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ETEM İZZET BENiCE 

Siyasi mahfellerde, Almanyanın pek yakınd 
Holandayı istila edeceği kanaati kuvvet bul u 

Hola~da ve Holanda ve Belçika hfl:dut boylarında her an yeni, 
Belç~kan~n. şiddetli bir Alman taarruzu vapılacaği endişesi var 
endışesı 

llolanda ve Belçikada hasıl 
olan ani endişe n yapılan 
ı~f erberlikler yerinde IÖ -

rulmek iktiza eder. -
Yuan: ETEM İZZET BENİCE 

. Almanya garp cephesinde Ma
jıno ~ddıni aşamadıkça nerede ve 
ııasıl harbedece.ktir?. ffj ·· he 
Jok ki d · ·· ç iUıP . , un!'n olduğu gibi bugU-

d
•lin de yegane soru mevzuu bu-

ur. 
Her fırsatta bu sütunlarda izal 

etrnej':c çalı tığlllllz gibi Almanla
rın harbi dün;) aya yaymak ve her 
tanı kana boyamak husu unda bir 

edeflcri olmudıkça Balknnlarn 
&ald~alnrı tehlike j ı:imdilik 
~eıtaı·a~ olmuş ~ibidlr. Sovyet 

usya ılc askeri ittifak aktcdip 
r-:~ Balkanlıın paylaşmak yo • 
tel ( a ha~kete ıeçmeleri de muh
ı ... 1 sebeplerle mümkilıı addedi -... ıncz. 

ta 8;VYct Rus)Mıuı, Fm harbini 
s ıye etmeden ve bir ta:ı.rrw 

veya tec · A avu:ıe maruz kalmadaıc 
.;::Pa harbi ile ihtilattan daima 
iu Iİ~.alac iı ve Polonyada oldu
cle etrıı~aa~~· fmrıtlardan istifa
hafaza ed u.tıyecqi kanaatini mu-

1 enler arasındayız. 
talya be taa . 

lonya &aks' • vıp etmediği Po • 
Sovy • 1hliııi ve nazi rcjiminn 
-ı• et re)lnıiııe ıös•--..1· ıı.· .... ı. • wpte. doa ~l5J '4&Aar-
Alnaanyad ayı her aiin bira.ı daha 
keadı ha an uzaklaşmakta ve 
''L•- YatS menfaatler' ·ı b" 
&&&""C ayni tanı ı ı e ır • 
••suniyetinl t :da harbe kar'1 

Ba '8rtlar e ne çalışmaktadır • 
kentlisine tek ~ısuıc1a kalan ve 
Ahnanyanuı :U ttefik bulamayan 
vtiı halinde d h dafaa veya teca
~elbeai a a ~ kadar zaman 
lluittefıkler~'1;'•hıllr?, Almanya, 
~ı ile nı libı dilnyanm her ta
lir 'Ye h uvasaıasını temin ede'bi
'l.ilir er Yandan iste.fitini ala-

Uıyette dJ."ld' 
İkt11adj • "'Al ır, 

aalaların k:r.ı~ nbıta ve muva
aw lŞl, dış ticaretin "°"" 
tefi Qfu ve her cephedeki faik müt-

ik ordular L-- • • 
lbu itib . 1 aarşısındaki duru-
llanu al arıle Alm~nya harbin so
eylenı' nuya ve ıstikbalini tayin 

ti 
ıye ınechurdur Bunun i .. i.n 

e lP)(ba U ' •• ._ 
ıun aa '11ı_a ldıiı muddetçe u- 1 4ataa ~ mUdafaaya, yılların mü
laiı- Al udrctine aabip ulamıyan ı 
arruıı man~ ~Dm daha z.İ) ade ta -
ve d .. kabılıyetlcrini göstemıesi \ 
liı UŞJrianlannın ti~erJne atılması 1 
~ır. 1 

oı~ırat haline dUfil\lÜ!$ bir AJ • 1 
nıakya .muhtelif cephelere Y&l ıl
k ve datılmak istemc-.t. Bütün 

uvvet ve kudretlerile tu"iltere 
Ve ~an anın Uzerine ahlalaktır 
Denızaşırı lngiltereye aucnk ta . 
yar.elerı ile tesir yapab"ıl" E y -. . d j ır. ~unun 
ıçın e ngiltereye "akınla 
ar d ki " ınası asın a mesafeyi kısaltması lA' 
llmdır. ingiliz adaları ile Avru:~ 
karal~rı arasındaki en kısa nıesa
f el?'. ıse llolanda ve Bel(ika ahil
lcrıdır, Fran aya girmenin' e kara 
m~lıarebc. i apmanuı en kolay 
>'0 ~ da l lDC Majino sell<'.ri aşıla
nın ağına gör<ı Holanda ve P.clçi-
~adır, Bu itibarla Alrııanya sağ • 
an soldan. ümıdini kc ip tc taar
ru~ g~çmı) e karar vcrdifi gün 
bu ıki Jdevlet ıizerinc aldırmıya 
"e harp talihinin istikbn1ini bu 
l<ıprnkhmn geçidi üzerinde ara • 
mıya mecburdur Du b k d 
B l "k • :ı mı an 

e ~ı a. ve llolandndaki yeni fev-
kal.delıldcr \'e scfcrb--J"kl . h "ı l er yer-
aı:ı ve altsız olmadığı kada h 
halde Alın n~ adan alınan . ~· he
bcrlerc \'c mü..,nJ edeler dgı:ı ı a-. .. ' e ayanan 
hır hareket olduğuna gör d Al 
man · · e e • yanın ıstıkbal karşısındaki 
tutumunu da tavzih v .1 d . eıaeet-
mıye yarıyan bir inkişafhr 

ETEI\I İZZET BENİCE 

~--...... • . 

Yeniden 6 Alman fırkası 
Holanda hududuna geldi 

:-' :· .:-··.. . '. ... . ' .' -

Besarabya Amerikada diktatör· 
neolacak? lük kuracak bir ihtilal 

'-litler Sovyetlere m:ni teşebbüsü bastırıldı Lond.ra 15 (A.A.)- Daily Mail 
gazetesinin Stokholm muhabiri 
yazıyor: 

Ecnebi mü:;ahitler, Almanların 
pek yakında Hollandayı ~tila e
deceklerine kanı bulunmakta.d:r • 
lar. 

Aym muhabir, ilave ediyor: 
Stokholmde beyan edildiğine 

göre eski Holanda Başvekili Colijn 
l!~n hafta Romnda bulunduğu 
sırad .. Mu olini kendisine Alman
yanın Holandayı ~tila etmek ta
savvurunda oldul{unu bildirmiştir. 

Daily Mirror ~azetcsi de bôy le 
bir haber vermektedir. 

Paris 15 (Hususi) - Belçikadan 
gelen haberlere göre Lieg mın
takasmda derin bir endişe vardır. 
Bu mıntakadaki kıt'alar silahbaşı 
yapmıstır. Mıeuse vadisindeki bü
tün fabrikalar mevcut stoklarını 
talilive emrini almıslardll'. Halan· 
dadaki Alman casuslarının tevkif 
edildiği haberleri J?eliyor. Orduda 
mezuniuetler kald:ınlmı.s. mezun 
ukcrl sür'atle ızeri çakJnbnıştır. 

'B€:k ka hüki\metinin mü -
(Devamı S tlnei Mhlfede) 

olmıvacakmış ! 1 
Londra 15 (Hususi) - Sundny 1 

Dispatch Razetesinin diplomatik 
muhabiri, FınJı:ındiva hnrbi müna
sebetile. Almanvnnın ovnndığı ro
le dair savnnı d !<kat bir vnı nes

Zabıta bir çok tevkif at yaptı, 
&ilahlar meydana cıkarıldı • 

retmektedir. Bu muhnrrirc göre, -·---
Sovvet Rusva, İnızilız matbuatının, " 
Fınlandİ\ anın muvaff kıveti kar
şısında. memnumvctini izl ar ediş 
tarzını beğenımem~ktcdır. Ayni ~a. 
zeteye göre, Basarabyayı ele ı!eçir-

(De,·anu 3 unc ı ı.alufedt 1 

istikrazla 
yenisilfh 
alınacak 

Dolanda •.m e&Hı 1tlr .....s.. _...uu1a Numan Menemencioğlu 
ı 

• • 
ı es 1 

azırı 
Vatanbrın:n Almonl r tarafın

dun işgali üzerine memleketlerin-
den ayrılıp Romnyaya iltica eden 
Polonyalılard .. ı 120 kişilik bir 
grup dün Suçeva vsıpurile limanı
mıza gelmiştir. 

Tran it olarak İstanbuldan ge-

p 
g 

(l'um S iııcü sahifede) 

y 
idi 

çen mezkur vapur limanımızd 
duı madan Beyruta getmiştir 

İçl<!rinde t-.ski Polonva M ılıy 
ve Manrif Nazırlan da buh na 
mıilteCllcr Surlyeden Frnn y 
geçıecekler ve Paris civarında 
l'llmUŞ olan yeni Polonya hükfi 
met merkezine gidccekkrdı 

isveçe de meç 
koruma tayyareler taarruz etti 
iktısadı h 1 busabahAnkaraya v< r.:lı 

U Ankara 15 (Hususi muh bin -
mizden) - İnıtillere ve Fr .. nsa ile 
mali anlaşmalar imza eck?n Hari -

Parti ırupunun son toplantısın- 1 
da 30 kişıiik bir mütehassıs karnis-

ciye Vekaleti umumi katibi ve bü.-, 
yük elçi Numan Menemcncioğlu J 
yanındaki l'M!yetle beraber bu sa
bah bw:-aya ı?eldi. 1stasvonda mera-ı 

Almanva, Finlandiy 
harbine karışmıyaca 

von tarafından tetkik edilmesi ka· 
rarlıaştınJan ıtıilli iktıaadi koruma 
kanunu üzerindeki tetkikler biti
rilmiştir. Bu sabah saat 10 da iç
tJmaa davet olunan parti~: 
mütehassıs lwmisyonun !f4lporunu 
ve lAyihayı müzakereye başlınuş
tır. 

ıonra 

l k 
simle karşılandı. 

Tayyareler bomba ar attı tan (lJe\'amJ • ineli ıWılıede> 

kaçıp gittile~ I Soğukların 
Stokholm 15 (A.A.)- Tabiiyet- ı dalar üst.ünde uçmuşlardır. b b • . ? 

leri m~hul bir takım tafYareler, Tayyareler, Kallaks yakininde ae e f ne imi~ • 
dün İsveç toprağı üzerinde Lulea Lulea a.dın<lakı uçük İsveç şehri-
ile Haparand

a arasındald takını a- (Ueumı ı iincil l&blfeılet b Dünya ir kriı; 

Bern 15 (A.A.)- Baslcr Nadı- fil Moskovadaki Alman sefirin 
richtenin muhabirl Bcrlinden bil- Molotofu müteaddit defalar ziy 
diriyor: :ret .etmesi!lin sebebini, Rus - A 

Salahiyettar Alman• mchafili, man iktısadi miinasebetlerinf' ~ 
Rusy;ı- - Fınlandiya ihtilAfmda her- iki memleket arasındaki milnak 
hangi bir :t.:a""assırtta bulunulaca - ıata müteallik mes~l<?lcn tetki 
~ına daır olan haıberleri kat'i su - 1 etmek olduğunu kvan etnwkte 
:re te tekzip etmekedrr. Bu meha- dirler. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır; 

ZELZi:LE MINT AKASIN~ geçırıyormuş 

Avrup, ıım ekseri ~crlerile Bal
kanlanl oldug;u ~bi, Aııadoluda 

Ver9i borçları 
terkin ediliyor 

Facia mıntakasıııdaki memurlara 
da ikişer tiıaaş avans verilecek 

Zelzele mıntakasındaki felaket
zede vatandasların muhtelif yer -
.lere sevkl~rine devam edilmekte -
dir. Dı~cr tarafU.n sehrimize ile -
tirilmiş bulunanların mühim bir 
kısm bu sabah da; Sirkecideki mi· 
safirhaneden Fatıh, Beyazıt. Ak -
saray ve Fener semtlerinde ken -
dileri için kiralanan evlere naklo
.hınmuslardır. Vali mua\'.ini Ha -
llıkun reislii!inde bir tUi komite 
bu nakil işine nezaret etmekte ve 
her nüfus başına vevmive 30 kuru~ 
harçlık vermektedir. 

Maliye Veknleti; zelzelevc ma -
ruz kalmış olan yerlerdeki vatan
daslaT Üzerlerindeki vergi borç -
!arının terkiyni ve kezalik bu va-

tandaşlnr icin vardım takibinden ha.. 
ricten .ı?Önderılen eşyanın lliımrük 
resminden muafiveti, oradaki me
murlara 2 maaş nisbetinde avans 
verilmesi gibi tahfife ait bazı ah
kium ihüva edeıı bir kanun lay)-

hası hazırlamış ve müstaceliyeUe 
müzakeresi kaydile Bı.ivük Millet 1 
Meclisine vermiştir. Meclisin cu
martesi jtilnkü ictimaında; Maliye 

(Devamı 3 Wlt'U Ahdede) 

Bir kadın az kaldı 
boğuluyordu 
Güçlükle etraftan 

yetişenler, kurtardılat 
Defterdarda oturan Tirebolulu 

İbrahim kızı Zirnisan adında bir 
kadın dün aksam üzeri evine ı?it
mek üzere Köprunün Halic iskele.
sinde vapura binmek isterken de
nize düsmüstür. Vapur ile iskele 

• , aııasınd.a ezilmek ve bofulmak ü
zere bulunan Zirnişan miiikülatla 

1 ]Wrtarhmıştır_ 

da şiddetli so,ğuklnr de\ :un ctımek- 1 G ı d t 
tedir. Bilha&&'l Bulguristan ve Yu-~osl V) ada karlar scvrüscferi ~üc- en ç er en a YY ar e 
~~1~~~~~1~~~ ~u;:~~k~i;:~S:~ie olabı·lecekler ayrılıyo 
ceği anla!nhnıştır. 
saat 16 ya doj?ru Sırkecıve gele - , 

Kann irtifaı memeketimı:ıin sark 
mıı ka ~nda 2 metreyi geçmiş- 1 A7• d h ı ·f ·ı l 
tir. Hararet derccesı de Kara.ltöse- ı~ısan a, mu te ı Vl ayet er 
de nakıs 41 e düşmüstür. 

.~vl0t .me~eoroloji umum mü- tay•vare müsabakaları yapılaca 
duru B. 'levfık bazı verleTde şid - J 
detlı soguklar hüküm surerken 
muhtclıf mahallerde de Rörülme -
mis sıcaklann vukuunun: bu.rriin
lerd~ dünyanın ve hic olmazsa bir 
kısmının tabii hadiselerde tesirini 
Jrösteren krize maruz kalmış oı -
duğu zannını verdikini söylemiş -
tir • 

1 1 
Avrupa ve tabiat 

A\Tupada, silah şakırtılan tek
rar çoğaldı. Yeni sürprizler bek
lenccegiııi haber v~en ajans tel
graflarmı okuyan bizim nıahut 
arkadaş: 

- Fatin Hocn'nın hakkı vanııq, 
dedi. 

