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En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve ~uharriri: 
BTEM lZZET BENİCE 

Fransa'ya 
Derilen mühlet 

Almanya tehlikeyi kavra -
mııtlır. balyaya yal1hmdaa 
ziy11de 1n11Itere a&eybıoe 

harbe stinilı.liyemedi&i f<'rao
.. yı ıimdı .her turlü ibtınıali 
•erpiş ederek ı~ali altı.a.a 

a lnıak istiyor. 
az .......... _. ... 

~: ETEM iZZET BE.NICJS , 

llıtler i'raAN)'a yedi Pnlü.k 
~ir ıuuhlet vererek baz.ı takplt>rde 
... lunm111tur. B• taleplerıa ba~ıo· 
.. Frauız demiryollannlll, Alna 
te deaız üslerilllD Almaayao.u1 
lltıfadesiae terkolunmas1 ıehyor. 

l>ün de, Almanyanın ha.ıırlık -
ı...ı•a ve son düaya bid1Mlerıne 
le111as ederkea Fransanıa vaziye
tini bilhassa ipret etmı~"tlk. hal
t•aııo inciliz ıı.attri kıtrJHluadaki 
'-evkiiai tehalükle takıp etmek 
lillecbuiyetinde kalan Almanya 
tııa kısa günler irinde Fransa kar· 
ltsındak.i ~niyetini tavzih eyle -
llafırir. 

Almanya, henüz işgal altında 
lıuıublW)'aD Fransız dem..ıryulla· 
l'bıın, hava ve deaiz üsleruıın ken

ıli ehlrlne terkolunmasını isterken 
~da ltalyaya karşı yardımı u~ 
tİ)-e sürmektedir. Bizce Almanya; 
it ıh·aa yardım etmek istcmekl~n 
lihde, İngilterenin zaferi karşı· 
'ııda kendisinin maruz kaldığı 
t.tılikeyi kavrallllf1ır. Fransayı 
ltcaı altma almak isterken duba 

>'•de bu tehlıkeyi önlemek ça
'-ini derpiş eyJemektHir. 

l'raaaa müstemlekeleri ve im
h,atorlutu baJunuııdan kuvveti
~ bıuhafaza ediyor. Veyıanil or· 
,....Q Ceza.ir ve Tunustad.ır. Suri· 
>t ordusu henüz dağılmanıı~hr. 
"'•nsız donaıımuı bulun uyia • 
btıa rağmen henüz cesaretinı ve 
~ll\'vetini muhafaza ediyor. Bi.ıhin 
lilllistemJekeler de 1''ransız ımpa
tatorluiuna sadık olarak kuvvetini 
te Ülküsünü taşıyor. 
İtalyanın mağlUbiyeti, Akdeol

'iıı temizlenmesi ve seyraiselere 
'tdnıası kar11S1Dda uyanan bir 
transa anavataodaki karalarını 
"- kuvvetini ipret ettiğimiz. nok· 
lalardaki ordulan ve im.kanlan 
lle beraber tekrar İngilterenin em· 
~ ve Almanyanın aleyhine tab
ii. edebilir. 
lıagilterenin Almanyaya taarru
~ bıuhakkak ki birçok noktalarla 
._•her Jtalyadan ve Fransanın 
fitııubundan olacaktır. Almanya -
~~il en zayıf kapısı da bu ıJd uti· 
~lbettedir. 

Akdeoizde ırilk6nu iade edecek 
-. nıeşgalesi yalnız Avrupadaki 
'1.nan ıailesiıü yenmekten ıha· 
'-t kalacak olan Jngıliz taarruz 
't4u1an i~in Fransanın m&istemle
leıerindeki kuvvetlerini tahsis et
~ ıuretile İngiltercye en kısa 
'-inan zarfında liakal 3 - 4 mıl· 
>o.,_ derecesinde ınsan yardınu 
:•Pacağı aşikardır. Bu ordular 
~~nsız ve İncilb nakliye gemi· 
~ ile cenup Fransasındaki li -
"-nlara emniyet ve kolaylıkla 
~lınabifü ve cephelere aürülebi
..,ler • 

l~t~ Almanya, timdi bu tehlikeyi 
~~eınek ve Jngilterenin ıcabında 
._1•fade edebileceii mıkinları or
ı. dan kaldırmak, biitiin Fransayı 
,Rali altına almak i ti~·or. Bina· 
L -leyh, kendi nfında Fransayı 
;'iltere aleyhinde harbe aürük· 
~enıiyeo Almaoyanın yedi gıin• 
._ ".~ühletle Fr.nsadan almak is· 
ıtırı netice budur. 
t.larqal Petcn Fransasmıu bu 

~hlet zarfında Almıın:nya nasıl 
tet cevap verett.fini şimdiden tah· 
~Q. etmek müşküldür. Fakat, 
•ıısanm bütün istikbal ve Fran· 

~ık tarihi itibarile yeni bir dö· 
'-t bı noktası yaıadığı muhakkak
~ 1'1areşal Petenin yüksek va· 

»erverliği ve damarlarında bilr, 
vcamı S ınci sc.hi ede) 

1 
1 

ln~Jtere 1iuriae dfi§ürülen bir Alman tayyaresi mu ayeııe ediliyor 

9 Ingiliz avcısı ile "Hafif ak• ile 1 Tepedelen 
50 tayyare çalı,mak aaatini yolunda iki mü· 

çarpıştı sabırsızlukla him köy daha 
Arnavutluktaki petrol bekliyoruz,, zaptediJdi 
mıntakalarına da iıa- A .,_ b .. k#> t• 

b . b b 1 merıa;a u ume ı , I d 
et ıı om a ar atıldı H l'f k t . . • talyan or usu• 
Kahıre 24 {AA> - Cenubt At- a 1 a sın ayınıaı nun mlneviyatı 

navuUu«ta, Argıro Kastro iizerın- mtmnunıyetJe karııladı rok bOZUk 1 
~ 9 İngılız avcı t.ayyaresı ıle 50 Va§lllgton 24 \A.A.) - Harıcıye ~ 
düşman tayyaresi arasında bir ml.'- nazırı Kordel ttaı, dun neşttdllen Atinca 2'4 (A.A.) - Yunan 
harcbe obnuştur. 8 düşman tay • beyenatında, Lor<l .ttaııfaks'ın, In- kıt'afan, dün Tepedelme gi • 
yaresi tahrıp edılmıştır. Di~r 5 gılterenın Vaşıngton büyük elçi • den yol üzerinde iki mü.hım 
tayyarenın de düşurüldtlğii zan • lığıne tayın edıimesının Amenka koyu zaptetmişlerdir. 
noJunmaktadır. lkı İngıliz tayyare· büklimeti tarafından memnuruye:- Tepedelen ve Klısura etrajınd~ 
si u~'Sun~ dônmemıştır. Bunlardan .le kar~andığını soy.lcmıştır. Yunanlıfar yeni tepeler &§gal 

binnın pilotu paraşutlc ınerken, .Beyanatta denilıyor ki: etmıglerdir. 
düşman tayyarelerı tarafından c<Jialifa:k.s'ın kendi karl)'ft"i, bu Avlonycnm lngüiz dooon -
ır.ıtraıyôze tutuhnuştur. Pılotun tayını Amerikanın tasvıp etmesı ması tcmıjmdan bombardı • 

a.klıgı yaralardan okiuğii zanne - mahıyetındedır. Lord HaWaks ıle 1 manı, lıa.lyan mulıanplerinm 1 
d:ihnektedır. çalışmağa başlıyacağlmız saati aa- manevtyatı üzerinde miıthış 
~mrbi Arnavutluldaki H~ov bırsızlıkla t>ek1ıyoruz.. bır tem btt'akmıştır. 

petrol kuyularına da bır aJcn ya- ---·---------------
pılmıştır. Bütun bombalar hedef 
tttıhaz edılf'n nuntakıiya düşmüt

tür. Bir e1ektrıık fabrıkasına .ısabet 
olmuştur. 

Noel gecesi 
Bu gece b.ıristiyanlarm Noel 

pcesıdir. Bu münasebetle çam dalı 
Atışı artm.ş .ıve Bevoglunda oazı 
çam dallan 5 - aJ liraya &adar a· 
bJ.mıştır. 

Yine &yoğlunda wer çalgılı, 
içkılı 1er.ıerıe Darlarda biJ"e.r .ıto
fede beyazlara btırünmüş Noel oa
t>alar, mum, ampul ve oyuncak • 
!arla ıüslü cNoeJ agaçları. yapıl • 
mıştır Oyuncakçı mağazalan da 
Yttrınlennı Noeı babaJarlııı su.sıe

mışlerdır. 

1 KISALA 

Mesep tavzihi 
Bizim mabut arkadaşla konup

yorduk da, 
- Yahu farkında m)sm, Necip 

fı'a:ıll Kısakurek bu neiep tavaı· 
ilinde oulundu .. 

Vt-di. Merakla, 
:... .Hancı tavı.ıh?. 
Diy• ıordum: 

- Düııkü fıknmna ekleditt aot· 
ta Celil Bayann otlu oldutunu 
ıı, luyordu O bal de K.ısakürek 
4'rğıl, Necip Fa111 Bay elmaa 
iktiza edi, or .. 

Diyerek lJivt etti: 
- Maamafih, kendi bilir. Her 

loywıau k.eaulı ncajındaaa asarlıır! 

• • 

Firari bir idam 
mahkUmu tutuldu 
Bir arkadaşını öldüren ve birisini 
de ağır surette yaralayan firari 

mahkum Kafkasyadan 
şehrimize gelmiş! 

Str idam mebkihnu flrar1 b1Jl eıneJ.. 
kt l\tıı teıırunızd• 1a&aJannuf1U': 

Arıtaoatı HlıRytlu atu .uretıe yara
Jamaktarı U ~e ve Rı7.enm ıı.ee.erı 
köyundeo .Rasıdı 6ldttrmektıen idama 1 
mabköm olaD Rizen,ln .MapaV'l'I ~ 
CD.i' ballı Aytt'UI soyllııdea Enez otlu! 
Jıt1,15ta1a ııyııt>en mankl\m oldutu arada, 
btr .1'01UDU bula.ra& ~a,ya UÇDUll 
owuouyord\A. 

1 

Ora1a.rda dolaftıldan tonra bir ıt:1 e.
ftl tekrU 1-ıanbuıa ,eJerelt ~ 
de Alinin ltab.esme JDeD katll, Düvi)'e

unı ~ adaıettD pençeGK!en .ırur 

ıuiabüecetlnı amn etm1'se de eınıelld 

,un 1a.lcalamnJltır. 

M usıata Müddehımumllil• &ıealim 

edllmtı ve c:Ormü.ııü il1ral e~Ur. 

ASKER GÖZİLE 
CEPHELER 

jÇözülmiye mah-
kum bir cephe 
Amavudak1a Yunan ileri barek!tı 

bu IÜJl bUU claba m.ldşa1 ~ 
&edır. Ş:imaJde b&rddt atırdu. Merkez. 

~ . 
ele 'l'i.mortçada lıa1ya.D..lann f)ddedi &u-

iavemeüM ratmen, Yunanlılar DUı 

)'eni ınevziler ete le(ll'llllflerdtr. 
Şımdl bU cepberıuı vaz.ıyetım ilci te

kilae mil~ etme$ \Azımdır. 8irinclslJ 
(.O.V... 5 ana lohıl-UJ 

Fransa, Alman Liman id~res~ bu sa• 
taleplerine cevap bah Beledıyeyı protes· 

verdi to edip aleyhine ceza 
Alman talepleri ülti· 
Dlötum mahiyetiade 

değilmiı ! 
Bern 24 (A.A.) - İsviçre gaze

telerı, Vışi hükfunetinin Abetz ta· 
rafından tevdi edilen Alman ta -
leplerinc kar§l cevabını Paristcki 
Fransız delegesi Dö Brımon'a gun
derdığint yazmaktadırlar. 

ZannecUldiğine göre, Alman -
Fransız müzakereleri tekrar haş
lamıştır. 

OLTİMA'l'OM VERİLMEMİŞ 
Vişi 24 (A.A.) - Vişi hükume -

tine bir Alman ültimatomu veril -
diği hakkındaki haberler tekzip e
dilmektedir. 

Milli Korunma 
kanununun bazı 

maddeleri 
değiştiriliJ·or 

Başveki/in sa:ihi
yetleri genltletildl 

Milli korunma kanununun bazı mad. 
deıeruıi deiişuren hükümler illve eden 

meclwn yarınki ıoplantwnda ıö
riiıülecektu. Muhı.elit encümen, liyiha
nm ehenınu;yfline binaen milsıacelı1et
ıe muzaltersml 1.eklıf etmi.ftır. 

.Baısveklım bal% oıacağı ııwbatt ceza 
'ftlme aa~et.l, icabında bu cezalan 
baılfletmek W"Y• kaJdı.rablhnek iktıdan 
yes-umett sureule, ennımence daha et.
raflı oır fekk' J1rağ ecblmlstır. 

Kanunun .14 oncü maddesi mucibince 
llOkQmeıe lQzumtu maddelere el koy
aınk ı.ııuyacı zaten Vffilmıştır. Uyıhada 
a7nca buntann saUŞJ.na \'t tevzune de 

zaptı tuttu! 
Buna aeb~p; Ortaköyde yeni rıhtım önüne 

Belediyeain araba araba çamur 
ve çöp döktürmeaidirl 

Bu sabah Ortaköy vapur iske
lesi civarından geçenlerde beledi-

yenin temizlik arabalarından bir 

'kaçının; harıl harıl yeni rıhbmdan 
denize müzahrafat ve çamur dök -

tüğünü görmüşlerdir. Ortaköy va

pur iskelesi ile Ortaköy camii ara -

sındaki en güzel bir sahilin böyl~ 
pislikle doldurulması, hem halkm 

sıhhatine zararlı ve hem de liman 
nizamnamesine muhalü olduğu11· 
dan keyfiyet limana bildirilmiştır, 
Liman memurları Ortaköye gide
rek keyfiyeti tesbit etmişler ve bll 
garip işi Beşiktaş belediyesini:ı 

yaptığını görüp belediyeyi protes
to et~ışlerdir. Liman idaresi bu 
hareketinden dolayı belediye aley• 
hine ceza zaptı da tutmuştur. 

