: Evveli 
m, soan. oimAn ••• Yazm., hllh•ssa, W

- y<>ia ıo- ~dw. Belı>diJ'&
..ı..e ntm.aı ııır -..- ı.or- -.......... 

Fabl. <llJ'-binlıı ld, Y"'- kea
.unı.ı dıı.m>İİ3'or.NDıa. İootaa.bulna .ıa
ı.a ne u.Ur bocuk llıl:ldanmh, tolla 
,..ıJan vanla. O,...... ~ düşinnı,... 
llnl8UD.U'f. 

OLtiM TEHDİDİ 
JD:KT(IJW ~ 

Oue-...ıe, .....,. -ri olarak e
bı.dllfmaa röre. -1 Pe1-ya lıafkll
_...,.nı 11..._ı ~m.lriı' Jtldoı ile lla

ıt<lye llUlrl Brcl< öliia leltdllled n
"""" blrook meklQ!a.r •b7orianııuf! 

Z valbl&l'I Sanki. ...ı..nn fimdllı;i 

M alı, ôlilmdea Ç4lk futiı mldri. Pa.' 
bi, ötiim '·MMMDI llı&bra eden mek-

fuplat, tall.mh etnıiyorma ki, b• scntJ 
ko..-ı. ç-... kuru telldil .Ufil, 
Poloayanı.ıı 01- dalll, onları kor
lrllha11111& bellsemfyor. 

ACI AU DÜ,ÜNÜP 

KAFAYI ÇEIMELt Mİ?. 

~fa:ldttin Birl'e-ft 1uıyer: 
8<Jn iki s~•etioe ıeki sa.rflJ'atmuz ttır 

mt~ll a.ı1mllf! Bu ha.i, ~tal, acı acı dtr 
tıfİindunaeli, d.i~w. 

Fakat.. sa7ıa bay ll!Htluwriria bu ya .. 
zı~nda bir tezat bulıaaJer mDSlllMl''f 
Çtızılni. Mll aet ıiq- ölursaru<, 
içkı sarti;rah, ita ırler Ud mlel'i an.ıs 
olm&ı mı'?. Dw,wıdiik4)ıe, el.kir1anu, 
kalayı ..,.._ ı.ı...ı.. 

Bir ta.luaa talriat aHa!ui. crua,.a..um. 
J'- lalımlll e-. ır.-ptaııuık ıı;.ıı 
~tn.ıtOorl.armq. Bir kum.a. bir milyar 
seae, bir lualJ. lkl .Uyar llllle1't b
dar ~rl&r. Dİİ117a ıla, kMlm clbl. 
Y"""1 mı Gtlı7er, aoaı..T. Fal<at, bbe 
;;,.te seıır ırı. dciıaya, -.... ......,., oek 
1-J'aeak. Şlmdly• kadar ... kadar 
y- bilmeJ'is, Allealt, buadaa aen
rak:f ömrii, ltıwbald• kJa o!M:ak.. Çia
k.ii, illtb'&r kiire, w.11 ,-ıl11ırd&. • ka
tiM' heyeeanlı ltMltat-ltee süne ellQ'or, 

eyte -..- -°" ki. bir cU. 
lmlb ıtekteR•• .--taı edeeell.! 

BİZbıı: MESLEOİN 

Glll7 ce • ..-dd İD«llis askttlo
riıoden ldr ıu.mı. Neel lallllnl c09h' -
ıaek. Wure., 'Yata.nı&nna din.ehHMff'"'

mit!. Dört ~ J'rwrı Mk''Wi 
tle, ylnr, cepbed..ea sert ahnıp, Mlf!l':i

ae stind~rlltyor, kenolllerine - Yeri.-

• 
u-..nııu Jd, Pl'J! oep-• 

bKp n.rd.ır ve devam eı.ıffiedtr! 

Galiba, ea 'iddelH hup, bhlm ....,._ 

\ekle iri. De Wnbaiz ""'· ile lalillmls.. 
ş... Ş.Vr bayramı seı.e de, ilci cön 

·- ......... dinlesek .. - bir yd 
iciııd• yecane talil ır....-ır. Şeker 
..., Atar- baynmlan.. 

AHMED &AUF 

TAN: r---
Şikrii A.h.mıri itatraıuo. . .urı.ıa..,lıol•ıl:la'ı.·.ııH.t M. Zek.eriJ'a Sertel dU7• !liyaseün-

"8&1J'dlnl tahlil ed!J'o<. DIJ'or 1ı:i: ci- .U TaıiriyeDbı variyetini llılılil edl -
tal- Y-nktenıa bir ademi leo- yoc. llllli ..,rbı Bil:rök Kille( Meellıol
Yti:ı paktı bmatam* :ııelana p.- .._ aoıl ırlmön~ oiy~ nıltnk 

ve Tii.rfdye hakk•=+H ceartlesi Ak - M: va&i:reU. a7na ıtbi bir ifadesidir. 

Jabmet eder bir·~ !lılk:l''r.• 
ooııoroatrn: 

Hliklimellmis dllDY& hnblnden möle

- obıoalı:sam imar itle~ devam 

.-lir. Bu ıımruı faalb'ell.ai dar- 1 
IUfltlT&l'aık Tlirlri7e,yi dün7a11m eD 

Nadir Jl&dl lllo-ım mı•ama - ..., murdfalı bir aemlokd1 ha-
~ti.Je7e la&D6k eMa • ' 9 c1e" ~ 1 1hae ceUrmell: lıekı hic*'lri rayreUea 

-rtk db-« ki: &Ba boun. ioinda seri kalmmı:ya<aldlr. lllWi Şefiıı nal
'T .W!'UD.J10 ...,.ııara - lolr d&- 1 luı lıallca huzur ve -ı..eı venalt ve 
r eeyr;kadar aruri -- da &m doo1" herltesi <evbı~. 
..;inener Tllrk .....ıııtleriıldo _,.,. VAldT: 
~lr le...ıir llJ'&Dciınılışllr. Tüztı: - iı... 
~Qlz - Prs-. an&......-. ı.wm+e •~ 

- be •"'-Yl -·· S.VJ'M • ..,.ya alt ··-••rt de ııı-ı K
•-•k INlnlllk, 11rf ewwwbM ve nlll 

tıl~alle-rJ ufnmda ,......., eW.~ 

Mlıa ı..ı talııdlr eı...ı.tai ve h'9 .ı • 
·- h1dlu7i .... ıı. - ..... 
ha az 'liıdrtl bir Ul&nA.a isah emai.Di 

ıemrnnı edrrdil<. )lilli rejimlera :raıııt 

elan Törk - llllb -~ bir ao 
bile bulamna.11:5UD. Oha parlak 
Rvirltre al-ıuu Mllyeaj.,x loin ı.v. 

le irti fazla bahnaaak lt:ıundrr .• 

Asim tıs Mllii Şdin nnllta mıibıue
ı.etile yud<fı baOi 7........,da dlyor lı:i: 

cTl.rk .milleti ba kadar cusel d.tifimea., 
ltidJalert be kadar doi'nl l'örea mem

leket ltLerinJ H kadar iner Ye hUlaS 
bir dlkllMle lalrlp r4ea btr milli Şetın 

emri n ı,....ı1ı albnda 1aııadJtmdan 

ıloi:Ql ltencl.lml ba.11.ti.nr bilir.• 

nNi IABA.a: 

Bliııe:rllı Callll Yaleın ~llllı Şefbı 

n.tdku llriiılutıbeC.llt yaadıtı başmaka-

1~ d.İ1'91' ki: «İs-met İıtenanWı sciz- ı 
lerbıln kuvvet ve tesiri birer belacat 
0711JM1 defi~ bittr hakikat olmaJarın-

rı PoLts Hali~ 
ı ve 

~11AHKE)IELER vapurları 

~'af dil bir ! Belediye hu işi. de 
•h • f l halletmek istiyor 

'. I fıyaT 1 Hal..; şirketi lı.imedarları ~m 
W. • 30 uncu günü içıin fevkaliıde bi'< 

Mü.baflr, kapı inönde biriken kala~ 
balık a.raamcta kaJıve reni'! ta1alltan 
awı Mtlml elbiodl ihtiyara -.....ıı: 

rtı841bm!. 

Daba ilk bak,.ta oek saf ve lafnıJı 

bir ~büyar ohhta aaı...ıaa MCI elb&

.. ıı ...... 
- Pekli. 
~kten ıe.nra ka.IHJ'a 7akl ... U'kee 

baı,<ı.ıu iki israfa oaliuarak tekrarıa.tı: 
- Fesub.haaallala... iİıllellk ı.ır • 

AÇ!a oldııl<!. 

t.oplaıııtlya çağıf'ıılmışiardır. Bu 
toplantı ruznamesıni •halli hazır -
dak.ı va.ziyetı tetk>k ve fesih kararı 
J,,..linde tasfiye memurlarnu inl.i
hap. te>Şluı? etıınektedn'. 

A.Iakaıdarlar a~ında yaptığı -
mız tahkikata göre lıeyetı umı.ı -
miyenif> bu :iıçbmada fesih kararı 
verınesı ço.k muhtemeldir. 

Bu hal:de Haliç şiıtk:et.i reıımen 
Beled~ye intikal edeoek'tir O 
vakit Belediye Halicin iki yanJ.an-. 
n> imar faaliye\.iııe hız vereceği gi-; 

Etrafnuıla l.oplaaanl..- birla1 bi, teKmil i:;lrelelerı de esaıııiı biır 
mnlv: 

- Derdlırls tok bııriik (al!M?. 
Ölekt, cı..u-te ı.--. ı:l'el 

:.- anlattıı: 

- Sorma lttnıder baııt~ &"eleD.leri.. 
Bm tartnda eharuyenıwt. Y&:nı1 Mı aıa.

hil>l:tilll.. a-tıenle :yarışlara ..,kmak 

iberr aluw bura"'° isunı.uıa ıellrt -
rordum. H~a na rina... Tabii. en• 
karadaa .. .ur..... :ı-onnak larafuıı lıJç 

ak!-• ıetır-lla. lııtanb..ıa harva.a 
ıaakle<lea lrir ......, ke;rdııa. Kendbn 
ele atunla ~rahre ~ ediyerd.um. 

Yol çek iyi r~ll. Fakat lam Ha:rdar- ı 
-Y• yak~t- smıda lteahn va
coo da bJr Jaem•r &'ekti. Bileüui. ll:ont
reldaA Kec;"tr.l70naq: Dana da bJJd 

soda. Uarvaa kin aldl.tmı kôtıch 

Po'Nıllm. Evirdi. 90TlrdL. a.n omı 
Bana wzattı, na...e atn~ 

- Bu ııa,,,.an,. blhoti. - ıeala 
kfT 

Ona. atta yaftJ.ll!lb. bulanmak zan. -

reilnl aıılallua. BaltUııl dert dinlemi
yor, lralkl- alm aır- lolndlm. Ce
yap verdim-: 

- Ben JreıuH atu.un listlnde le'J'&

hat ed.iyeru111. Aha. blleü var 1a! Keıa
df •almun sırttnda iken w1* ~il 
ltllır\ anyamacnn?. 

K:011.trel bu oev bUll ÜSU'&Le bir 1 
kakkaha attı. N• vardı bu »Öıb:mde 
,.vıeeek ı.aıa anh1aaaadun. Ntbıayet lk.I 
tarafh 18l'ar uadl, ierken iş ile mulıa
kem4"Yf' dti.stii. 

Onun 811 q.ılk: Al maniıkı ka.rfl8UHia. 

dinllven~r bı.ylkallınd<ln ,.;ilıi,....rler-

* ... lmanyada ya.ptırJlan Doğu va
puruou letlcike giden Az.iz kaplan şeh
rimiu dönmUştur ·vapurun hm.anı -
miza gelip geieDlİ~ bugünlerde 
belli olacaktır 

* Taksim - ~aş.< yolunun tes
viye.:nne bugUnde11 itibaren battlan -
mıştır. A3fatlanma işi de hemen ya
pılacaktır. 

* Belediye ıkt.ısat modurltilü pa -
zarl.lirnz satış hakkmda yeni tetkik

ler<> ba:şlamıştır . 

* H~eld has~ne~ınin faaliyete ge
çl:;inin 400 'ilzi.incU senesi.r:ıin yıldönü

mü ay içinde mera~imle k:utıanacak

tır 

şek ıslah edecek tıir. Ayrıca şim- ı 
diki vapurlann yerine yeni ve 
sür'atıll vapurlar da temin olunır 
c~. 