- Neden, diye soracak oldum. 
Güldü: 

· - Geçenlerde bu yıl tabiatin 
bazı &ürpri:ıler yapması beklene
bilir, demişti de-

Tabiatle Avrupanın ne nıiina • 
aebeti var, diye, 4lilfü.Dcllim. Bili 
.. ÜjÜDUyorıım.. - • 

Dır ta) yare madeJl uçurulurke 

Hava Kurumu bttg a 
Maarü Vekaletinin de tasvib 
musait :z.aman bulduk\'a el < 
retnıenlennc ve ilk tedrisat m 
1ettişlerıne model tayyareler h 
kında malumat edinmeler 
~urslar açmaktn ve bu kursl rn 
masrafları da üzer.ine almakta i 
Bu suretle bugüne kadar yet" t 

Meırıl.eketunızd tayyarecilik len öğretmenlerin sayısı ,393. 
hareketinin yayılmasında da bü- gecmıştir. 
yük vazifeleri olan Türk Hava Öjtretmenler yeti tırmck v 
Kurumu, motörlü, matörsüz tay- yoldan Rençlik arasına sokulm 
yarelcrle uçuş ve paraşiıtçulük gi- istenen cmodel tS'YYare har ke 
bi filen tayyareci yetiştirmekle 1 mahiyeti itıbarile çocukl m 
meşgul olan Ti.ır'kkuşunun dışın- üc turlü favd.ı temin etmekte 
da bilhassa küçük yaştaki çocuk- Teknik havacılık bilgısi, el şı s 
lara uçuculuk heves ve bilgisi ver- atı ve yapılan modelleri u~ur 
mek için de ciddi gayretler göş - auretile acıkha"•ada spor. 
termektedir. (Devama S UııcU ubıf~ 
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BU SliliEKİ MÜTHİŞ - -- --- -
SOGL'KLAI:A DAİR 

Bu yıl karak~ müthiş! Balkan
larda 200 kisi ölmüs .. Yalrnz bizde 
:ieiW. bütün dünv&da müthiş bir 
soğulc dalııası var. İtalyada fırtına, 
:renleri dcvL:ıni.ş! Bir rivayete na
:aran da, bu seneki bu fevka.ladc
ikler, artık dünyanın vıkıl•cağına 

.ta.met imiş! Olur a. belki. dünya 
<la .artıık sonuna ennLştir. Fakat., 
Dizi:m Fatin Hocamız, böv le bir 
ıeve ihtimal vermivor. Yalnız: •Bü
yük sürprizler beklenebilir.• Di
yar. Sürpriz. ne olsa gerek?. 
Asıl meraklı nokta budur. Dü

ıünün bakalım: Nasıl bir sürpriz 
~bilir? .. 

BELEDİYEMİZİN BAŞINA 

YENi BİR MESELE 

kum cmalzemei inşaive• dendir. 
Mal;remei insaiye ise müthiş pa
halıdır. Demek, kömürcüden kö -
mür alırken, ~ dört ay kış deva
muıca. bir apartımanlık kumu da, 
odunluğa deoo etmis olacağız? .. 
Fena mı?. İş, bir atla üç nala ka
h yor. 

MAIIKEl\IEDE GEÇEN 
RIR-Mt:HA VERE - -

Bir refikimizde okudui'!umuza 
.ııöre, bir mahkemede, hakimle 
suçlı> arasında su muhavere ay -
nen cereyan etmış: 

- Ne ile ıı;eçinirsin? 
- Hırsızlıkla! 
- Nerede otu:-ursun?. 
- Tevkifhanede! 
Bunu yazan ııazete, suclunun 

nckadar küstah ruduğunu hayretle 
k.aydedivor. Peki amma. hakikat 

Belıl'.divemizin basındaki ~se - tmkı böyle ise. adamcağız. vtla.n 
lcler sa~ azmıs gib~. d~rup du- süvliycrek, ikinci bir suc mu iş -
cur.lı:en. bır de .otobüsle:ın yolu. 1 lesin? 
meselesi rıktı. Otobüsler, Kara -
köt>den sonra, hanl!i yolu takip e- _O~ENE l\It'DDETI.E 
~ Beyoi?luna cıksrnla,-_ Ko - PİYAZLA S"f.A.J 
ınisyonhır · toplanıvor, tetkikat va- - BabıaI" · dd - .nd b" . 
oılıvor, raporlar yazılıyor, ve sairel . . ı ca es~ e ır t.as!ıye 
~e •ire .. · · ıslıyen oenç edebıyatcılar. ısı a -

Anlıvorsumız va, simdive ka -
ıl.ar, sessiz sadasız ııidip gelen o
iobijslerin \"olıu da arlık bir ıne -
M!le ohmıstıır. 

iş komisvona döküldü. Demek, 
t dt<, tıokı. süt ekmek. et. pahalı
lık. 9U meseleleri ııibi halledilemi
recekl • 

ıtöMORCVLER KUlll --- -
KARIŞTIRIYORLAR - ~ 

Gazeteler y.azıvor: Kömürcü 
ler!n bazıları.. vüzde kırk nlsbe -
:inde kırın kanstırarak. halka hi· 
Jeli kömür satıvorlarmıs! Arka -
ia$I:ar fervadı koparıyorlar. Hol
ııu.lti, bizce. bu hadiseye - ei!~r viı
tl ise - sevinmek lazım. Çünkü, 

On sabıkalı 

zıttılar. Ne!.er söv:emiyorlar, ne
ler!. H1\l:i., her gazetenin birer kö- · 
s!'sini işr,ıal et~ muharrirlere .- ı 
tıp tutuyorlar. • 
Doğrusu. ben cndise etmeğe baş

ladım. Övle "'a. bu tasfiye feryat- j 
lan kırk e-ün devam ederse. bir de 
bakarsınız. cocııklann dediği olu
verir. Sonra. biz. ne yaparız? 

M€Seleyi bizim pat:ona sordum: 
- Yahu, dedim. halimzi nice 

olacak? 
Kıs kıs güldü: 
- En az on sene müddetle, !a

sulva piyazı ile staia davanabilir
lerse. dedi. e-e!.sinler. ·bütün ma -
kamları işgal buYursunlar. 
Yüreğime su sernildi! 

AHMET RAUF 

bir yankesici 
Sultanalımet 3 üncü 'sulh ceza tane sab!.kam var. Fakat artık ta

;mıhakemesinde dün sabıkalı bir nıaınile tevbekiır oldum. Bu kabil 
vankesıcinin muh&kemesi yapıl - kirii işlerden cekildim. Pazar ye-
nıştır: rinde dolaşırken baktım bizim· Ur-

Yenkesicililrten 10 dan fazla sa- !alı Cengel İbrahim zavallı adam-ı 
>ıkası olan K.ınıil iSminde bırı ev- ı cai(ızın oant~sını carnıo ok gibi ya
elk:i akş~ Küçükpazardaki pazar nımdan fırladı ve kaçtı. Arkasın
·erinden öteberi almakta bulunan , dan: 
)sınanm yanına yakLaşrr.ış ve bir 1 •- Ulan Cengeı İbrahim .. Ayıp 
nüddet ber.ıber yürüdükten son- değil mi sana? .. Ne diye şu fak"rin 
·a el çabukluitile koyı.ı:nd&ki can· canını vaktın? .. Getir su çzntavı .. • 
asını ıı;izlice alıp venınd;;.1<1 aıka- Dive ha.,kırdım. Fakat kim din· 
ıaşı Urfalı Cengel İbrahime ver- ledi ki .. • 

niştir. Maznunun bu ifadesind-en son::n 

Devlete ait Talebenin 
yerler ya ları -

Bunların bazıları para- Bu hususta yeni ka7ıt
sız veya uzun taksitler- lar tesbiti için tetkik-

le halka verilecek lere başlandı 
şehrimizde veya dii!er ~ehirlcr -

de paraJarı taksitle ödenmek üze
re müzayede ile satılmış bulunan 
devle~ ait olan malların 1925 se
ne;inden 1939 ta kvım yılı sonuna 
kadar taksit bcdeBerinin tabak -
kuk veya tahsillerine ait muame
lelerle, müşteriler tarafındarı !hale 
kıvmttle-rinin yüzde 20 si ödenmiş 
okn veya müşterilerce ger .. 'ye ve· ı 
rilen tekmil malla. ın vaziyetle -
rinin hemen te5bit olunmaları ~fa-! 
ıiv~ Vekaletince düıı alakadarl•ra 
tehliii olunmuştur. 

Vekalet, devlet elinde halen bu
lunan ve satılıp da taksitlere bağ
lanmış olan tekttil mall=n bu
l!Ün\..-ü vaziwı!erini bu .suretle an-: 
lıyacak ve bunların satılıp satıl -
mıvaca·kları hakkında bir karar 
verecektir. 

'.Maarif Vekcleti, talebelerin yaş 
vaziyetleri h~kkındı yeni bazı e
sasi:ır tc;bit etmektedir. 

Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü
cel son tetkik sevahati hakkında 
dün tekmil maa:·i! teşkilatına gön
aadı~ıni biıdirdiğimiı: uzun ve 
mühim tamiminde bu bahse de 
tema;; ederek di:vor ki: 

cTürk çocuğu, taJ€be olarak; ilk 
mekteplerin 1 inci sırufınd:ın lise
nin srm sınıflurına kadar çok canlı 
ve çok uyanıktır. 

Diyebiliri:ın ki dikkat tekiısü!ü 
ve calımıa cihetlerinden buRiinün 
nesli, bizim tanıdıiümız ve maı
sup olduğumuz nesle nisbeten a
çık bir üstünlük eöstemıektedir. 

Liselerimizin bilhas.sa son sınıf
larına dogru yaşları fazla ilerlemiş! 
ru:ın ta.kbey.':. tesadüf olunmak-

1 
ta ve soyledigım vası!iar bakımın
dan eksik oJ.dukları göze çarpmak
tadır. 

Çocukların iddiası 
Gavsi Ozansoyun ortaya atlığı 

Babıalide bir tasfiye lazımdır, id· 
diası, maalesef, bu çocukların bek· 
!edikleri netice hilafına ve t&ma
mile kendi aleyhlerine, bir cereyan 
almış bulunuyor. 

Çünkü, bu ge.nçlerin işledikleri 
birınci hata, ta · {ıyelcrini istcdık· 
leri eskilerden bahsederken, kili 
bir nezaketle konıişamanuş olma
landır. Oldukça oğu hır beyan 
t:ırxile eskilere hücum eden geeç
Jcr, bu müfrit lfndelcri!e, bazı 
ı:an'atkarl<rı tabiatile incitmiş ve 
bilmukabele barela>.te geçmeleri
ne vesile vermiş Gldular. 

l\Ia.:eınki, m""cle, tamamen fık
ri ve içtiınai bir mevzuu kucak ~ 
l:yordu; o halde. müruık•ııanın en 
basit ve elzem şartı oian nezahet 
lıudutLrını aşmaması ~rckti. 

ı 

Barbaro
ka' sun • 

1 
Bugün, Beşiktaş kay
makamlık binasının 

yıkılmasına b'aşlanıyor 
Şanlı Türk deniı:risi cBarbaros 

Hayrettin• in Bcşıkta~ki Tür -
besi ve civarının düzeltilın<!Si faa- J 

1iyctine sür'atl.e başlanması karar-j 
Iastırılmıştır. 

Bunun icin işe evvela Beşiktaş 
kaymakamlıih ve ve ıxı.üs karakoiuı 
binasının v>kılma~ı ile ııeçilecek
tir. Bekdiye rei>li~i. kaymakam
lık binasının yıkılması ve buradan 
çıkücak olan enkaz;n satılması için 
1500 lira kıymet koymuştur. 
Yıkma muamelesi bugün Beledi

ye encümen; t.aıafırx!an bir müte
ahhide ihale olunacaktır. 

Bilahare de Barharos Havrctti
nin türbesi ile Besiktas kaymaknm
lıih arasında ve tramvay caddesin
de bu.lunmakta olan şekerci, kun
duracl ve tütüncü dükkfııılan da 
istimli!k edilin yil<"orıLac· klır. 

Gerek Besiktas kaymakamlığı ve· 
ııerek k.arako1 verine kaza merke
zinde yeni ve modern bin;ılar inşa 
olunacaktır. 

· --OO•O---

Vaziyetleri hakkında malfunat 
istenilen bu mıı llar: arazi ve irat
sız arsalar; bai?!ar, bahçeler, zey
tinlik ve fidanlıklar, evler mah -
sulalı arzive hazırlama, imali ve 
tasfive faalivetlcri ile alakadar 
fabrikalar ve tasichanelerdir. 

'lıılebe kant ve kabullerinde; 
y.aş meselesine dair mEvcut olan 
yeniden gözden j!eçiı.mek icin U
zım geren emirler veri.imiştir .• 

Şimdi, ı:rt:k, gen~lcriıı iddiası. 
t~ıuamen bir şahsi menfaat ve bul.
ya halinde bir post lıasretinin in
fiali şeklini almış bulunuyor. Bu 
voziyette de, memleket edebiya · 
tına cilt cilt eser vermiş ,.e kıyme
tini efkfirı umumiye) e tanıtmış 
muharrirleriın:zılen bir kısmı, bak· 
layı ağızlarından çikartmış bulu- Fransaya I! marlanc:n 
ııuyorlar. \ · • • 

Y o pıhıcak bu tesbitten sonra bir 
kısım arazinin ve arsa.Jarın üzer
Ierlııe binalar vapılması mccburi
wti ile parasız halka tevzi olu -
nacai!ı ve hanlarının dı urun tak
sitlerle vatandaşların istifadele -
rine verCece1ti anlaşılmaktadır. 

Bu emir üzerine başlanan tetki
katla tesbit edilecek olan esaslarla 
hiihassa ayni sınıfta tıcsadüf oi.u
nan yaş tevafütü önümüzdeki ders 
yılından itibaren ortadan kaldı -
rı.crnışnlmıs obcaktır. 