Tozkoparanda feci bir kaza 

Bir Otomobil 
uçuruma uçup 

parçalandl! 
Kaburga kemiklerinden ağır 
surette yaralanan şoför hasla ha 

neye kaldırıldı 
2566 plaka sayılı otomobili idare 

eden şoför Halil Günde arabasile 

Tozkoparand=ıki asfalt caddeden 

geçerken otomobil burada Daday 

apartmanı önündeki uçuruma yu

varlanmış ve parçalanıp kullanıl

mıyacak bir hale gelmiştir. Şoför 

Halil Günde de kaburga kemflt -
}erinden ağır surette yaralanı,? 

Beyoğlu hastanesine kaldınlml.J • 
tl!". 

Hadisenin fazla sür'at ve dikk-t\. 
sizlikten mi, yoksa sarhoşluktan 

mı ileri geldiği tahkik olunmak · 
dır. 

AlMıtyet ıctenmektedU'. Uiyihaya, bllıl..1------------------------------.oo---
Matbuat Umum 

Müdürünün tehri
mizdeki tetkikleri 

Dün ,ehrımi.ze gelen matbuat u
mum müdu.rU B. Selım Sarper ya· 
nında umum mUdürJuk memleke; 
müşavıri B. Server ~kılıt olduğu 
halde UıanbuJ gazeteıennde ıe -
masJar yapmaktadır. B. Selim 
Sarper bugün öğleden .sonra vıla· 
Yf"tle meşgul olacak ve yarın ak -
pm Ankaraya dönecektır. 

------00---
Eski Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin vefat 

etti 
Ankara. 14 (Telefonla) - Sabık Tl

earet Ve&ili .. Aınaıya mebwıu Cezmı 
~. dün _.t 15 45 de vefat etmışUr. 

Mahkemede gö- Vali konsoloslar 
zünü çıkarıp şerefine çaylar 
atan kadın ! tert p etti 

Sultanahmct 3 üncü sulh cez:ı. 

mahkemesinde dün gar.ip bir ha
dıse olmuştur. Unkapanında otu
ran Hanüe ismin<ie bir kadın Kc · 
zıban isminde diğer bir kadına: 

•- D3ğdan gelme kör!> demij 
ve bu cümle hakaret sayılarak: 

mahkemeye verilmiştir. Keziban 
mahkemeye iki gözü de görür va
ziyetinde gelmiş hakim davacı ve 
maznuna: 

c- İkınız de kör değilsiniz! .. > 

diyınce Kezi'ban sol gozünü çıka
np hakimin onıine atmış ve böy- 1 
lece bır gôzunün takma olduğunu ı 
göstermıftır. .Neticede Kezı bana 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır· 
ıl:ır ~hrimi:ıdcki konsoloslar şe. 
J"rfine çaylar tertip ctmeğe başla
nnştır. İlk çay cumartesi günii ak· 
,aını vilayet konağında tertip e
dilmiş, Örfi İdare Komutanı Kor
CPneral Ali Riza Artunkal, Birincf 
Ortfn Müfettişi Orgeneral Fahret
tin Altay, Harp Okulu Komutam 
General Ali Fuat ve sivil erkia 
bulunmuıtnr. İkinci çay önümüz. 
deki cumartesi gecesi verilecektir. 

cıkör• denilmesi baka :ret sayıla • 
rak Hanüeye 3 gün hapis cezası 
verilmiştir. 

ll«tıum. Tlcaret Ve«Alet.i.nden .. -ekilme. -------------·---llllllıııııiıııı _______ ıııii 

anı ıcab eturcn hastalıktan, uzun mud- ÇERÇEVE 
dettir mu.zıanb bulunuyordu Bütün r:ıe.. 

daVUere raımeo OlümUıı önüne geçile- y • ''ş• k t• h 
~=,;..beri dertn 1ft8S1lr ayandır- ı ne ı r e ı ay r i y , , 
ınıetır. Ce-ımı Erçmın cenazesı bugiln il J U 
Millet Meocllftll~ ttttib edıleo mera- EC P FAZIL ICJSA.K ~ 
ır.,tınıe kakiınıaees Vl' namnZJ öğlcvln 

.Hacıl'ayramda kılınd.ı..k'tao sonra Cebe
ode detıK!ciı1~ur. 

--0--

Denize düştii ! 
:Erenköyünde oturan CcHll Ziya Kadı. 

a-6y nhtııru lizermde su dökerken .ı;ratı 
s:ayaratt deruze duıımüş, etraftan ,.eu
te0ler ıaraııncıan kurturılınlfbr. 

Sokaklara bırakılan 
bedbaht J& vr•lar 

'Osküdarda Nuhkuyusunda blr 
tarla tçınde S • 4 giın evvel dotmut 
bir kız ~tu ölüsü bulumnu.ştur. 

'i avrwıun buraya bırakıldıktan 
.onra 80ğuktan 6kiüğii anlqıJnuf" 
br. 
Gedikpaşada Azak 1lpartmanı Ö· 

nünde de e aylık bır kız çoclJlu bu
kmmqtu.r. 

Şahsi muarefesinden büyük 
mikyasta zevk ve tcref duydu
fum muhterem Molla Beye, yi· 
ne müesseselerwı gıkiyet vazı· 
yetiııdeyinı. 

• Ankara ndyosunan ttlrk§e 
bilmediti bedahettir. Fakat sa· 
at iıyarlan da yanlış olamaz ya •• 
Saatlenmizi radyoya stire iyar 
ediyor; " (Şirketıhayriye) nin 
elimize tutlqtudutu tarifelere 
ıöre •• ber .. ~ab evUDJsden 
~ıJuyorm. 

Vapur bıkelesinde ne görelim! 
iskele saati 10 dakika farkb •.• 

Çengelköyü ls.kelesinin saati 
ayrı, Beylerbeyininki ayn, Köp
rüniinkü ayn, belki de kapla
nınki ayn. .. 

(Şirbtib.ayri7e) ıaatlm ara· 

onda bu ne ıbtıl:if! Eskı rran
sız parJanıcnlo:.unun auhı mı 

nnibarek saatler?. 

• Muhterem :Molla Bey! 

8a~;ta bendeniz Cc.nnetku§ll 
ulduğ halde, Boi_azıçınde otu
ranlar (t-'ızan}~rguulcrı mi
dir? Bunların, gecelerı sinema, 
tıyatro, İstanbulda dost ziyareti 
.ribi hakları yok mu?. 

Jlanei Yapurla evleriae ~ 
sfinler?. 

Muhterem Molla Bey! 
Şehir tiyatrosu yakında ltlr 

piyesimı oynıyacak; ve bende
niz Cennetkuşu, kendi piyesimi 
ıormektea aciz kalacağım. 

Bu vaziyette (Şirketibayriye) 
BoğaziçiıW İstanbula bağladıia 

tddiasmda bulunabilir mi?. 



T E J. G R A P - 24 ı btd KA1mN 19tB 

Kadın 
em urla 

il tJM1.İı i ı Günün meseleaJ..:. 

Et fi ları da ihti
YENi BADEı"d 

EZMESi 

T . h 1akal.?de açıkgöz bir 
fabrika ıahibi ketfedilmit ki, 
içine, bir dirhem dahi badem 

Bunların namzetlik 
müddeti ve kanundaki 
aıkerlik kaydı tetkik 

ediliyor 

Tramvay idaresi mc<l• 
1unuşükran olmalıdır 
İstanbulun tramvay idaresi, se

yahat ücretlerini artt.umak içiıl 

yeni bir teklif yaı;.arak alakadar 
makamlara takdim etmiş. Akşam
ları, durak yerlerinde araba bek
liyen İstanbullulara bakıyorum ela, 
şöyle diyorum: 

yapa · · lar A ar 
Memurin kanumınıı tadil eden 

Toptan fiatlardaki mühim tenez-
koymadan, mükemmel badem 3104 nınnaralı kanun fili askerlik 

ezmeai imal ediyor ve bu nam hizmetini yapmadan memuriyete zülden perakendeci kaaaplar 
ile, pekala aatıyormutl alınan lise ve bu derecede!ki ~ 

B.iitün razetelcr, timdi, bu tep mezunları için 3 senelik btr 
- İstan&ul tramvay idaresi, 1"' 

vakit İstanbul halkına hamdüse
na ve şiikretıneli, teşekkür ve şiik
ran borcunu, her vesile ile göster
melidir. Dlinyad:ı hıçhir amme hiz- ! 
meli gören müe<se<e yoktur ki, İs- 1 

tanbul tramvay idaresi kadar, hal
ka medyunu şükran, yani borçlu 
vazi~ele düşsün. Şimdi, aı araba 
var, lzd•ham çok. Bundan dolayı 
değil .. Eskidenberi böyle. 

istifade ediyormuf ! 
hadiseden taaccüble baluedi- naınEetlik müddeti kal>ul etmiş -
yorlar. tir. Maliye Veöletl li9e ve bu de-

yahu, bunda hayret edecek! re<ıedeki mekteplerden mzun olan 
kadınların bu hüküm muvache -

ne var? ı 

l 
sindeki vaziyetlerinin ne olacağını 

lstnbulda. her yapılan, her tetkik etmektedir. 
satılan, ismile müsemma olsa, -----------
bu İ§İn al\lndan mı kalkılır?. 

KURŞUN 

ÇALANLA~ 

ll<üçüK HABERLER 1 
TiCARET ııe SANAYi: Müşterilerinin suratına haykı-* Mavnalarda bekliyen ithalat ran •para bozulamaz. levhalarının 

Camilerin kul.belcrindeki eşyasının sahipleri haber verdiği nezak~tsiz azameti bertaraf edil
kurıunları alıp götürenler ço- takdirde azami 3 gün içinde it _ d.ıkten başka, tramvay idz.resi, ve
ialmı§. Bu İfe bir çare, bu hır· hali için alınan kararın tatbikine i linimet olarak tanıması lazım ge-
sızlıea bir tedbir aranıyor. dün ba§lanıruştır. len İstanbul halkına her türlü kur 

Çalan adam yakalanınca, * Toptancılanıı. elindeki kah _ ve komplimanları yapmalıdır 
1 · b. · --L Bilet ücretlerinin arttırılması 

ne ceza veriliyor, bilmiyorum. ve erın ıttıği t.,,,.,it olunmuştur. 

Hayvan borsasında toptan canlı 
haynn fiatları dün de bir miktar 
düşmü~tiır. Bu suretle üç gün ev· 
wl flatlar koyunda kilo başına 31 
kuruşken bu fiat dün 24 e inmiş-
tir. Perakende fiatların da düş -
mesi lazım geldiği halde dün ek-

1 ser semtlerdeki kasaplarda esaslı 
bir değişiklik olmamıştır. 

Belediye bu sabah vaziyeti tet· 
kike başlamıştır. Toptan fiatların 
düştüğü halde perakendenin düş
me,.•esi ihtikar ~Jdolunmaktadır. 
Ve bu vaziyet belediyece pera -

Canlı havr.1an 1 

ro''-~'k:l d L kah yolundaki teklife, mütehassı he-
Bence, bu gibilerin kulağına uuzucu c~ e .. 1 velerin çıkarıl- 1 
kurtun dökmeli.. masına devam olunmaktadır. Ma- 1 sapçı ve teknbiyen olmadığım hal- ı 

fih ak d 1 
de, bir tiirlü akıl erdiremedim, 

Fakat, d'"--"lecek, kurıunu ;un.a per en eci erde mühim bri 

ihracat mınta
kaları v~ birlik 0&u be k doğrusu .. Bilikis, tramvay idaresi, 

nereden bulmalı? Bırakmıtlar rus tte ahve bulundu~u anla • bilet ücretleriı,oi bir hayli tenzil 
m k·? şılmaktadır. 

ı ı • •• * Münakalat Vekili B. Cevdet etmelidir. Sebebine gelince: 

SANKl, DERD t 
Bir tramvay arabası fabrikada 

Kerim ncedayınm bu akşam şeh
yapılırken, içinde 18 kişi otursun; 

iMiŞ GiBi rimizdcn Ankaraya dönmesi bek-.• hşydi bilemediniz, on kişi de ayak· --=---- lenmektedir. 
Bizim Son Te'-afın: cBi- *Alt d.. •? 7 ta du.rsun diye imal olunmuştur. 