---~<><>-·---

Kadıköy parkının deniz 
tarafı 

Son şıdrlet1i lodosta da:lgaılıarın 
hücınnile Kadlköy nhtınıını aşa -
rı.k kumluğu basan sul'ann; 60 
metre içel'ideki kaymakamlık bi -
nasına kadar milli ettiği ve bura
da inşa olunan paı<kı da tahrip ey
lediği nazarı dikkat.. alınaraJt Be
ledi(ve tarafındao. r:htınıın ön .ıru.
mına 6 metre gen· !iğin.de büyü!:; 
kayalar dökülmesi ve bu sure1ı.J.e 
parkın mulha:fazası kar.arlaştırıl -
mıştır. Rıı1ı tlil'Ilın önüne dökülecek 
taşfa.ra 10 bin lira kad-a·r sarfulu -
ııııcal<'tır 

Aynca tıı:ıılu den-ı s..ıl.arıımıı hü
cuıni.le kuruyan bütün park çiçek
lerinin Y"riı>e de yen;.Jeri d;ki'Jıe -
cektir 

-0--

Şimal mf'mlekf'tlerinde 
üzümlf'rimi7 

Belıçi.ka ~ Hola ",ı a ile ~ 
memleke~lerı mahsuEenmi1"' ve 
hilhama üziim~irrbıe büvi'.,k ı,;r 

rağıbet. alaka gösl<'rmeğv basla -
mrşlardır. 

Bu memlekE."1!1-e-r ıı.r~da!<i mesa
renin uzunı~uğu ve harp d.'>lavısile 
bu yıl Amerikada11 üzüm ,f!etire -
mediklerinıden sehı":rl'İ7.e müh m 
sipari;;ler vermi:şl~rdir. 

İki kötü insan 
Zabıta iki k.lştyi yakalMla. Gasete

lvtn verdlil tala.llita l'Öre, bu iki 
maznun, ıceue kızları fubta ~k et
•ekiedlrler. Ve ltol'iiDe kadar 30 ka
dar gene kıı:.ı bu kötü 7ela sürükJem.iş
lerd.lr. Bu ıenç kızlar, beafu:, yaı15ları 

21 l .-eçmemiş oı:ıuı ktmseJ.e:rdJr. 
Bu. M'I birşeydir. Bu iki adama ne 

Ci!l&a verilecek bUmtyorw;. Fakat, her
halde, ı-eoç kızları tuM.a sürökltyen ve 
bu kötu işi yap.t.ıra.o tena ve ırisli ev 
tşleten~r hakkmd.a oek af&r eeular 
t&tblk edilmesini imlyonu:. 

.tannedlyoraz ki, boyle 

llURBAS CEVAD 

* Dahihye Vekili Faik öztrak bu
&Unlerrle memleket dahilinde bir tet
kik sC'yahatine çıkacCıtk. \'le' Hataya d;.ı 

eidecektlr. -···-. - -· -· -
dan ileri l'tllr. İ~met İ:nOaünün lı:ahatı 
ikinci bir maksadı örtmek.. d.u:nyayı al
ılahnak Içm defll, husnünb'el salılbô 

ıı.ım...ı.rd• bir Bltef•h~üıa ....,,. bu
nu izale telDdir.» 

Fltremirl, l'enf' Jta.rtallarunız 

i1;_!.n, ı-ök.Jerdrn yatacak ölum.e 
karşı bizi koru)'&('ak Kıulay iolıı, 

yurdun yarınki koruyucuları yav
rularnnn irin verectiiı. 

.............. ,H .. ._._,._,_, ... ~,., ..... ,., ........... ~! 

No.34 ,ı===::.:=========================::::=.,: san, yarın yüzür.e kimse bak!JlilZ. 
Baba'llla bu işi konuşalı mda bir 
gün evvel Balıkesire .ı;idel. mi Mehmetçik Geç·yo 

iskender F. SEUT.ELLi _l ·-·-----1 
- Ne diyorsun, Hüsmen amca.. 

K.zınu sen mi vurdun? Fakat, 
Kasdin neydi' Sana oe yaptı Ay 1 r 
fl"cİ.k~.. "·==== Yazan: 

- Hiç 00- şey yapmadı. Kendi 

ll ~ıdnı1 var! j 

Ayşe cevap vermedi .. 
Pencereden başını cekıerek ~'a -

tağına uzandı. Ve göı!:erini kap:
yarak kendi kendine mınldaıı.:l•· 

- Gün doğmadan, bakalım ne-
ler doi\acak?! . 

* 

Top yekun çatmak 
Mutlaka çatmak, t.opyekôn tenkJ1 

etmek &ibi btr d~oc. hareket nek
laoı olanılt aluıtrlla, ılaha baflan~ıçla 
ll&Jrqzhk cdihni:ı;, ya.ıılllJ .rola sapıl
:m.ış olur. Pey-amJ. 8ab.nm maa.rif me
seleleri bakkutda yaz:d:tğı yazıluda bt1 

sakallılr nnıır, İ,...... elllil noktala
rın mühim. bfr kısmında tla.bet olda
j;una Pet1lnen ve clerbal söyleme!IJ'ls. 
Fak&&. _kuVYeUi maııhktı olarak tam.
ll&ll Pey .... i Safa, MD qıkaa '11U1&1Dcl& 

fahq lı&lalara diitüyer. 

:\leseJ;4. mıekteplerd~ denJere e-rkea 
başlama saa.tbte hUcum ederken, or
taya aUıtı tez, ~babı mucUw tamamen 
çürülrtür, İşbı .rarip tarafı, lenklt e

ıllbıaeı<I, batta, Peyamiııin takUClnden 
Oba •lddetlf bir bombardunana maruz 
kalma..,.ı icap eden noktalar durarken 
üstat, maarifin en ıüzel, en satıa~ 
tarafını seçmek l'ibl ~lr i.sabetsh:lite 
tlil,sın~ Mluuwyor. 

Vek:i.lf'ti• ,..,ptıi'J belki ea .rüul i'j, 
mekteplerde clersl~rc erkeıı bqla.t • 

ma.k ve Ç()("uklara 9ileden ıenra ça
lışmak için vakit kaza.ndtrm.aktır. 

Pe,.anü, Bofuda, Şişlide oturan ta
lebeyi misal alıyor. Unutuyor kJ. Be

iazda, lııllde etarılotu l~ln. erı..a 
kalkmak yrizli•tlf'n rahatsı,. olan talebe 
UTW ltirkaç yun. l'eçmez. Ualbllki, 
kabul edilen tiatfı.JD. yurdun her tara-
tında ekuyan yüz 8inh!re!e 

•amildir ve bu !ili.stem muvaffak ol -
maktadır. Bu ıbW.m rtUeldir ve lsa
ltetli.tir. 

Dedlilmis ribi, son yapllan deiişlk-
llklf'tr i('inde, en ıağlamma eatma.ll:, 
Peyamiyi. bir ka.yarı makkanla del
mek lsti1en ınsanlarıa haline düşür 

" . llMIJ'or. mu .. 
Tepyrkıin k'nklt ff'na. iyiyi, blii-

J'Ü a.rı:rd e4erek knkli cü~ldir. . 1 

Rlı:~AD FEYZi 

Berline giden tayyare 
boş gitti 

İstanbul >le BM'1in arası.ııdallri 
oha.va hattının açılmı) olduğunu 
yaz;m _,tık. Dün şelıri.mi7.!den Ber
line har<'ket eden tayyarede hıç !Hr· 
yolcu yoktu. 

-·O--

Odun ke:ı rkf'n 

A'ksaryada oturan Re;;it oğlu Ah.., 
llM"t adında biı" odun ke<;rnekte 
iken e rıde!ki batı~ sol ayağının 
i.ız.eri11 .. düşerek yaraı.acnrn ve İl.as-· 
taneye kaldırı:a•ak tedavi altına j 
al:ırnnışür. 

• 

Ucuz 
mesken 
imar işlerinde bir 
"kredi fonsiye,, 

Vatandaşlara l<ol:ay ve ucuz mea. 
ken temın etımek ôçin uğraşan Em
lak ve Eytam bankasının meıınJe... 
ketıin her tarafında irıışaat yapa • 
bilecek tam biT ·Kredıi Fonsiye<> 
tipi alması karaıılaştınıhnı~ bulun
maktadır. 

Bankanın tam bir Kredi Fonsiye 
mahiyetini alabillınEsi. içm razım 
olan tedbirlere ~ş vurmak üzere. 1 Kredi Fonsrye di:i FranBtan bır mU"

tehassıs getirti1mi~tir. Bu müte • 1 
ha.>sıs yaptığı tetkıkler net:iıcesi.n- ı 
de bir rapor veıımiştır. 

Banka; mtlnferlden mesken yap
ma·k iıstiyenlere karşı yardımlannı 1 

arttıracaktır. 

Aynca İsta.nıbuıl sayfiye mahal
J·erinıin yeniden kunilin.ru;ı işinde 

de bankaya esa6lı vazifeler veril
miş-tir. 

Yanlı~ bilet veren 
memurları 

Trenılerde gitlı~ ev dÖl>Ü'Ş büelı
rerinin bazı gişe meınurlan tara
fından yanlış doldurulduğu, bir 
ıtakıım kon.doktörlerin de gidiş par 
ra.;ı yerine dıömış parasını ald.11< -
!arı Devle Demıryolları işle1ııne 

umum müdürlüğünün nazarı dik>

katini ce':belımi.şlir. 

Memuı'ların dikkatsizliği yü -
l"JÜnden seyahat edenleri zarara ro
kan bu halin önlenıınesi içı.n bü
tün gişelere talim~tname gö~ 
riJmı:ıLr. Badema bu kabil yaın • 
~ık.ara S<!bebiıyet veren g~ me
murları ve kondoktörlere bilet pa.-

1 

ralan hemen ödetıle oektir. 
--e-

İnh ·~arla ııla kıdf'm 

Gümrük ve İ~hisarlar idarele -
criiıde ('alışan memurlar için her sı
nıfı ihtiva eden büyük hır kıdem 
ta:bLosu ha<ırlanmasına başlan -
mıştır. 

Ayrıca oir komisyon, gü.ınriik 

memurlannı.ıı. terfi, tahvil ve na
kil:ler etrafında memur.ların eh -
byet ve liyakatlerini gözöcünd<! 
tutarak siciJlerinı t.etki.k etme'kte -
dir. 

AVRUPA HARBİNİN YEN! r.;.ESELELERı . 
On Yedi Senelik ltalya 

İtalyanın alaeafı vad)oetln ne ola
cafma dair Avrupa mat.bua.tmda yine 
bucü:nlerde ~irçok ihtimaller yürütill
nıektedir. Bu tahmlnler Roma.da b"
lu.nan ve İtalyan mehaflli ile temasları 
de\.-a.m ettiren muhabirlerin yazılann
cla çok töriilu1or. •Son Tell'ra.f» oku
yucuları bu ehemmiyetli neşriyattan 

haberdar edllmek uzere bu stitunlarda 
hnJisalar 7apü:maktadır. Yeni l'elen ı 

Avru:pa s-azet.elerine bakarak ve işlere 
çok iyi vill:ıf ola.a mu.bahirlerin yazı

ı..ruu rözden ıeçlrtrf'k bucün de blı' 

hulisa çıkarmak miımkün otacak: 
922 senesi tik tqrln ayının 28 inci 

cünu MusoUntnin Kararömleldileri 
Romaya ırirmı.ıer, itaı,-ada artık ra
'ist idare91 kurulmuştu. O zama.ndaa
beri tam on yedi sene ı:eçtl. İşte İtalya 
l'&Çtn rün bu bayramı şenllklerle ta
zelemiş oldu. Bu ve111lle ile de İtalyanın 
bagi.1.nkü mevcudiyeti ve yeni Avru
pa harbinin karşt· ında atacaiı ''a'!i)'et 
J't"oi me~u i.lem.lndr ı-Mdf'D &'tçiril

miş oldu. 

5- Öyle do deiU. İlalyanm asd 
menfaati biç harbe l'irmeksbıin kuv
vetini antıhatua edenk blta.raf kal
mak.Ur. 

İtalya et"l'eç bitarafl.Jjını resmen ilı\.n. ı 
edecek, o zaman Avrupa la.arblnde ha
kikaten ehellllllİJ'etll bir rol oynamak 
için daha siya.de ntilın kau.nm" ola· 
cakt.ır. 

İşte Romadaki tahminler böyle. Bu 
dört bJ!f noktadan haorisinJ, blı' cün 
~lh ederek İtalyanın kat'i bir Ya

zlyet alacalı en merak ed.Uen bir me
seledir. Fakat üzerinde fazla k.eha -
•ette J:ıulunmafa hiç müsait olmıyan 
bir mesele. Çünkü yü.arıda sayılan 

dört b~ nekt&nın her biri de müm
küııdtir. 