Mesela, bu iddianın ıılemdrrlı- pıyc:ıngo VeSalİI 
tıru yapanların bir kısmı i~;,,. he· 1 Öııümuzdzki avdan i:ibaren 
nüz edebiyatta değil, do.;TU dürüst• cl\filli ııivanııo• nun keşide•i artık 
b:r ı;;rkçe ifade bahsinde ılalıi yeri \ Ankarada yapılacaktır. Bu mün;a-

W.uhtaçeczacıl3rayardım 

otamlyacağını ileri sürilycr!lır. se1--..ıet!e Jrcşldı•dcn .son~a B· o;!Jtm-ı 
Edebiyatın vasıtası olan dile, he- d:ıki Asri sin~·ma "1i.onundan alı· 

nüz \lakıf ve hakim obmıynn he· nan <!o.:ıpl,,.. l!ibi, dıi1er kcside ve
veskirlPrın , san"at ve profesyonel 1 sai~.i d : dün akş2m An.karaya ııön-ı 

---.;·oo---

Üçüncü umumi 
müfettişlik işleri 

~ehrimiz eczacı.lan bu ayın 27 yazıcılık aleminde ı;:-özkarna~hran /· de c·ılmı ır. Bazı meıııurlar da dun 
inci cumartesi günü etıbba odası mihraplara sah.p olmak istemeieri aksam Ankarava ıtitmis'adir. 
s2!onhırında toplanacaklar ve umu- hakikaten acı d<i:il mfıllr?. Di~er taraftan her \<ıkit Pa.-iste 

~ehrimizde vefat eden üçüncü 
umum müfetti• B. Tahsin Uze.in 
verine vekaleten Erzurum valisi 
B. Haşim Iscanın tayini tensip o
lunmustur. 

mi içtimalanm yapacaklardır. Ben, sdmın. tasf"ye iddiasını or· cckilen F.:ınsız mıı:i Pİ\"an~osunda 
Bu yıllık kongrede idare heyeti t:ıya atan alemdı:.i.n peşine takıl - o.ldueu \eçhile; kesidelerin oto • 

ve hesap raPOrları okıınup müza- mak ve o kntlro içinde görünme!,; m~tik vesaitle icrası icin Fransava 
kere O:unduktan sonra bazı lak _ hata<ı.nn dilşen, brıı kıymetli ar - sitarir edilmiş o.lan 1\letler de önü-1 
rirler de miizak.ı're olu."Iacaktır. kaıJa..~arınıa acıyorum. rnüzdl"ki av için-:!~ şehrimize ııele· 

Muhtaç veya ihtiyar eczacılarla REŞAT FEYZf ıek\ir. Bunlar da rncmen Aııluıraval 
kendilerine yardım olunması icap 1----------------1 
txfon ecııacılara daha geniş s>1:etle j t b J 1 d b t~ 
mırav.rnet olunabilmesini temir. .s an u su arın a a anı * Bir müddet evvel PerapaJas için de cemiyete kayı.t.lı olan bü- vapurlar 

oteli sahibi tardından aleyhine d.J-, tun ec7.acıl.ann •vardım sandıı?ı• na _ 
va acılan Galin Elgani ile vanında 1 da m<X,buri suretle aza ka}.io!un- Silivri limanı insaatına talip çık-
bulunan üç ecnebi kadının hudut malan için h~y~li umumiyeden j ımıdıihnı yazmıştık. 1st.anbul liman 
harici edilmesi hükı'.ımelçe kar<.r- bır karar talep olunacakW.r. idaresinin Uavdarnasa önlerinde 
ıastınlmıstır. __.,..,.___ evvclce batmıs bulunan Marıı;anya * Tayyare modelciiik müsaba- 1897 yeni vatandaş vapu:1J ile Ahırkapı civarında bzı..I 

tan Marlivanya vapurunun çıka -
.k.ası dün Galatasaray lisesinde 1.3.- Yabancı memleketlerden hicret rılmaları icin de acıian münakasa- j 
r.ı:ınılanmıstı.r. ı veya iltica surclleri!e vatanımıza l h" b" li · ak * Şehitlikleri imar cemiyeti l!<'lmiş olan 1897 miUetdaşunızın t~.a ıç ır ta 

0 ışlir etmemiş-, 
kon_l!resi dün Eminönü Halkevinrle l Türk tabiiyetine kabul olunmala- Bu vapurlar enkazının çıkarıl-
topı~nrnıstır. 1 rı HEveti Vekilcce muvafık ~5rül- · · k b "Ik b h d "' ması ıcın anca u ı a ar a ve-1 * DahCiye VekAleti. nahiye mü- • müstür. niden faaliyete ı<eçilecektir. 
diirlcri ve nüfus mlmurlarının 1 . , . . 

sevko.lur:acaklardır. 

Dokuma 
evsaf da 

bezler aynı 
butunacak 

Eı dokuma t<>zqahlarında im<ı.1 1 
olunan tekmil ~okı.rmaforın evni 
tıp ve evsafı haız bulunmaları içın 
hazırlanan veni biı· niz.:ımnamenin 1 

tatbik olunmasına va: ından itiba
ren baslanm<m karark,-tırıhnıstır . 
Bad:ır.:ı; bu kume.s:arın boylan ve 
!iatları her ve:dc a"n' olı:caktır. ı 

Ticaret od:ıEı a-lakad3r memur
ları ve sanavi müfetti~!eri yarın
dan itibaren bu hus:usta t~ftiş!e, ~ 
ve kcntrc.llara baslı vacaklardır. 

maaşlarını artlırnıak için yeni bir ' ~ . · ~ · " · ·-Eı 
k.:ınun projesi hazı:·lamıstır. ı ~ı'f:il1 ' ~.'IS~ ,,.- · ·---------------- ------__...,._~~----

l b 
" ,. _. * sl~n ~l tramvay idaresi bir '·~ , . , •. 1i., 4 ~. 

kmm bilet ucretl.erıne zam yapma- :$..·~~:~:: · _.;.~-;;,:; ~!J 
_ı?a. bir kısmını tenzil ctmei(e karar ·~"'-"' .... ~ ..... ...,= ... 
vermiştir. bızim dostlarımız 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

l:.ir Alnıan O"azetesif 
~ 

cevap 
y,...., .llme4 .ilkri ~ 

Nazi rejimi altında Aimao 
yıısi ve içtimai haJulının bet 
hasında olduğu gibi, gaıcttlı' 
li•anında da miithis bir suknl 
drr. Berliner Börscıı Zeilu ' 
zetesi, 29 birineikiinun tarihi~• 
hn~uıdP, Fran.sı7. sarı kitabı P"' 

kında ev velet• J a•dıi;ım ya7.1''S 
vap verirken, bu se,·iye ~ukO~ 
da biraz daha o'ağı inerek diif 
ğii çirkef çukuTunun içindcP' 
dığı bir a\~uç ramuru yiiz~ 
fırlatmak i•temiştir. Alman ~ 
te.<inc habrr , . .,relim ki r,t; 
hedefine vzrınamı~,'.rr. Gaıclı' 
takıldıjh Ü~ noktaya ayn a) rı 1 

vap \'Crcceı::;ın: 

1- Evvern Aln;an gaz.•t<si 
Türk noktW llfl.7.llf!Dl müurJ:J.il 
medıifimiz i~in ·ıkı~ıyor. frşıl 
ile ittifak Tür: lue bir t.ıkıın,; 
kellefıyctlcr tahmil cimi~ ol'' 
diyor, hadiseler hakkını... ın· 
kıJ bir Türl; ntıktnı ı.aznrıuı fıl 
eitirccek derect.-d'"· lı.ri g.tnıc}1 

bar etmemiş ol.t-.ı ı~cı·t·ktır • 
Her~eyden enci ~ı.nu ,;;ı·W 

lim ki A lın:ın propaganda ucı:ıl' 
tillden vatanpc:\·crlik d.cısi ;!~ 
ya ihtiya<ım1' "o\..tıır. YıızılaP 
mızın hes~bu.ı da B~rliuc dri~ 
ancak ,.e ancak 'l'L.ı.rk millctioe 
rıra. Iealdı ki prop<ıganJa ııat~ 
bu derece kı01.ırtan moka!~. i~ 
bu nıilli noktni nazarın izahı 61 
ğil, harp me!-i'u!iycti hakh.nıda,. 
jekti{ Lir ebdur. Hnrp bu b:ılı 
ancı;k bir g!;rü~ ol:ıbil.r: u:ıJ;~ 
tin görü~ü •• ve bu zavi~edcıı 
kılın~a hrrp mes'!:liyetinin b•· 
omıızlarda olduı;nı;.ı görmeıne~ 
çin kör olmak laz..mdır, 

Alman gaze( ·iıııu ıakıldıgı ~ 
ci nokta, şarUa Alınonyaya b~ 
ket serbestisi Hrılaiı;i t& dı 
harbın önüne ~ıeçı.c:lıumc~i 1Ja~ 
mali 1ie Polonyanın ve Pololl 
dan •oııra d• d;gcr şark mcnıl' 
kLilcriuin A1nıan istilfu.ı tclıl~ 
sine marnz kabcaklorı hakkt0. 
ileri sürC:üı;üru i;J~rıfüo. Bu fi~ 
de ısrar cci.ı.)·crum . .f ... hıı: n,;·a f· 
~ ıı:ı ~2rkta har~ l et scrbfsti:i 
teın:~tjr. l"e \·e.a·ilnı!ş olr~yJ.ı, bt 
de ha•p çılunazJı. Fakat ~ar!< d• 
letlerıni:ı j,liJ.,!iıllcri tchlkcyc ~ 
~erdi. ŞaUdii" de Rihl:entroP 
~-enıli•itl.r. Fronsiz vesikal:ırı ~ 
teriyor ki Alman hariciye n:ıt 
13 temmuzda ı-·raıısız hariciye~ 
zırı Boneye yazd.,:P mckluptc 6,\1 
rincikiinun 193'.l Paris pakt le, 
ı:ıanyanın ~arl..ta hareket sor~ 
t!si cldC" etti~ini \'C Bonenin . 
kcndis:ne şlfahen bunu teyit cl 
mi'! bıılıındı:ğunu bildirmiş'if· ıl 

Çengel Kimi! de rantavı alınca, inkarı.na rai!rııen. hfıdise şahitler!e 
ıcar ıı;ibi kosun aözden kaybol - tesb.t edilmiş oldujiundar derh al 
nuştur. Yanında olup biten bu se-. tevkifine karar verilmiş ve muha
·i hareketlerin tam bu esnada far· 1 keme; firari Urfalı lbrahimin ya· 
tına varan Osman he.men Kamilin ka.lanması ve sorıı:uva cekilmesı i
izerlne atılıp onu yakalamış ve cin başka bir güne talik olunrnuş
ranın~kiler:n de yardımile polise tur. Tevkif ed"len Kamil de tevkif
. eslim etmlstir. 10 sabıkalı vanke- haneye ıı:önderiim~tir. 

... - - -- Bel~ika Kralı ve Kraliçesinin, 
I:rziMc.n fcliil< etzedelerine yar • 
C.ım için taplanon koıTu.te)·i reis
likleri altına dmafarı dost dev • 
ktkrde, Türk.iyeye kar§ı beslenen 
ıılakrnm,,)'eni ~c mükemmel bir 
t~z2hüri\rlür. Blr yab:"n~ı devlet re
is:nin, Türk.iyeye yardım toplıyan 
kcmıtcyi h1nı3):e t'tmc:si, b~zi, son 
derece mütchas>is ctnıi>tir. 

Alman yanın aradığı çare 

Bunun ın;.ınr:--,ı, şarkt~ki hare~ , 
scrbestiınizi lanı) ınu: ıia harlı< ~ 
meyiniz demek değil de ned;r?· ~ 
sa,.c . Alınanyanın cenubu ~r,ı 
Avrupasını hay• t saha" tel~'..,. 
tiği ş:.mdiye kadar tekzip edıw· 
niliıtir. 

Alınan gazetesi, sonuncu ~ 
nokta olarak da bir z•manJar, f, 
lonya ile Almanya arsında bir "' 
karenet politikvsı güdülmüş ol~ 
sına ıeessııf ed.:cck kadar ileri '1 
tıgimi.ıi garip görüyor. Bunun S:, 
rip görülecek b:r tarafı yoktııt·j\l" 
onya ile imzaladığı 1934 paktı, 

1 
manyaya Avrııpada hegcınoııl, 
kurınak için fırsat h•zırlıyaıı ; 
millerden biri olmuştur. Eğer " 
politika Polonyayı mahvolın•k: ' 
kurtarsaydı, bugün çok kullanJ ;, 
tabirle siyasette reolizmin ic• ,1 
dır denilebilirdi. Fakat AlınaPl 
Polonyayı kullandıktan sonra :::.. 
ha, 1934 paktının nih:ıyetlennı ·ııl 
ne beş sene varken, aç kurt 11',1 
üzerine saldırdL Bundan dol~ 
yine müteessifiz. Fakat bu yUıd 
bizdeu daha çok müteessil oJaııl~ 
şüphesiz bu politikanın Poloıı~!, 
müessisleridir. A..·aba Almaıı ı:;.i 
zetcsi onların teessürlerine de 

dci dünkü sorızusunda hitdisevi ta---------..:..------! 
nıımile inkar ederek kendisinin Kurban Bayramı 
ıicbir kabah<lti olmadı~.,.. ve sırf lstanbul müftülüğü bu ayın 
ısabık&lı· bulunmanın narına yan- 20 inci cumartesi l?Ünü kurban 
!ıitını sövliverek: bayramı olduı?unu ilan etmiştir. 
•- Vallahi billlhi benim bu işte E.~yram namazı zevali saat 8,1 de

.ı.içbir kabahatim voktur. Gerçi 12 dir. 

Yazan: Rahmi YAGIZ No: 15 -
Donanma Geliyor 

Donanma Karadenizde tatbikat yap:ırken9 
Rus filosu da yakınlarda dolaşıyordu 

tetlerile birlikte Rusya aleyhine J 
ıarckf'te geçselerdi, asırlardır me
·11aliki şahanelerine karşı istila ar
r.ulan ile rahat yiizii gösterıniyen 
Çara ve Çarlığa en dehşetli bir 
larbeyi en kısa bir zamanda in· 
tirmek mümkün olurdu. Sizi te· 
min ederim. Odesadan kı:raya çı· 
luırılacak G<>ben mürettebatın -
dan bir tabur silahendaz Baltıka 
kadar olan bütün araziyi fetih ve 
ıUmanvaya ilhaka kafi ge1irdi. 
Sıışonun nutkunu dinliyen Türk 

>Üvarilcri süzün bu noktasında 
4erin bir hayrete kapıldılar. Ami
ral ııcler söylüyordu?!. Bir tabur 
ı\Jman balıriyefüi Odesada kara· 
ya çıkacak, milyonlarca in.-aııın 

buluııduj:u Rus topraklannı çii;'lli· 
yerek Ballika kaJar gideceklerdi. 
Uay•lin bu derecesini hayretle 
karşıl"1naktan kendilerini alıko
raınıyoıı Türk bahriyelileri kendi 
kendilerine mırıldandılar: 

- .A.,, rol ya öınründe harp ne
dir göruıcnıiş, rnkam nedir Og1·en
memiş; ,·ahut da lıizi ahmak ye· 
rme kovuyor!. 
S~on J.ade4ini kaldırdı, •Özle. 

rine şu cümle ile nihayet verdi : 
- Kardeşçe bir kaynaşma ile 

müstakbel zaferlere doğ'ı-u müş
terek bir ilerleyiş göstercceğıne 

şüphe etmedifimiz Osmanlı ve Al
man denizcJerinin ııcrcfine içi -
··orum-

Herkes kendi kadehini Amira -
lin bu temennL~ile boğa -
zına boşaltır. Ziyafetten sonra 
Nazırlar bir gün arkadan da do· 
nanma istanbula döndü .. Büyük· 
dere önlerinde demirledi. 

Alman Amirali ve Osmanlı do
nPnması kumandanı olan Anıir:ıl 
Su~on Osmanlı bahriyesindcki ıs· 
lahala her gemiye bir Aiman za -
biti ko)ınak, Türk sü\•ari ve mü -
rctteb:ıtıııı (mütehassı:ııl sıfatile 

atll•ndırdığı bu yabancı zabitlerin 
emirlerine itaate icbl\f etmekle baş.. 
laınıştı. 

Bu Alman zabitleri, Türk süva
rilerinden hem tecrübe, hem de 
ameli denizcilik noktalarından 
çok noks•n, çok geri suhoylardı.
Fakat Amiralin Cerlindcn aldığı 
direktiflerle hazırladı,i;ı cnırival<i 
irin bu talıh:ıtı altlığı ve alın:ık 
mecburiy1:tüı.!e l;:.uırndu~ıı ~o::.ra· 

İTİZAR 
Ark2dssımız İskender Fıı.h

rettin Sro::.elli rahatsız buiun
dui(und~n. •Bar ciÇ"€klcrio i
simli tefrikasına maa!esef de
vam ed<.'memekt.edir. Buııün -
lcr<le iyi!escceUini ümit etti -
i'?i.miz muharririn, çok yakın
da tefrikasına tekrar devam 
edecc~ini okuvı.ıcula:ımıza ö
zür dileyerek bi.lıdiririz. 

··' 

dan anlaşıldı. Suşon donanlllll ile 
b.ı:uç aua Kar;.. .. eniıe açu.u. liu-
1.ası.a ıorp.ao.aı-ıa gece bucumu 
taı.nıkr.ııe bu >ıraıuııa çok cııem· 
JllJ.)et veru.ıy<.r, JUıuao Sıl!tı.emı ge
ce destro}er hucuınıarınthl hucunı 
euı..n "°'~~ll'O)'e&.ıı lıco.4...le JOU met
re mı:;,;ateye geunce bulün pro -
je1'.ı.or,<:r .. ru. yaa.araK ~.t.t1rı.aı LJ.a çe • 
Vd'n1~s1, bUyteitkie torp.ti0bu1111 a
tac' ı;ı he<.eli clalıa ı>· ı ve goıô -
nim..ı.e buJundu.rnıL'?I, totp.uo!!.u • 
nu .kontrol etmesi lcııuo olunu • 
yurdu. 