._, ın un --· O kuruştan mu· T 'd · k ı k h • · · d .1' 
1 

.. .. .. ramvey ı are~ı uru ur en, e-

lhracatcılar birliğinin 
sahaları değişti :idi 

Garp vilayetleri canlı hayvan ih· 

racatçılar birliğinin faaliyet sah11-

sına dahil bulunan Çanakkale, E-rımızın er...:, hepimizin der-
1 

ame e gormuştur. ı 1 r b ·· . . sap arını, masra ını u esasa gore 
di» sütununda. geçen gün fÖY• * . ~asujye, pırınç, sade yaf;. kre- taAziın etmiştir. Bir tramvay ara-

1

. dirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İs-
le bir yazı gözüme iliıti: l ma ıçın bevanname verme. rn.id • basmcla bir l>iletçl, bir vatman var ta:ıbul vilayetleri görülen lüzum 

det! bu ak anı bitecektir. !.J< oh- . . . . 
«Açıkta tramvay bekleme-!' Bır arabının tamır, tchın, ıdame 1 üzerine bu birliğin faaliyet sahaslll· 

rak yemekLk yağlara narh kona· 
nin ıztırabııt. caktır. masrafı da nıua~·enJir ve bu b:..r ı dan <·ıkanlmış ve Burdur, İsparta, 

Herhalde, bu yazı, o sütuna 
1 

arabanın bütün bu masrailarını Dend Afyon, Manisa vilayetleri 
yanlı§lıkla girmit olacak. Çün-, MlJT~FERRfK: karşılıyacak vıı.ridat menbaı da ni- bu birlığın faaliyet sahası içerisine! 
kü, tramvay idareiİ, bu meııe- ı * Bu~uk ca.":ılerin et.rafları a- , hayet lu·r ;cfcrdc 3tl yolcuduı·. alı ur.ı~tı 
leyi kendisine derd yapmıyor çılıp yesıl. ndırılerek bırer park Halbuki, btanhul şehrinin hu· 

k
• O · d b' . d d. halıne get:rılecektır. suwycli, fab.ilı.ııınn do, tesis ve iş· 
ı.. ıı, aa ece ızım er ı· . 

miz ! * Hamıyctli bayanlar tarafm - Jetıııe lıcsaplarmın da lıütün ra -

AZGIN 

MANDA 

dan Yunan askerlerine hec! ve o- kambrmı alııist elmi , her araba-
lunan 15 bin kutu şe~erden iık ya, varidat menhaı olarak 30 de· 
parti olarak 8 bin kutu Kızılayca ğil, 60, lıalta, 80 yolcu temin et-
dün Atinaya gönderilm;şt'.r. ruiştir. Denıok ohıror ki, idare, bir 

Mandalara bir hal oldu. Ge- * ViL1yet parti kongresi yarın mısli fazla ınasrnf yapıp, 60 yolcu-
sabah saat 10 da başlıyacak ve ü;: yu nak!etuıek utırarını!a iken, bir 
gün sürecektir. nı sli az masrafla, bug"nkü vari-

Yeni vali muavinimiz 

ı Da1'iliye Vekaleti memurlar, si-

.cil ve muamelat umum müdür mu-

avin.i B. Cavit Kınay Malatya vali 

muavinl~JinP tay=n edilmiştir. M&

latya vali muavini B. Ekrem Yal

çınkaya İzmir vali muavinliğine, 1 
çenlerde azgın bir manda, iki 

kİ§İyi yaraladıktan sonra, gi• 

dip bir yorgancı dükkanına 

yan gelip yatmıf •• Bir müddet 

istirahatten 1<>nra, tekrar taar-

. * Taksim - Harbiye asfaltı Şiş· dn!ını temin etmek talihine kavıış-
liye kar ar uzatılacaktır 

1 
nıu~ltır. mülkiye müfettişi Raşit Demirtaş 

* p,s.ava aLnac~ { orta mek _ l~tc- huıwn ir'nc1ir ki, tramvay da İstanbul vali muavınliğine tayın 
tep mezunları içın iün muhendis idares'nin hilct ücrrfl~rine rıam edılmişlerdir. 

ruza geçmit! 

kendeci kasaplara anlatılacak ve 
mezbahadaki sahf fiatlanna göre 
kasaplarda kaça satılabileceği tes
hit olunacaktır. Celepll!1' vaitle • 
rini yaJ»p canlı hayvan fiatlarmı 
indirdiklerini söylemekte, fakat 
bu tenezzülden halkın değil ika -
sapların istifade ettiklerini beyan 
etmektedirler. Eğer kasaplar be -
tediyeyi dinlemeyip fiatlan indir· 
mezler.e, haklarında milli korun
ma kanununun hükürtıleri tatbik 
olunarak müddeiumumiliğe verile
ceklerdir. 

Bir kaput bezi 
muhtekiri 

tevkif edildi 
851 kuruşluk mallara 
1700 kuruşa satmış 1 
Sıva, '~ Bezaz)ar çarşısında be

zazlık ticaretı ı.e meşgul bulunan 
Mehmet Çalban 851 kuruşa satıl
ması la ım gelen mevcut kaput 
bezini 17 liraya sattığmdan dolayı 
yakalanmış C. M. umumiliğine ve

rilerek tevkıf edümiş hakkında 

adli t ı:ıkikata başlanmıştır. 
-<>--

Trakya umum müfettiti 
ıehrimizde 

Trakya umum müfettişi General 

Kazım Drik şehrimize gelmiştir. 

Yarın akşam Edirn1?ye dönecek -
tir. Umu mmüfettiş dün n~fıa mii-1 
dürlüğünde yol inşaatı hakkında 

tetkiklerde bulunmwıt.ır. 

Adananın kurtuluş günü 

5 kanunusani güzel Adananın 

kurtuluş bayramına müsadiftir. Bıı l 
münasebetle şehrin- izdeki Adana- ı 

lılar o gün toplanarak Halkevinde 1 
merasim yapacaklardır. . ·----

Mandanın, bu tımarıklıiı· 

nın nereden geldiği malum •• 
Koyun eti lüks madde meya
nına girecek kadar pahalanın-

mekt_b•Pdc> bir İ.n' i~nn yapılmq 
1
: teklifini, hen hayretle karşılı:vo- -·~--~~~-~~~~~~~~~~ 

ve 128 kış: gırm ;lir Jmlıhanın' ay- runı. L"<:~~;,;ı; 

rı yerkrde yapılıp taliplerin tef • \ REŞAT F EYZI ı 

ca, mandaya teveccüh ve rağ

bet gösterdik. O da, batımıza 
çıkıyor. 

SABIKALIN/N 

SOY ADI 

Bir sabıkalının muhakeme

si esnasında, hakim ,soy adını 1 

sormu§, o dıı. ,u cevab: veri • 
yor: 

- Hırsız 
Demek, 

imiı! 

oğlu! 
hayli asillerden 

Bu asalet karıııında 
ıular durur. 

akan 

AHMET RAUF 

riki ha" ded:kodular do%ttırm14tur.j~~.r< ~--"'-" ""1 
V/_L_ı:YET ııe BELEDiYE: ı Fen ,.e edebiy.at .fa!tültelerine 

* V~ ive b~'cdi}'c re 51 B. Lütfi yem hına 
Kırdar dür :\!ısır çarşısını gezerek Üri\·erı;!te edebiyat ve fen fa-

istirrlak faal!yetinin tacilini P.m- kü'teleri için müstakil bırer bina 
retm ıştlr l\Iü.ea~•ben d~ Sı :."ci tcr.~:.n olur_ a~ı için tetkil<at ya -
ve B,yazıt - Koska yolunu tctk;k p,J~a ı M.?arif Vekaletince al.ika· 
etrr ... t.r. darlara bildırilmi~tir. 

MAARiF. VNIVERS/TE: 

* Maarif müdüru B. Tevfik 
Kut iyileşerek vazifes'ne ba~la -
mıştır. 

* Şehrimizdeki Balıkesirli ta • 
lehe birbirlerini tanımak için cu
martesi günü Eminönü Halke\•in
de bir çay verecektir. 

* Üniversitede sömestr tatili 
şubatın ilk haflasınna başlıyacak
tır. 

-<>--

Kahve ve gazinolarda yapılım 
zam! 

Bazı kahve ve gazinolarda fiat
lara 20 - 40 para zam yapıldığı gö· 1 

ı·ülm lişt ur ı 
Halbuki be,nun için belediyede:> 

müsaade alınması icabettiğinde'.l l 
bel~diye reisliğinden kaymakam - ı 
Iıklara verilen bir emirle kontrol-
ler yapılması bildırilmiştir. 1 

Son T clgraf' 111 Edebi T efrika.S'ı : 
- Yer yüz• nde her şeyin imkanı 

vardır'. 

DJ: tor bunu o kadar kuc ·:etli, .. 
UÇU $'"el! " 

·SELAMI iZZET SEDES 

o kadar emin, o kadar inanlı bir 
tavırla , öyle kat'i söylemişti ki, Ca
hit de inanmıştı. Hayale kapılmal< 1 
lazımdır. 

- İyıleşeceğim! İyileşeceğim! .. 

- Dıoptrika, şeffaf b:, sahayı 1 

delip geçen kırık şualar fennıdir .. i 
Şeffaf bır camd :n bak.lan bt. ay-

ı 
<i I!'. k nokta başka ba; .. a şekil -
!erde görünur ... Eğer üstüste, üç, 
dört beş, altı cam koy~p bakarsa
oı şekıllcn bambaşka şekilsiz1i!<

\ erdc gıiıi r 1-ııüz. Mesela dört kö
şcvi ~öz yuv~rlak görür. Bir insa
n• r, evc~t olm•yan bir ~eyi mev· 
c1-t. J gibi gösieımek kabildir. 

- Muh~k'·-" mı?. 

- Bu .-..\:J\ h"'Il"t~ ek güç iş. 

Fak;ıt vuz:.n ş lır u i, ı:rmeit 

- ln ka var mı buna?. 
_ t ..... ~an vardır, yer yüziınde ı 

he. şey:n ımkanı vardır. 
Cahit bir rıh ada gibi,•d . Acal•a 

uykı..s1-ndaıı uyanmışrnıydı' Uva· 
nık mıydı? Rrrle'.lbire g~ne u)·ku
ya da· mış de5il mı~ d ? Kend:nde 

miydi? 

Her şey mümkündür! 

Cahidın anlattıkları şeylerden 

dclk>or Kafinin en fazla alakasını 1 
u\'anuıran şev de kavgası ve otekı 

ben'.ğini n ~ledığı bir hatadan do
lan, a. 1 ben!ikinln tarziye vermesi 
k!ı Bu ' iıdise g(izönünde tutula · 
rak Cahidın tedavisi kabil ve kolay 
olacaktı. 

Kaşlarını çattı; 
Dokt Jr Kafi garabeti, istihzası, 

tala'<ati, asabiyeti, sirah parlak 
gözleri, inip kalkan kollar' hayatı - Benim 2amanımı fazla işgal 
emir gibi açılıp kapanan burun de- edeceğiniz anlaşılı~·or. 
Jikleri, ahenkdar S()si!e, herkes g\. - Ben·m katal.alim yok. 
bi, etten ve ker-lk'en yaratılmış - Hd)".r. kaba!ıat sizın demek 
bir l'T'ah, uk muydu• istemedım.:. Sız laalettayin .bir daha kola~Jır. Cam mE cle~idir ~u. 

Öyl ı r c•.,-. k , ç.rk:n dünya gü
zelini ,br ;1ç g:>stcrec ~~~ir. 

Bu"ün söyled'' ı n ı~n Cahid in h-·~ de~ılslııiz .. Karınıza çok a-
' aklında alt! kel. .• e kaL'11ıst:: • cıd""'. Sız.n tedav::-ıizı.n kabil ol· 

Eski nişanlısını yo da i 
vuran genç 

Bır fabrikada çahşan Faruk is- r 
minde bıri Bahriye isimli bir kızlıı 1 
nişanlanmış fakat bir müddet ev- j 
ve! ondan ayrılmı!jtır. 

Ancak Faruk Bahriyeyi çok sev
d;ğinden buna dayanamamış ve 
ev\'elki gün Beyazıt civarında Bah
riyenin yolunu keserek kendisile 
barışmasını söylemiştir. Fakat 

mad•{lı, olamıyacağı kanaatinde 
değı;im. 

- İn-kfın• olmıyan hiçbir şey 
yoktur dediniz .İmkan dahilinde 
olanı yapın.2; imkansızı :iımkiın da
hiline sokrnağa çalı~ınız .. Beni ö
tekinden kurtarınız. 

- ötekini öldürmek lazım. Ya
pacağ~m şey bu. Yapılması lazım 
gelen şey bu ... 

Doktor Kafi yerinden ikalktı: 
- Duşiıneymı dedi, duşün.mem 

Jazırı. Birkaç gün sıonra yine ge
liniz. 

- Ne günü geleyim doktor?. 
- Ne zaman isterseniz. Ben 

dü~ünüp taşınayım . Bırkaç gün 
sonra geliniz. Beni burada. yeriım
de bulursunuz. Ben daima bura<ia
yun Sokağa hiç çıkmam diyebili
rim Hayat çok klısa, sokağa çıka
cak zaman yok. 

-6-
ALTINCI GÖZ. 

Cahit Yaman bu acaip lliboratu
ardan :;evinçle çJ<ıp büyük bir Ü· 

Bahriye bunu kabul etmemiş ve 

ceb;ndcn çıkardığı bir bıçakla kı

zı dört yerinden ağır surette yara-

larrıştır. Yaraları tehlikelı olan 

Bahrive Hasekı hastanesine kal -

dırılmıştır. Faruk yakalanmış ve 

dün bir:nci sulh ceza mahkeme -

sine verilerek tevkif olunmuştur. 

mide kapılmıştı. Ümit iledır ci
handa herhal!. 

Yürürken doktorun sözlerini 
tekrarlıyordu: 

- Yeryüzünde herşeyin imkinı 
vardH"!. 

Kendisinin iyileşmesi de müın
kündü, buna arlık kanaat getir -
rnişti, iyile>jecekti. 

Bırdenbire duraladı. Doktor 
Şiık.rü ile konuştuğu il:k günde o
na bu kanaat ge~, bu ümide 
düşmüştiı 

Fakat bugün konuştuğu adam 
ona daha kuvvetli ibir itimat tel
kın etm.ıştı Resmi tıp arll§tırma -
!arının çerçev~ıne gırmemİi olan 
araştırmalar, onun derline deva 
bulacaktı. 

Neden Cahit doktor K5fıye inan
m,ştt ?. Neden onıı itimat edıyor
du? İnsanın hayat sisleri arasında 
bir rehbere ihtiyacı vardıc. Bu 
rehberlerden biri kaybolunca bil§· 
ka biri meyc5ana çıkar ve insanı, 
mezara kor, rehberden rehbere ge-

Esnaf 
kongresi 

Ô11ümüzdeki ay tek· 
mil cemiyetlerin hara

retli kongreleri 
başlıyor 

Şehrimlı: esnaf cemiyetlerinin 
yıllık kongrelerine önümüzdeki 
ay baş1ınacaktır. 

Koogre günlerini ve rumame -
!erini tesbit etmek üzere bu hafta 
içinde tekmil esnaf cemiyetleri re
islerinin iştirak:ile bir toplantı ya
pılacaktır. Bu toplantıya mürakıp 
B. Ferit Hamal riyaset edecektir. 