İngilterenin 
gayeleri 

harp 

Yazan: Ali Kcma1 SliS!\1A.N 

Bir zunanlar Ang-lou.iuonların d1JD-

11ada ne«kn üsttin bir mevki t.utnıut• 

buna naaıl muvatt~k o1duklan çok 
merak t'dflnıi~i. Vakit vakit bötl• 
merak edilen nel~r vardır!. Sent"1erotı 

süren böyle bir merakın 'ie"\·klle kl • 
taplar yazılır, Joı.er li~a.nda riltler do .. 
Jusu edebiyat vüe\llJ.e cetlrtlir. Elll 
.ene eYV~ Avrupayı bu merak kaP
lamq: Ana'losaksonlar nedf'n ltö'."le üs
tün?. Büyült Brltanya adaları halıkt 

ile Şiıaali Amrrlkahlar ntdf'n bOYltt 
koca müstemlekeler.e sahio J'hnu:;la.r • 
Nasıl ınttyoner veya uailyarder ola'bil

aıişler?. ve ~lre ... 
Otuz ~ne rvvel 1'tirkiyMlf'kl mô -

nevvrr genelik de bu mt"vzuda ya:ııJ .. 
tnlf, tercüme edilmlfl kitapları heye -
canla okurdu. Bnnunla beraber mev
zu o kadar sade t.el&kkl cdilmbt df'iildJ. 

İngiltere deyinct yalnız resim müs
temlekele.rr sahip bir m<'mleket defU, 
pek ta1anı dlkka.t evı:.afı olan bir mi..., 
letin memlek('ti dü,ünülıiyordu. Şl· 

mali Amerika deyiHl't' de sa.de mil7ar
derlf'r değil, terakki n.hasmda kf>odi• 
ne sonsuz bir yol umı, bir diyar h•
hra cellyordu. Şimdi ylne ortada bir 
İncilizllk me.elest vardır. Oraya ı-tr

meden eYVel şu sabriarı karalamak lk-
tıza elti. Geçen harple İnı:lllere pli• 
c-eldi. Alman1a mağtüp oldu. 

Alman7anm İnı:!Hslere karşı öyle 
lcılvvelll bir sevı-ı.ı ohm yan iltmlertıı • 
den doktor 't>lbf'lius 92% de yazdıfl wr 
kiiap ile İnıilt.erenfn kı11susiyeUeri ae 
olduiunu araştırmış, be:ldofu nokta .. 
ı,m da ı:öslermlş. Müellif şimdi 11111 
deiiJdlr. Fakat kaç ııeııe evvel lna'llb
~•Y• çe.....Unıiş olan kitabı bııaiin i... 
ıciJterede ubtrden bire tase btr eser o
hınk okuııınata ba<lamış bulunuyor. 
Mli8aade edef'Seniz gC'ff"ıt umumi harı>
ten sonra İncllizlf'rt> ka~ı Ö'." 1e kuvveti 
bir dostluk beslemf'te lüzum 1"örmiyen 
bir Alman i.liminln İııgllt.ereyi ne ıribl 
farkla.rb dlfer yerlerdf'n ayirchjı ha
raya kayded.ll8in: 

:inxntere rherıunlyetııb. çeralı: bir 
mevkii ele s-e('irir. Buranın abibl e
lan devlet böyle elıemmiyetsb blı' yed 
ona vermekte blr beis aörmes. FaD• 
buraısı ,.a bir burundur. ya bir ellunb· 
dır ki denizci bir milletin elinde en 
kuvvet.ti bir mevki haline ıele"cell:tlr. 

Sonra İnKIJtere AVt'UJJada dlier her
hangi bir mU.ll"ttn hayati menfaatltrlni, 
onun elinden bir taktm yerJe-rl kendine 
Uhak suretil-r bozmıyan Yf'&'ine dev· 
lettJr. :\IUliyet ~ hükiim a;ür • 
düğü bir devirde banun ölçülrmez de· 
r«ede manevi lılr t~irl vardır. 

İngiltere dünyada yfC'i.ne ol;1n o 
memlekettir ki keİtdi mrnlaatini son 
derece dikkatle hf'SaP eder. bunu ta
kip eder, lakin ayni umanda ba.$kab
rına da verecek blrşeyler bulur . 

İşle Alınan illmlnln İncllterryl ııa
stl a.nladıtını ı-österttek atırlar ..• 

Aşa.ğı yukarı yirmi sent" evvel yazd
mllJ ola.n ve ancak bir hulasası bura7a. 
na.k1edllebilen bu fikirleri nuilihazaya. 
vararak bugiinkü hidisah takip t"tmek 
az faydalı olmasa ••.rek. İngUi:z lmpa
ratorıuiunun karşısına çıkan hi\dlsat 
bu bnpara.torJuju t.eşkU eden aza ara.
smda etraflı surette WtkLk edildi. Do
mtnyonlarm bir kısmı AVTUP& barbfne 
karUltP kar..-nama'J'• münakaşa etiller· 
Fakat iş ı-önnek samanı &"erince bu
JÜıı İngiliz bnparatorlulu tamamlle 
birleşmiş blı' manzara arv•t.mek:te ce
cikınemiştir. Yakında Kanadanm, A
TilSlnLlyanın, Yeni Zeland ve cenubi 
Atrlkanın nazırlan Londn.da toplana
rak inclliz hava ka.vveUertnin arttı -
nim~• Jçbı lmparatorıutwı servet ve 
mesai meobalanndan na.sı1 istllade te
min edlleccfini kararla.ştıracaklard.ır. 

Bütün bir lmpa.ratorluiun harekettr 
oldujwıu, hem de aceleye lüzum ol 
maksı'Zın aiır, fakat birleşerek mak • 
sM.a dotru Uerledlilnl cösteriyor. 

Bu tmparatorlok iıse harp raye"i o
larak dünyaya müstakbel sulhun de -
vamlı olacaftw vıldrtmektedir. 

"\falımızın ufacık bir parçasını 

k!Jlath cençllk lçlo ayırmatc. Bun
dan daha zevklf bir vatan vazifesi 

d~~ünülebllir mi? 
tedb:nriil; ği yüzünden başına hu 
fıeliket geldl Ormanda Huseyi!Ji 
ar..rkcrı bır karaltı görduk.. Dur 
dedik. Durmadı. Elımrleki da.hı 
boşa· tnuığa mecbur oldum. Biraz 
sonra bır çığlık ışı meydana ÇJkar
dı. Kazıya rıza gerek:, ne yapaıhm • 

Derneğe bir türlü d>L varmıyor-İ 
du. 

- Kabil değil ben köyden ay- 1 
nlamam. BİR MEKTUP VE SÖNMİYEN 

On yM.i senf"denbrri İtalya ne mii
hlm dcğiı;Jkllklrr ıeçlrdi!. Bunun an
latılması uzWl sürf'r. Son ~enelerde İ
talya harici münasf'betlerlndf' Alınan
ya ile birl~ti. Nihayet mayısta Alman
ya ilr Utita.k etti. Fak.at A\'rup:ı.da me-
8f'Ü Danzlg< mrsele~I yü7.ıindrn bir har
bin çıkmasına mi.ni olmak için de ça
lıştı. Almanya Lchic;tana taarruz ede
rek ı\vrupada yPni bir harp çıkınca 
İtal7a d<& seyirci kalmayı. kendi men
faaUcrlnln rösterdtii yolda bir istika
met takip etmeyi daha muvafık rördö. 

Düşünillürse İtaJya için bunlardan 
birini ka.bul ederek va-zlyetlnl tayin et
mek kabildir. Fakal han&'lsinl?, İşte 

kestirilemiyen de hudur. İtalya harbe 
karışmıyor. Fakat Almanya ilf' müt
tefik bulunuyor. Almanyaya ka..,ı ı,a 

itttlakın icap ettirdlii hiçbir şe1den 

ı-eri kalruamı,tır. On1111 için, diyorlar, 
Alman tan.tı İtalyayı hicblr suretle 
tenkit edemeı. İtalya hükiunett böyle 
birkaç noktadan birini kabul etmek 
suretlle bir &Un kat'i va'liJ"et alaeakl 
söylenirkf'n İtalyan halkı ve efkan 
umnmiyesi tte düşhnüyor bah6i de ih

mal f'd1lmemelidlr. Avrupa devletleri
nin vaziyeti, harbin cereyant "e saire
ye dair İtalyan halkı serbe.ıJlte şu ve
ya bu fikirde bnlunm.a.kt.a, ffU veya bu 

-
- Bunu neden şrmd 1"' J.:.dar 

soyremod.iniz' 
- HıEeYİll! bU' :ruz d·ye bek -

n. Onun d dım uzak bır ~·ere 
g. tığını Öğren 'içe. hnkıkatı sızc 
arııa.ma:k üze!"' 'Cldır" r." sır 
ıçimde daha faıl• Ka Lıll"az lt. 

Av nın anası ~mı tı. 
H men amcaya soyliyecek söz 

bul c:uyordu. 
(); ..ı d ~va m• ed<x:ekti? 
T "kır mı ciewkti• 
.Ke yapacağıııı bil"':lİJıor<h• 
H ı=en amca g'~lüm.st«I'. 
- Bu işte benim de suçum <>l -

madıgın · anlad•nız ya. BE'nim ye
rimde sen de olsaydın, tüfeğini bo-· 

ıtı:nağa In€Cbur olacaktın! Dağ
J.ann ıssı?. koynunda müthi~ bir ca
navar ararken, karanlıkta karşı - / 
mız.ı çıkan Vl' bıze doğru yür·~yen 
meçhul bir gölgeye benım yerimde 
kim olsa ateş açmaııclı? 
Ayşenin annesi, Hüsmen amca-

11 haklı bulmuştu. Fakat: 

Ayşe ıx-ncered.en, b<ihçedıeki lro-ı 
nı.çmaıun uzun surdüğünu görün-· 
ce: 

- Ar,ıe .. 
Diye seslend.ı. Kad.n: 

Hu.smen amca gelmiş, dedi. 0-j 
nunia konuşuyoruz. kızım. 
A~ peıııcereden başını uza~tı · 

N"<ien ıçerıye gemiyorsun, 
Hüsmen amca? Bızi ne çabuk u -

JltU 

Hüsmeu pcncf'renin dibıne yak
l~tı: 

- Ancak bugün gelmeğe vııJtlt 
bulabildim, A~! Beni mazur gör .. • 
Bugüne kadar ~-ektiğim azaıbın se
bebini anr.ene anlattım. 

Ve güler bir yüzle oordtt: 
- Nasıl oldu yaran? 
- Yavaş yavru; kapanıyor. Fa-

kat i.çinde bir sızı var 
- Sakın !tur~ım i(,cride kııfunış 

olınasın? 

- Kimb1Ur? .. Yara kapan...,or 
amma, ıztıra.bım geçmiyor 

- O ha.lıfo bir gayret gösterip 
şehre kadar inmel:iısin! Yarayı bir 
kere bu işerden an.lıyan bir heki.
nıe g(ıstennek JBzım_ 

- Neden? Bu iş ihmale gelmez. 
Sonra b~.na büyü.k i.şl!"r açar. 

, 'lhayel ben d.e \'Opal SaJih 
giıbı :>akat kalının .. Sekrk yürü -
rüm. j 

Yazık değil mi kız.mı! Sen er
kek değibın! Küçük bir ihmaıl yü
zi.mden sakat kalnuya sebep ne? 
Bir arabaya biner, baban veya an
neni€ birlikte Bahk.,.;ire inersin .. 
Hekıniere göstcrirsirr. 

- Beni beğenen begenmi.ş artık. ı 
Kendimi bundan soııra başka bi- 1 
rine d:ıılıa beğcndiırecclt değilim , 
ya. 

- Orası doğru amma .. G<ız göreı 
göre bir bacak kaybetmek te akıllıj 
işi d~ğildir. 

Hüsmen amca daha fazla konuş
mak i6tem«li. 

- Allah rahatlık versin kızım! 
Hele bir düşün taşın da bu işe ka
rar ver. Sonra pişman olursun! U
fak bir ihmal yüzünden sa.kat kal
makta mM'la yoktur. 

Hüsmen amca Ayşeyi ve anne
sini selamlıyarak ayrıldt. 

Ayşenin annesi: 
- Hüsmen doğru söylüyor, de

di, bu yaşta sakat kalacak o2ur -

İHTİRAS' 
Ayse koltuk değncğile bahı;ey" 

çıkıyor, aısma çardağı.n altında gii
neı;leniyordu. 
Yarası kapanmağa başlamıştı. 1 
Ayşe, Hüsme- amcanın öğütle -

rini dinlememiş, bacağındaki kur
şunu çıkarmak iç;n Bıllıkesire in
memıstı. 

Ayşe bahçede otuı-urkcn. pOE -

ta.dan. köy muhtarı vasıla~ie ge
len bir mektup aldı. 

- '.fehmete>ğimden .~eliyor .. 
Kimbilir ne müjdeler verivo. ba
na. 

Ay,.,. çoktanberi Mehmctciğ;n -
den mektup ıılamıyordu. Zaten o 
Mehmet harbe gitti .ıid{.'!!i kendi
sinden ancak bir mektup alabil -
mişti. 

- İşte bu ikinci mektubu. Ne 
hakikatli çocuk. Beni unutmuyor .. 
Gökten ve yerde-r. a•eş yağmuru 
yağan bi'!' diyardan iki ay iç.inde 
iki mektup .. 