.Lıon:ınına bu tatbikatları yapar -
keıı Knradenızde mukabu o~ıtiz 
mancvnıarı yapmakta buluııan 
Lus fılo;u da ) •aınl,.rda dolaşıyor, 
J.alıa ban I•us destroyerlcrı Os • 
maulı donanmasının harckiıl •a· 
hasına girerek tatbikau daltl ka· 
r.,,.ırıyorlardL 

Amiral Su•on her tatbikattan 
donuşle Bahı·ıye Nezaretine ver • 
digı resını raporlarda bu noktayı 
Lu)·üıterek arzediyor, Rus donan
ın•sının Osm:ııılı deniz kil\ vetle
rini i.~1ihfaf edercesine takındığı 
bu hareketin protesto edılmesi Ja. 
zını J:l:ldiğini ileri sürüyor, bu hal 
de,·an1 ederse Osmanlı donannıa
sınııı Rus destruyerlt!rine . urad: 
hiçb:r vaziyet ve dü~manlık nıev· 
cut oin12d11ı lutldc • ateş açmak 
mecburi ·etinde l·a!acaj;ın.ı anlau -
yordu. 

Sonradan gerek Enver, Cemal 
\le Talat Pnşalorla yaı>tığı temas· 
larda, gerek böl l~ vesık!rre yol 
açacak toplantılarda da Cuslann 
sleyhinde bu unnrl!k bir mesele 
(ıkarmnğ:a uğra t•l<le:Tını y:ır.nya· 
.k.ıla ve bJe l;ın kal uruk anla lm;ık-

Zelzele faciası, b:.Ze ~~ hakikati 
bir kere daha ifade etmiştir: Tür
kiye sevilen, dostluğu aranan bil· 
) ilk bir devlettlr. 

BURHAN CEVAT 

tan geri durıııuyorc!u. 
Teşrinievvelin ikinci günü idi.. 

Amiral Suşon başta Yavuz hulun· 
duğu halde Midilli, llamidiye, 
Peykişevlj:et, Berkısatvet, Muııve
netimaliye, Ga:ı-Tetivat.oniye, Ta • 
şoz, s~;.ısundan ınürckkcp birinci 
fırka Knradenizdeki mauevralar 
dan dönmüş, Haydarpaşa önünde 
dcnıirleıııiş; Turı:utıa Barbaros 

1 

Büyükılerede istilızara!la mşe..,ıl 
oluyorlardı. 

Su~on, akşamüstü donanmadcn 
ayrıldı, yüzünde büyük bir işe 

karar nrmiş, ı;euiş tcrlibat almış, 
kendisinden cm:u insanların dü • 
~unce.ai ıa,·rı \.'tı.rdı. ı 

Aın:ral doğruca Beyoj:iuna çıktı. 
Ser.n..l~ur.}·aua geJo.ı. &an.söre gi- ı 
rerkeıı sordu: 

- l~iınlcr var yukarıda 1 
Asawurciinüıı yanında duran 

üniformalı hademe iki bü!Jtiın bir 
reveran.')Ja ce\"ap ,·erdi: 

- Talat Paşa hazrdlerile Ce -
mal Pn~a hazrellcri yuknrıdaclır -
lhr. llarbiye Nazın l'a~ayı bekli
yorlar. Küçük Efendi hnzrctlcrile 
nu.Tı<cd umunuden birçok meb -
uslar tla var. 

Amiral hiç S<'.Sİni çıkarmadan 
asansöre ı::rdi. l"ııkorı kat salona 
çıktı. Sağ taraftaki ikinci budvarın 
korıtloruııa saptı. Kol"idorumsu 
dehlizde bir kan•pe gürülüyor, 
bunun ü:..eriııdc b.rbilcrile sohhct
lcşen Sed:or<'I \·e Bahriye Nrza -
reti ya•·edcri yaslanıruş otunı 
)·orlardı. 

( Devamı Vaı: ) 

Alnıanyanııı dahili vaziyet• şöy
led.r, bu) leu.ı· g.lıı şimG•~ e 1-.auar 
or .. nya çıkan rıvayet.er az dcgJ.
dır. ilu kabı! rıvaydkre malllWl
dan evvel ihıi~· aUı ri.avranmak ne 
kaıiar lazım olnu,:U besbellıd.r . 

İngiliz ve }'r.ın•.ız tarııbnuı ılcri 
gelea askeri ve sıyasi muJıarr,r • 
lcrı, olup biten şeyleri iyi talup e
derek yaunların bn hususta na· 
zuı dıı...atini celbediyorlar. Bu
ı:ün muhakkak olan hır cıhet var
sa o da İngiı..ıt ve Fransız tarafı -
nın geleceıı: aylarda Alınanyanıa 
herhalde harp harekıiıına gmŞ -
mcsi ihlinıalleriııi düşünerek ha
:ıur bulupmak lüzumuna kani ol· 
duluarınır. Şımdiye kadar ne ri
veyetler çıkınaılı değil mi?. 

!'.lescliı Ahnan devlet reisinin as
keri planlarına karşı Alınan im -
manu.ın.:ırının, erkiınıharbiyeniıı 

muh•lıf oldııJ..lan, aralarında kav· 
ga çıktığı, Alınaı.;,anin Rusya ile 
berab~r oluşunu bunların b.r türlü 
istemedik.eri ve sııire gibi. 

Yeni b:r hadise var ki o da Al
manyanm bugün harbe hazırlık 
kuvvet ve vasıtalarını elinde tu • 
tan lllarcşal Gi.ringin yeniden sa
liıhiyet ve nillıızunııa arttırılınış 
olma5ıdır. 

Öyle anlaşılıyor lr.i yeniden sa
lahi)·eti tevsi ed.Jen l\lareşaldan 
yalnız Almanyaııın iklısadıyatını 
bir hamlede düzeltmtosi dcj:.I, Al
manyanın para vaziyetini ıslıkbal 
içın de temin edebilmesi bek.leni· 
yor. ue;ı·aşılacak müşkülat şun -
lardır: 

1- Fiatlar gitgide yükseli.Yor, 
bur.un önüne geçmek lilzım; 
2- Ilarbe dayanmak için Alman 

parasının kıymetini arttırmak la
zım. 

Alman ~yyareleri için yakacak 
maddenin bol bol temin ecUebil -
mesi iktiza ediyor. 

Almanya şimdiye kadar bir çok 
mev:ıddı hıtidaiye biriktirdiği gi bl 
petrolü de toplamış, saklamu;tır. 
Di~er taraftan sttn'i surette ya ... 
kacak madde vücude getirildiği de 
mslfımdur. Lakin sun'i maddenin 
motörlcri n:Sbeten nz bir zamanda 
bozduğu g'iiriilmiiştiir. Yine den -
diğinc ~6re Almanyanın o kaılaT 
ç,:ı. tay,arc'i oldutu haide müt· 

ı 
tefikier ıizeriııc kaç aydanberi ha
vadan ş:ıide<li b:r taarruza gcçıne· 
mış olma•ı da hep bu yax.auk ınad
Le <ierdınuen ılu-ı ge.ıııışıır. 

Fabrikaları ne ka .. ar ç<ı.i< tayya· 
re yaparuı.rsa yap:.ııılıa Aınıaıııa • 
rın lıu)ük ha•·a ımvveılerıni ten-
1..keye koymak istemedıkleri tah
min edılınekledir. Bu tehlıkelerin 
başında da sun'i madde yakılmak 
~uretiıe motörlerin yukarıda den· 
d..ği gıbi daha az b.r zamanda bo
:ıutnıuş olınaları geliyormuş . 

Hulasa Mareş<I Gorıngin ken • 
disine verilen ağır işi nasıl göre • 
eeii her taraila büyük hir merakla 
ta.kip ediınıektedir. İktısadi ve 
mali çareleri, memleketin istihsa
laıını arttırmak ~ıbi bugünkü se
rait altında ağır olan işlerin neİ:i
ye varacağı çok geçmeden görüle· 
cektir. Fakat acaba l\1areşal Gö • 
rJı&'in böyıe salahiyet ve vazife • 
s.nııı hududu daha ı:enişletilmek 
surctile keyfiyetin bir de siyasi 
manası ve cephesi var mı?. Yani 
bir gün Alman devlet reisi vazi· 
fe ve malu>mını bırakarak çekil -
mek sure.tile Maresali kendi yeri· 
ne tayin etmeyi düşünmüş müdür? 
Bir müddet evvel böyie rivayetler 
çıktığı henüz unutulmamıştır. Şim
di tekrar bu ihtimallerden bahse· 
dildiii oluyor. Fakat bunn hatır· 
lalDn Avrupa matbuatıııda her ih· 
tiınale karşı verilmiş cevap da gö· 
ze çarpmaktadır. Şöyle ki: İster 
bugünkü Alman devlet reisi ma· 
kamını kentli fırkasından brşka
sına bırakarak çekilsin, isterse çe· 
kilmiyerck yalnız ikinci safta kal
mayı tercih ile osıl nüfuz ve bo· 
liyeti MnrL'Sal Göringc bırakmayı 
düşünmüş olsun; netice birdir. 

İn;:iltere ile Fransanın harbe 
girmiş olmaları yalnız hugünkii 
Almnn devlet reisinin ŞPhsına kar
şı bir hareket değiidir. l\füttefik • 
!erin harp gayeleri milletler ara
sında emniyetin iade ve tesisi ile 
Almanyada hu maksatla müzake
reye girişilebilecek bir heyetin iş 
başına l!'eleb:lmesidir. Zaten Ma· 
re 1 Göringin de salahiyet ve nü
{117.u hu mak"1tla arttırılmış ol -
duğıı ih!imall~rini kuvwllcndi • 
r"""1ı: alfrmı>tlcr de görülmiiyor ki .• 

ALİ ırn~LlL Sl:l'\IU.ıı..'ıl 

hayret edecektir?. • p 
Polonya ile Almanya aras11 ~ 

mukarenete taraftar olınadı~ıJll 4 
gibi, Almanya ile her devlet ~ 
bittabi Türkiye nasında da Jll ~ 

. karenete taraftar ofm,.Jığınıı~! ~O' 
nıan gazetesi, "uç <ılorak yüıu09,ı ze vıırmoktadır. Alnıaııyanın l " 
paktile dostluk müııru.obeli~• ;. 
riştiği Polonya hakkında gosl< 1 
diği •vefa• gözönünde iken, tcW 
edelim: ı· 

- Allah Türkiyeyi böyle ditır 
luktan ve onun iıkıbctinden J<oı' 
sun. 

...,.......,,.,..,.,, ........ ,,.,,.,, ....... ,..,.,,.~----_,./ 
Tahrir ders~erine 

ehemmiyet verilece~ 
ıı·e?' 

Orta me~teplerde b_azı me ;il' 
!erin, •tahı ır derslerı• ne ıc. -re 
den ehemmiyeti verrnediklerıııil' 
bu sebeple matlüo olan netıc" 
alınamadıih görJlmüştür. ~· 

Maarif Vekaleti bu dersin ?' ı" 
verimli olabilımesini temin ic~';cıt 
ni bazı esaslar tesbıt edip m~ 
lere gönderm•tlr. ,,.ı• 

Bu esaslarla beraber, aV111
1 )ı' 

manda türkce muallim1~riııtr. ~ıJI 
rir derslerinde dikka•lı oJ.ınl""" 
'1a Vekf:letçe istenmiştir. 



Besarabya Ne 
Olacak? 

H ava 1 a r 1 m 1 z 1 n rf sveçe de Meçhul! 

H 
"k. . t. Tayyareler 
8 1 ffi I Y 8 1 T arruz Etti 

(1 bıd ııalllf•'"' ....... ) <1 lııci lllllfeden d.....,.) 

ne 10 kilometre mesafede bom _ 
balar atmJ.<;lardır. 

m % 1 .. 14 : 

Yazanı ZIYA ŞAKİR No. 40 
Amerikada diktatörlük kuracak 
bir ihtilal teşebbüsü bastırıldı 

za.~,~~}~k~5. ,CA.A.l- Federal zer bır hükumet vücude "etirmek 
ti. oru Hoover, •Chris- tas h 

!

.o.un. Fro_~t~ aza.>ından on sekiz ki- avvurunda bulunuyorlardı. 
1i ın chükum ti d B. Hoover, bu teşkiliı.tın binlercej 
ıtaıöriük ıes· e evirmek ve dık-ihtil" ıs etmek maksadıle bir azası old_u.ğunu beyan etmiş ise de 
b 

1 
"'çı.ka.mıata ma:tui tahrlitiıtta rakam soylemekten imtina eyle -

ı.~ ~~ ... obııak ı.ttıham;. ile tev- mıştır. 
A.JJ. ~~·~ olduk! Te,,kif edilmiş olan 18 kişi. mu-
miştir. ' anıu beyan et- tasavvu ihtiliıl icin insanlara an-

Mumaileyh z- '" ı trenman yaptırmakta ve Amerika 

(l lnel n1ı1ttd.ıı tJenın} 
mek üzere, Sovvetler bir teşebbüs 
vapaı-larsa, Hitler bu harekele ma
ni olınıyaca~ını Musolinive bildir
miştir. Musolıni de Almanyayı bir 
Balı.kan bloku teskiline razı etmek 
)cin. Burgenland'ın bir kısmını es
ki Avusturyaya iade etmesini. Ma
caristana tavsiye etmiştir. 
Bazı Nazi şefieri. Sovvet Rus

ya.nın orta şarkta müttefikler aley
hine bir harekete ı:ecmesini iste
mektedirler. 

İki aydanberi, Hava Kurumu, 
İstıanbul mıntaka.sında modelciler 
arasux!a b'.r tc<;vik müs.,bakası 
tertip etmiş bulunuyordu. Hava -
!arın müsaadesiz gitmekte devam 
edişi, uçuş müsat<ıkalarını niı;an 
ayı sonlarına bırakmak mecburi -
yetini doğurdu. 

Fakat Hava Kurumu yapılması 
kararlaşan müsabakaya hazırla -
narak fedr.karlık göstermiş olan
ları mükafatsız bırakmayı isteme
miş ve modeller ÜZL'l"inde aerodi· 
namik vasJlar, orijinalite ve işçi
lik lıe.kımından tetkikler yaptıra
rak muhtefü kategorilerde birinci, 
i.k.ınci, hatta üçüncülere mükfıfat
lar verdirmi~tir. Burulan başka 
bi:,tiin modeı sahiplerine modeline 
göre bir veya birkaçar modcllıl< 
mclzcme de hediye e.miştir. 

İsveç memurları, tahkik.ata. gi
rişmişlerdir. 

Saat 11.40 da Torneada tehlike 
işareti verilmiş ve birkaç dakika 
sonra da Haparands.da ayni işaret 
verilmiştir. lşaret., yarım saat de
vam etmiştir. 

Kar fırtınaları sebebile tayya -
releri gönnek mümki1n ol.manuş
t.r. 