Evvelce de kaydettiğimiz gibi parti 
İstanbul idare heyeti reisliği esnaf 
cemiyetlerinin azalarına daha nafi 
olması ve şimdiki vaziyetlerinin 
ıslahı için meşgul olmaktadrr. Bir 
çok cemiyetlerin heyeti idare aza
ları arasında tebeddülat yapılacak 

ve daha enerjik, faal olanları ge
tirileceklerdir. Ekser kongrelerin 
hararetli olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Yeni ve modern bir ceza evi 

Çanakkalede otuz sekiz bin üç 
yüz seksen yedi lira sarfile mo -
dem bir ceza ve tevkif evi yapıl

ması kararlaştırıln· ı tır. Bu ev Ba
lıkesir - Çanakkale şosesi üzerinde 
yapılacaktır. 

Köyde cinayet 
Adanadan bildirildiğine göre Os

maniye kazasının Tacirli nahiye -
sine bağlı Kırmacalı köyünde Dur
du oğlu Veli ile Hacı Ali oğlu Mus
tafa arasında çıkan kavgada Mus
tafa öl.nüş ve katil Veli yakalan· 
mı~tır. Tahkikat yapılmaktadır. 

--O

Yanan yavru öldü 

Beyoğlunda mukim Halilin 5 ya
şındaki çocuğu Erzan evdeki man
galdan yanmış, Şişli çocuk hastane
sine kaldırılmıştı. Erzan dün öl· 
mü~tiir. Cesedi adliye doktoru B. 
Enver Karan tarafından muayene 
edilmiş, defnine ruhsat verilmiştir. 

Besle kargayı oyıun gözünü!. 

Bürlıan ismınde birisi, Sultanah
mette ol uran Arif ve Sabri adında 
iki kişt\'') müracaat ederek, aç ve 
yatacak yeri olrn<1dığını söylemiş, 
iki ar1<adas •ü kendisini, karnını 
doyurdı ktnıı sr •ra ~dalarında mi
safir etmıslerdir. 

Bürhan, bu ıy'Ji e kar~ı sabah -
ley ıı her ıkı<ının de elbıselerini 
çabrak kJçnıış. sa:arken yakalan-
mı: t • 

Bırıncı sulh ceza mahkemesın~ 
ver: 'n nanKiir gene hapse mah -
kum edıkrek h~ı.ıcn tevkıf olun
muştur. 

-oo,<>---

Sıcak suların taksimini istiyen 
hamamcılar 

Bursa 22 (Hususi) - Çekirge. 
hanıamcılarından hır heyet beledi
yeye müracaat ederek hamamlara 
akan suların hazan birdenbire ke
sılmesınden şikayet etmişler ve 
bu sıcak suların hamamcıların el
lerind<ıki tasarruf senetlerine gö
re taksimini istemişlerdir. Keyfi -
yet tetkik olunmaktadır. 

çerek yoluna devam eder. 
Karaglımrükteki bodrumda ytl

dızların kuvvet ve kudretlerini 
ölçmüş o doktor, Cahit Yamanın 
kalbıne girmiştı. O adamın bey
ni de bir yıldızdı. Doktor Şükrü
ni.ın dedığı gil:ıi: 

- Belki deliydi, fakat muhak
kak dahıyd1!. 

Cahıt Yaman gittikten sonra 
doktor Kalı laboratuarından çıktı, 
kaplSlnı ki!ıtledi, odasına gıtti. 

K~ndini yorgun hisrsediyordu, 
dinlenmeğe ihtiyacı vardı. 

Doktor Katı yorgunluğu seırdiği 
ıınavı gozlü kadını seyrederek ~lu-
dı. Onu karşı.sına aldığı zaman diıı
lenırdi. 

Kör mavi gözlü kadın lrocasnrun 
her i.şile alak&dardı. Hıçbir şey 

görmez, fakat herşeyi sezer, anlar
dı. Kütüphanede, doktorun iste
diği kitapları bulup çıkarırdı. 

Yemek zamanlan sofrayı eliyle 
kurardı. 

{Devamı var) 

• 
Ruz:velt'in hor' uın 

hikayesi 
Yazan: Ahmet Şükrü ES~1~ 

Amerika Cumhurreisi RUZ'' 
1 

Antil adalarına yaptığı scj ;ıh•.· 
ten geri döner dönıııez, ingillcı<).~ 

~~ 
yardım yapılmasına mani 0!•11 

tün engelleri bertaraf edecek fY 

lan bir formül bulduğunu ga~cl~ 
ellere bildirmiştir. CuıuhurreıSI 

·~a• 
Din beyanatına göre, Aıner1 

.. ,1ı 
harp malzemesinin ve her tıı 
ıvasıtalarm İngiltereye &riy•1 .~ 
!arak verilmesi için 3 ikinci~•f, 
nnnda toplanacak olan koııgr\. 
bir kanun layihası tevdi edile« 
tir. 

3 ikindk&nun içtimaı, Ruı"'~ 
tin üçüncü Cuınhurreisliği d••.1 
sinin başlangıcı olması dol•Y1" ~ 
Amerika tarihinde misli gör~!~~ 
miş bir hadise teşkil edcceğı gı 
hir devletin donanmasını ve tat 
yare filolarım muharip bir d•" • 

. tt' 
lele ariyet olarak verilmesini Jıi-
min edecek kanun liiyihaslJll tel 
ke başlıyacağı cihetle, dün~• 1

; 

rihinde misli görülmemiş bır J1I r 
amelenin müzakeresine sahne ofl' 
lacak demektir. Anıerikn Cuı~\. 
reisi davayı en basit fikirli pır;., 
merikalının hile kolaylıkla arılı., 
bileceği tarzda ifade etmiştir. J{<f' 
disini bütün. Amerikalılara s• il' 
diren hir vuzuhla Ruzvelt d•111 

tir ki: ~ 
' - Kon1şe,ımuzun evinde ya~ • 
çıktığı zaman, derhal, bahçcıt•' • 
deki hortumu su musluğun• t•.,, 
karsınız ve bunu yaparken. r 
beş dolar kıymetinde olan ı.u lı~ • 
tumun eskiyeceğini düşünmcı.'~ 
niz. Eğer yangın söndükteıt ••~ ıı' 
hortum bir i~e )·ararsa, koınşıııır" 
size onu geri verir. Bir işe ya# 
nıazsa,, komşunuz, size bir ycJJ 
ni vermeyi elbette düşünür .. d" 

Bu basit hortum hikEy<"'.'. ,.
Ruz\.'eltin İngiliz • A1n1an Uiu~,. 
delcsi hakkındaki tel~kkisi, nıU'ır 
dele kar~"ında Amerikanın ~,. 
kelle{ olduğu ,·azifc)·i nasıl 8~ f 
dığı ve bu vazifc}•i ne şekilde l 5ı' 
mıya karar verdiği açık olaro1' ~ 
zilmcktcdir. Ruzvelt, mücadc~t,. 
çinde İugiltcrcnin "·aziycti111 

10 
vindc yangın çıkını~ bir :ıd: 1~,. 
vaziyetine benzetmektedir;. aır ·~ 
fa mücadeleyi böyle telakki ,ıtııl 
ten sonra Cuınlıurreisi, bu ,-ptı~ 
karsısında ne ~·apılıuası 15.t.1111 

· I . M~ 
diğine karar vernıd.ıe ter< # 
gö.termı~·or. Anıerıka don•""\ı 
ve Amerika tayyare filoları t 

t 111 
hikiıyenın hortumndtır. Faka ~ 
cadele o kadar ehemmiyetlid1< • 
bu derece kıynıeıli harp vssıtl. 
!arı, ancak on beş dobr kıy111tıl' 
tindeJir ve Cumhurreısi, kull•" r' 
maz bir bale gelseler ve Ingill~ 
onları ger1 vermese hile, on lt~ 
d-0lar1n lizerınde durula<"ak f 
kıvmet olmadığını ifade elıni~ •1 ~ 
ydr. Hik:i)·et çok bO'ıl ohn°~( 
beraber hakikatte Ruz\•eltin ı'r , n' 
mak istediği iş, be~ nelmilel a 
nascbetlerin tarihinde görütnı•'\ . .,,ı 
bir muameledır ve bunu a lıi' 
Ruzvelt gibi, medeni cesaret s\~ 
bi bir dnlet adamı dü~tinüp tllt ~ 
edebilirdi. Filha~ika Cumhur:Jı 
Amerikanın Iııgıltereye yapa ti 
yardım meselesini kökünden , 
sip atınış oluyor. johnson kanıl", 
İngiltere)·e açılacak krrdi ırı~ 
lesi, bitaraflık kanunları, eslu ( 
lar yeni borçlar. her ~ey bir c,. 

I 1';tl' 
pıda halledilmiş olu)•or .Ru 
şinaslar ve politika adamları .; 
engellerin na<ıl kaldırılabilect~, 
araştırmakla kafalarını pati•~'~ 

1 · .:rı! ken. Ruzvelt bu mcse enııı ,. ~( 

Kolombun yumurtası kadar 
la~· olduğunu göstermiştir. . -1, \ 

Fakat Ruzveltin halledeeeğı 
ti• 

nokta daha vardır :Sulh şat . 
.k d .. ,tr' 

içinde çalısan Amerı ·a en U· ~· 
harp ihtiJaçlarını karşılıyac•~., 
verim temin edemi~·or. Bu iht1

' ( 

ları karşılamak için Amerika "', 
· · d • · ·b' e~ barip vaııyehn e ımı' gı ı . 

. d·ı • 1' dü!ôitrinin organıze c ı n1esı 11 
zımdır. Ancak Amerika fili ol~.';( 
harbe istirak etmek istemedıt ~ 

. t' • h•'' den hem sulh vazı)·e ını mu •. 1d 
etmek. hem de harp içinde 1.~,ı l 
gibi çalışmak 15zımdır. t~te ver•, 
haberlere göre. Ruzvelt. buıı' t 
çare bulmak üzeredir. me11ılt~, 
tin •harp tehlikesi• karşı''~( 
bulundu~unu ilan edecel:tir· 

( Deıı4mı 5 inci sahiİ 
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P.a harbinin 
meseleleri 

Alruıtn kuvveıleri taraf"'4an 
İngiliz sanayiiae ika eıın
zarar ilıauıl e4ilemez, lildıı 

herhalde lıa, telifisi kabil el
mıyan zarar değildir. 

MA · aKEr~ELERDE: 1 
Boyları kırk ı41t0(l:([l[!l]li 

santim~ geçmiyen mı-:-1•:-D!l) 
ngilterenin 
enıj vaziyeti 

Ucuza mal edilen 
maskele•e 

bir 
''AT ' ıveş e veren bir 1 cuceler Harp ganaimi 

1 
ıt. bnna bemer bir teminatta ba-

l~ ı., . . . do . cnın gemı \'BZıyetı ıı· lnnnnq YC ış müesseseluinıle ik-
'h iyedeıı tetkik edildiği rami~·e usuliı•lln ihdas1 sayesinde 

lflkların mcukelenme lr.a
rarı kalktı. Y alnı:z:. nakil can
talarında kaldı. I,.kların m_. 

çiçek olsam,, Nesli müteferrik bir 
kabileye ait iskeletler 

arasındaki 

mektuplar ·e I~ netice elde edılir: Son · J ı. verınıın arttırı acağını söylemit-
~ rtla h<ılan licaı <l gemı • tir. l\lidland•'da iiç fabrikada ik· 

O' 
1 

'ckunu her ne kadar bü- rıınıiyeden mütevellit kazanelar 
kelenmesi için, herke•, az. çok Şen gözlerine şarkıs·, ı·çt. .. ı· meclı· -
bir ma11ral yaptı. Fakat, he-

1 ~ 

Hindıstanda, Baroda hükılmeti 

dahilinde Vadııahar şehri civarın
da yapı lrn hafriyatta tahaccür et
mi~ ciice i•keletleri meydana çı -
karılmıştır. 

Libyadaki muharebe sah~ 
sını dol11fan Röyter muhabiri
nin, geçenlerde, çok §ayanı 
dikkat bir telgrafı vardı. İo
ıtiliz gazetecisi İtalyanlardan 
alınan, sayııız harp ganaimi
ni sayarken, bilhassa, tepe • 
ler gibi, yıgılı, mektupları da 
mevzubahs ediyordu. Bu me.k 
tuplar, Libyadaki Graziani 
ordusundaki ıukerlere, ltal· 
yadaki ailelerinden göıcderil· 
miş mektuplar .. içlerinde kim 

r ~•ıu~,a da bu zayiuı lngilıa % 25 den % 77 ye çıkmı~ltr. · 
lııekanizmasınııı kudretini 1\ılr. 8e\.·ine nazaran ccbombar .. 

men hemen, hiç matıraf etmi- • • f • • k d S d d 
yen bu iıi halletmek istiyen SlnJD DeŞ CSIIl) açır ı; oya l a 

'etmemiştir Hir miul zik· ~-wman taarruzlarına ve her şeye 
· •National Wool Tekstile 
livc, adlı ihracat birliği ıa- rağmen, istihsalde biiyük bir ar-

bir müeuese varsa, o da Şir· ş •• l 
ketihayriyeJir. Vapwlarda engoz 0 Unca •• Bunların yer yüzünde yaşamı. 