Bir taraftan söyleniyor, bir ta
raftan da mektubu açıyordu. 

- O ne?! Mehmedin yazIBı de,ı'tiJ. 
Hüseyın gönderiyor ... Vay alçak 
vay, demek istanbula kaçmı.• 

(Devcımı vcır) 

Tam iki a1dır işte İtalya bu vaziyeti 
mııhafaza rdlyor. Fakat bu böyle- ne 1 

vakte kadar l'idecek?. Sual budur. 

tiuygusunu anlatmaktadır. 

Her :ünktı 1'ilf' ,.-iieUe m.t:ljl'ul olıua. 

fakat memleketini ve diğer Yf'rlPrde 
cere7an eden vekayif düşünen orta 
derecedeki bir İtalya.um dW,üneeleri 
ve du7c11Iarı bu&'ün ne merkezdedir?. 
Avrupalı muhabirler bunu tetkik e
df'!"ken $U neticeye varıyorlar: 

Onun i('in ortaya da birçok tahnlia

Jer çıkmaktadır. Fakat Roma mehaflli 
ile temas1ıır neticesindf' Avrupah mv.
hablri~rin edindiği malilmata &'Ött bu 
tahmlnleri bucün şu noktalarda top

lamak kabildôr: 
1- İtalya daha bir müddet harbe 

karışmıyacak. 

936 d:ınberi İtalyan ve Alman mil
Jetleıi arasmd.a her huswıt.a bir blrlllı: 

1 tesis etmf'k istenmL,Ur. Berlln - Roma 

ı- İtalya harbbı sonuna kadar bu. 

vaziyeU muhafa~a edecek. 
3- Hayır, İtalya harbe l'irecck, 

lııem ~ Almı.uyay& 7ardun lçla. l'ire-

cek!. 
4_ AJmuyaya y&rdlDJ mı?. EYVelce 

belki bu hatıra ırelebilirdi. Fakat Al
manya arlık B.us1a ile dost olduktan 
snora İtalyanın ona yudnn etmesi za. 
manı ceçm.1$tlr. Onun lçln İtalya olsa 
olsa Fransa ve İncillere ile Du&bor 
olacaktır. 

mihveri yalnız politika sahasında ka.1-
mıyarak İtalyan .,., Alman mWetleri

njn rublarını da birleştirmek l'aJ'eel 
takip edildi. Fakat ~imdi bir kerr daha 
ve ehemmJre~ıe ,Vrülüyor ki İtal1•n 

ile Alman blrbirlerint ısına -
:m1.7orlar. M:addi bayat sahasında 

ticarette, sanayide, alışverişte berşey 

mükemmel ıidJ7or. Fakat ruhlar bir
birine ahlamıyor. Alman rabu. ile İ
talyan ruhu birbirlertndcn tamamile 

ayn yaradıllfladır. 

• • 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Tıraş Bıçaklarının 

Fia tı 
Bir okuyueumnz :ra1:1yor: 

.Bir tıraş bıçaiı almak iızere 

daim.1. alLıtveri.f ettliim bakkal 
dükkinma l'irdlm. Her ı:am..a-n 

tanesini 60 paraya aldıilDl t&rq 
bıraj'ı birden bahalı.ıım.ışb. Pa -
ketinde bet kuruş farketmlıt··• 

Nf'den, diye sordum, bu mallar 
ı:elnılyor, dedi. Bakkalın dilkki-
11.ındall.t tıra.ş bıçakları hep eski 
mallardı. Herhalde, rafta. durduğu 
yerde, fJatının artması toln blr 
sebep yoktu. Hayret eWm. Fakat, 
yapıta.ca.k birteY yoktu. İstedlil 
parayı verd'lm .. Dükki.nnn <:ık· 
para,ı verdim. Dükkindan oık:· 

tun. 

Bu, cüze! bir Uıllki.r ıı.üıın

ıİeill aıldir? .. 
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e 'k rı a 300 tayyare 
gönderiyor · 

··~ ıı.. k"l ,_ de h --,ve ı ı ~mber..,yn 

&arp aftatık nutkunu söyliye-1 
~~ 1 cephesinde harekatın 
~ kaalıyetlere inhisar ettiğini, 
~1~'etlerinirı kendi mm - ı 
1\ d tahkımata deı:am et
~ enız haı'bı,in ilk safha -

'>t.:ıı aran hadise«iz geçtiginı, 
"~uı"·n nutkunu" Ber!inde 
/~ uyanıJuımadığı.nı söy-1 

,.,j. lolotof m"ml.,ketiri bey
~::.1r ~arbe sürüklemı;k ıs

·fıııi;ı- 1
. SOylem~tir. Bu, Ingilız 

~~ l'llın de hattı hareke!lidır. 
"~n enın_ harp gayelerini bli

Ya tnılleüeri telkdır et -

~ ·\an 
. erika meb 'u an ~ec.ısı 
~t· ı • 240 ıma:nda 181 muhal f reye 
ıı;eyJe ambaıgonun kaldı

•t kkındaıki kanunu kabul 

'~k ~e a gazeteleri Fransa ve 
~ tarafından haı1bın ila -
ır.:-vel sipariı; olunan 300 
e ~ derhal sev.kolunacağı
~ aç hafta içinde müttefik i 

tar hava kuvvetl.erinın Al-
, 'efevvuk edece<Tıni vazı-

~ " . 
~ta 

· ·~ tıJlı~:z hava kwnan.danl -
ııo ıgıne göre, garp cephe- , 

n 24 saatlik vaziyet şudur: ı 
lhııaıtayYareleri dün Fransa-
ı·e il taraflarında, bilıhassa ı 
1 edo üzerinde uçuşlar 

~~ ~dır .. Bunlaroan biri hu-
" tiO .. kı_lometre gerisir"de 
a duşürülmüştür. 

,\1 
NEŞRİYAT: 

n-~iiney doğu 
ırıııci 

genel müfetti~lik 
i! bölgesi , 
eı c 
., 'a l>tnhuriyet bayramı mem- J 

·ıı.; "ıınaık bakımından yen. ye
~:er hediye ediyor. Geçen 
Url Y_ılda 32 \0ı laye! çalıŞ!!'a 
•f ~ çıkarara'k yurdımıuz 
v;a"ını ze!'.~inle,;t ren ıı a u-

lç 
1 
~ıler. 

~cı Yıldönümünde bu sahada 
1 l(~1aha neşredıldi. Güney 
b0ı.gesiibırınei genel mtıfettıŞ-

~ ~~~akikaten büv.ük h mrnet
~U'in . llde getmlınriştir. 

an ~-·ge_Qel müfettişi k tara -
n b Uyuk bir emkJe haZI>:' · 
~ U eserde bu mıntakayı te -
.:~ 8 -~ilayetin coğı-af;ı:ası en 
~· ~rruatına kadar zikredil -

" ;'k Çok resimler, grafikler ve 
rn' !erle bu glizel yurt par -
~ ~~~et _çocukları!' n gözü 
·~ali;( llmışt.ır. 

l~ı.....,\rel<1lı sıfatile senelerce 
. ''"l<ln en yük:ıek kültür öde-
0, vazife ifa atnniş olan 

. ~k~enin. hazırlad>.ğı bu eser 
t iy· mıızın bu kısmını bize 

:-.., lııı ~tanıtıyor. Eserin ()kun -
I ~ ilhassa tavsiye ederıiz. 

• 1 • •• 1 • • •• 1 1 . 1 • • 

~it ·· 
~ 1 ... ıftın (Cehennem) in başımı-

. , 1'st' 

Daha Tekerrür 
Etmemem eli 

(1 inci sahifeden devam) 
ı~tlrecek 1·enl ve dMıa iyi bir dünya 
vilcude .relmesini istiyenlerin bu ka .. 
naatıerJne tevafuk edt>cek bir netice 
istih~J e-debllereiimlzdeıı em.in ola .. 
biliriz. 

Hiçbir ınemleket veya hUkinnet ba
siret fnhi!-iarınt alamaz. 1'1Uletlerin e
mellerini ve ilmitıerlni mtimkün mf'r
tebe tahakkuk ettirmeie matuf her t.f>k-
1iti tetkike hazır bulunınahyız. Dünyayı 
"'imdiki fa<'ianın tej{errürüne kar.;ı ko
ruyacak ~ılrtların teessüs rUitine kani 
olmadıjım1z müddeh;f', üstümüze al
dıiımıl \·azifenln ifasına de\'am et - ( 
meliylz. Bu hedt-le ue :.ıı:aman ve nasıl f 
varlla.c-a.iını ~imdiden tayin etmeie im
kin yoktur. 

Ambargo Kati 
Surette 

Kaldırıldı 
(1 ınci sahifeden devam) 

ck9eriyf'tleri anlamazlar. Bizler, milli 
müdafaa bahsinde Amerikanın müt -
tehit bir millet oldutunu Köstermell -
yJz.ıo 

Guardiya bundan sonra Amerika de
niz ku\·vetıerinin art&ırılma~ını isti
yerek demiştir ki: 

«Bizi, muhasama haricinde tutacak 
yegine .se}·, diktatörlerin yan dahi ba
kamı~·acakları kU\.'\'etli bir filoya sa
hip olmamızdır. t'.ier bh:, bilvasıta ve
ya bl1ılvac;.ıta f('rt hakkına riayet et
mi)·en memleketlerf' }'ardım edersek. 
Amerika:ı·ı harpten kurtaramayız. Bu
nun icln cmnb·et içinde vf' mes'ut ya
samak istiyeıı vatanda{Jların bu hak
ları için mi.icadele rden memleketlerr 
mü7aherf't etmete mecburuz.> 

800 TAYYARE HAZlR 
Va!'l/'-Aton 3 (A.A.)- SU!h üıraca

tına. konan ambarl'o ilra f'dildlji tak
dirde .\mf'rikan fabrikaları mütt.f'fik
Jer tarafından ısmarlanmış olan 800 
ty~·arpden büyük bir kı'imını S('Vkede
bilecek mt"\·kide bulunacaklardır. 

llükümrt mahfelferinde ı-elecek haf
tal.tr zarflnda Avrupa dvlrtıeri t::ıra -
fındao .~erlkaya yapılacak 'liparişle

rin bedeli 1.000 milyon dolar olarak 
tahmin edihnektedir. 

"'.r.P ....... 

RADYO HABERLERi 
Alman Hariciyf' Nazırı 

l\-lo.kovaya gidiyor 

Belgrat 2 (Radyo) - Berlinden 
alın:ın h aıbcrt.ere göre, A!ıınan Ha
riciye Nazırı Fon Ribbentrop üçün
cü defa olarak Moskovaya gitmeğe 
hazırlanmakt adır. 1 

Polonyada idamlar 

Londra 3 (Radyo) - Koridorda, 
Poznanda. Bromlber~e ve dıger ı 
yerlerde birçok Polonya-lılann 
i.dam odildikleri haber verilmt'k -
tedir. İddia edildi.i"(ine göre bun
ların suçları, i.şgal.dcrı evvel f1o.. 
Jonyada Alımanlar• öldürmili; ol -
malarıdır. 

Yunanistanda bir tf'k <"ins 

.-kmek 
lttf Unde kapılarını a('tıtuu, e1-
~itt,' ~~·.•.arı bath seyrt"tmtmek 1-
\llı ntun varımızın rotumu'Zun 
ı",.~iu.fu~u görmemek için (Fitre) 
l'I~ . ıi roklert- a.rmaian t"tmell-

Atina 3 (A.A.) - Bütün Yu -
nanistan için bir tek cins ekmek 
ihdas (.'(iılmiştir. Bu tedbir save -
sinde senede bir milyon İnglli~ li.- J 

rası kadar tasarruf yapmak imkanı 
hasıl olacaktır. 1 

EN SON DAKika 

Finlan.diya bir limana 
daha torpil döktü 

Moskovada başlıyacak yeni müzakerelerden 
müsbet bir netice çıkacağı umulmuyor 

Paris 3 (Radyo) - İstokholm 
gazeteleri Rus teikliflerin in Fin -
landiyaca kı>bul edi.lebileceık ma
hiyette olmadığını yazıyorlar. Fi~ ı 
Jandiya hükumetinin mukabil tek
liflerinin de Sovyetlerce kabul e- J 
dLlceği zanııedilım€Ullektedir. 
MURAHHASLAR BEKLİYOR 
Paıis 3 (Hususi) - Finlanıdiya 

murnhhast dün buraya gelımiştir. 
Ne Stalin, ne Molotof heyetti he
nüz kabuıl etmemiştir. 

Finlandiya hükı'.ı.metini Finlan
diya körfezi meth.alıindeki Haııgoe 
liımanma torpil dök.tüğü bildiri! -
mektedir. Rıı.s!ar bu limanı işgrul 
arzu.sundadırlaı-. 