Fatih bütün Akdeniz adalarını 
zaptetmeği kafasına koymuştu 
~~a, (Trabzon) kalesine ııel - [ geçmi&ti. Bu lıiidise öyle bir la -

mı~ti.. Fal.ıh, bu müh"m mesele Ü· manda .-ukua gclıni~li ki, (l'atih) 

hz~nn1dt; bıraz durmak lüzumunu Balkanların •;•nalindc büyük harp 
ısse ti.. C .. k"" ..-- · t K un u, (Trabwıı imı>ar.ı· gaiielerile meo,gııl olduğu i~iıı, bu 
(~~n ;:nnen&.1 l un dunıadı olun d~ıai h.~di,ey~ müdahnle edeme • 

f 
1 

. • ""'ı anın Nev) orkta h esatÇılara ait ufak b, r imalatha . ükUınetine ait silahları çalmakta 1 
meydıına çıkarmış oldum•~· il 'ne ı:tıtısas kesbetmiş gizli bir teşekkül 

SPOR lh 
1 
,.ı·~n S~tan) ın oı dusu mıs, ınusaıt bır zaman brklenıisli, 

~i~ 'ıuttek bır ku Hl d ı';ildi. işte _imdi, o uman gelmi~ti. 
' :run Hasan Sultan) ın S T'· k" . . el .• 

ve etmiştir. ...-·~ a - olan bir •spor kulübü• ne mensup 

n H_oover, yapılan tahkikatın !e- bulunmakta idiler. ( 
nat>;;botl.anmbnalpolıs müdiriyeti bınası- .. B. Hoover'e göre fe;;atçılar. bil-

ar at k tun Yahudileri ortadan kaldırmak, 
bulundukla ma tasavvurunda umumi binalnn. elektrik, gaz, su ' 
)taldırılmas~·~ ve •amba·rııonun kurnp«nyalarım, tramvayları ve 
venruş ildukları:;u lehinde rey biıtün nakil va,ıto!arını ele geçır-
~ llll:ı&ınd&n 12 ki "';.dolayı kong- m"k tasavvurunda bulunuyorlardı. 
dıra:rk ak diğer aza~~ıb~~addan kal- Fesatçılar, Jcwsh Daily Horwa.d 
ıne hususunu .. • ers ver- • . b- 1 k dukl munal~ t . gazc.esı uro ıırına• bombalar · ov-, 

arını meyda · k a e mı~ ol- mak, gümrük binalarını, Nevyork 
.tunu sövlemiştirna çı arnu>; oklu- ııastanelerini. Amerikanın federal 

Hiller, bu fikre muarrzdır. Hit
ler'in erkiinıharbıyesi, Sovyet Rus
vanın böyle bir harekette muvaf
fak olııbilnıesi i~in. kızılordunun, 
Alm!ln ~skeri mlitıe\ta>Sıslannın 
nezareti aJtında. 6 av sıkı biı- talim 
ve terbiye görmesini lüzumlu bul
mtkt:ı<lırlar. H!tler ise, şark hudu
dunda böyle iyi hazırlanmış bir 
Kızılordunun mevcudiyetini istc

Gah.tasaray li>esinde dün ya -
pılan toplantıda bir"Ok büyük mo
deller - ı:cuş olarnıyarağı i~in - ı;e
tirilememiş olmakla beraber yine 
yetmiş kadar model vardı. 

1 ürk H.ava Kurunıu Ha~kanbğı 
müsabaka komiserliğ.ne Türkku
şu talim, terbiye direk.öıii Şakir 
Hazım Ergökmeni ve jüri heyeti
ne de tekn svenlerimızden ama
tör modelci Hayrettin, ögretmen 
Çcliıl Koçura, Tiırkkuı;u llipcktcri 
l<iyyarcci Savmi Uçar, model işleri 
kısın; iı.miri tayyareci Naciye 'fo
ros, model öilretmeni Osman Kan
demiri tayin etmişti. 

Dünkü maçlar 
Dün dört stadda lik maçlanna 

devam edildi. Galatasaray - Bey -
koz maçı, çok heyecanlı oldu. Ne
tice. O - O berabere bitti. Vefa, Hi
Li.lı 1 - O yendi. Karngü=iik Fe
nerv:ılmazı 3 - 1, Besiktaş Kasun
paşayı 6 - 2, Fenerbahçe Süleyma
nıyeyı 4 - O, İstanbulsı>0r Topka -
pıvı 4 - 3, Beylerbeyi Alemdan 4-0 
Kurtuluş Ortakövü 4 - o maiilup ' 
etliler. 

ani bir hücumuna 11 ~ anı" . . onra... ur ıcr.n gun en gune 
icap eden tedbirkriıı:ldı..·ı~:~- ıçı~ J.udrct •. ku.-.-ct .-e aıııınrı 1 "". -
zun Hm.an Sullanm ,

21 
d . 9:Y= betmesınden son dcrrcrde er.dı -

hatun ı il~ dostlı:k ·k;.;, 'dcrSı~~~· ı şe~al<_olan (_Papa ı, Al.deniz haki· 
müddet onu ref"k ı· d d . • 

1 
ır mı~·etıııı Tıırklerc kaptırı'lamak 

a ., ın c oıııs ır- .. ılı. Fakat bu nrada, siir'atlc Trab- u;m tckı-ar ~e~ch~iislcre ı;.ri~crek, 
zon kalesini kaı·adan ınu.b~sara t• Ahtl~ıı.ır.dckı lıu.Kuıuctlcrı > cııidcn 
ti. Amird ,\lahmut Pn,auın 111~ _ t~vıke b. ~laıms .. Biiyiik hır (eh-
zalicr do~annla~ı da, kalcn.n önü· ~salıo .. d~na ınru;ı) te~kıl et111ck 
ne geldi. lı:ıp ı-~tor Koınneois bu ıç._u ?n~:uk nıık~·a.,ta r"oüyt·te gt:ç• 
korkm,. at ·· ı ·· • mı~tı. ~ .e~ 'l" o uıu l"Cmbcı· in .. 
den, kendi ini lıiçbir kul<'\.'f'ti.n kur- l Pa!_>auın ınaksadı, A i t;JhZ bo .. 

Fesıı• la · et . cı r •diktatör. di . . binalarını \"e milli nıuhafuların 
tiklerı Hitıer dik.tatörlü~~ tavsıf ]:-·._-!alarmı 1..aptetmek ni~tinde 

ııune ben- ldılcr 

Yeni Japon k b · . · kuruldu 
Va<inı;on 15 (AA. . a znesı 

riyaısetınde yeni bi. · )- Jonaınin hi, japonyanın geçırdıği buhrana 
&ı teşkil edi!diğ" r Ja?On kabıne- yabancı değildir. 
ber Pre K ıne daır gelen ha- T k baş:ııa ns o~ventn hükümetin o yo 15 (A.A.l - Sonai, Ari-
~ ııeoçmesını bekliyen V . tayı hariciye nru'.m ve Yoshidayı 

nun siyasi mahfellerind ~şmg- bahriy<> nazırı intih:-p etmiştir. 
retle k.ırsilanmıştır e ay - Başv~J<ll, hundan başka Hatadan 

Bu h . h b" ,.._ ına {ellerde beyan ed "ld. ar ıye nezareti Hn kendisine bir 
r;uıe ııore Amerika ·ı . ı 1 - ra,..7.ct tavsiyr. etmesini talep et-
ras•""-lti . ı e Japonya a- t· u...,. tıcaret muahedesinin fes- mş ır. 

Alman esirleri kacacaklardı 
Londra 15 (A.A.) • ..:ınr. .. ,. - Cumartesi ce · d i;;;}e~'iledAlınen son_r~ c~nubi İngil- sın e yeraltmda ksçmağa teşeb-

l>:ııda _ an sıvı! usera kam _ hlis etmek üzere es!rler tıırafın -
lıakkınd başgos ermiş olan yangın dan kazılmış b.ir dehliz meydana 

a yapılan tahkikat ne:.i _ çıkmıştır. 

Almanya Ho landa'yi 
işgal Edecek mi? 

da! (l inci sahifeden ıteV"m) 

dır. aa Bir tedbirleri artmakta -
kert 1$ler i . kısım amele as _ 
Hudut civ çın seferber edi:ecektir. 
artını.ş. A~nda Alman ~aı-ekatı 
lstilı.kfuıı!arı~ tavvarelerı Belçika 
Bu tavvareı uzennde ucmust.u.r. 
üzerinde de e.~.Lıyeı istihkfunları 
'l'avvareıer ı. ı_ defa w;muştur. 
tnıştir. ' dati. toplar)a tardedıl-

1 

Garp Ci!ı>hesind ki 1 
&unda da büt.. e n;<l!iz ordu-
dtnlnı.ıştır y~n mezuniyetler kaı-
Yaşa dı · ıne cok . 

B n . A:ı anla.•ılnwı.k nazık günler 
elçikada 1914 tad:r. 

fııınıtitar dün • 1920 ve 1921 do
ct:lınişt.ir. dok~e askere davet e-

1 

~anları l!ÖZ'e ·rda askere davet ı 
d:aUardan b~~ınrJ<tadır. Bu ih-

rnları da sef ş ~ bır çok fen a
Holaııd.a hüke_,r r. Edilm_iştir. 

11.l tedbü·ler a uınetı de bırçok ye
ınış. o~cla lını,., kabine toplan
tntştı.r. N mezuniyetler kaldırıl
li~e alı CŞr(~~n resmi bir teb
diril.tnek~ ihtıyat tedbirleri bil-

r. 

ALMAN FIRKASI 

Brtik.seı 15 (A.A) 1 . aJau lnahf" · - yı haber 
tedır: iJ.lerde şöyle denilmek-

•Büt · ~ır 1&thtiyat tedbirleri alın _ 
ha.zır bul çika her ihtimale karsı 
vaı · unuvor. Umumi kanaat 

1Yetteki -r-' ld" - . ıaiı old ~~ '"n ıgın ol'dukça 
be le uğu merkezindedir. Bu se-
kafd ~n tedbirlerin yakında 1 

ı.rı • ası k~vvtre muhtemeldir.•! 
Askerı tedbıderin b · . 

arttırılmasını ir.ta ed ırdenbıre 
halka bild .. , · ç . en sebepler 

ırı~mıştır. 

Yeniden ahı Alman f k 
Achen mınta.kasına ~eldi~· ~sının 
verılmek tedir 12 , • 

1 
aber 

ricıy ' sonı<anımda ha 
birle e nezaret~ bazı tedafüi ted : 

r alınacagını bildirmiştir ıı·· 
küm t k. . u-

.. e eı anı ile askeri şefler her 
ııun toplanmaktadrrlar. 

kal3 b"Onkanunda saat 22 de Belçi
ge;advosu ızinh bütün askerleri 
büsl çal!ı~ ıstır. Taksiler ve oto-

er mus:ıdere edilmiştir. 

Askeri makamlar bunun üzerine 
hudut mıntakasındaki bazı mınta
ka!arın tahlivEsine ve askeri ted -
birlerin teksifine karar veıııııiş -
!erdir. 

L~G1L1Z ORDUSUNDAKİ 
tztr--.u:R 

Londra 15 (A.A.) - Salahiyettar 
mehafil, Fransadaki 1nııLiz he -
yeti seferiyesi efradının bütün me
zunivctlc.inin ilı:asına müteallik 
olan karar hak'.nnda tefsirlerde bu
lıınm:ıktan imtina c:t.ınektedirlcr. 

Maamafih ıyi m.:ılCımat almakta 
olan mchaiil. ınezunen İngiltercde 
bulunan efrad•n geri çağırılma..'111Ş 
oldukl~nı bcyı:n etrr.ektedirler. 

GaVTi re'mı.i mehafil. !ngrnere 
ta.. afından ittihaz edilmiş olan ka
rarın Bdçika ve Hobnda tarafın
dan alırunış olan askeri tcdlıir:ere 
karşı bir cremo.ıti jesth olduğu 
mutaleasındadır. 

.. A:'.11.~ meh:ıfil, bu kararın pazar 
j!Ull~ oğleden sonra Fransad3 ve
rılrnış oldui>unu. almış oldukları 
habe: !ere atfen beyan etmek1.ediı'
ler. 

HAREKAT HABERLERİ 
YALA.ı~ MI? 

Amsterdam 15 (A.A.) - Havas: 
Belçika ve Holandava karsı Al

an~n tehdidi müsbet bir >;ekil al
dıgı ve bu iki bitaraf memleketin 
hudutlarında Alman kıt'ahırmın 
faaliy€lle buhınduğu su sırada Al
~n matbuatı g:u·p dcmokrasi:eri
n_ı bu memleketlerin korkusunu ıs
tısm~r etmekle ittiham eylemek -
tedirler. 

BİR ALLMAN TAYYARESİ 

Paris 15 (A.A.)- Dün Fransa -
nın şimali üzerinde uçmak a iken 
r.ansız tayyareleri tarafmdan ta-
ıp ed.il~n bır Almn tayyaresi bir 

tarlaya ınmek mecburiveLnde kal
mJ.<; ve üç kişiden ibard ilan mü
rettebatı es:r edilm4tir. 

YUGOSLA VY ADA."i 
GECIRMİYECEKLER 

1azı't11aıı kıt'acarının Holanda hu -

k 
a hudurtunda Gronau ınınta l 

a ınd3 top!.:ıntı~ . -
ııelmekte idi. "ına d:ur haberler 

.. &:l:ıra~ _15 (A.A. )- Yugoslav 
hukümetının Yugoslav arazisin -
den ecnebi kıt'alarının geçmesine 
muv:ı!akat ettiğ ine dair ecnebi 
rcer.balardan verilen haberleri A
vala aansı tekjzip eylemektedir. 

İstanbul le · l . vazım amır i&inden: 
. E3 üp ddtcrdarında 1 N 1 . . . O mah,ncı,..,. i~:n ihzar ed·ı ,:.· u dıkım evınln çorap atölyelerintle 

ça:ı~;nak İ>lc;enlcrin n:r::rd ına dahilinde zrtl çorap makinelcriJe 
murucaatları , cın.~91 ) arda 1 No. lu dikimevi müdürlii;:iine 

İstanbul Komutanlıv K Tevhıt semeri t gı Urmayından 
m k '-- • mu abıye eşyas t , u -::l ut:Z ve nal. mıh sat 1• eı ezgahlarında dokunmuş pa-
lerıvle bırlıt<•e her l!Un F:d~~~al!ır. Bu .ı,le u~nsanların nümune
mıır.u:aa.l.ırL c3a5• tanbuıl komulıanlıl(l lı!>..ızın..ına 

ınerı:.ektedir. ---<ooo-

Zelzele 
Mıntakasında 

( 1 tncl sahlteden devam) 

Vekilimiz B. Fuat Ağralının bu hu
sustaki izahatından sonra mezkür 
kanıın lıiyihasının derhal müza -
.k,eresi için bir •muvakkat encü -
m-en• teşkil olunmuştur. 
•Maarif Vekaleti de; Erzincanlı 

:(elfıketzede talebelerin muhtelif 
mekteplere yerleştirilmeleri faa -
liycti.ne baslamıstır. 

İRTİBAT TEMİN EDİLDİ 
Büyük felaketten sonra karlı 

ve müthiş soğuk hava!.ıırın yard1m, 
yapılmasını ı:üçlestirdii!i Şebinka
rahisar ve Ordu köyle:ile de tam 
irt:b:ıt temin olunmustur. 

Dün 75 at sırtına yüklenen mu!ı
telif erza.k ve malzOO>e Gölköy ka
zasının en cok hz5'r ve zayiata uğ
rayan Aybastı nahi~esine varmış
tır. 

Şch"iınizden giden vardım ekip
lerinden B. Hamdinin reisliğindeki 
heyet de Sebinkarahisa.r merkezin
de hastane teskiliıtını ikmal etmiş 
ve kövle.ıe ııitmistir. 

Avnca Sıv3s Kızılavı da dün 
21 mekkare i'e Su sehri ve Kovul
hi•ara rruht<'lif rşva gönd"1"mistir. 

Nisantasınd3ki Amerikan hasta
nesi sertabibi doktor Siperi ile ar
kadaslarının bulunduğu sıhhiye 
ekipi de dün Sıvastan Su sehrine 
hJrekct elıınistir. Yer sansıntıları
nın bazı verie: de hala d~vam et
tii'.!i ar..la.o.ılmakttdır. Ezcümle dün 
de Amasva ve Su şehrinde hafif 
sarsıntılar olmustur. 