\'e nesilleri ink.raza uğramış en 
kısa böylu insanlar olduğuna ş•ip

ı 
. 11J vardır ve bu artış idame edU-

1 
n .lngiliı: sanayiinin bir k , me teılir .• 
ıştigal eden ihracat tir· 

lra•ında yapılan bir anket- Mr. Greenvood 27 ikinci tc~rin-
~ıldığl \'eçhile tirnrel ge- de Avam kamar.asında ~u be~• • 

~· natta bulunmuştur: 
'rt batına~uıdHn mütevellit 

1 
~Iİ•tı niobcli ıakribt·n 'fo 1/20 •Kanadaya gelince. oradan mem-
~i lıer 2_000 .konsinyasyon• leketimize devamlı ~ekilde mal 

e- ti zayi olnıu•IW. akın etmektedir ve bu akın, Ka-
tbJ d ' · nadadak.i yeni labrikalarııı iıı,•atı er e y~ılnn re.mi bir .,a 
ı., göre de Birl~ik Aıneri· bitince, daha fazla artacaktır . ." Ka· 
'alın ve nakledil u biitün nadanın bu lııupteki )ardını ııis-

L le, i~iııden ancak dört ta- beti geçen harpteki i~tirak ııis . 
~&İltereye varmamıştır. brtini çok geride bırakaoktır, Bir-

ci teşrin ayında, İngiltett· le~ik Anıerihaya gelince, onlardan 1 
liıt ve ihracatı m<ihim bir 50 de>troyere ilil\'eten •air birçok 
tutmmıtur. lngilt~rcnin doı~anma geıni.~eri ,tic.~r~t gemi • 1 

1~ ile bir ticaret anlaşuınsı lerı, t~yyare, lufek, muhımıııat ve j 
'f olma ı İngilterenin bu her cıus te~hııat aldık \C Birle· 

\'ecibelerinin yerine g~ şik A1ncrikudan menılekctiınize 
İ İ\·jn zaruri olan gPtıtilcri uknı t.'den bu nıallnrın ıniktarı art-

~· husu•uııduki kabiliyetine maktadır.• 
~ır delildir. •Kra.sna\'8 Zvcz· Yunanis.ta.nın yardın1ına günde-
ıetesinin 24 ikinci teşrinde rilcn İngiliz tan,arelerinin yerine 
· ticaret filosunun orta Ak· altı halta zarfında yenılcrioio ko-
•ki faaliyetinin şayanı dik- nulduğunu İngifi, Bu~\'cl:iliııin 
1 art~ kaydetıii;in"" işaret orta şark sefori hakkında yaptığı 
•~tııası manidardır. beyanattan iı.tilıraç edcbiliriı . Va-

Ye kadar batırılau tiurrt zi)·ct, hakikaten bu mcrk<·•de j,e 
~ıı~n tonajı büyük bir ye- cesaret vericidir »e Londrada bu~ 

lıg olmakta ise de, bu za- lunan Amerikalı rad)o mııhabirı: 
hir kısmı yeni gemilerle Vbite'in 7 ikinci te~rindc izhar et 
"1ilrnektedir. Auın kama- tiği şu kanaati teyit etınekediı·: 

27 ikinci teşrinde yaptığı •Almı n hava kuvvetleri tara • 
· -n•ıta, !Ur. Greenvood, Ma· fından İngiliz Ynayiine ika edilen 
l!td•nberi İngillettde ı:eıni zarar ihmal edilemez, lakin her-

ııık mcukelenme:ıi devam e- Dava nrakıııı okuyan hiıkion, 
diyor. Şirketihayrİye vapur • davacıya sordu: 
larının güvertelerinde, ııık - Adınız? 
mcukelenmesi qiniıı na11ıl ya- - Xaııın Budak! Ve miiteakip 
pıldıfjını tahmin edersiniz:.?. suallere şu cevapları \'erdi: 

Cok ustalıkla ve hiç mas • - 21 ~aşımda:vını .. 'ficarct ~··· 
ralsı:z:. .. Güvertede bütün liim- parım. İstanbulluyum. 
balar söndürülmüştür. Zifiri Maznun da , lıitkiıniu suallerine 
karanlıktır. Göz gözü görmii· karşılık .. tarak ~unları ;öyledi: 

yor. Yolcular, birbirlerinin - Aclıııı Necati Şengöz .. Baba
ayağına basar, gazete ôkuya. 1 mın adı Hayati.. 38 )'n~undayım. 
mazlar. Tar'u~lusunı . t;;shalıı enı18kteni111. 

Böyle ışık maskeleme.lı. olur lliı:Cim , tekrar davacıya donılü: 
mu~. Şirket, güverte carnları- ı - Da\auıı.ı anlatınız!. 
nr ısıyah boz kiiğıdlarla kapat· - !:.ientlim_ Geçenlerde, ar.ka
malı, içerideki lambaları yak- da~ıınu • 'aci evleniyordu, diigıine 
malıdır, 1 davet •dildik. B<ııdcni:ı, amatör 

Bu kadar masrafsız, ışık lanburiyinı . .\Jw.ikiJeıı anlıynn dört 
maakeleme işini halleden Şir-; be~ arkada~ ; mı< daha vardır. Ki • 
keti Hayriye, biraz da yolcula.I mi ney, kimi lrnıııın, kimi ut, ki
rın istirahat ve sinir sıhhatini mi keman çal .. r. Hep beraber dü· 
düşünse iyi eder. Hatta, vapur ğünt g . tı i k. Biıka~ fa'11 ;;c(jik. 
larda, pencereler iyice mcuke- Grcc yansına ılogru idi. Fpcy de 
lendikten sonra, mavi değil, içki i~ilmişti. 
beyaz. ı1ık dahi yahılabilir. •Şen gözlerine neş'• \eren bir 

BURHAN CEVAT çi~ck olsam . 

çare 
Veriminin % SO den fazla halde vahim değildir .. ı söylemi~tir. Ilalhuki İu- Çoğumuz uykıı,u1l11kl:ın şikil • ı 
e İn~a edilen gcınilerden İngilterenin her ne zan1an ntÜ· J.et c~eriz. Rahat uyu~·ahilntek İ· 
1\. 

nasip görürse , Akdeniz yolu ile or- rın hır.ko_ lnvlık .ardır, Bir fitre I 

şarkısını çaldı!< tanı ~arkı hitcr· 1 

keu, bu zat, hi r Genhire, oturdui,rtı I 
yerden fırladı. Hana bir iki to
kat yapıştırdı. "1eye uğradığımı j 
kc~t~ıenıedin1. •· · ı· ~ 3jl)·orsun, bi~ 
radC'r?» dcıncge kahnadı; ehn1deki 
tanburu kaplı. Kafama ~erlc~lirdi. 
ı~anburun tekht~ı tt!pcmdc parça.
landı. Sapı lıu111m elinde halılı. 

Tanbur, dctleındri1 kalına, ccd!'tt 
yadiı;frrı)·dı. Bugüıı , kıymeti, mad· 
ıli olarak öl~iilenıcı. 

rnerikadan "'11ın alınan t k b v d a şar a er tiirli.i ınalıen1c ~t!\' • su~·u·"· ıçutc._ıo. graın tuı., 10 uranı l 
ar ır .60 genıılık lıır par· k d lı: b' " hL ~ ece ır kabiliyette oldugunu da sulfat do Surl koyunıız. Yat _ 
ı<ın bir tarihi~ teslim e- ı. ki 1 ir yuı<arı satır ar tebarü7 ettir . mazdau en·el hı·r ak,.aın bundan 

. Ve Anwrikada büvıik bir ,_t d' ı~ · / mc" e ır. bir çay fincanı i<"iniz. NeticeH sa-
Şaatı plirunın tatbikine · · ·• 

• kt ı sar~ınız. I 
• ır . Grmi mt.·:-._~ıc ... i bir ===--=~=:========':·;=·============~=== bırakılırsa, tnı:il" ık:ıret •• ı 

O!iver Lytteltonun 13 ikın· ı,._ HALK SUTUNU *' e · = 

el ınde \tt'yau elliği gibi ·it- . Evleumek ~ ı 
,1 C;; "''.n bedelini ödi~·,,.,ek ec- iatey•·nlt'r,. İ~ ve işçi aray .•nlar, şik:iydler, 
~ı ı1zleri lemin etmek icin temennıll'r 'fe mü,kiiiler 

1
'- bulunmak İngiliz ibra· \l••••••••m•a••e e e •112••.-•t'•aı•••m.ll ı 
baılıca ~ayesi olarak kal
ıt,. 

istihsali haklunda mulu· 
I~ b lllat, emniyete temas e-
'Pler dnlayısile , elde edile

dir. Bnnuola b~raber, re• 
ft•t elzem .toklar i•tilı -
rilııden giin" nrlmnkla ol· 

jt teyit etmektedir. Covent
ııl' ·'lı.idfand.< henuz dü~man 

it . 
~ ". rı tarafından bombaıd.ı· 

f 
1l11te7den ene ... yani 27 

ı~, . t ,rınde, Avam luım~rasın-
1 <ıtı t ~ ~· " la bnlumın l\lr, Greeu-
~ 'Yle dcnı~tir: •Maruz kal· 

hasarın vüs'atini pek ya· 
hildiğim halde ,izi tered-

1 lenıiu ederinı ki llu ha.ar 
~•bili~ etimizi ciddi bir 

\ hal..fdar eluıemi,ıir Ma· 
•ri h · "h J' , h arp ıstt sa ınuz c em· 

, ~~llrf'tte artnuşu .• 
'\. ıtı dt· A\·ant kanıarasın· 

tBi RO:UA' : 5 

iş ve işçi ırrayanlurlu lı erlıangi 1 

biT mü.fkülü olan olruyucu!ıınmızııı 

mektuplan bu sütunda. munta.uı-

TJ'Ml7ı ve m,...ccaft~ neş-red1,ecekttr. 

Ga.....ıtemizın doktor ve avukatı d" 

~!~nlam cevap verecekleT'dır. ı 
Ciddı ııdıvaç teklıflcn de lııı siıLım• • 

de. para.sız MŞ?'Olmuırnklır. 

Açık işler ve i§ arıyanlar ----- - -
Çocuk Esırgcmc k'unımu Anka-

ra genel merkezi yi.ıksek mektep 

veya hse melunu bayan btr me • 

mur aramaktadır. Talıp olanların 

Ankara<ia çocı.>k esırgeme kurumu 

genei merkez muamelat müdür • j 
lüğune miırac.ıat eımelıdırler. Bur-1 

sa '~ la} etınin Ornangazı kazas- . 
nın 10 lira aslı maaşl ı mahkcm.-. 
za.bıt kiıtıpli ğı mi.ınhaldır Talıp 

de Seveceksin ! 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

.v'ı·q . -
l"", 

1 
'°. kun'e \·ok 'fym .fır~Rl. 

' lıgu ror"U!1luk ı;ıdtrir '· .. "' . \! kadar -.cnı karakola , .. e. 
·Saat dolunca a kadar ya· 

·•Jtıra b~ seni kurtarırun. 1 
,\•nrıı da haftada bir iki ı 
~>. Hiç korkma. Kılın bi-

1 
; 'danıaz 

1 ' . 
' lii,u- - b' t• - k k d b' f · nu r ırır en a ını ır 

i~ ı;, göğsüne ya•lamak iste· 
j 

11 -~•!im.siz, kadın birden 
iıı"' ı: 

;ıİ ltlı '<ltıı a' 
ı 1 , 'k nmhtıırın yüzüne bir 

··ı ~, • 1• "uhlara lokal oklja • 
P •ı ~eldi. aldırmadı: 

ti. !:·di h°'·di , uzun elıııc , işle 
ı111dl..' •• 

'kod -ını ko~~·t·yc hıt~hrdı \'e 

:jappa.dal,, solgunluğunun altında 

büluıı ı,!iizellı(:ıııı ~ıyau ıaze • 
nıu ,\·anağından öptü. 

- Şinıdi bagtracağım, bütün 
mahalleyi a) a~:ı kaldıracagım, re
ı:il olacaksın~. 

Dıye ha:vkırdı. 

;\i uhıar: 

- .Bu ~Oll SÖZllD mü'! 1 

Dedı. 

Kadın, ke.stirip attı; 

- Evel ... 
Ve il5\'e etti: 
- .\'amns duşmanı beni' 
- Öı l<' i ·• yıini kara.kola ... 

- Gitııuyecegııu, M'llln eııumle 
değil. 

Gen buranın muhıanyım!. 
• Iulıı:uı tSco polı de uır, 

olan orta mektep mezunlarının 27 

kanunuevvel cuma günü suat ıo a 

kadar Bursada adliye en cü ım·nin<" 

müracaatları jcabetmrk•,·d ir. 

Teşvikiye cJmii karsısında Dilek I 
apartınıanı 6 numarada mukim oir 

aile 9 • lO aylık bir ç0<·ıığa balrnra<: 

honserdsli bir dadı ~ ~ maktadır. 

De\ ld Dt>mir,\ olları Yedikııle.Jı: 
1 

cer atOlvesi i<.,•in kazancı. tornacı , .e • 

tcsvi~·eci!er aranmaktadır Talip . 

l~~in - ~ i-rkecide 9 uncu iş l<•tn~ ı ı !!- 1 

durlugu:ıc m!i'raca•tl arı ıt·ı ı 'wtmnk

tıi<ür. İm ti ban vuı dır. 

Karacabey h~rd:tı nın :.!5tı lıra a'\'

lık ücretlı doktorluğu ınunhal b ı-• 1 

lunrnaktadır . BP\'Oğlund.ı SPbai1 

fotografnaııe:ı ınn e B lbrnlıımte<' -

rübel bir dac . ıraır, a Kl adır 

Gehr göti.iriir1er. 
-- Lnuhna ~ının,:ı bunu~ . 

- l'nutnııy.u·a!!ı111 hıı t•rft•n.,i7~ 

liğini : 

- Ya ·>· 

- GOrür~utı ""t.'11 ~ınıdi! 

- Ne göreceğim?. 

- Karakollarda siirünmeyi ha-
pishanelerde çtırunıeyı '! F.linıden 

kurtulamıyacak~ın ! . 
- Sanki senin ıijleğinle beni 

hapse atacaklar. 

- Benim dıleğimle değil, senin 
suçunla ... 

- Seninle yatmayı kabul et • 
seydim >UÇ kalıuı~ acaktı dl'ğil mi? 

- O \•akil başka olurdu. 

- Utaıumyorsun da. Koskoca 

·ı 

kalıplı kllıklı muhtar. ApaçtI, ken
di başına kalnu~ bir kadına, bu
oo yapıyor. ÇGluğundan çuco • 
j:undao da mı utanmıyorsun?. 