FİNLANDİYADA BEDBİNLİK 
Londra 3 (Hususi) - Helsinıkir 

d~n buraya gelen haberlere göre, 
Finlandiy;, siyası mehafilinde bed
binlik gitti:kçe ar1nnalktadır. Hükil• 
met, MoskovAya gönderdi;"ti heye- 1 

• • • 

te verd.gi tıtliımatın müza.kerata 
esas teşkil eıdeblleceği kanaatin -
detlir. 

Mototof'un üçüncü bir devletin 
Finlandi()'a üzerinde tesir yaptığı 
hakkındak, sözleri hayretle kar -
şıl:ınmıştır Bu üçüncü devletin 
kim olab:l<>ceği siyasi mehafilde 
sorulan bir suak!ir. Hariciye Na
zın Erkko şu sözleri söyleınlıştir: 

•- Finlandiya lıilkı'.ı.meti müza
kerata ancak ker.ıdi iradesi ile de
vam arzusunu göstermclctedir. 
Fmland:iyanın bütün arzusu Sov
yetlerle muslihane münastibeM'°'r 
idame etmekten füarettir. 

. Fın_landiya Sovyet Rusyanııı.ken- ı 
dı müdafaasını temin etmek hak
kını tanıyor. F'ak.ıot Fiııılandiyanın 
emniyeti mevzuu balıoolduğu za
man da Sovyetler bu ha.kkı tanı
malıdırlar. 

• • 
Alman tayyareleri 

ingil ter 'ye saldırırsa 
Londra 3 (~.A.)- Dün sivil müda

faa meselesi hakkında avam kamara
sında cereyan eden müzakereler e-sna
smda Herbert l\lorri~on , ez<'ümle de
miştir ki: 

1 

- l:litıerin şunu bilmesi ıazınıdır ki 
Alman botnbardın1an tayyareleri ge
niş mikyasta. İn,rlltere üzerine akınlar 
yaptıkları takdirde- Almanya üzerinf" 
ayni suretle İnl'ili:t. tayyareleri de a
kınlar yapacaklardır. Jfa\'a müdafaa 
teşkilatı .\imanları aiır zayiata utra. 
tacaktJr. Blaka~ tayyart" ıeçmf"te mu
vaffak olarak blzt• kadar irar-ı zarar 
f'debillrtt df' biz de derhal Almanyaya 
mukabelf' etmekte g-ttlkmfy('cfiz. Dü~- 1 

man ne yaparsa yapsın İnriltz mllle

tinin sinJrlerinl sarsamaz. Milletin 
ın.ane_yiyatı daima yüksek kalacaktır. 
Bu gibJ yeisle yapılan hareketlerin ne
ticesi Almanyaya pek pahalıya malola
bllecektlr. 

Böyle bir mütekabil imha harbine 
başlamak delilikten başka birter de
lildir. llitler. Görlnı ve arkadaşları
nın aşırı bir hava harbine başladıkları 
ve buyük şehirlerle halkm imhası sl

yasetl11i taklv ettikleri takdirdf' bizim 
de ayni suretle hı1.rtket ederek İnl'iliz 

milletini zaf('re gotürünciye kadar mi.J

radl'lel'<' devam edttt>fimlzln bilmele-
rini istrrim, 

• • • • • 
Vilnoda hayat ! o ·mal halini aldı 
Viluo 3 (A.A.)- Vilnoda ha.~aı. tt>d 

rlt'en normal bir :tekil almaktadır. "1a

iazalar. lokantalar. kah\·t-ler \'e sinr

malar ttkrar açılmı~tır. llarbhı bida

yetlndenberi intlşarları menedi1mi"t o

lan Polonya li<Jauında ıazt-teler yarın-

dan itibarf'n lt"'krat cıkına;a ba 'h)'il 

t·khr. 

Dün öğleden !-ionra JıukQmet ma 
kamlArı Polonya askt"rJerlnln mezar • 
larına bir celenk koymuşlardır. Binlerce 
kişi :\lare~al Pilsudskinio kalblııl ih
tiva eden Mosolf'un önünden geçmiştir, 

. . .. ,,,, . . , . ;. ~ " ~ ' - ,....._ . 
Kral'"çe v harp 

Bir İr.giliz gazetosı ~öyle yazı- ' 
yor: Kraliçe Majeste Elizabet, 
haftada iki gün sarayın muhte -
Şem salonlarının birındc bahçivan
lar~n, şoförlerin, seyislC'rın kanla
rile bC'raber cephede bulurıan as
kerere gönderilmek üzere triko 
örüyor 

Evet, haftada iki gün sarayın 
büyük mavi salonunda yırmıye 

yakın kadın toplanıyor Müzelere 

- Tabii olacak! llarp bu. esiralma{'a 
oy unu deill~ 

konulmıya layık kıymetli koltuk
lara oturuyorlar, iğnelerini, yu
maklarını çıkarıyorlar, çorap, fa
nila, boyun atkısı örüyorlar . 

Bu kadınlar arasında saray bah
çivanının. oda hidmetçisinin, şofö
rün ve baş seyisin kanlan ver. 
Kraliçe Elizabet de beraber .. O 
da, onlar gibi triko yapmakla meş
gul... 

' No. 32 - Yazan: RAH.\li \ A(;ız 

\rilsıf kaptan bu hareket karşısınd:ı elini 
bir yıldırım hızıle arka cebine attı 

- Böyll' n isbet.sh: bir harbe tutu~

manın şu neticesi tabtldtr efendim, 
R"Örüyol'!'unuz ki hu körol.:ı.:ı.ıea dü.ş -

man ateşinden kurtulmanın ('aresl yok . 
Bu \'a7lyeUe kalmak da batnıak teh
Hkesllt" lf'hdlt altında bulunuyor. 

kısa hitabe genç subayların akılların ı 

başlarına getirdi. Biraz evvel bayra k o
larak ku llanmafa hazırladığı yatak 
çarşaCıuı Vas ıf kapta n a gösteren s ubay 
erkinı harbl)·e re~lnin ellerine sarı ldı , 

öptü, ya lvardı. 

- Bizi affedin kaptanım .. l latamızı 

an ladık.. l\ıff'mleket için ölmek ü zt're 
vazireı erimJzln ba~ına koşuyoruz! 

ıı.,. 
tı ilrOhun baş tarel maıcahnd.ın 
ı ~lre yor .. 

B;ıı,v.ındabandıra:r ı Amiral i<;tl~ 

- Peki, ne olacak'! 

kacar verdik, teslim olacağız! 

- :Se?. ~«" diyorsunu:t? 

\re .. iki suba3· da Vasıl kaptanı se· 

lölmlıyarak ko~a koşa kumanda köp
rUsUnden uzaklaştılar, Ü!<it Cü\'erteye 
dojru yollandılar. 

3-SON TELGRAF- ;:S IKİNCİTEŞRIN 1939 

Almaniarın Yakın Bir CJIJ B~DL3~ 
T arruzu Bekleniyor İdeal hizmetçi 

(1 inci sahifeden devam) farı tayyarecilerln ~öiüslerine takmıı ı;--N-akl_e_d_e_n_:_S_'_e-la_·_m_i ...,.İz-~-e-t-ı 
defalar nizamı boııanlaruı hakkından ve hep~lnin ayrt ayrı ellerini sıkmı!f(ır. 
ırelmekllr. İnrııtere bu yü•4en sltihı ÖRFİ İDAREDEN MAKSAT 
ele almak mecburiyetinde kalmıthr. Paris 3 <Hususi)- Paristekl Holan-

Lord Hallfaks sö~lerine şunları iti.ve da mehafllinde, Ilolandada iliin edUen 
etmiştir: örfi idarenin sadece ihtiyati bir ted-

- l\ılulıakkak olan blrşey varsa, o birden ibaret olduju <>öylenmektedlr. 
da bugünkü facianın tekerrüründen Bu tedbir saye ·inde inzıbati h.Ierle te-
dünyanın sıyanet.ııİJ temin etmeden lefon muhaif:relertnin kontrolü ko -

evvel, elimizden ı;Hihımııı bırakmıya- layJa!jmaktadır. l:""apılan tiU baskını u-
cafımızdır. solü sadeee bir tttrübeden ibarettir. 

BIB ALMAN PROPAGANDASINA 
CEVAP 

Londra 3 (Hususi}- İnl'Uterenin, 
son Fransız neferine kadar mücadeleye 
devam f'deceit hakkındaki nazı propa
candasına cevap olarak burada deni
liyor ki: cUmumi harple Fransa. 
1.296.360 maktul, 1,490.000 yarah ver
di. İnırlltere de 1,089,000 maktul ve 
2,400,988 yaralı verdi. Bu rakamlar ıa
yet )>ellidir. 

BEŞ İNGİLİZ TAYYARECİSİNE 
NİŞA.N 

Londra 3 (Hususi)- İnKillz Kralı 
Majeste Jorj bizzat bir tayyare han
carına giderek, Alman topraklan ve 
AtlantJk üzerinde son ucuşlannda ıös
terdlklcri muvarfakiyetlf ı · ndcn dolayı 

beş cenf tayyareclye nb;an vermlttir. 
Bir hükümdarın, bizzat ayaklarına gi
derek böyle nişan vermesi çok nadir 
Iôrülmiış hıidiselerdendir. Kral nişan-

Herkes Holandanın aldıiı bu tedbir -
teri pek hakh görmektedir. 

BELC'İKA HrI>l'D1.":>iDAKİ SİVİLLER 
('EKİLİYOR 

Londra 3 (Hususi)- Bel('ika hükü

metl, hudut muıtakalarındaki sh•ll a
hallnln tahliyesini l'mrt>tmi!jtir. 

FRANSA t'ZERİSDE fç 
31EÇHlTL TAYYARE 

Brük-ıt"l 3 (A.A.)- ~ark istikame
tinden gelen üç·meı;-bul ta3·yare, dün 

Roubaike doiru Tournai mıntakası ü
zerinden u('mu.ştur. Fransız hava da
flJ bataryaları ate~ acmışlardır. 

BİTLERİN GÖRc;Ş~IELERİ 
Parls 3 (A.A.)- Paris radyosunun 

bildirdljlne cöre llltler, per,embe .l'Ü

nü Almanyanm Roma c;;eflrl Von l\la
kenrenl kabul ed<.'rek kendi<olle uzun 
uzadıya ıörüşmüstür. llltlrr, bundan 
sonra hav.ı kU\"'Vetlerinln şefll"rilr cö· 
rüşmüstür. 

Yunanistanla italya 
arasında notalar 
(Birinci sahifeden devam) 

ATİNADAN GELEN HABERLER 

Atina 3 (Hususi) - Yunan ga
zeteleri. İtalya ile Yunanistan ara
sında teati edilen not..ıarın neşri 

münasebetile hararetli neşriyatta 
bulunmaktadırlar. Gazeteler, bu 
notaları Bıolkanlarde sulh \'e sü
kf.ınu takviye edici mahi\'l"tte gör
mektedirler. 

Yunan Başvekili B. Melaksas, 12 
teşrınievvelpe İtalya sefare1hane
sine gönderdiği bir mektupta Yu
nan hükumetin-in Arnavutluk - Yu
nan hudu<lundal<ı İtalya askerleri
ni geri çekmek için Roma h -"kü _ 
meli tarafından verilen karardan 
çuk mütehassıs olduğunu ve Yunan 
hükümetince derha.J aynı tedbir 
ittihaz edildiğini kaydoLtikten son-

TA 
Si nemasında 

ra Yunan15tanın sulılı sıyasetıne 
devam etmek ve beynelmi -
Jel ,·aziyetin in:kişafı ile iki 
hükumet arasında her sahada 
musnıır ve emnıyetli bir teşriki 
mesai temin etmek niyetinde bu
Junduğur.u ve 1928 senesinde Yu
nanistan ite İtalya arasında akte -
dilmiş dostluk. adenıi tcca\·üz \"e 

hakemlik paktına bağlı olduğunu 
beyan ediyor. 

Atinaclaki İta'.yan sefaret Yu -
nan Hariciye N ezaret!ne gönder -
diğ ; cev aıbi not ırda Halyanın da 
Yunanistan tarafından izhar edi
len bu h.ssiyara taımamiel iştirnk 
ett !'!ini , sulh siyasetine şiddetle 
mertıut bulunduğunu \"e iki hüku
met arasında her saıhad• daha müs
bet ve daha verimli bir teşriki me-1 
sai tmnin etmek emelinde bulun-
duğunu bildinmi•'ir. 1 

SPOH 

A skeri liseler spor 
bayramı 

Bu hafta 20,000 kişıden 
sinema meraklısı 

fazla Her sene olduğu gibi, bu yıı! da 
askeri liseler arasında şehrımi7Jde 

' büyük bir spor bayramı yapılaca
ğını yazmıştık. 

Bu bayramdan evvel mezkür l>

Bayan Fatma uzun zaman hizme~I a
radıktan sonra nihayet bir gün gaze· 
telere il&n \·erdi. 

iıanın cıktıtı ertesi gunü eve bir 
kadın geldi: 

- Gazetede hizmetçi aradıtınızı o
kudum, l'eldim! dedi. 