YARDii\I FAALİYETİ 
$chrtınizde ve diğer tekmil yer

lerde vardım çıılışmalarına devam 
edilmektedir. 

İstikrazla Y e~i 
S!lah Alınacak 

(1 iDt.1 aahlfrden devam) 

Jüri heye:i modelim tetkik e
d'p b:rinci, ikincfükkri tayin et
tikten sonra müsabaka komiseri 
top.lantıva gelmiş olan modelcileri 
ve öğre~men okulları son sın f ta
ebelEri d'ğer zevatı Türk Hava 
Kurumu Başkanı namına selamla
mıs ve rr.üss·bakanın ge~ikme se
kbini izah ederek dalıa geç tnr:h
lcre b:.rakllması rnecburiyct.ni i
zah e:m. ·.modelcileri b •' ıı mem
leketlerde olduğu gibi tcskil1ı.tlan
mıya te;vik eder :. Hava Kurumu 
ba~kanın n bu mailatla elden ge
len yaTqım!n vapılmısı için em;r
ler vert:H!'.ni söylerriş ve yapılan 
ha<ulıktar hakkında ma!Uınat 
vcrnd.~t~r. 

Bıından sonra jüri kararlan o
kunnı ak birinci ve ikincilere mü
kafatkn dal! tılmı~tır. 

Mükafatları da.ıt,tırkeıı müsaba
ka komiseri gerçlere ·Türk Hava 
Kurumunun kcndJcrin:n şahsın
da bu_ rr.emleke in en noümtaz tay
yarccı ve ta)·yare rr."" :?r.dis!erini 
ıtörmek di'.eğini. tebarüz ettire -
rek rr.uvnffıık!yetler lem<nni ey
lemekte idi. 

Muvdfak:yct r,ö;tettn gençle -
rim'ı pc!< çok alkışkrm!•lardır. 

Türk Ha,·a Kurumu dünkü top
lant1da mükafat ve hediye olar. k 
dört -yliz havacılığa ait k.tap, viız 
seksen modellik malzeme dağıt -
m·s!ır. 
Öıoümüzdeki.nisan ayı ic:nde ts

tnr:bul, Adana, tzm:r ve Bursada 
ınadel tavvrre rrüsabnkalan ya -
pılacak ve bu rrü ·abak:ılenn ııa
lirıleri 19 Mayıs Genelik Ba~-ra -
rr.ında Ank2rada terti1> edilecek 
milsabakaya i~tirak edcockfordir. -
Tabiat bilgisi kursları Ö"rendicime göre, Numan Me -

nem'!!ncioi!lunun seyahati çok iyi 
nc!icder verıni;•ir. Y.ouılan an - Carsamba ııünü Fındıklı 13 üncü 
lasınalacın hulıis:ısı sudur: ilk nl<!kteplerle İstanbul 19 uncu 

1 - Yirmi beş milyon sterling ve Beyazıt 5 inci ilk olrulla:da i:k 
liralık tcslihat kredisi. m:·ktep muallimleri irin ctabi:ıt 

2 - On be,; milyon st.!rlinr! lira- bilırisi kursl-arı• acıl3caktır. 
tık istikraz mukabili altının bükü- 40 gün devam edecek olan bu 
metimi'~ tevdii. kurslarda muallimlerin ctabht 

3 - Üc bucuk milvoıı sterlini! bilgisi• malümatLarı •akvive edi
liralık tic~ri mal,iyetteki is!ik:-az lr. ·rk ve avrıca icabed'n ders va
mukavdeleri \"C bun!3rın zevil!cri. sıtalan da ihzar o:unacaktır. 

Ne!ice i\ib::rile 45 mıl\'oıı İngiliz---------------

lirank bir kredı temin edilınis ol- ~illi; •1::· ,•r.J·· ŞEHİR 
maktadır. Yirmi be• mi:ycn lh·alık \\ ,, ınak!a krrdisinin f~izi vü1.-!e : \I~ ' '\ b . , TIY A TRQSU 
dört. difıerlerinin vüzde üctür. İs- iı!, .ıl, .!'

11 
, 

tikraz crvisleri ma1 i'.e ve müJıim 1 tl:tıı~:ın!eı · 'fep<."başında 
mlktaı·da tütün ile öd~nece!<lir. 