- Uanacak birşey yok. Ben er
k~<Tim, en kadınsın. Ortada hiiyle 
hır ~ \·ar. Ben ~enın ~u"·uou ört-

- Yani, bunun cczalandırılnıa
sını ve tazı;-ııuat \· ernte~ini ı~tiyur-

sunuz. 1 
- Evet .. Diiğ'iin halkınu kcı>a-ıt 

olclunı. Bin lira ınHPe\ ı zarar ruz .. 
Jlra , takdircn taı J ~ ur para...,1 iste· 

rim .Ayrıca. ht•ıu dö~tt;i~ii ıe ha· ı 

karr-t ettiği i~hı de ceıa qiirınf'"ıİllİ 
isterim. 
HUkiın. Nec:ıti Şcn~Ö:tt' sordu: 

- Göı·i.iyor"ıuıuıı .. Cezahındıı-ıJ

ııı;lntz is.teni:vor. Nt' di~ t-rek~iniz? 
Aldı nıaznun: 

- Nacinin dügünüıır lliı d(• da
vet ediJn,işliJ... Karıınla bcrahıl'r 

gittik Diiğiinde sa7 çalan çnlı:ırı
lar urasmd:ı hu zat da vardı. Saz 
çalınıyor, içki it:iJiyor. kouu~ulup 
giilii~iiJiiyol" .eğh•ui1i;\ or, saatler 
gt"i.;İ~ ordu. Bir aralık, gH:.ıihu bu 
~ence ili'iti. Ka"?ile. göıilc. kwrın1a. 
lidcta i~a1·et ("rti)ordu. Cau1111 1\1· 

kıldı. fakat se~iıui <:ıkaruıadıın. Bi· 
raz sonra, nıanalı 111analı ~arkı1ar 
söylcmei':e buşhıdılar. Yok, ı:ü1 • 
)eri C'1iıdır. ba~~ında bclôdıı.. 'len 
ı.,Tiilc benzt"rsin; yok ~onunda pi~
ınan olurbun: \'<." saire gibi bir <:ok 
sarkılar çalındı. Nazım. hir taraf
tan tanhurla ~arkı\ ı çalarken. bir 
tarnflan da ağı' ile .. (i, Hi~·ordn. 
Gii1.lcrini siizt•rek . 1n~nalı ınanah 
karıma bakıyor, 8.dı·t:ı. ona ~ö~:le. 
mek i~tcrliklerini sarkı ile ~t;~ !ii . 
yordu. Ben giltik<;e hiddetleni -

nıck i~in uğı-asat1rf?ın1. St'n de be
nİlu bu yorg1 .. 1luğu111u (,di~ erek
sin Bu sıkılmak, utannıah: ne-.,.ine? 

Genç kadın bir daha kükredi: 1 
- Tuh sana n1uhtar .. diyenlere, 

halkın başına ko~·aıılar muh • 1 
farın ne olduğunu bir de bize •or

sunlar edepsizliğin her çeşidi siz
de toplanmış. 

Muhtar, serilendi: 
- E, uzattın lafı?. 

Uzatmadım .Asıl bundan •onra 
uzatacağım. Sen beni karakola ve

ril'scn hepsini orada anlatacağım.. 
Biıtün bunlan söyliyec:egim. 

.Muhtar birden tabla suratım 

ya)·dı, uzun bir kah.kaha sahver
di: 

- Senin söziine kim aldırır. Ka
rakol beni mi dinler, seni mi?. Ya
lan dersem yalan diye dinlerler, 

doğrn dersem doğru dive alular' . .. 
\'e .. ..,4)ztine devam etti: 

- Sen muhtarın ne demek ol
du;:;uu bihni~orsun?. lla)-1.i :el, 

yordum; kan bt•ynime çıkı)erdu . 

Kendimi giiç 2aplediyordıını. 
Nilıa} el. 
«Şen gözlerint> .... 
Ş:ırkısıııa b~._tadılar. Kannıııı 

soyadı da heniınki gibi, ı;icngiildıi. 
Bii,bıitiiıı alındını. Hele, 

«Busenle sararsanı, o gü:u:l 
sinede sol~an1 .. • 

derken. ÖJ le bir huyun lnikiiıı kı· 

rıtı§ı, ö~·1e hir göz sÜ7.Ü~ü \'ardı ki, 
dayanamadım. F\l'layıp hir iki to· 
kat \· urdunı. Oı ı ı!an sonra n<" }'ap· 
tığıını hiJıniyoru111. 

Da,-acı, h3kin;den söz istedi. De· 

he edilmeme<ktedir. Çünkü boyları 
40 ;anlimetrt' ) i geçmemektedir. 

Daha mera~<lı olan cihet, hay -
vrınla rın boyları da ayni nisbette 

k l:ı,uktür. Çunkü 45 santimetreyi 
g< cı ııiyrn bir ök ıizün iskeleti d~ 
buiunn, u~!.ur. 

bilir, ne yanık sevgiler, n~ ha
raretli aık nameleri de var· 

İn;:;i'terede bekarlarla dır. 
ev ilerin kavgası Röyter muhabiri bu mek • 
• tup yığınlarını hayret ve mo-

61<> azası hH1uııo.· n a\·rtn1 kama-
rası azasmılaıı 200 ü bekarmı~! Fa· J dra.ıı:la temaşa ediyor. Y azııın· 

1 
• .. .. • • • a şu mealde cümleler kul-

kat e\'lı •·za, her turlu "J'a'I ışler ' lanı yor: 

- Demin de urzdm' • liııı . Ben ara,.nda lıu i~iu de halledilme i- B ı l .. . . ., u me,,;tup arı gorduk • 
öyle. yarım ~ um alak, ıı ; yasa ç•I- ni istcm:,ter. Evliler, bu .kadar ten sonra, anladım ki, yer yü-

di ki: 

gtl:ı~ı d:~ilinl . nıusiki J1 c ' l· ;-,kürı- çok hektır a7anın a,·am kantara - zünde, memleketi, ailesile en 

yun . Arknda>larıın da öyh•c!ir fler sınd a )l'r bıılına sı nı takbılı edi • . çok muhabere eden nıkerler, 
faslı pqre,·i , s:ıı sc-;ıni<l , gazelı ~·orlnrnıı~. lkk:ir meh·u.,lardan ltalyanlaı dır. Çünkü, baska 
ve ~arl:1~· :ıe, tanı fnstl ol!•• :•k c.•• bı'rı· d" ce\·ah d h" h' b' d d b k d · _ - . ·' , ""· "ın crccc ur- ıç ır or u a, u a ar laz-
çiyorduk. Şarkıların c'-,,·ri.i de, nıc.t cclilccck bir aıım•,i olduj:':ıınu, la ve tepeler halinde yığılı 
alaturka ml'sii. inin kla' i leri sa- fllknt ~«ndiyc kadar keııdisi>ıc la· mektup görmedim. 
yılan şarkılardı . Dede efcndidf'Jı, yık bir genç kız bulamadığını id- Bu, İtalyan askerleri için 
Hacı Arif beyden Şevki l>ey<lcn, ( dia < tıııi~Cr. Digcr bir bel ıi r nıeb- iyi bir vasıf mıdır, fena bir 
Benli Hasan ağadan , Selim Sal is· us da 1875 denbcr i ingiltcrede er- vasıf mıdır, bilmiyorum. 
ten, Nikogos ağa rlan ve ımircdeıı Y h b ' I · keklere nazaran, kıı çocırklarınm a u., ı mıyorum da, 
çalıyorduk. •Güzleri rladır• dedi- k " · daha n• doğı1ttğı.nu ileri ,;irmüş. pe uzerme varacaıı: halde 
gi Dede efendlniu nıe ~hur d ·ı· H Evli meb'uslardan birisi de, be • egı ım.. er ne ise, orasını 

«Çeşmanı o mebve!l'ın clad1r• f k kclrlara ağır ,·er~i konu1nı<l!:>I tav .. • aLI J. ·arışi.umayın •. 
Şarkısı idi. Yinf" mec;.••I:, •'.;.Onra A b >hc,indı• bulunmuştur. 1 ca a, ltalyan askerlerine 

pişman olursun• dediği, Ahnıet b' J f ' 
Rasim merhumun, So cıklarda ne zaman- oy e azla mektup gelitinııı 

sebebi nedır?. .Bu delikanlı-
cSeıı g;tgıde bır 8..fetı devran \ danbcrİ gazete satılıyor !ara, anaları, babaları, kar. 

' M 'ıvez ı·ı · k ı ı d d,.•leri, evlatları, karıları, nı'-nh1Lak:,ın, 1 
<Canlar ~·akarak iıtc~ı suz.'.ln " t z erın so ·a' ar a ı;azeıe ""' 

olacaksııı• l satmaları acaba ne zamaııdan baş- f&lllıları, sevgilileri, bu dero-
cBilmem ne 7.aınan d~ıx!ime !adı'? Merak bu ya? Belk i bu sual, 1 c:e fazla dütkündür de, her 

derman 0ı.,caksın• durup dururken kendi kendilerine 

1 

ıabah bir ıı-.mc mi kaleme 
.ılıyorlar?. 

cÇagm gt<;l'CCk .;oma pLıman soranlar olm~tu. Bundan elli bu 
olacak>ın• kada sene evvel İııgilterede aku • Yoksa, İtalyan askerleri, 

~arkısıdır . Yanı ~unu anlatmAk is- yucu, gazetesini ancak abone olmak ana vatanlarına çok düşkün 
kı ı de, her gün sıcak yuvalarının 

terim , şarkı arın bıçbiri biede- suretile temiıı edebilirdı·. Bundan h 1 asreti e yanıp kül oluyorlar 
hane '"·e gayricdcl,i değildir; hep· ba~ka mesela •Taymıs· • gı' bı· bı·r d ml • . ve eva ı teselliye mi müh-
si, ınaruf , nıe~hur. <>rbahın('a nta .. gazel yi alıp okuyan zat, bunu saı- taç bulunuyorlar?. 
Jı'.ını . kı.' n•d fi şarkılardır lkn de 
bu zatın ı.arısıııa &arkmlılık etwis maz, fakat okumak istiyenlere saat Bu noktayı bulup çı.karma.lı. 
değiliııı. ba~ına kiralardı. Hele bir mecmua da, benim için, bir hayli müı 

Şalıillcr rlinleııivor. ~iitekait satın almak, o zaman için lüks te- kül •• 
Ka71ın Karadıımanl:ı ya'lı bir ka· l:ik.ki edilen, çok kimseler bu mec- Fakat, askere alınan bir 
dm olan Resıııi)·ı· Şargör dı• düğü- nıuaları almak fedakarlığına kat- delikanlının bu kadar gözil 
niiıı daHllilcri. daıanın -ahitleri lanamazdı. arkada olması, pek İyi bir teJ 
arasındedır lki'i de. min•I güzel değil galiba •• .,. 1883 de, Yarmut şehrinde Mid - N · hl eğlenilir. saz calınırho birden- e ıae, güna arı boyunla-

deletoıı kardeşler gazeteleri sokak- f t 1 f lıire, ınarnıııı , t'rinden fırlayıp nna.. aza i ebniyelim, 

N k 1 
larda sattırmağı düşünmü•ler ve ille bahrlan kırılır ••• 

azımı to ~thınu:vn hec;;Jndıiıru., ,. 
tanhurıı h3'mdo ıı•r~aladıgını söy- teşebbüst~ sokakta birkaç saat için- R. HALiT 
lii~· orlaı de o kadar çok gazete satmışlardır ------------~;.... 

Suclıı Necoıi Strıgfuürı karm ki, mahalli gazetelerden biri hemen Bir kilo mangal kömürü 

b 
15 kuruta! 

Ved•• da da,·aııııı '}llhitlt'rindt'ndir. u U't>Hi tatbika başlamıştır. İ zmır 22 (Hususi) - Son günl-
Bo) lıı bo,lu . . endamı matbu , eli /============---

etti, Hiçhir ~retini, kaşını gö
zünü oynattığını görmedim. 

gii1Ju. lcı\'ır kı,·rr cınclt. cidden dil
her bir kadındır .Simil~r arasın-
ıb •isfr Jıerşey lı ukedının etrafı.n· 

da dönii:vor. amn&a, sal1iclt•rı güzel 
kadın• gibi fısıltılar oluy,.r. 

Vedia. şelındel ediyor: 
- Giızel güzel eğleuirkto, ko • 

caın. birdenbire ~o adamın üze
rine hiicwn etti. Birkaç tokat vur· 
du .. Tanburunu kırdı. Bana sar -
kmtılık etti sanmış. Halbuki, bu ı 
adam. bana ne işaret, ne sarkıntılık 

uzatma da şu işimizi tatlılıkla gii· 
rcliın!. 

- Ben nao111slu kaduıım!. 
- Namusuna birşey olmaz. Ara-

mızda kalacak. Bir s~u. bir lıen, 
bir de Allah bilerek. 

Kadııı gene birden parladı: 

- Haydi defol alçak herif. Ben 
senin sandığın gibi kadın olsay • 
dını çocuğu mezarh&tı bıralauaıı, 
gül gibi yaşardım. 

- Demek olmıyacak?. 

Genç kadının •olgun bemi lı:ı&

gınlıktan kıpkırmızı olmuştu. n.. 
yun damarlarının şiıtiii, çath • 
yacak gibi attığı görülüyordu. Çek 
sert, keskin bir söyleyişle: 

- Olınıyacak, ne sana, ne kim
seye. hiçbir gün, hiçbir şey obw
yacnk .. 

- Yürü öyleyse laırakolıı. 
- Sen polis değit..in!. 
- Ben polisten de ilstüaiiıa. 

Muhtarım. 

- Muhtarsan kendine, bnaa ... 
ğil. 

Gelmiyen şahitler için mnhake
ıne talik edildi, 

Koridorda yiirüyen. davacınm ı... 
!undaki bir arkadaşı, datıacı Nazı-
7.lma diyordu ki: 

- Yahu, bin lira tazmin.tı az 
istedin. Buna meheldir. Keşke iki 
bin isteseydin .. Hakim, pek yu

muşak görünüyor. İki bin istersen 
belki bine karar verirdi 

- Karışmam anıma sonrasınıı-

- Elindeıo geleni arkana koy-
ma!. 