Bayan Fatma relen kadına baktı, 

tepesinden tırnağına kadar .,,üzdti. Te .. 
mizpak, derlitoplu bir kadındı. 

- EV\·eıa i~ln çok ağır olduğunu ha
ber vereyim dedi. 

Hiı.met('i kadın omuz <;İlkti: 
- :'IJe kadar ağı rolursa olsun 

h;ten korkmam. 
Ba)·an Fatma de,·am etti: 

ben 

- El-·de beş ki.,.i:riz. Kocam. U(' oi
lum ve ben. 

- Allah <'ı.imlf'nize iyilikler \.'e~in. 
- Sen l'ama~ır yıkıyac·aksın, orta -

hk süpürtteksin, yemek plızlreeeksln, 

sofradıl hiz~t edet-ekı;;ln, yatakları ya
parakı.;ın. 

- ili(' mt•rak etmeyin he~t'yi yapa
rım. 

- Bize !'ık sık misaUr gelir. miuClr 
g-eldil 1 günler sokağa ('ıkamazsın. 

- Ehemmiyt'ti )·ok. ben geı.me~ lni 

sevmem ki. •. 

Bayan Fatma seviııcindrn deli ola
caktı. Tam istediii rlbi blr hlzmetçl 
buJmu tu. Sevin<'ini belli etmeden ko
nu~mı)·a devam etti: 

- Sabahları saat yedide kalkacak, 
('Ocu.klara kah\'alh hazırlayıp verecek· 
sin. 

lli.zmet~i kadın memnun oldu; 
- Ben sabahları C'UDt"'lle 

kalkarım. 

beraber 

- ller sabah ('a~ı:ı·a rid('ceksin, zer• 
zevat. et alacaksın. 

- llay hay, basiistüne ... 
- Amma sakın aldatırım sanma. Ben 

Jıerı;eyin flatını bilirim, eve celdikten 
sonr'! da tartı1r11n. 

- Ben namu lu kadınını. 
- Ba:ı·an F::.ıma bir müddet- di.i • 

şündü. :\lf'selenln en nazik nokta.sına 

l'elmhtti: 
- Anla11hk dedi, yalnız para me· 

selesi kaldı, "'ö.}·le bakalım a)·da kao 
para isti) or.;un? 
Kadın diı tinmeden t·e\·ap \·erdi: 
- Si7 ııe verir~tllİ7 ... 
Bayan Fatma ha t ti. Bu CC\'ap üzt 

rine hJzmetçt para~ından azami tasar· 
ruf ehne)·I düşündü: 

- Ayda on lira \·en;enı olur mu?, 
dedi. 
Kadın dü ilnmedl blll': 
- Olur dedi. 
İ3·i amma bu id('a.J h1zmetci Bayan 

Fatmayı biraz 'uırtt.ı. Şuphelendirdi: 

- Bundan eV\·el kapıda ('ah_ hn mıt 
- C•h'ftlm. 
- Peki amma senin l'ibl bir kadını 

neden istemediler! 
- Ben çıktım. 

- Neden ('ıktın? 

- ÇünkU sözüme bir turlU inanın ı .. 
• yortard ı . 

- Anlamadım. 

- Ben im alr Fıtnat Hanım otdu
iwna bir türllt tnanmak istemiyorlar-
d ı !. 

CHARLES BOYER, 
ANNA BELA 
nm emsalsiz terru;ılleri: 

selerin şampiyon takımları seçi - ı • • • • • • ı • ı • • ı • ı • ı e ı • c 
lecektir. Bunun için yarından iti- ~.ıgİIİz ticaret hey' eti 
baren müsabakalara başlanması 
kararlru;tırılmı:ştır. ile müzakereler 

HARP! 
:;enenin en büyük ve en güzel 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Kahramanlık, aşk, vazıfe 

filminj candan alkışladılar. 
Fevkalade izdihamdan do

layı bu şaJıeseıi göremiyen -
!erin arzularını yerine getir ~ 
mek emelile. 

Bugünden itibaren 

İ~inci ve SON ~af tası 
Ekler Jurnal son harp haber

leri. 

Müsabakalar boks, futbol, atle
tiııın, voleyfb()l ve gü~ten yapı -
lacaık her spor şubesine de Hey.beli 
deniz, Kuleli, Maltepe ve Bursa 
askeri lisesi gençleri iştirak ede
cektir. Müsabaaldara gireoek Bur
\sa askeri lisesi genÇ:eri dün şehri
mize gelmişlerdir. 

İlk karşılaşmalar yann öğlooen 
sonra Fenerbahçe stadında yapıla
caktır. 

Ankarada inırııı. tıearet heyeti ite 
yapılan müzak erelerde esas ltlbarUe 
anlaşma hasıl olmuttur. İnrll iz ler pi 
yasamızdan 27 bin ton tlzü..m 

ve 8 b ln ton incir a lacaklar ... 
dır. Flat farktrun izalesine çalışı1ma.lr:

ta.chr. 

* Vekiller heyeti dünkü toplantı -
sında kahve ithalatının tamamen ser-
best bırakılmusını ve Brezilya kahve 
şirketinin mukavelesinin tecdit olun· Diğer taraftan sivil mektepli -

!er arasında yapılacak ()]an futbol 1 mama>ını kararlaı;tırmıştır 
maçlarına da önümüzdeki haftadan 
itibaren şehrimizde başlanacaktır. ~ 
Bu maçlara 17 sivil lise girecektir. _ _ _.,.~....,., 

ANKARA HENDBOL 
MÜSABAKALARI ~~~ 

Vaniköydeki eğitmen kursu ta
J,.beleri bayramda Ankaraya gide
ceklerdir. Talebeler Ankarada be
den tc~biye en.st!tüsü gençleri ile 
hendbol müsabakaları yapacak -
Jard.r. 

lttiı ~ n ve infila.k rden bir mt'rnü 
lııt et '"el nıürtetebatını bir §aniyede 
• (Jl.ı tni1, teminin bu topu !iU~nıu.ş-

Se:ı.ler nirbirini takip ediyor, ,\.ve
rofun tekınll toplarile yaphiı salvo
nun ıiirullu ... i.i bu halkırı'!lara tempo 
tutuyord:.ı . 

Gen(' :zabit ceketinin altında duran 
bir beyaz :ı·atak çar;a.fı ('Jkardı. onu 
C'rki:nıharbiye reisine KOsterdi.. lla\'e 
etil: 

Barbarosun üzerinde tekisUC eden 
katil tnf'rmilerdcn birisi bu sı rada cü
vrrtede lnfll<ik etti. Biraz t>vvel k u 
manda köprüsünde teslim olmak ka
rarını soyliyen zabitlerden önde ko
~anı aldığı bir par('a lsabetile boy -
nwıun bir tarafı koparak ora<'ıkta !je 
hit oldu. ikincisi arka tarete ge('ti, kıv 

rık <;açları, yıkık, dökuk, peri~an ha· 
lilr yanı::ın yeri mantaraı.,ı alan Bar~ 
barosun son dakikasına kadar müda
faa edt.•n, topunun başuıda arslan<'a bir 
doj-ü"f' koyuldu. 

••••••••••••••••••••••••••• Beden terbiyesi umum müaür
!ıiğli hendbolün bütün memlekette1 

ve bilhassa İstanıbulrla tam'minı 
:bilhassa is+ediğinden bu mü
\sabakalara çok ehemmiyet ver -
mektedi.r. Diğer taraftan kurs men
supla!" önümüzdeki ay içinde de 
kayak müsaba1<aları yapacaklar -

\.'ert d "otll\ ' eki <'eht'nnem mauıara ı 

~,.t.ı,. 'derkl'n düşman akşini lıı;e_s -
'"tt · arı hlt0s; ık tekmil hızı 6 ınlle du~en 
\...lı'tab' Averofun mcrnılleri albn
~·~ınd 'Ye dıJnerek bu ct'hennem ka
~w-.,.,t '*-n kurtulmak iı;iıı wanevra 
~ "" 4'.'ilh •Yordu. 

tıı .. ~ 'ır4tl· . 
~ile " bır mtrıni kunıand.ı kOJJ~ 

l"tl bulunan vt' çılgın gibi hare
~- • d ., 
~. ~ 0 ünen Amiralin iııerinden 

~rilit rbaro,un arka serenindeki 
•on'00dt•rine isabetle onu ytrin

t'ıq11 arnıı !t. gU,·erteye atmı'ih. 
'1.1.i u lor 
1 ~1 . en Donanma KumandanhCı 
~ Uslte' · I 

)1, 14k cıneu Ih an hrmen ora)·a 

Amiral Rnmiz çılgına donmuştu . Ça
re.sizlik f('indr bunal:ln bir adam tav

rilf' oldu(u yerde <"ırpınıyor: 

Hainler, alçaklar!. Bizi tuzağa dti
şürdtilt>r .• Ha3• bu huruca beni ~evke
denin All.ıh brlasını vl·rsin~. Ben, ~hn
di Uf' ~rapa(•ağ'ım1. 

.Sakaratilf' rerya.t rdiyordu. 

- 'l'tslhn bayraj;ını dıl hazırlad ı k, 

~imtli çekceetiz!. 

Va~ıf kaptan bu hart•ket kar'lı.:ı.ınd;\ 

elini yıldırun fuzıfp arka t:ebine attı, 

iri bir Labanea çıkardı, bunun nanılu
sunu ellndt' yatak ça~afuu tutau genç 
zabltın gö4!-iUne «;f"\'irdi haykırdı: 

- Ver o bezi, bana bakayım?. 
Gen(' zabitin ellndl·n eeklp aldıiı 

bezi yere attı, Ustiıo{" baslı, tehdltkıir 

tavrını muhafaza ederf'k haykırdı: Kumanda köprüsündf· cok tuhaf hiı
discler <'('reyan rdiyordu. Amiral Ra
miz. a te-;in siddeti ve Barbar osun düş
tüğU vaziyet ka~ısında şuurunu kay
bc:tml., bas,·ardab:ındıra JJ(>hlülü bul 
durtarak: 

- Haydi, isareti çek! Ri<''at edıtce 

ilz! Doğ'ru boğaza! 

Bize (Fitrenizi Türk Ha\•a Ku

rumuna veriniz) dedikleri zaman 
hl(' tered düt edebilir miyiz? Gök

lerln korunmasına tertlh t'debile

Cf'iimtz hiçbir mesele \'ar mıdır? 

••••••••••••••••••••••••••• dır. 

- - - 1 - -
t >'trj bayra&ı yrrd n kapta, tek

.. ltı.!1 tıc Ç('kli.. 
~b •anq, 

tttttb c Yara l an.uı genıi erk~n ve 
) ' 'l' "h Amirale rapor f'diliyord\1 : 
~t~ on.;·u k 

Bu araılk iki crnc zabit kumanda 
kOprusüne cıktıJar, keııdtlerine en ya
kın bulunan erkıinıharbiye re isi va~ıJ' 

kaptaua doğ-ru ilerlediler, ön üne gelln
<'t- durdular, korkudan irile.-en cöıle

r!ni erk8nıharblye reisinin vakarıa fır

dönen l'Özbebekler ine dlkerek onu se
lit.mladılar, erkit.nıharb iye rei'i sordu: 

- l'\"e var? Ne istiyorsunuz? 

Gene zabitlerden birisi anıaıh : 

- Dedelerimiz ölme3·i bilirh .. rdi. Fa
kat teslim olmay ı öğr<'nmek değil. a
kıllarına bile gettrmemi-tlerdi .. 1-larbln 
!jiddeti sinirle rinizi boı1nu). Yalnız her 
~eye rağmen Türk olduğ1ınu:zu. mazi 
nin en şert'n l tarih sahifeltrinf' sahip ı 

bir m illetin denizcileriı~n bulund u 
ğunuzu hatırlayın .. Bu bez siıe kefen 
olur, faka t Osm a nh donanmasının ku
manda C'emisine zillet bandırası ola
m az, hayd i vazitenbln başnıa, memle
ket i~ln ölmeie büyurwı! ~larş ! 

Emr ini \'erml'j, Barbaro~uu 

eundasında: 

- Sür'a tle hotaza! 

işaret 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
F.vimize l'tlecek fltl'e zarflarını 

boş çevirmek, Türk &t:nçl trlnl k a
natsız, Kızılayı lli.osaz ve &al'l'loSt&, 

klmseıdı. yavruları ıtttsüz bırak-

lı., autan ı yuzba'>ı Ziya Be7 

' ıı ;:ı.')\'a,rd b • ı ı a andıra nertde! 
"' f'\· lftı it' ba.~vardabaııdıra mUJılzim 

enet; ... 

- Geminin dOr tbir tarafında 

cövd eyl l'Ötürüyor . 

Erkinıharbiye reisi 
vap ver d i: 

kan 

Taban<'anuı tehditkir naıntusu , er
ki.nıharbiye reisinin kumandlLD sert -
lift ve baba şeCkatlle te l&ffuz e ttii i bu 

İşareti ıemilere tebJif edilmişti. 