Bt!r.<lan ba<! a İn!!i!iz \"e Fran -
~ı?:: hükiııı-ı{'tJeri senede on milvon 
lirayı m!ıtecaviz mıktarda üzüm, 
İncir. !ıııdık slmai!ı taahhüt etmiş
Je?dir. 1kıJ müuavaatı de hal baş
lıvacaktır. 

~~~~~~--~-

dram kısrn.nda 
Bu akşam saa 20,30 da 
(Bay~t Bir Hiiyaılır) 

İSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDİ KJS~II 

Bu akşam saa! 20,30 da 

Macaristan , ampivoou olan m.ş
hur Hun~erva takımının üç maç 
y.ıpmak uzere vakı.nda 1sıanbula 
rre' -· ' 1ı ,... Jece,g-ı ve ,{ur an bayrınnıııda oy• 
nıvncağı haber veri!:n~ktedi: 

I~!~~~~~~~;~~.~et~.~ı!.l 
Münakasa gilnü talibi ~ıkınıyan 

Serv1bnrnnno::. bulunan yüz on üç 
ton benzin Scrvibıırnundan Ça _ 
nakkale iskelr.sint'" kadar pazar -
!ıkla sevkettiriıeeektir. l\'lfüıaka
sasır.a 7:7 /l/~40 CuınrrtNi gllnil 
saat on bu-ııkla başlanac&k \•e a:v· 
ni güed~ inlıı.c edilecektir. L.tckİi
lcrın belli gün \"e ~aite Fın. ıklıda 
I\.on1t t2nlık satınaln1a koın.s}·o -
nuna n1üraca:ıtı:ırL .'212. 

* Aınll>y<ı g~ruizonu bırLklcrinin 
ıen("lik ihtlyatı İ(in Ü( :.·Uz beş tou 
unun kapalı zarfla müııakas&>1 2j/ 
l/~!O Perşembe günü saat 10 da 
yapılacaktır. İ.;tcklilcr her gün 
sartııanıes:ni .istıı:ıbul Komutan
lığı snlmalm:ı komisyonunda gii· 
rebil:rler. Zarflar Am,ş3·a piyade 
alayı satınalına koınis)·onuna 111cz
kür sa:ıtteıı bir saat evvcl:nc ka
dı>r verilmiş olacaktır. !ıluha.ıımen 
bedeli yirmi '·edi bin di>rt yü• eıli 
l:radır. İlk teminat bin sekiz yüz 
~ili sekiz llra )"etmiş be kuruştur. 
Jstekliferin belli gi.in \'e saatte A
mas)·a pi)·adc ala}'ı sotınalına ko .. 
m's)onuua • l~kıif mektuplorını 
vermeleri. •7G• ... 

İhale ı:iinü talibi çıkınıyan İs
tanbul Koınutanlığınn bağlı birlik
ler ilıtiyacı iç'.n iki l üz kırk bin 
kilo kuru fasulyenin tekrar kapalı 
zarJ!a miinııko•.nsı %5/l/9-10 l'•r
şeıııbc giinü sant on b:rd·' yııpüa
caktır. Zarflar koıni~)"ona ıneı • 
klır santtcn bir saat c•;\'l·linc kR
dar verilmi~ olacaktır. Beher ki
losunun mulıaınmrn f!atı ;rirıni iki 
kuru~tur. ilk tenıinnlı ii~ bin do
kuz yüz altını' lir:ıdır. istetUlerin 
bcJU ;;ün ve •avıtc FuıJıkiıJa l{o
mutanlık satinalma kcnıi~)'·o::ıuoa 
teklif mektttı•l•ll'ıı11 veı-ınl'lcrL 

.77. 

taramıvacaı:ını anlnJı. O d , _ ha• fazma hftkim olaa (:il.el.ili ı ada-
mü!tefiklerı. (Aı.ı ,ra s:n:o>ru) sını bizzat kendi lıiikıı,ii allına a-
ve (Ka.•lamonu hiıkiimdnnt ı:-•hi _ !arak, Türk donunınasıııın boı;nz-
hnrbc g .. rl~uu~cn !· iı.IC)'i tc:ı liıne c..&n çtkn1a ını mcııt..:tınr' tı. Bun· 
ve hükiiı ı ı tNke mecbur kuıdı. dnn sonra, Ans<lolu snlı:iler.ue )a• 
(866 H. - HGl _ l.) . hın o.an ıı<lıılar ua de gec";rılecek 

Fııtıhiu donanı.nası, ilk defa 0 _ 'lurk korsanlannın tcta\iiz v; 
larak kcndisiıu!eıı beklenen fav _ talır.plnine de hitıını vuilccekti. 
dn~·.ı gö~t~rnıi~ .• Iliiti.in l\:ar:-dc;1 iz (1'"'atıh), dü~nuıularının bu nı:.·k-
s!:lhılltrının el~ get:nu: i \'C bir inı- sat \'C te~ebhu lcriı:ı.den '"'afil Uc-
parat~r.lu~'lln ela diiııya haritasın- ğıldi. Onun ı~indir ki, d~ ·mania· 
dan sılınmc!l;i gibi ıniilıim hlldi _ rmoan eV\·el da,·rnnarak 11dvla -
s~k'T de iimil olduktan sonra, bü- rın filen kendi hakimiyeti altına 
Y".k ~·r zaferle lsıanbııla avdet tc• g.mıc•i içiu ıekrar lıu- Akdcnı:ı 
m:~lı. seferıne lr.arıır verdi. 

DÖ''DÜNCÜ AK!J " 'İ7. Karadeniz :r ferind<n avdetiııi 
S.F:FERİ nıülr.akıp, Mahmut Pn n)·ı (.kap • 

, F~kat 1''atih, zufl"rlrr sıı~:ı<"~ine 
hihım VLTDıt"k i!Steuıı~ordıL Oaaun 
belli b~slı ı;a. e>u.nden bin de, 
Aktleni.ı. adcln.rının taıuamil 7.:"p

tcd.11!' i m <el ·i üzer .ıtde trbn
rüz cdiyordıı. 

:\Iaar.;.afıh , I· ati hin bu gayesi 
sadece bir fütuhat przıı una bti _ 
nat _etmiy?r~tL A.kdcııı,de 1"iırk 
1-akim.)·ctını kuvvctlcnılirmek ve 
kal'ılc~lirmek için muhtdif so _ 
hep.er de me\cut bulnnuyordn. 

Bu sebeplerden biri; •ılalcrda 
yaşıyan halkın, kcııdilcrini idare 
eden lıakirnlerıl<n. diildardan 
Pr~ııslerden şikayetleri idi. B~ 
~ükCım_~t reisleri, halka kıı.r~ı da
ıma zaumane mu::ıuıeledc huJnnu· 
yorlar_ Hatta, ihtiraslarıoı venc
rtıiyerck aH !eri <'fro'dına ·karşı 
kanlı cinayetler irtikAhmdnn bile 
rr' ,~,·or];.tTdı. 

1\-.... •"' ili ocla'\ının dükusı olan 
(Nikola G•trlosye) biraderi (Do
mcnik) l iildürmü~, onun yerine 

anı dcrya)' lık maı<aını:ı<la ipka 
c t'rck Gnnrıoınanın hırl.at daha 
kuv\•etlenm sı •Çiıı emirler \"erdi. 

tanbul \"C Gdıbol ı terııan<:•L
ri.,de, ~·eniden bır [ıı:ıliyc başla
dı. (t'atıh) n wa »r nları( Ef· 
la:· sefere ile ıııe!'~UJ cılttrKcn~ do .. 
nann1anın da hulun ıınk.s .. nları ta· 
maınlandı. 

DEVREDİLECEK iHT!ItA BERATI 
•K :ıpLkt~ ıJ l tır 1r t;}t s ı 

retile oksıtlı iı zk ın trk n ame
liye • hakk. ~l n
mış olan 25 •uba IJ w. h Ye 
2132 No. lu ih ira berat.nın ihti
va ctti~i hu' ·ık bıı kcrrc başka· 
sına devrr ve ·~. ut ic;ıdı Türkİ\ e
de mevki fıile kovm k kin icara 
d2hi veri'cbilcce 1'1 tek if l'tl lı 1Pk .. 
tc olmakla bu hu,,use f zln m liı
mat edinn.ck istit•cnl ,-;n Gala -
tada, Aslan Han ' ine kat 1 - 3 
numaralara mün:ccat eylemeleri 
ilan olunur. -------------

1 Dıaniz Levaz1n\ Sahnalma Komisy:;;-nu i:an~:; 
Ma.mara Üssü Bahri K. Satın:ılma 

Komisyonundan 
Kok Kömürü ilanı 

C nsi l.Ll.t.ın Bdıor tonun Tutan 
ıanır.i 11 f.au 

Lir., Lira 

Karabük kok könıiiril 244 toa 31 7564 
Münakasa günu tal:bi (ıkmıyan l- .n:oın~tıuılık kara birliklerin:n ihtiyacı ıçın yukanda miktan 

üç binek, ~·.rmi yedi nakliye im- yaz harabuk '.kok kömürii kapalı zarf usulile e~iltmeye konulmıış-
şumu, iki nıckk3l'c ki cem'an otuı. tUI'~ iki bruı hayvan açık eksiltme ile 2- Eksiltmesi ~2/ So.nkfınn(9i0 Paznrll'Si günü saat ıs de izmitt• 

* 
satıu alınacaktır. Münuk.snsıııa Tersane kapısındPkı kom!syon bınasında ynpıiacaktır. 
24/1/!110 Çarşamba günü saat on· 3- Mu~akkat teminatı .567 lira 30 kuru~tur. Şartıııımesl bcdclsis 
da b:.~lanecak ve ayni günde iha- olarak konıısyond•n alınabılir. 
k"i ~ apılaeaktır. Hayvanlarını sat- 4- _Eksi~tmı;ye l~liruk !'dec~k isteklilerin bu işle al&kadu olduk
mak i,,ı;ycnlor;n beıli giin ,..., sa· fannı . go,t~rı~ tıcaret vesıkalarını ve üçüncil maddede yazılı ilk temi
atto hPy»anları ile beraber t'w - nat.lnrıle. bı<lihte 2490 sayılı kanunun tarifalı veçhile tanzim edecek
dıklıda Komulaııhk salınalma to- ::1 ~~~dlif mk.oekt.uplarmı muıtyyen gün ve saatten tam bir saat evve-
ın.syoııuna ;ıeluıelcri. •M7• e .... ar m1"yon bD. kanlığına vermeleri. (lll) 

• • Komisyonumuzda me.-cut şnrt- . 1-;- Tabınin ~ilen bedeli. (5ı90) linı olan (23.600 ı metre Amrrikan 
namc:,ine göı·e Komutanlığa bağlı bezının, 16/2. Kinım/94U tarıhıne raslıyan Sah günü saat ıı de pazar
depolara muktezi hava ölçme a- lık cksiltmfsİ yapılacaktır. 
Jetleri olon yiiz yirmi yedi adet 2- Dk teminatı (39G) lira (75) lrurıq olup ııartnanıesi her gün 
baı:ometre, yüz otuz sekiz adel komisyondan parasız ol>ruk alınabilir. 
termometre, elli bir adet hiğromct· ı 3- istek!il~rin 2~90 sayılı kanunda yazılı vesail<lerile birlikte 
re. dört adet harut termometresi belli giin ve ııaatte Kasımpaş~da bulunan komisyona müıııfaatları. 
pazarlıkla salın •lınacaklır. Miina- (237) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI (Stizüıı h..ııııı,ı) 
•Bilhassa lnkomot:flere mahsus ---------------! 

ant. tunz• ha"!mıdnki ;cat Hn a- ıa Col'ıık Hf'kiınl -
!ınmıs ohn ıı sonl<"'nun 1933 ta- )r. Ahmed Akkovun~ıll 
rih ve 2460 No. ihtira beratının l 
'htiva etlii'i hukuk bu kerrc b:ış- Taksi::ı - Talımhane Palas No~ 4 
kasına devir ve vahut ic-ııd: Tür- Paz..ıda:ı rnaada her gun saat 
kiyede mevkii fiile kovmak için 15 don soııı3. Tel: 40127 
icara dahi verilel>"lecciH teklif e- 1 

k?.sasıııa 27~1/940 Cıımcrtesi gü - • • • 
n~ s~al on. bırdc. başlanacak ve ~Y· Marmara Üssü Bahri ve ~alıadetııanıe vrya "'•diknaıne, 

D- Sıhhat ra~oru nı gu:tde ıhalesı yapılacaktır. L; -tekliıcrin belli gün ve saatte l'ın- Kocaeli l\lst. l\lv. Komu• 
dıklı<la Komutanlık satınnlma ko- tıın:ığındıın ı 
mbyonuna gelmeleri. •374• 1- l\tuhtclif birliklerde istib - ı 

• dam edinnek U:ıere muktedir elek-
l{onıisyonnmuzd a mrvC'ut fenni trik makiııi!tti alıı;.acal;tır. 

şartname ve imal krokisi bulunan z- Taliplere 3661 sayılı aı.kerl 

E- İse talip olduğuna dıılr ._. 
ti da. 

F:- Evvclre çalıştığı yerltrdcn 
aldıııı bonservi•lerin vsıllan ,.e
~-~ tasdikli ~uretlerinl gı·tirm teri 
ılıın olunur. •2.l7• 

dilnıekte olmakla bu hususa ! ı- ~~DİLECEK İHTİRA B~RATI 
b malillnat edinmek istivenerin 
Galatada Aslan Han 5 ınci ka l 1-3 

1 

rr.ırr.arnlara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. -
.,, o ... IHSAN SAMI..-
1 GONCKOJ\ A 1..-1 
IJ~lsoğukluğu ve ihtilatlarına icar
" pek tesirli ve tazf' aşıdır. Divan· 
"11U Sultanmahrnud türbesi 

No. 113 

.n;na iskeletlerınde madeni ka
fes isleri e ve bunlara ait ısla -
haL hakkındaki ihtira iç'n alın _ 
mıs olan 3 sonkanun 1928 tarih 
.:e 1908 No. lu ihtira beratının ih
!iva etti~i hukuk bu kcrre başka
sına drv'r vevahut icadı Türkive
de mcvk i fiile k 0

' mnk icin icara 
dahi verikbilcce"i teklif edilmek
te olmakla bu hususta fazla ma -
Jı'.ı.rat edinmek istivenlcrin Ga -
!atada. Aslan Han 5 inci kot J - 3 
rnmoral•~~ müracaat eylcmele.rı 
UM olunur. 

IComutanlıita bai!lı ölçme alayına bnrem kanunu mucibince, imti -
bir adet elektrik lambalı ısık sant- handa kazandıkları dcrttelere gö
r.ılı paznlıkla yaptırılacaktır. llfii- re yiiksek ücret verilecektir. 
n~kasasma 27 /l/!140 Cumartesi gii- 3- İmtihan fabrikada mütehes
oli saat onda ha bn•c•k vr avni günde ihalfsi )·apılacaktır. İ<tek - sıs bir heyet huzurunda elektrik 
lilerin belli giin ve '3atle Fındık- makinistliğine dair hususaltan 

yapılacaktır. 
lıda Komutrnlık satıruılmo kıımis-yonuna ııclme!cri. •

375
• 4- Taliplerin aşağıdaki vesi _ 

kalarla !ıirlikte hmitıc Ü• libahri 

HALK OPERETı 
Bu akşam 9 da 

Bugün ıratıne 16 da 
( iRi.' TEYZE) 

Pek yakında (Kediye peynir) 

komutanlığına müracaat etmeleri 
lazımdır. 

A- Niifı" hü.-iyel clizdanı ve
ya tasdikli bir örnejtl. 
8- Mahalli eııınivet müdürlü

ğünce tasd;l;.li hüsnühal kiığıdı. 
C- Tah5il derecesini ı:ustcrir 

... 
1- Tahınin edilen bedeli c2.5.028> 

lira olan •20.000. kilo •ade3 ağını!l 
lG/2, Kanun/9·10 t•rihine ra•lıya11 
Salı günü saat 11 do 11azarlık ek
ıiltmcsi yapılacaktır. 

2- İik teminatı 1877 lira 10 ku
nış olup •125• kurıış bt"del mııka
bil'nde h~.ı &ün koıııisyondan 11lı· 
nabilir. 

3- İ teklilmn 21!10 sa~·ılı ka
nunda vozılı vesikalarilc birlikte 
belli gün ,.e saatte Ka ımp aJa 
bulunan lonıis) ona miiracnatl; rı. 

·'ll5• 



• 

Baş, Diş, 

Nezle, GripJ 
Romatizma, 

Soğuk algınlığı 
~. 

ve bütün 
ağrılarınızı der
hal keser, lüzu
munda günde 3 
kaşe alınabilir. 

l.tanbuJ Levazım Amirliğinden verilen 
Askeri Kıtaatı il;il!ları - Haricil :iL.o 

1 

...... İ-.st __ a __ n __ h, __ uı ___ B_e_Ie_d ..... iy __ e_s_i ... i ..... ıa __ n __ ı __ ar=ı~ 
Aşağ~da yazılı malzem~. ve inşa at pazarlık!!' eksiltıncy~ ~onmuştur. l.k 

thal""ı bwılarında yazılı gun ve sa atlerd.ı Edirnude .Muıırı)Ct d.Lte- . 
aindekl ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tz!ipleriu knnuni vesika- lemınal 
larile komisyona ıı;elınelcri. •1115• •387 > 1,2:> 

Tanmin 
badeli 
18,00 Aksaray yanızın yerinde 54 üncü adada 7,117 metre mu

rabbaı arsa satışı. Cuı>i Tutan Teminatı ıua:e ıuuii Saatı 
Lira Lıra ı22.50 300,00 Hocapaşa Tramvay caddesi Mehmetpaşa sebilinin ve 

1 
odalarının kirast-iki tav la inşası 7048,(S 1058 

10 kaiem muhalı;ıre mal- '97l 1047 
25/1/940 
7/2/U40 

1$ 
u 5,4-0 72,00 Arnavutköy Lütfive mahallesi Elçi sokak 61/32 mı-

1 

maralı evin kirası. 
İlk teminat mı.kı.arları i.!e tahmin bedelleri yukarıda vazıh emlak . _., * . . .ayn avrı arttırmaya konul.mtıştur. ihale 24/1/940 tarihlı çarşamba l(li-

500 8.de.t gemıcl. f~~erl ile 18 b lem ~us!kl Uctlerl ~/1/940 Pcr • n\i saı>t 14 de daimi encümende yapıkx:aktır. Şartnameler zabıt ve 
~be gunu ve aynı gund~ 9 k~lem m~sıkı a.letının tmııırı a~ele ııaz.ar- muamelat müdürlüğü kaleminde ııö~bilir. TaJirılerin ilk teminat 
!ıkla satın .alınacaktır. Taliplerın m ezkür taı;lııc Çanakkal '«c m~s~ah- makbuz '"'Ya mektuplaıile ihale ııünü muayyen saatte daimi encümen-
lı.cm mevkı satuıalırıa koDllSyonuna gclmelerı. •1116• c:ıs8• ı de bulwuna.la.rı. (!85) 

.... • ~..-::.::::.:=::::=~:.--ı..:~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Son fırtına d3layısile Tuzla c:ı rnizonunda vulma gelen hasarc.!, ----------·.-------------=-
krşilnamesine göre yaptırılacaktır. Jbalcsi 17/1/940 Çar0am~a günü sa- A O EM 1 •. KT .• Q AR 
at IS de İzmitte Tümen •~tmalına komisyonunda y:>pılacnklır. Tahmm 
bedeli 410 lira ilk teminatı 31 liradır. istekıileriu belli ı:ün ve •aatte ko· 
misyonda bulunmaları. •1117• •&l!h j 

*·* Aşai:tda ya:zılı mevat bizalannda yuılı ş~killcrde ve gün ve saatlerde l 
18tın alınacaktır. Taliplerin kanuni vesaik ve teminaılarilc pazarlık için 1 

-

GRİP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, soC 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TES"<IN EDER· 

BU CAZİP 
D E G i Ş i K L i H1 

Baran 
o. Bramaııe·ın 

YAlhlZ 
7 60NOE 

iki totogralı !'.\! 

'b' qarı,\tı Bu inanı\:nıı~aca"- 91 ı 
fakat \ 

B\ZZ~l tEC'i\ÜBE f.\)\i\ ! 

a TÜRKiYE 
Şeker Fabrikala 

Anonim Şirketi 
lstanbul Bürosundan : 

Zonguldaktan veya açık ağızlndan Derinceye l\Iaden 
naklettirileceğinden vapur ıah : plerinin şeraiti öğrenııı 

nihayet 17 Sonkanun 194.0 çarşamba gününe kadar Balı 
Taş H•ndaki büromuza müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanı 
isletme u. idaresi ilin la rı 

Muhammen bedei:Jerile muvakkat teminatları aşajtıda 1 
ı lem elbise ve palto kumaş ve harçları 29/1/1940 J)a2!3rtesl ;J 

15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
caktır. 

• Bu i:;e J6rmek istiyen lerin hiz<ılarında yazılı muvakkat~ 
kanunun tay!n ettiği vesik.ı>l<ırı Vt· tekliflerini ayni ı:(ün 
kadar komisyon teisliltine vermekri lazımdır. ıJ 

$artnomeler parasız ol.arak Ankarada Malzeme daires1

61 dan>aşad.a teseılüm ve sevk &elliltinden dağıtılacaktır. (31 
M"tro M .ıammeu 

b ·J lı 
L. K. 

Ancak bir hafta zarfında, bin - 15000 Lacivert serj 
!erce kadın burusuk:uklarından 9000 > şav ak 
kurtuldular ve biı kac sene ııenç - 5000 Siyalı şayak 257350 00 
IE:.tilcr. Cildinizi kendi tabii ".e 7600 Gd şavak 
kıvmetli ,ı:ençlik unsuru ol<Jn cBI- 7000 Siyah kastor 