- Ya?. 
- E\'et .. 
- Bil ki, sana elimden kurtuluı 

yok!. 
- Avuçlarını yala.. 
- Gör:irsün.. 
lltublar bunu söyler seyleınea 

evden çıktı n .. çıkarlu!a de yük
sek sesle ilive etti: 

- Karakola &'itmelt için Juwı. 
l&ll.!. 

KORİDORDA.. 

O güniin akşamı idi Gündilztia 
beyazlıklan yer yer karaalığa ı... 
ğulurken o da bir polisin yama
da Kulaksız .kara.kolona girdi. Yil· 
rilıailyor, ~nüyordu. Konllf -
muyor, kekeliyordw. Aptal aptal 
balruuyordu. Göz çukurlarının ö

nii halka hallaı morar~tı. Balut · 
larmda bir durpnluk, ölülük var
dı. KarakolıWı içeri giriMe polis: 

( Deı:aıı14 var) 

de odun kömürü fiatları şehrımi,... 
de sebepsiz yere artmıştır. Halk 
bazı yerlerde 12 ve hatta 15 kuru.
tan aşağı odun kömürü alamadık
larını belediyeye şikayet etmiş • 
lerdir. Belediye bu manasız buiı • 
ranla meşgul olmaktadır. 

----ır---

Yumurta fiatları de 
pahalandı! 

Son günlerde ~hnmızde yumu 

ta fiatları, biraz pahalılaşmıştır 

Bazı semtlerde fiatlar ;ı kuruşa çu 
mıştır. İzmirden bildirildiğine gö
re İzmire de pek az yumurta geti· 
rildiğinden yumurta fiatları 3 ku· 
ruşa yükselmiştir. 

BİRİMİZİN DERDİ 
HEPiMİZİN DERDi 
Boğazda gece kaldı
rılan otobüa seferi 

BüyükMrede oturan okuyu
cularımızdan B. Refik ya7.1 -
yor: 

c-Boğazıçine otobüs ı;efer
lerinin akşamdan sonra yapıl
maması Biiyükderelıle-ri müş· 

tür. Köprüden son vapur da 
erken kalktığından il!i olanlao 
gece evlerine dönemeyip İs • 
tanbulda s:ıbahlama~a mec -
bu" kalmaktadırlar. Hu; olm 
sa gece saat 22 de bir ot.obüs 
Taksimden Boğaziçine kaldı

rılmalıdır ve bu l.'izımdll'.• 



4 - S O N T E L G R A P - 24 1 b1et ~'İMi 

Al'l 
KÖRLÜK 

Yazan: REŞAT F E Y Z l 1 
Ali X ılmn, henüz 19 yaşların

da bir delikanlı idi. Süse, gösleri
fe, ziippdiğe düşkün bir deli -
kanlı idı , Bu ya~ta yeniz ve mev- ı 
ı;iınsi:L olan bu hev"5ler uğruna ~·a
nıp tutuşan her rocuk gibi. Ali 
Yılmaz da, ın.-klcpte okuyamadı. 

Bir orta mekıebııı '''" •ınıfında iki 
yıl üstüste kaldıktan !'()ora , tahsil 
hayatına veda etti. Şimdi, bir ma
aifatura tüccarı ,·anında katiplik 
yapıyor. 

Ali Yılmazın maqı az .. Tiiecar, 
hR ay ddikanlıya harçlık yapar
lilll, diye 30 lira veriyor. Bu para
yı, AJi '\:'ı)maz, tramvay parası mı 
yapacak. öğleyin karnını mı do
yuracak, üstün<> başına mı baka
cak , gezmesine, toz.masıDa, sine .. 
maya mı '8rfedecek~. 

Dt>likanlı, öğle yemeği mesele
sini on kuruşla hallediyordu, Beş 
ekmelı, be~ pe)nİr .. tamam geli
yor. Yahut da tamam gelmiyor 
amma, başka , ne yap>ın•. 30 liralık 

bütçenin en kabarık faslını, sine
ma, g<'zme, tıraş para:>ı tc~kil e~ 

diyor. 
Ali Yılmazın b•bası. bir attar 

dllkkiını sahibidir. MütHaıı bir 
kazancı var. Evini zorla geçindiri
yor .Binaenaleyh, AH ltı]mazın, 

aynca evden para istemeğe yü..zü 
yok.. 

Çünkü, evde, bir de büyiik baba 
var ki, o da ,Ali Yılmazın babası
nın başındadır. BüJük baba. yet
miılik bir ihtiyar. Eski rüsumat 
miitekaitlerlnden .. Üç ayda bir e
line ufak bir para g~er. Bu para 
ile mahalle kahvesinin borcunu 
;;der ,küçük kız torununa, arasıra, 
hıuçhk verir .. Bazan da, pek sev
diği lokum için 25 kuru~a kıya • 1 
rak bir küçük kuhı lokum alır.. ı 

Dişsh ağzında geveler, durur. 
Son zamana gelinciye kadar, Ali 

Yılmazın bir masraf hsh ılaba 

vardı ki, o da , bri~·ülı babanın üs
tilnde idi . Ali Yılmaılll elbisesi ... 
Çünkü, Bob - Stil modası çıktı, 

çıkalı, Ali Yılmaz, Mahmutpaşa -
dan hazır elbise almaktan kurtul
muştu. Artık, elbi"'d ~lişona tak-

çalıştığı ticarethaneden içeri gı -

rin<"e_ patronun~ kendisini çağırdı

ğını farketti. Ceketinin önünü ilik- ı 

tiyerek. )·anına k09tu. Patron, sı

cacık )· azıhaıoesinin ~·umnşak kol

tuğuna gömülmüş, höpürdete hö

pürdete ltalıve içiyordu. Ali Yıl

mazı, ciddi bir eda ile karşıladı. 

Önüu bakarak. ayakta duran de
likanlıya fUDlaı{l söyledi: 

- Oğlum, 41uym~undur, ma

arif, meldeplerde talebenin Bob

Stil denen kıyafette olmasını m~ 

netmiş.. Bu kararı ben de çok be

iendinı.. Hakikaten ciddi bir ada
ma :yak~maz. Sen de müessese - ı 

miıde çalışıyorsun.. Yanımızda 

bulunan bir ad•mımızıu, pi)Tasada 

bu şek.ilde dolaşınasmı ben de is

temem. Aklına birşey gelmesin 
amma. sen de, şu Bob-Stil kıyafet

ten artık kurtul!'iian iyi olur. 

Ali Yılmaz .bir anda Tıeyninden 
vurulmuşa döndü. Yazıhaneden 

çıktı. Kendi çalıştıfı i~t kattaki 

odaya gitti. f 'akat, miit1ıiş bir yeis, 
İ\İni kaplamıştı. 

Akşan1 e\ie dönünce ~ vaziyeti ev

vela babasına anlath . Büyük ba

ba, bir köşede oturmuş, güzliiğünü 

takmış. dalgın , gazete oku)·ordu. 

Bir aralık, kulaiJaa birşeyler ça

lındı. Birden :yerinden doğnıldu: 

- Ne dediniz, ne dediniz, dedi. 

Ali Yılma7., artık benim verdiğim 

elbiseleri giymiyecek miymi~? .. 
Vah, vah .. İşte bu kadar olur .. Oğ

hım ben sana birşey söyleyim mi? 

Biz de gençtik. hep böyle biiyü -

dük. Biiy iiklerimizin verdiklerini 

öpüp başım.ı:ı.a koyardık. Fakat, 

böyle naokörHik etmezdik. 

sit ödemi~·ordu. Bıiyök baba"1nın 

elbiselerini, mahaU.deki terıiye 
verip biraz tadil ve tamir ettiri • 
yor, bunları Bob-"'til k08tiiın diye 
giyiyordu. Bu e~ki elbiseler hiç ~. 
de fena durmu,·ordu. Büyiik ba- ı 

banın , gençliğinde yaptırdığı, İn
giliz kumaşından Ölle takınılan 
~ardı ki, hala. ta~ gibi idi. Büyük 
baba, k.-a boylu. işmandı. Onun 
elbi<cleri, Ali Yılmazın vilcuduna Her bir NEKER Saati, 
t•m ı:eliyordu. Ceket. omuzlardan 

Fenni esa~lar üzrrine bina e
dıi,iiyor, kollar, etekltr sarkıyor, 

dilmiş ve uzun senrler araştır· 
pantalon dizkapakları biraı. geçi- r.1aları netice•i olaı. kemali 
yordu. 

bulmuşhır. 
Ali Yılmaz, rlbbe cihetinden NEKEH'i 'ff'rdh ediniz. 

~ 

o fil g , ___________ ..;;;;::;;.. .......................................... ___ , ___________ , 
Acaba siz ahlaklı bir 

adam mısını ? 
Bunu anlamak için aşağıdaki 20 

suale cevap vermeniz lazım ! 
Aramızda sık sık şöYle söyleyen· 

ler vardır: •Ben öyle şey anlamam ~ 

ben namuslu adamım.> j 
Hiç şüplıesız namuslu a<lamsı - ' 

ruz. Fakat acaba bu kanııatinizdenll 
şu kadarcılo; olsun inhira!ınız ol -
mamış mıdır? Mesela bir kaçak tü- j 
tün sigara içmiş olabilirsiniz. Hai
buki bu hareketiniz hükiımet ha
zinesinden hır nevi hırsızlı]ı:tır. 

Mu mısali geçelim, bir Amerikalı 
m:ıütehassıs> a göre, herkesin tam 
:namuslu olduğumu anlanabilmesi 
için §U yirmi küçük suale cevap 
vermek 1izımmış: 

Bu suallerden her birine 'hayır!> 
diye cevap ver .rsen.z, 5 plJ\•aıı ya
zacaksınız . .. evet• derseniz O. 

Ondan &0nra rakamları top -
layacaksınız ve rakamların vere· 
ceği yeklınc röre, namuslu adam 
olup olmach /;.'ın ızı öğreneceksiniz. 

Eğer elde edeceğiniz rakam 100 

ise, hakikaten yü>de yüz namuslu 
adam old;.;ğunuza inanabilirsiniz. 
Ötesini siz bilirsiniz. 

1 ı te waller: 
1 - Kütüphanenizde <;ize iare 

edilip de geri verrrwdiğınız kitap 
var mı? 

2 - Tramvayda veya otobüs te 1 
biletçi yanıza gekliği zaman, sanki 

bilet alml§ gibı bir tm•ır takını - 1 
yor musunuz? Yahut biletçi sizden 
para istemeğl unuttu ise. o zamar.A İ 

kadar arabadan inmış bu ıc. ;yor 1 

muswru? ı 
3 - Size verilen bir şemsiyeyi 

ciade etmeği > hiç unutmadınız mı?i 
4 - Gişeden bilet almak için sız

den evvel gelenlerin önüne geçe
rek, chıba evvel bilet almağa ça -
ıı,ır mısınız? 

6 - Eğer tıcaret işinde birisi size! 
on kuruş yerine elli kuruş verirıre, 
hiç sesinizi çıkannaz mısınız, yoksa 
bu zatı ikaz ederek paranın üstünü 
verir misiniz? 

7 - Tramvayda parastz seyahat 
etmek yaşını geçmiş çocuğu, yin? 
parasız seyahat ettirmek ister mi

sınfa? 

B - Kalaıbalık bir mağazaya gir
d!ğıniz zaman, başkalarından ev • 
vel kendi i~inizi gördürmeğe ça -
l.ı§ır mısıııız,? 

9 - Posta müvezzii yanlışhkla 
size ait olmıyan bir mektup veya 
gazete getirirse, bunu alıkoyar mı- , 

~nız? 1 
10 - Kendinizın tahTip cttiğ, - 1 

niz bir malı , sank• oyle satın al - 1 
mı şs,,112 gibi, ditı<kiıncıya geri ve,-- 1 
.mf" {!P ka.3har ınıs ı nız? ı 

11 ~.da ıç para tolu hır c iız

d ~. L , ıı ı~~·s-anız ' 'e butı U da k ıms~ ! 
g~ ·rn,~;~( l HUZdd.n.ı k t.: nUınıze mal 
{·dt:I ;nısinı ı.~ 

13 - f>:rısınden odiın ·. ı'ara alıp 

da ıade etrn<odiııız mi? 
!4 -· MPl<kpte tairtw ıken. ~m' 

arkada-,Jn1zın ders1er1n1 kopye t!L

tıni.ı m;? 

15 - Hayatınızda bir defa dahi 
olsa kalp bır parayı Sllrmege ı;a -
lı~tıruz mı? 

16 - Baskalarından iııittiğlnlz 

güzel esprileri siznmıiş g>bi ~atar· 
ını~ınız? 

17 - Kendi huıousi mektupları -
niz için patronun pullarını kulla-

nır mısınız? 

18 - Bir dükkandan bir kilolul< 
' mal alır da. dükkal' sııhibi sızden ! 

yarım kilo parası .isterse, bunu ona l 
sö~ 1cr mis.iniz? 1 

19 - Malıycye ı,ahte beyanname 

Eğlencelı 
rakkamlar 

Matematikten çok IOmııeler ho,
. lamnaz. H<ışlanan nadir imanlar 
da inadına zevkini tadarlar. 

Fakat bu kadar korkunç görünen 
matemati.ğin basit olduğu kadar, 
eğlenreli tarafları da ~· 

Mesela: Şu 142,857 rakamı. Bu 
rakamı 2, 3, 4, 5 rakamlarile der -
bederseniz, yekfınlar boşunuza gi
decektir. 

2 ile darıbeder"Cniz 

285,714 
yekfın şu: 

Bu esas rakama göce, bir de dl-

ğerlerile darbedeliın: 

3 ile 428,571 ayni rakamlar 

4 ile 571,428 ayni rakamlar 

5 ile ?H,285 ayni rakamlar 

6 ile 857,142 ayni rakamlar 

Son bir sürpriz daha! Eğer ye -

dinei defa darbetmcğe kalkarsanız, 

yek ün 
9!l<ı,9'l9 

bambasl:a bir ~ey oluyor: 

Dostlarınızı hayrette 
bırakmak için 

!k; kibrit çöpünü resıınde gör -
düğünüz vazıye1" getıriniz. Bu / 
kföritlC'l'rien Olrİnİn UC'U meı;ela On ı 

kuruşluk bır ;ıaranın ortasına ge- 1 
tirihniş olacaktı. Arkadaşınıza bu 1 
parayı çöpe dokunmadan, çöpü dü
şürmeden alabileceğinizi söyliye
ceı<';niz. O inanmıyacak, o zaman 
üçüncü bir kiobritle ucu paranın 
üzerinde bıılunan çöpü ortasından 
yakınız. Bu kadarı kıl.fi' İddianız
da muvaffak olursunuz. 