İşare ti e:v'\·el ıl en c-eride b uluna n 
1'1es'udiy(' son hızla boğaza dotru sa -
vuşmak, donanmay ı 

ne getlrdL 

bırakmakla yeri

( Devamı var) 

Ne vralji, kırıklık, ve bütün 

İcabında günde 3 
ağrılarınızı d e rhal keser. 

kaşe alınııbilir. 

-
• 

H d (( k uI ' mak dem ek tir. 
er yer e pu u ut arı ısrarla isteyiniz. • •ı •••••••ı•ı•ı•ıaıaıaıaıaıau 
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Herkesin Üzerinde İttifak 
Ettiği Bir Hakikat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanmak şartile 

Radyo/in 
Dişleriniz i tertemiz, 

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

roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 1 

RADYOLiN 
kullananlar dişlerini en ucuz şe
raitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

Ti.carethanemiz eskisi &ibi kürk 
mantolarını 1 O 9ene aaranti ve 

ay vade ile lı:efaleWz olarak satmak
tadır. Anadoludan ayni if!raitle sipa
:ıriş kabul etmekteyiz. 
"1ahmutı>aııa ltörlı:çl Han içerisinde 

BEVKO Telefon 
2168 5 

1 Halkevlerinde j 
BİÇKİ-DİKİŞ ve LİSAN DERSLERİ 

Şişli HaJkevinıden: Biçld - dikiş, 
çiıçck. şapka, Türkçe, ingilizce, 
jfransızca ve almanca derslerine 
.başlondı. Kayıtlı olanılan.n ve ye
niden yazılmak iı;tiıyeıilerin acele 
müracaatları. 

Sadakai fıtır 
En iyi 
K p 

Buğdaydan 12 20 
Arpadan 16 30 
'Özümden 83 20 
Hurmadan 00 00 

iyi 
K p 

10 o 
15 o 
66 30 

133 20 

Son 
KP 
9 10 

o 001 
50 00 
00 00 

ııııı a: ıııı ı ııım ~ ? E H 1 R 

\ 

1

1

\ \ ı\ 1\ il TIY A TR OSU 
11 ; ;;~ 1 lı Jı Tepebaşmda 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 
HİNDİSTAN CEVİZİ 

---o-

Halk Opereti 
Bu akşam 9 da 

KADINLARIN BEGENDİGİ 
Son temsil 

Cumarteii akşamı 
SEVDA O'}'ELİ 

Yazan: Yusuf Sururi 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

İtalya bandıralı Tonna vapuru
nun Çanakikaleden ge1irken 23/10/ 
939 pazartesi günü sabah saat beş 
buçuk raddelerinde Amasya va
puru ile müsademesine a;t vukua 
gelen deniz kazası· hakkında tan -
z1ırı ettiği raporun alınması mez -
kur vapuT kaptanı Mario tarafın
dan ba arzuhal 1alep edilmiş ol -
makJa gemi veya yükle alakalı ve 
bu işte zararlı herkesin 6/11/939 
pazartesi günü saat 14 de rapor 
alınırken mahkemede bulunabile
ceği deniz ticaret kanununun 1065 
inci maddesi mucibince ilan olu -
nur. (21583) 

- ---
GÖZ HEKiMİ 

Dr. Murad Rami Aydın 
Byoihı - Parmakkapı, İmam sokak 

N. 2 Tel. 41553 

ISTANBUl 
1 j 

No. 134 Yuan: M. SAMİ KARA H !.L 

Padişahın murahhası ne istedi? kat'i 
olarak Kostantaniyeyi teslim etmeK .. 

- Turkler, hi:ndekleri aşmış bulu .. 
nuyorlar mı? 

- Evet, hendekleri, ınoloz ve sepet 
lerle doldurdular. 

- Gedikler, hangl tara.llarda ... 
- Topkapı rle, Eğrikapı araSlnda ... 

- Demek, '.I'ürkler, hendekleri a§mı.l 
kale diplerinded.irler. 

- Maatteessüf böyle ... 
- Umumi bir hücumdan korkmu -

yor nıusunuz? 

- Nasıl korkmuyoruz?. Beklediği

ıniz bu .•• 

Böyle bir hücuma karşı dayana
bileceğinizi zannediyor musunuz? 

Burasl bjraz iüpheli şehzadem .. 
- Sultön 'Mehmet, Sulh tekliiinde 

bııluııdu nıu·~ 

- Birkaç- kere ... 

- Kat'i olarak Kostantaniyeyi tei-

lim istedi. 
- Hiçbir kayıt koymadı mı?. 
- Koydu ... 
- Ne gibi?. 

- Bütün istediklerimizi alıp gıt.mek 
ve hiçbir şeye dokunmamak ~artile. 

- Niye su.suyor.sunuz'? 
- Ne cevap \·erebileceğimi tayiı.1 e-

d~ıniyorum, 

- Söyleyiniz dostum ... Rica ederim 
düşündüklerinizi söyleyiniz!. 

- Bence; bu teklifi kabul etın.iş ol
saydınız kan dökülmekten, yağma ol
ınaktan KosLantaniye şehrini kurtar
ınış olurdunuz? 

- Anlıyorum, söyledikleriniz doğ 
ruduı- ... Eğer, ehlisalip, Tuna üzerin
den Edirneye doğru bir harekete ıeo-

- Son zaınanlarda ın1? mez ise Sultan Mehmet ordularının er 
- Evet; birkaç gün evvel.. . ıec Kostantaniyeye gireceklerine emi-
- Ne cevap \'erdiniz? nim ... 

- Senede iki yüz bin filorı teklif _ Bu kanaatle olduğ'tu1uza göre ni-
ettirn. Şehirde 'fürk askerlerinden in
zıbat bulunmasını kabul ettim. 

- Padişahın murahhası ne cevap 
verdi?. 

çin kan dökmeden Kostantaniyeyi tes
lim etmiş bulunmuyorsunuz? 

- Milletime ve dinime !.;:arşı mes'ul 
olmak istemem ..• 

a Sinir Bozuklu~u, Can Sıkınhsı -
Ekseriya az şeker yiyenlerde bulunur. 
Arad:ığıl:"Iı.z ~eşeyi 

HACI BEK R 
Firmalı bir kutu şekerin içinde bulacaksınız. 

im: __ _.._ TECRÜBE EDiNiZ. 

Adana Vakıflar Müdü.rlüğünden : 
Pazarlıkla Bina inşaatı Eksiltnıe ilanı 

Eksiltmeye konıtlan iş: 
1 - İhaJesi fesholunan ve 2490 numaralı kanunun 40 ıncı ma.cklesi 

mucibince pazarlıkla elaıiltmeye kon.ulan Adanada Abirlinpaşa cadde- ! 
sindeki valkıf arsa üzerine olbaptaki projesine göre aparlınıan inşaatıdır. 

2 - Bu ~aat maa müştemilat gi:itürü olarak toplan ve pazar1ılcla . 
ve bir ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

3 - K'€ıjif bedeli •47446> lira ,74, kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır : 
A - Fenni şartn'1!1I1e . 

B - Mulkavele proeısı ve projeye bai)lı vahidi fiyat cetveli. 
C - Eksiıltıne şartnamsi. 

D - Proje. 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankararla Vakıflar Umum Müdürlüğü 1 

iru;aat müdür1üğünden Istanbuida vaikıflar baş mü.dürlüğünxlen Ada- , 
nada Adana vakıflar müdürlüğündıen iki lira otuz yedi kuruş muka
bliJ.nde ıı!maıbilir. · I 

6 - Pazarlılkla eksiltme 20/11/939 tarihrine rasthyan pazartesi gü
nü saat 15 de Adana valkıflar idaresi binasında topla·nacak komisyonda 
yapılacakhr. 

1 
7 - Eksiltıneye gireceklerin .3558• liTa .50, kuruşu t:Eııninat ver-, 

meleri ve aşağıda yazılı vesikaları ha.iz olanalan şarttır. 
A - 1939 yılına ait ti<:aret oııfası vtsikası. 

B - İhale arihinden en az sekiz gün evvel Arlanada nafıa miir 
düdüğünden Ankarada vakıflar umum müdürlüğü i~ao müdürlüğün
den İstar.bulda İsanbul vak:.fila~ baş müdiirlüğünden ve diğer viMı.yet - , 
!erde nafıa müdürlüklerinden alınını;; ve en az ·35000• liralıJ< tek biri 
bina inşaatı yapmış ve muvafiakolmuş bulunduğunu oildi'ren yapı 
mütea:tıhıitLiği vesikası. 1 

8 - EksHiııneye gireceklerin Wızu,t yüksclk mimar veya yüksek 
in~aat mühendisi olması veya bunlardan biri ile müştE'reken eksil:tme
ye iştirak etmeleri ve mukaveleyi birl:lkte imza .,ımeleri şarttır. 1 

9 - Hariçten pazarlığa gıirecEikeriın ·2490• numaralı kanun hü- , 
kümerine harfiyyen riayet etmeleri ;ıa,,,mdır. Pos! ada vaki g>ecikme-J 
]erden mes'uliyet kabul edilmez. .8996• 

Orman Fakültesi Mübavaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi Muhomn c ı n i kdarı 

Otobü.sle talebe 20 k işil ik 

nakli 180 adet 
Muvakkat teminah: 2~3 liradır. 

İhale: 9/ 11/939 Perşembe saat: 14 

Muhammen Tt .. ları 

2700 lir; 

1- Fakü1ten1iz talebesinin haftada birkaç defa lüzumunda İstanbuJa ve ci
varına otobüsle götürülüp tekrar FakUltej·e get irilme . c. k: iltıneyc çıkarılmıştır. 

2- Eksiltme Beyoğlu Maliye Vek3 leli Liseler MunasebeciLlğ.i dairesinde 
toplanacak olan Fakülte Mübayaat Komisyonu huzurunda yukarıda yazılı gün ve 
saatte yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kwıunda yazılı evsafları haiz 
olmakla beraber muvakkat teminatın yatırıldığına dair makbuzla bu gibi nakH 
i şlerile alfıkadar olduklanna dair vesaik ve yeni sene Ticaret Odası veya unvan 
tezkerelerini komisyona ibraı. etmeleri meşruttt:J'. 

~ Şartnameyi görmek istiye.n.ler ta ti) günleri hariç Büyükdere Bahçeköy 
Orn1an Fakültesine müracaatları. «8861> 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~-

İstanbul Bölge 
Eksiltme ve İhale 

San'at Okulu, Arttırma , 

Komisyonur d ;n : 
tem:n Llt 
Li ra 

Paz arlıg.-ı 

Tari h, gü ı ve s•ali 

muh1mmen F. mikt1rı Ncv'ı 

Lir J Adet 
1 

180 G/11/939 Pazartesi Saat 14 de 12 100 Karyola ı 
İstanbul Bö1ge San'at Okulu lçin pazarlık suretile mektepte mevcut nümu-

nesi dairesinde 100 karyola sabn alınacaktır. ı 

1- Pazarlık Cağaloğlunda Yüksek MektepJer Muhasebeciliği binasında top
lanan kon1isyonda yaptlacaktır. 

2- Pazarlığın şekli giln ve saati, muhammen fiatı, teminatı yukarıda gös-
teri imiştir. 

3- Pazarlt~a girecekler Ticaret Odasın1n 1939 belgesini ibraza mecburdur-
lar. 

4- Karyolanın nümunesinl görmek istiyenler ınektebe müracaatları il ful 

olunur. (9087) 

_ Sultan Mehmet, size ba~ki:l bir vaffnk olanlar gariki şan ve şöhret, 

teklifte bulunn1arh mı? naili envaı ı·i.itebi devlet ve nihayet 

- Ne gibi? 
- Şah~ınız için ... 
- Bulundu ... 
- Ne yolda'? 

Kostantanıyeyi teslim ettiğim tak
dirde, l\1ora Krallığını veriyordu ... 

- Olamaz şebzadeın olamaz. . Bin 
senelik şarki Bizans imparatorluğunu 
hic.; bir vakitte elin1le Türklere teslim 

edemem ... Sonuna kadar müdafaa e
deceğim ve, şu göı·dijğünüz kaleler li
zerinde öleceğim. 

- Bu hakkınızdtr. Milletinizi ve 
dininW n1üdafaa etmek vazüen.izdir. 
Takdir ederim haşmetme3p!. 

- Öyle ise, beni mazur görmelisiniz? 
- Sizi takdir ederim haşmetmellp!. 

Hücumu umumi, Hazreti Fatih tara
fından 29 mayıs 1453 tarihinde icra

SLna karar verilmiş \:e binaenaleyh; 
mum donanması ve gece yarısından 

sonra ibadet de bugünün gecesinde, 
yani mayısJ.n yirmi sekiz.inci pazartesi 
gününün 2kşamında icra olunmuştu. 