OCEL cevherile canlandırınız. ı 34000 Caket ve palto astan . 

Cildiniz hcııoen tazeleyip Re!'ç~ 23000 Y<'lek ve kru asta~ı (Kazalin) 
Jesecektir. •BIOCEL• Vivaırn Ünı- 14000 Elbı..<e ve palt<ı telası 7000 00 

vcrsitcsi prof~sörü Dr. STEJS - ı llo JJ. 
KAL"in kesfic!ir ki, hnlıhazırda Muhammen bedeli 850 lira olan 17000 tabaka renkli Jı$ 
cıl<I unsuru olan pembe renkteki 29/1/1940 pazartesi günü saat (il) on b rde Haydaroasada 
Tok:;.lon kreminin terkibinde mev-

1 sı dahilindckı komısyon tarafından BCJk eksiltme usulile .a 
caktır. ._.ı 

Bu işe !!innek istivenlerin 63 lira 75 kurushık muval<P' 
VE kanunun tavın ettijii vesaikle birlikte ehi ltıne güniı 
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu is~ ait şartnameler kom syondsn parasız olaııak 
dır. (326) 

teklif mektuplarını Edirnede l\1üşi,.iyet daiesinde satınal:na konıisyo· T ablollerl her eczıınede bulunur 

cuttur. He:· ak= yat.ımı'ldan ev
vel tatbik ediniz. Siz uvurken cil
dinizi besler ve J'(cncleştirir. Gün· 
güzler icin de yai'sız beyaz renk
Jeki Tokalon krPmini kullanınız. 
Birkac ırün zarfında. siv&h ben -
leri erilir ve acık mes1meleri sık
Lastrrır. En sert ve en esmer bir 
cildi yumuşatıp beyazlattırır. lnhisaı lar u. üdürlüği.i .d~ ayni saatte kapalı zarflar için ihale saatinden bir •aat evvelin< kadar ı 

11una vermeleri. (1114) (386) P""'• kutu1111 12SS) C.lota, l.wıbuı Ci ·•i Mikt"rı Sa•tl 
Ciısi iuale fekli M.•t.uı Tutarı Teıııiıab ihlle~ürü>esaa!• ··--- 1 S 1. . A k i ı Metil alkol 1750 Kıı. 15.30 

ton !========================== e 1mıyte S er Asit sülfürü 12500 • 16 
Toz f'lkeı- K. zarf 30 8,ZSO 621 S/Z/9tU 

1
1! •o safı her eün komisyondan alına. ı lira kat'i teminatı 6375 liradır. Pa- ı SatJne.ma Kom İS• ıı 1- Sartnameleri mucibince yukarıda yazılı 2 kalem ecıs f 

Zeylinyağ • 15 8,700 653 7 • • ..,.. bilir. İsteklilerin kat'i teminat ve ı zarlığı 19/1/910 Cuma günü saat satın alınacaktır. 
K. Fasulye • 67 ıı,730 955 • • • 15 kanuni belgelcrile muayyen gün 10 da Ankarada 111. r.ı. v. bava yonu iiinia l'J , lI - Pazarlık 26/1/940 cuma ııünü Kabııtaşta levazım ve 
Pavyon tamiri A(ık eksiltme • ve saatte komisyonda bulunmaları. satı.nalına komisyonunda yapıla • , fil besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Beli inşası • • 9,024,02 677 2 • • 10 •lll2• •362• caktır. Şartname ve evsşfı 213 ku- Selimiye Tümen birlil<lerile III - Sari.nameler her l(Ün sözü ııeçen ŞU.beden parasız * * 1 * ru"' komisyondan alınır. isteklile- Baydlll"Jla a süel ha5tanesi i~·:iyacı ceJ(i. gibi ASit sülfürü tüpleri de idare tarafın<lan verilecektir 

AMğıda yazılı arpalar kapalı zarfla 5/2/t:o l'u,arle'i giiııii hizala- Beher metresine tahmin edilen rin muayyen vakitte vesikalarile idn e\'saf ve s~r;ıili dabiLn•~e alı- IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ~ün ve saatl 
n11da yu.ılı aaatierde Süloğlunda askeri satınalma komisy.ınu:ıda ilıa- fi.atı 62,5 kuruş olan tek en 100,000 komisyona gelmeleri. n°aeak olan 11:oııo kiio kuru soi!'•n ııüvenme parala 'le birlikte mezkUr kom_isy~na- gelmeleri. 
leleri yapılacaktır. Evsa{ ve şartnameleri komisyonda görüliir. İstekli- metre, çift en 50,000 metre arka •1106> •320• 2/ICıinunu•ani/940 tarihinde ya-
lerin yaı.ılı saatlerden en geç bir saal e\·v~1iııe kadar kanwıi vesikala- çantalık ara bezi pazarlıltlemü • 'f. pılan açık ek.•illmesinde taJ;bi çık- Nafia Vekaletinden: ırile birlikte teklif mektuplar1tl1 komisyona vermeleri. · 1091" •24G• nakDSl\ya konmıı.•tur. İhalesi 17/ hd adet zımba bina•ilc etrafının madıfp:ıdan 16/Kamı.nusani/940 

"!calim yeri luo "iut•rı 'l<mıııal.. t.. ... e adJ 1/940 Ca~mba günü saat 11 de- parmaklıkla temdidi işi kapalı S"lı günü saat 14 de pazarlıkla Erzu..'um ile kilometre 18 + 500 civarında bulunan UzUll 

Yaicılar 
Hacı Daaifment 
Süloğlu 
Hasköy 

zoo 
200 
lGO 
350 

Ura L'ra dir. Kat'i teminatı 8750 liradır. zprfla eksiltmiye konmuş istekli ihalesi yapılacaktır. Tahmin be- arası cıemı.ryol ın:,aaLı ve ray ferşiyatı işi taıip çıkmadııtındııJI 
15,900 1193 10 Evsal ve şartnamesi 315 kuruşa çıkmadığından birinci pazarhitı deli 707 lira 20 kuruştur. İık temi- kaı:ıalı zarf usulile eksiltmeye konuhnu.,tur. ~'~ 
15,900 1193 11 komisyondan alınır. İsteklilerin 4/1/940 ikinci pazarlıb 11/1/940 nat 53 lira 4 kuruştur. İsteklilerin 1 _ Eksiltme 26/1/940 tarihine te.;adüf eden cuma gu,.-
12,480 13S 15 kanunun emrettiği belgelerile iha- üçüncü pu.arlığı 18/1/940 diirdün- belli gün ve saatte ilk teminat pa- beşf.e Vekiletimiz Demir yolları inşaat dairesindeki arttu'lll"' 
25,900 l!M3 lG le saatinden evvel AnkarRda M. cü pazarlığı 25/1/940 peTşembc r:ıları ve kanuni vesilmlarile bir - ve ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 

• • M. Vekaleti ııatınalına komisyo ~ cünleri saat 11 de Eskişehir kor likte Selimiyedeki Tümen satına!- 2 ___ Du inşaat ve ameliyatın muhammen bedeli iki ııuJY"' 
A$8ğıda yMılı y!yeeelı ve yem maddeleri kapalı zarfla 6/2/9411 Salı nunda bulunmaları. (llll. J (361) !11'tınalma konıisy!lnunda yapıla- ma komisyonuna gelmeleri. (219) elli bin lil'adır. ,U•6 Süloğlunda askeri satı.nalma komisyonunda ihal .. leri yapılacaktır. * caktır. Şartnamesi F.skişehir, An- 1------------- 3 _· Muvakkat teminatı c84.250• liradır. 

Evııaf ve sartlan komisyonda ıörülür.İsteklilerin kanuni vesikalarile Altı adet küçük bina kapalı kara, İstanbul levazım amirlikleri DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI: 4 - Mukavele projesi, eksiltme sartnamesi, bayındıl"lık isi 
•irlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir sııat evveline kadar tarfla eksiltme.re konulmuştur. satınahoo komisyonl~rında görü- Tayyareler ve balonlar· için si- i şartnamesi , tak·~ometre plan ve ıxrofili, fenni şartname, 91 .il· 
lıomisyona vermeleri. ol092• •247> Ke.,if b~deli 29.004 lira 60 kuruş- lür. Kesif bedeli 21,319 l'.ra 15 ku- lfıh yeri.estirme veri• hakkındaki ! malzeme tipi. telgraf hattı şartnamesi. forşiyat talimatnameS'o 

Cınai }..lktarı Tutan Teminab ihale ıaali tıır. İ·k teminatı 2t2l liradır. Ek- ruş ilk teminatı 15~11 lira 94 kıı - ihtira icin alınmıs olan 7 ilki<',µ n i kıyasi fi,· at cetveli, çimento normundan mürek.l;.~p biı' takım ed/ 
kııo Lirı Lirn siltınt•si 27/1/94.0 <:umaı-te.•i günü ruştur. İstekliler kamında yazılı 1936 tar!h :e 2~67_~· lıı ihtira ıx~ J evr~l. eili lira bedelle demir yollar ınşa~t daıresı.nden t 

hpanak 
Liihana 
Prasa 

18,70( 1,671 12G 9,30 saat 11 de Ankarada M:. l\f. V. sa- ve.aikle V<' teminat makimdnile 1 ratının ihtıva e,tıı<. hukuk bu ker- nabılir. 
38,556 1,927 145 9,~0 tmaln1a komi.. ·o,.uııda 'apıla - mczkilr günlel'dP komisl·onda ba- re basi'asına devir veyahut icadı j 5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler reierans ve diğer 
41,852 2,930 220 ,,30 caktır. K~•if evrıkı 14q kunısa \.u- zır bııla~ır~lan •l0i2• l081h Türki~ede mevkii, fiile koym~k I b~r i~\idaya baııı:'-arak .eksiltı:ne. ~nü?.den en az sekiz. gün ~-.1 

misyondan alımr. İ•teklilerin ka- 'f- iciıı ic~ra clahı v~. Lebık-cdti te,.- 1 ka1dımızr. v<.!I'm<>r. 81Jretile bu ış ıçın thııyct vesikası istiy~i 

Kura fasuly 
Yulaf . 
Sade yatı 
Pirinç 

42,300 
350,000 
26,000 
c:ı.ooo 

C,528 
9,729 

Z7,825 
33,800 
23,310 

491 uunuo 2 ve 3 cü nuddclerinde ya- Hepsine trhmin rdilen fiah 37,500 lif edilm"kte olm&kla bu hususa 

1 

vesikayı münakaı;a .komisyonuna vereceklerdir. Eksiltme tar 
730 IL10 zıh vesikalarile biriikte teminat lira olan 500,000 adet kl!m torbası fazla ma!ümat ecliıımek ;stiyen • aka! sekiz ııiiıı evvel yapılmamış müracaatlar nazarı dik..":ate 

2087 U,30 ve teklif mekluplurmı muayyen pazarlıkla satın alınucaktır. Pazar- terin Galatada Aslan Han 5 inci 6 - Eksiltme.v" ııirecekler 2490 numaralı arttırma, 
2535 15,3J ııaattcn bir soat rvveline kadar lığı 18/1/~1Q P:·rcmhe günü baat kat 1 _ 3 nuıınwalara müracaat ey· ' ihale kanunu IIlUcibinr"' ibrazına mecbur oldukları evrak 1' 

* * 
1149 16.311 koml.svona venndai. .J.4 d<.'<lir. Knt'i knıinalı 5~25 lira- lemeler; i15n olunur. laTını ve besinci maddede izah olunan ehliyet vesikalarilc 

(1082) (203) dır. Nümunesi komisyonda görii- teminatllirını ve fivat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflr..1 
80,000 metre çamll'Şl'l"l.ık be:ı pa- ğı 19/1/940 Cuma günü saat 11 ile 

arlıkta satın alı.nacaktır. l\1u • Anbrada !f. M. Vekaleti Bava 
•ammıın bedeli 19,200 lira olup satınalma komisyonnndn yapıla -
kafi teminat %880 liradır. Pazarlı- caktır. Numune, şartname ve ev-

.[\~. 200 Yazan: lif. SAl\U KAP.AYEL 

''Biz Şövalyeyiz, Papaya merbutuz, Şövalyeler 
kimseye vergi vermez, hatta Papaya bile ... ,. 
Rado. >;iivalyeleri evvelce Ana

dolu ile serbest surette alı~vcriş 
ediyorlardı. Lakin Fatih devlet 
idaresini tanzim ettikten sonra; 
t<>•abcleriıı serb<'stisine de halel 
geldi. 

Çünkü; Padisah şövalydcrin 
aerbt-st ticaret talebine şu suretle 
cevap vcrmisti: 

- B"r . ene D<: ·Jeti ali) eye mu
kannen bir vergi vcrmeHsiniz?. 

Rado• şövalyel~rinin elçisi Pa
di~ahtan bu cevabı alınca 'u yolda 
mukabelede bulundu: 

- Vergi meselesi tnlimat ve me
aaniyetim haricindedir. dedi. 

Fatih; Vczirinzamı ile • : • 

mıinasip bir mukabelede hıılundıı: 
- Ne vakit mrmlekelinj7.e dö -

neceksiniz?. 
- Belli df'ğil!. 
- Pa~i~abnnız bir aıı evvel 

memleketinize dönüp vergi me
selesini halletmenizi antı etmek
tedir. 

- Bir \iakli münasiple gideriz. 
- Giderken yanınıza bir Türk 

elçisi terlik ecieceğiz, derhal ce
vap vcrirsinis. 

Deyince; elçi ne diyeceğini şa -
şmıuştı. Çünkü Rados şövalyele
rinin elçisi vakit kazanmak isti -
yordu. 

Halbuki; Fatih, elçinin yaıuııa 

,,._ !iir. 'l'aliplerin muayyen vakitte Sahibi ve neşrı:~aı: idari' ede11 ınczkür 2·190 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin U''.'. 
50,000 metre hava :renıri yazlık 

elbiselil. kumaş pazarlıkla alına
~•ktır •• Iulıanımeıı bedeli 42,500 

bir Türk memur terfik edere!.. h 
men ~eınıckeline avdet etı11csin\ 
ve dcrhnl cevap \.'f"rmeı;ini dili • 
yordu. 

Eh·iı 'l'iirk P:ıdiş•hmın bu pra 
tik ve U)'ni zamanda hftkimane o
lan talebi karsısınıla . hir an evvel 
Radosa ııiımı•ktcu br~ka çare bu
lıuna, ı. Yanında dR bir Türk mu
rahhası bulunuyordu. 

Radföa varan Türk elçisi Pudi
şahın taleplerini Rado• söv,.Jyele
rinin h~kinıinc aıılatlı. 

Şö\'al e meclisi şu kararı verdi: 
- HL•, :)Öv"l)c)İZ .. P~pnyıı mer

butu •.. Siivnlyel<'r hiç kim•eye ver
gi v<rmeı .. Ifatta Papap bile .• 
Şö\·al ·cJ<"r iciu hH'·ıimı.larlarına 
bjle \ '.._rgi vernıc~· mcn1nuduY. Ver
~i yeri.ıe het' ... ·ııe 1\td:ş~ha a.r.ıı ı 
tazin1nt i(,·İn hiı- 1i>cfir gi!• derir, 
sefir vasıtosile ı!c bsıı kı ·metli 
hediy• ler takdim cdebiliri7. 

v .. '<Övalyelcrin bu kr.rarı Türk 
mıırahlıasına i<'bliğ olundu. Bu 
cevap Fatihin cnnrnı !l;ıkrn?ştr. 
Padişah; donanma•ına akın iç:n 

emir verdi. Türk donanm~sından 
bir kı•nıı Adalar deni~inc (ıkarak 
Rado.• ilP İ•tnnk&ye asker eıknrdı. 

Şövalyeler. Tı:rk donanması sa-

Ank:•rada M. !\1. Vekaleti Satın- Baş •r.ıtharriTi ircsi.ndı> h~zırlıyarak 26/1/940 tarihinde saat dörde kadar 
alma komisyonund~ bulunmalan. f."TDI İZZET BENİCS makbuz mukabilinde demir yollar inşaat arttırma, eksıltn~~ 

<1110• ·360• • Son Tolnaf Mattaaa komisvonu başkanlığına teslim etmiş olınalan lazımdır. c2<>'' 

hillerine ynnaşmca hemen kalele
rine kapandılar. F~kat; l'iirk de
nizcileri, k~raya nsker cıkurduar .. 
Ufa';tefok m"kavemetlere karsı 
mukabelede bulundular. 

i. tanköy ve Rados adalannm bir 
çok yerlerini y•İ(ın• .. wıel", esir 
aldılar . 

Bir sene so:ıra; Hanua Bey ku
mandasında kuvvetli bir Türk do
nanma..a Akdenize cıktı, l'ttidilliye 
girdi. 

Midilli Türk donar.mıı>111a bo -
:un , i{:li. Hediyeler vcrıli. Sakız 
l\Iidilti ı.::hi Ti.irk hakimi) eline bo
yun egmedi. 

Drapt.'r naınında bir 1' rlinsı:t Fa· 
tihin t'-!vec~lihtjnii kaza.nınaga mu· 
'\.lffa ~ Qİnlıı.,.fu. S::ı ız hükiımetin· 
den bir made.ı isinden dolayı kırk 
bin alt•n alncaı\'1 vardı. Padişah, 
bu p•ranın alınıp Fraıısl7.a veril -
mt·siııi donanına kumandanına 
en~r('tınis ti. 

Snkızlı!ar, FrMnsıza olan hor( -
!arını inkar ettilf'r Vf' donanmayı 
limona sukmadılar. 

s~kızhlar; Tiirk filosu kuman
d~n1na -;tu hal~Lri yoilamışla•·dı: 

( D•vnmı Var ) 

melı\en: Gizlemivt» örtmiye çalış
tığım kirlileri t.ekrar gözlerimin 
önüne dikmekten başka neye ya
rar?. Süküne. ba51mı dinlemeye 
mümkün olduğu kadar masum ve 
temiz bir hıs ve ruh beraberliı!.i 
içinde vasamıya ihtiyacım var. 
Hayatırrun her hanl'(i bir safhasını 
hatırlıınıa:k istemiyorum. Korku - 1 
yoru. m bunl;llıvonnn. dehşet içinde! 
kalıyorum. lslivorum ki. ben yal
nız gene on sekiz vasındaki güzel, ı 
gene. temiz. bön. idealist, maddeye 
bakrruyan Emirııanlı Belkis ola • 
yım, dünyaya J?Özlerimi bütün ııü
nalılarıını ödemis, •bütün itiyat -
1.arını ter ketmiş ve yl'niden gelı ıiş 
bir insan gibi acavım!. Hiılim c:t 
hep bana bunu tavsiye edivor. 

- Hiçbir şev düsünme. Her reyi 
unut! 

Diyw. Ve .. İlave ediyor: 

- Sen fazi.Jetin çocuj\u idin. Ge-j 
oo faziletin esiri olacaksın!. Gel -
diğim zaman daima seni bu yol 
üz.erinde biraz daha ilerlf"lllış bul
malı nm... 

1 Elimden ııeldiği k&dar onun söır 
}erine. tavsiye ve nasihatlerine sa
dık k~lmak istiyorum. Zaten, ru
hum. hissivatım b<'nliğim de bu 
sad:ıkate müstenit. Fakat, muhak
kak ki bu adam ı:ıeyııamber ııibi 
bir S/=Y. Bunun kadar temiz yürek
li. içli. fazilet asıkı, hür fikirli, 
prensio sahibi ad:tm olmaz. Öyle 
ı!~rin bir hissı öyle yüksekten ba· 
kan bir ruhu var ki. Bir defa bile 
elini eliır uzatın tadokundunnadı, 
bir defa bile beni öpmedi. Ve .. Sık 
sık 11elivor: 

- Nasılsın 1. 
Diyor. kendisinde· büyük bir 

lrurtııncılıi!ın ııururunu duyuyor! 

Ve .. Eserirıı korumak· 
dii!i canı ve:mıek için 1 
lişinde çenesi voruluP 
kadar bana telkin yapıroto" 
le mc gul oluyor' &>lkl· 
sık sık gelisleri olnı3Sll ııı". 
da ııerildil!i ve ric'a~~ .ıe 
tii!i zamanlarda ~Jkı 
alır ııene çık.ar. durroad~0~ 
meden, kayıtsız ve ptı511 
zerdim!. En, cok vencrıı 
~alibiyetini duydul!'u11' 
morfin olu9or. ·ıe 

- Ah bir santiı:(rant bı 
dı!. • . il 

Diyorıım. Ric'at, 1tı"8 ~ • 
dakat lı.aınlel'eri ruhuın ·&' 
mak ve beni sasırtrual< 1

91 
ruzlannı yantıkları z$11l fJ 

- Acabıl morfin yeriJ!~ıJll' 
etsem, kendimi aladıı~ 
yiııı.?.. (D 