Hazreti Fatihin, imparatora bilva
sıta teklif ettiği sulhun reddediln1esi 

üzerine hen1 karadan ve hem de deniz 
tarafından bir hücumu umuıni yapıl

masını tasminı eylemişti ... 

Sultan J\ırehmet, hücumu uınunliden 
evvel askerine şöyle hitap etmişti: 

4:... Tarıkı dalalet ve fesat olan şu 
beldei aziınenin bütün mal ve serve
tini size terkediyorum; yalnız tahtı 

imparatori ile şehrin re.smi ebniyele
rini ve :ibidelerini bana terkedi.niz. 
Kale surlarını en evvel a§rnağa mu -

dahili ravzai cennet olacaklardır.> 

Padişahın, a!':kere bu viitleri gale~ 

yanı ve zafeı·e doğru ko!)mayı arttır

dı. Dindarane ve cengftverane hisleri 
uyandırdı. 

Askerin mütemadiyen: 

- cLfıil3he ... > sayhaları ve; 

_ Allahüekber, 

Sedaları her tarata aksediyordu. 

llücumu un1umiden bir iki gün ev-

vel, İstanbuldan bir fırsat bulup kaçaıı 
Ruınlar Türklere dehalet ediyor ve 

pek ziyöde htisnüınuamele görüyor -
Jardı. 

HatU bir papas bu sırada üç yüı kişi 
He kaleden firar ve Türklere iltica ve 
dehalet ederek müslüman dinini kabul 
eylemişlerdi. 

Bu papasın ismi •Petro:t idi. Müs
lüman olduktan sonra, ismi, Mehıned 
tesmiye olundu. Bu papas ve üç yüz ki

şiden ibaret olan maiyeti hücumu u

mumide büyllk ya,rarbklar gösterdi. 
Kalelerin gecUk yerlerini ve boş olan 
aksamını bildirdi. 

Hazreti Fatih, İstanbulu fethettik
ten sonra, bu papasa sancak beyliği 

verÇ}i. 

Hammer, ve sair bir takım ecnebi 
nlüverrihlerinin yazdıklarına göre hü

cumu umun11 ieda1·ikiit ve şenliği es
nasında şehir pek ha:t.in ve müteellim 

bir ınanzara kesbetmi~ti. 

Ahali karan4k.lar içinde ko~uşuyor 
ve umumi bir ümitsizJik içinde karma
karı§ık mübahesatta bulunuyordu. 

(Devamı var). 

L 

ı 

GRİP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIBIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI 
AGRILARI TESKİN EDER. 

ANKARA RADYOSU 
Her gün yalruz kısa dalga 31,7 m. 

9465 kc/s postarnızla neşredilmekte o
lan yabancı dillerde haberler saatleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

İranca saat 13,00 ve 18,45 de 
Arapça • 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca > 13,45 ve 20115 <le 

-0---

18.00 l>roıram. 

18.0S .Memleke& sa.at ayarı, a;ia.os ve 
meteoro1ojl haberler i. 

18.25 Türk müziği (Fasıl heyell) . 
19.10 Konuşma (Spor servisi) . 

19.25 T ürk müziği. Çalanlar: Vecihe 
Pahlrc F ersa.n, Refik Fersan, 
Cevdot Çafla. 1 - Okuyan: 
Necmi Rıza Ahıskan. 1 - Ce

mil Bey - Kürd ilibicazki.r peş
revi. 2 - Arif Bey - Kürdt1ilıi

ca7.k.5.r şarkı: (Niçin te.rkeyle
ylp ırlltln). 3 - A rif Bey -

Kü.rdllihicazkar şarkı: (Sırma 

saçh yare). 4 - Suphi Ziya -
Kürdiliblcazkıir şarkı: (Bahçe

niıı:dc ~üubül olsam). 5 - Rah
mi Br-y - Kürdllihicazkir ,ar· 
kı: (Yetmez mi sana). 6 - . .• 

Kürdilihir.azki.r şarkı: (Bağa 

girdim kamışa). 2 - Okuyan: 
Semahat Özdenses. l - Bedri

ye Ho~l!!'ÖT - vlc; şarkı: (Düşün

mek istemem). 2 - Seniha 
Kambay • Uşşak ~arkı· (Yık-tı 

bir meltem), 3 - 1\leleksrt -
llŞ&ak şarkı: {l.1sandım atla -
maktan). 4 - l'di Ahmet - Kar

cığar şarkı: (Görünce ben sc
nl). 

ıo.ı o TemsU. 

Zl.10 MIİ2:ik (Radyo orkestrası - Şef: 

Ha:•an Ferid Alnar). ı - J 
Haydn: Senfonj (fa dlrz mi

nör). 2 • F. Schuberl: Rosa -
munde'den .Parçalar. 8 - Job. 
St.raus!'l: Gü:ıel Mavi Tuna 
(Vals). 

22.00 Memleket saaı a)'Rrı , ajans ha
berler i, d.raat, esham - taııvi 

ıa.t . kambiyo - nukut borsası 

(Fial). 

22.20 Müzik (Stravinsky Petrouck
ka sulti - Pi.) 

22.50 ?\-lü7.ik (Cazband - Pi.) 

23.25 - 23.30 l.'arınki program ve ka
panış. 

1357 Hlcrj 

1 
1351> Rumi 

Rama1..an 1. ci Teşrin 

21 21 

1939, Ay 11, Gün 307, Bızır 182 

3 İkinclteşrin CUMA 

Vakitler Va•a .i Ez"" j ,., da. ... '' --Güneı 6 31 1 26 
Ögle 11 58 6 53 
İkindi 14 45 9 40 
~· :. 1cşam 17 04 12 w 

1 
Yatsı 18 36 1 32 1 1 imsak 4 53 11 48 

Jsfar eti': 
- Rica ederim nereye? .. 

4 Teşrinisani Cumartesi akşamından itibaren 

BEYOGLUNDA İMAM SOKAGINDA 

MODA GAZİNOS~ 
Memleketimizin tanınmış muganniyelerle mükeJJJlll 

bir saz beyetile açılıyor. 

Gazino L U K A idaresindedir. 

Bey@ğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanla~ 

KİRALIK EMLAK 
S• mti Mahallesi sokak No. 

Tophane Ekmek<'iba~ı Boğazkesen 132 
Beyoğlu Hüseyiıısğa ötut 10 .E:' 
Yukarıda yazı lı emlakın 31/5/940 gl'•nü sonuna kadar kiraya veriltoef 

arttırmaya konmuştur. isteklilerin 9/1 1/939 günü saat 14 de nıüracaaUJ 

- l\1ÜVEZZİ ARANIYOR 

r İslanbuJun her semtinde gazete sataeak müvezz.ilere ihtiya~ ~', 
ıakdi temınat ve hüsnü ahlak ve5ikası şarttır. İstiyen'lerin 15 ııl 
bul An .. dra Caddesi 99/1 Adalet han Ferdi Selek iliın ve Tevzı 1 rosuna acele müracaat. 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
lfletmb u. idaresi ilinlerı ,; 

Muhammen bedeli 2800 lira olan (1) adet Prezisyon torna tezgahı, <1\ 
Planya tezgfıhı, (1) adet otomatik testeremakinesi ve (l) adet elektrikli J1'I 

tc~ahı 17/11/1939 Cuma günü saat 15 on beşte liaydarpa~ada Gar biıııı.: 
hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe g:rmek istiyenlerin 210 liralık muvakkat teminat, kanunun tayitl Ji 
vesikalarla teklinerini muhtevi zarflarını ayni gün saat ( 14) on dörde 
Komisyon Rei,;;:liğ'ine vernıeJeri liı.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak.tadır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1- Gümrüklerde açık ve il er.ide açılacak memurlL.Jtlar için imtiharıhl el 

kiye~ hukuk, yüksek ticaret ve iktısat Jakült~sj mez1J11larından 5 kişi aıuııı 
2- Musabaka imtihanın~ girebilm~k .ıçin aranan vasıflaJ' şunlardır: . 
A- Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yaz1lı şartları haiz olnıoılô 
.B- Yaşı 30 dan faz.Ja olmamak. 
C- Askerliğini yapınış veya teciJ edilmiş olmak. 

l ıı 
3- Müsabaka imtihanına girmek isliyenlerin belgelerile beraber J5 

Çarşamba akşamına kadar Başmüdürlük Sicil Servisine müracaatlan. 
4- Bu tarihe kadar belgelerini taman1lıyamıyanların mü~abaka in1ti11 

alınmıyacağı. 

5- Müsabaka imtihanı 20/11/ 930 
rl 

Pazartesi günü saat 9 da BaşmüdLI 
yapılacaktıT. (9128) 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden: 
7 /10/939 tarih ve 4330 sayılı Resmi Ceride ile intişar eden deniz ti a 

mensuplarının yenl imtihan talin1atnamesi ınucibince teşrin1sani ilk P~~I 
gününden başhyacak in1tihanın, e::;ki im tiban talimatnameşi mucibince EY1"\ 

da yapılmış olmasına binaen aı·adaki müddetin azlığından dolayı ilk imtıba0,~1 
ı mayısının ilk battası·nda. yapılacağı alakadarlara bildirilir. (909"' 

\lstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünde 
JJL 

Hfıl 133 No. lı sergide kavun karpuz ticaretlle i~tigal eden Şükrü Jtf 
buradaki faaliyetini tatil ettiğinden id~remi~deki teminatı iad~ c~iler~ :~ 
kesilecektir. Mumaileyhten alacaklı mustahsıl varsa evrakı n1usbıtelerıle 
te nihayet 3/12/939 tarihine kadar idaremize müracaatları il'.111 olunur. 

Sahip ve neıriyatı idare eden Ba§muharrlrl 
ETEM İZZET BENtcı: 

Buıld14" yer• SON TELGRAF Matbauı 

zamla hatırhyorum. O, kim bilir ispirtodan ,~rl 
lnn ağzının i.ı;inde bunları nasıl sıraladı idi? 

- Neye bu kadar ısrar ediyorsunuz .. - Hayır. Zannettiğiniz gibi değil efendi·~' 
Dedim. İkisini de bıraktım, hızlı hızlı Y'' · 

cii;mı. 
Der gibi dudağımı ısm:lım. Anlamadı. 

- Rahatsızsınız galiba?.. ' 
Diye, o da benimle beraber kalktı. Bir şey söy-

lemedim. Yürüdüm. O, yine söyleniyordu : 
- Neyiniz var? .. Mideniz filan, mı bulandı ? .. 
Artı.k gırtlağıma dayandı: 

- Hayır .. Hiç bir şeyim yok. Biraz dışarıya 

çıkacakbm! .. 
Ded'im. Daha cümlemi bitirip başımı çeviri r

ken bir de baktım, R iiat Şükrü de yanımda peyda 
oldu. sarho~ sarhoş söyleniyordu: 

- Ne olduğunuz efeııdi.mi2? .. 
Bu kadaL alaka canımı sıkmağa başladı: 
- H;ç bir şey olmadım efendim.. Şimdi ge

le~eğiın .. 

Dedim. Daha da masadan ancak dört beş adım 
'.leride idim. Gö:derim Nusretin gözlerine ilişti. İri
leşen göz.leri ile dik dik bana ve yanımdakilere 

.ıakıyordu . Rifat bir sözile bütün bütün sinirime 
drıknndu : 

- Affedersinrlz. Galiba Nazır Beyefendi ile bi
raz dışarıya çıkacak, denizi filan seyredeceksiniz .. 
Sizi rahatsız ettim!. 

Dedi. Fakat, bu kelimeleri ben böyle inti -

* Slı 
Zaten Nedim Bey Nazmi oraya geldiklell 

1
: 

ra içıme bir zevksi:•J.ik, ağırlık ~'Ökmeğe başJaPı 
tı. İfade edemecfi~m, mana veremediğim bir ~ 
dişe bana hakiın oluyordu. Ve .. boyuna ufal< t 

haC:iseler çıkıyordu !. 

Altı yedi sene ve.. Hale beş sene ol u)4 

sayısız erkekle sayısız toplantılarda içki içtiJ!l· 11 
lendfr11. F akat, ilk defa böyle alaturka, ta.rıı 8 .f 
turka erkeklik zevkinin hakim olduğu bır 

r te meclisınde bulunuyordum. B unda ya mec ıs t 
nim tek kadın oluşumun tesiri vardı. Ya)l<' rı 
b irbirlerini yfoe benim için h iç çekemiyen, Y8eı 
dılış his ve terbiyeleri birbirine tamamile zıt ıJ· o 
kekler arasındaydım ki en son korktuğuırı 

Sabah oluyorou. Bir jki saat evvel, ,,; 
gı'' ' 

- Sultan suyuna senin gibi sultanlar ıı J· 
Diye Nedim Bey Nazmi il~ alay edell 

1
9' 

Şükrl' daha cıvık, daha sulu bir sarhoş 0 

tuttı..<rdu: 

- Sultan suyuna gidelim. 
ati 

(Devam• ti 

... 