5 - Bir do•tun •ızun yazıhane -
sinde~ t~lefon ettiğiniz zaman, mu- : 
tat veçhile tele-fon parasını ona mı 
ôd<"tirsin.iz? 

Yer~r misiniı ? !--------~--~------

A 

20 - Bir !::rrnıen;n gıyabında o-

nun hakk•nda u;itti ği ni' bir me -
seleyi kötülevip bliviitür miliıünüz7 I 

• •• 
Naııl taksim ettiler? 

Eski karısı 
İkin.i defa edenmi~ olan bir 

adaın, ikıde birde, ) t•ni karısının 

yanında, i1k karısının nıeıiyetle -
rinden bah<..c•dcr, dnrurmu~. Bir 
gün kadıncağı2 artık da:vanama -
mış, detniş ki: 

- EminoJ, senin ilk harc·minin 
ölmesine benim kadar yanan kim-
sc ~:oktur. 

• 

Dişlerinizi ucuzca 
tem iz liyr bilirsiniz 

Bunun İ<:in de dişlerinizj her sa
bah Bikarbo,.at dö Sud ile fırço
JaıJnız. 

ş 
SlJ\E).tASININ 
( f. ,k Ji:klH ) 

Varlıqından Yeni 
~ 

Bir Sahife 

No: 35 

Deniz 
Yazan: RAHMi YA~ 

• 
Fedailerı 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABLUS· 
GARB ve ADALAR NıJHARESESI 

Fransızlar, ltalyayı tazyike -başla~. 
dığı talimatı ve telgrafın tahrifin- betleı·ini ihlal etmek ,çin k•'~•'' 

'·'fi . .. ınacr de cereyan eden dalavereleri ha- ..a sebeplerdır. Henuı d ıır 

tırlıyarak gen1i süvarisine ve mü- Fransız efkitrı unıuuu)·c ... ın e ub• 
tehassıslara teminat verdi: zeliğini muhafaza eden ;\l<O t • 

- Hiç merak etmeyin .. Hiiku - vapuru hadisesinin tc,iri grçııı ıı>' 
metimizin noktai nazarı malum.. mişken bu seferde i~indc rııo,,,,. 

Jı< 
Hemen sefarete 9lfre ile miiracaat se~kedile1t Fransız harp ııı• ,ı· 
edeceğim, Umanın ki yirmi dört si mevcut oldui:u için Karta<D , • 

ka k .f. , . ıl•' t•' saate imadan sizi serbest bırak- purıınun te\· ı ı Lt·ansı . el#' 
tınnak ,ayrıca tekra~Janan bu ha- fından milli bir izzetincfıs pJ 

tadan dolayı İtalya bahriye neza- lesi telıikki edilmekte hakJıılırksıf 
retinden özür diletmek mümkün Eğer İtalya hükümeli, lı•h..ıe 
olacaktır. bir şekilde Ye fıııuli bir ıtıüd• dCs 

Konsolosun teşebbüsü o g!in, ile karışmak isted'ği bu isler d• 
hatta bir hafta hiç netice vermedi. vazgeçmez, Karta ta ,· apıır111111 İ'e 

Komadaki Fraiısz sefirinin mü- derhal serhe•t bırakarak ıarı ~o 
racaatini İtalyaa makamları iyi •''' t' vermezse Fransız donaunı - . jiO" 
kıırşılamallllljlar: . . . . 0 liııı 

sız ıstıklal , haysı~ct H ~ere dd-6 
- Eğrr Fran'a hiikiımeti Tu -

ıımıa tan·are ı· e cephane snket
ınek istiyor>& bunu kendi harp 
gemilerile yapaı.ilir. Bedeli adeta 
bir senet yekünu tutan bu harp 
malzemesinin höJlc sigorta~ız; ve 
bir tiicc<Jr gemi.sine irki\p ederek 
göndemıck acaba hangi hikmete 
dayanılıp da yapı1n1ıştır. Genıinin 
tevkif şekline ve ~u hamıılesine 
bakılırsa bunu serbest bırakma .. 
nm . kendi bindığı dalı kesen bir 
adamın yaptıgı ıştcn hi~ de farkı 
yoktııı·. Maalesef Karta<a vapu -

rumaktan ibaret olaıı ı ıııl<• al· 
'f · b 1 k · ' cıı"' vazı esıne a~ an1a · ıçııı .• }j,tit•' 

mağa dahi Jüzuuı görını) r ' 

Deniliyordu. İ• 
·""(' Gerek bu ne~ri~ at. ger< ·.,,er 

talva hükü nıf'line ~erilen P' J-' ' . b•P .. 
to nQta~ı, Hklınca nıutıp sc b,.ıı~ 
bulduğunu zannc d e. ı iıal) ~ . çY 
· h · · nezaretJcriP' 

1 
~ rı:ye '\'e arıcıye 

. ıt• 1 

bucak yola ıı-etirdi. Bır b• ~·o 
şiddetli bir inli.ur nöbcli sa fiili 
Kartaca \:Dpurıı ve kabran19~ 01ü' 
denizcileri yedi gün i•tirah•"- ıi 

. glı)' 
nınu se:rbe~t bırakamıyacağız. . teakip ltal~·a nanuna. J(.s ,·t' 

·ye 
Bu ce'-"DP sefir vasıtasile Fransız liman reisi tarafından tar~ı r tc~ 

harıei:v<'sine bildirilince hadise o- rilerek uğurlanmak sı.ıretıl doStd 
raca hükumet haysiyeti meselesi rar mukaddes vazifesıne 

halini aldı. sür'atle yolu çıktı . r• • 
İtalyanların Memıba vapuru bil- Tunusa varan bu silahl•r 

0 
,,. 

disesinde na'11 bir AAlıtekarlık ha· da yine Rauf beyin gayret.~: ~O' 
)eti ruhiyesine kapılarak konso - şebbüslerile tesis olunan Ti•' jlt • 
losloğa \•erilen şifre t.,Jgrafını da ' mitesi ''a'1tasile Trablus gıs 
tahrif ettiğini hohrlıyan Fransız 

makamları Roma sefiri vasıtasile 
İtalya hükumetini taz);ke başla-
dılar. 

Komadaki Fransız 9efiri, bükil -
metinden aldığı emirle bu hare • 
keti resmen protesto eden bir no
tayı İtalya hariciyesine tevdi etti. 
Fransız matbuatı bu gemi hadi
sesini büyiiterek heyecanlı neşri

yata başlamıştı. İtalyanların hare- 1 

ketiııi Fransız ha~siy~t ve istik
laline mönafi bulduklannı ileri 
süren gazeteler ezcümle: 
•- İtalyanlar t'ransız gemileri

ne taarruzu itiyat edindiler. Afri
ka topraklarında da bize komşu 
olmak için Osmanlılarla harbe gi
rişen b11 hudut kom~nlarımızın her . 
hareketinde genis ölçiidc bir hüs- İ 
niiniyet beklerken miitemadiyen 
aksi tenhiiı-atla k&r&ıla~makta -
~·ız. 

Bu kabil hiıdi'f•lerin tekrarı a
ran11zdaki i~·i konv•.uluk ıni.inn"'e· -

rine gönderildi. ) 
~· fl'l (Deva~ , 

TAKSi,M 
Sinemasını n p• .... 

Bu haftaki zeııııiıı proı:r• 
görünüz. 

1 . 

OKYANOS B[K~İl[~! 
fi"'' Dehşetli havacılık 1 

2 
KIZIL RAKKASf: 

(SALOME) 
Türkçe sözlii ve 5azlı fi!Jll 

Ayrıca ilave oJaral< • 

•Tiirkçe i~ahatlı Yakı11 
t"', .•• 

ı 
,, ı· 

jurnalı. Yakın şarkla llB aP 
\"•'" İtal)·an VP lıalyan - ~·· 

harbint" ait en ~on sine1119 

berlcri. Entere!"an hiıdi!'9 t , 

~ jm 
Adnmıu biri Jokanta)-·a girdi, liı:t- \ 

Lokantada tavsiye 
Blitün diiu~ anın kudretine ha~ eğdiği • • 

ı 
ı 

Güzelliğine esir olduğu 

teyc baktı. Yi)- ~<'l't:"i y~n1t•ği bir CHARLES BOY ER CLAUDETTE COLBERT' iıı me 'uttu. Hattil arkad .. Jarı ken- !'EK ER emsalsizdir. 
di<ini ıı:ıpta ile seyredi)·or. ad .. ta Türkiyede bütün taoıl- .Gözümle gtir .... m, inanmam> deriz 
kıskanı)·orlardı, I d h ! ya! Sanki gözlerimize odam akıllı em-

tiirh.i SCl:("mC'd i. G:ır!-ıonu ~ağırdı: : 

- Ne Jİyeccğ·iıni hilıni~vorum~ 

Ha~lanıa mı :ycseın. kı:ıartuıa mı u 

A,Jardan... Jbl .•lardan beri h<•kknen biiy\ik f;Jmi 

Niha~el bu Pt::R:jE~IBE ~k~anıı L A L E de gösterilecektır. 
t'ranı..;\ .• Loudra ve Anıerikn~·ı zevk.le ~·erin den o~natan h .. .. k b b d mış ı.atıcı arın a u onur. niyetimiz varmış gibi! 

Bu i5ten unı • a a mem - NEKER SAATLARININ 
ııundu. Torununa

1 
hİ( olmazsaı bu 

1 
İste size bir misal! Hatta bahis bile • ~ 

Tıirki)·e l.'mum Acenteliği: tutu:;:ıbilirslnı: Garson sözüniı kesti: D u· ŞES PE T' Do VNA ( TO VARITCH •ekilde ~-ardım tlmis oluyor, Ali İstanbul, Sultanbamanı, Bu resimde a ile tek olarak baş!ıyan, fi 
"J ·· t" d d b .. ··k b" - Ba~·nn. dedı. bir türlü ;vi~·i - ...ı 
;J ı mazın us un en e, uyu ır Katırt:ıo~lu han, 3 üncü kat faka ' d ve f ile nihayet bulan iki ha1 İ~tanbulu da seferber etti. rf""" 
'iikii kaldırıyordu N - 7 1 görüyonrunuı. Acaba a hattı d ile mi, niz. bu ~aydıklarınırın hep~i ıc;in- ••• -....-

' o. ~ - d . 'umaralı )erler ~imdidt:'ıı hararetle tutulmaktadır. Telefon: 43595 Al 
Geçenlerde bir gün, Ali Yılmaz liamıcıımı•••••••••- yoksa f ile mi nik.ıyet buluyor? e var. -.?" _ 

ye~eın , patates mi ~ e ·e-111 ••• 

========~==========~;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;~~~~================================================================================================~================-=d~~~ 
_ Yaşa ::\fohmN' diye bagırdı. Oturduğum yerden gı>rr.ın, baş ' yapan bu~ u.< lenknm aıtcn p11· Diye, sert ve funırane se<lasile 

söze baij.ad•: 
t ı ' a.} et benuıJ cnarı.am1ma ya
p :lmış oır he<hycdir, 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifel~r .Diyarında 

No. so \' auıı : M. SAMI KARA YEL 

Sadık birer Yeniçeri olm•ya gayret edinix 
- Pironun oğlu, Yorgivi kay

dPt!. Yalıı:z türkçe okumak, yaz
mak bıldiğiıu, babat;ımn yerli kulu 
olduğunu (1) da yaz!. 

K~tip bana ..-vi:mli bir n~ı.arla 
bakarak: 

- Çok iıliı 1 Tamam, yain1Z bu 
ı~n<; adamı hangi lakapta kay -
d<-df.'<'eP,ız bayrakUırım. dedi. 

Bayraktar yüzüme dik:lı:atle bak
tı]< an sonra, yaz.ıcıva hitaben: 

O) Yrrlı kul demek hiilmui 
miizde olan arazi dahiliudek.i ID
ristıyanlar dcııı~ktir. 

- Karo,bulll'I Alı, koyalım. 
Bun<ian sonra. bana dönerek: 

- Çoc~. bugünden itlbaren 
senin' ısrnin K.arabulut Alidir. Ar
tık Yorgılil< filin kalmadı. İmnin 
çağmldığı :ı.aman cevap ver. 

Dedi 
Sonra Jı:atibe döndü: 
- Karabulut Alıyi on birinci 

bölüğe yaz!. ded!i. 
Bayraıktar diğer arkadaşlara 

geçti. Ali M:irti, Herııekli 06ınanı 
ve Boşnağı on birinci bölüğe kay· 
dettirdi. Sonra: 

- Melın'.et, Ali. Ömer!. 

- Siı Istan.bulda topçıılar kış

lasındaki acemi .oo bırınci böliil< 
eiradmdansınız! Sadikane hare -
ketlerinizlc yeniçeri ohnağa gay
ret edinız. Arkadaşınız Kurt Meh
rne<ti size reis veriyorum. Ona ita
at edinız. Haydı, 93ğdan yana arş!. 

Kurt Mehmet bızi alarak bah
çeye götürr;iı İleride ağrıbozcular 
bıızi beklıyorl•rdı. Onbaşılardan 

bıri bağırd ı : 

-Hey yoldaijlar' Tebri.k ede -
rim. Siz en iyı yere d~uz. Bu 
herkese nasip olmaz.. İstanbul top
çular kıflası ortası ha!. En guzel 
yer ... 
Onbaşıya cevap verdim: 

- Ağımı, size bır hedıye ver -
mek ıstıyordum, kabul eder rnı

lllIUZ?. 
Onhaş:ı bıs ıklarını bükmeğe 

başladı. Sonra, elini uzatarak : 
- Ehi dedi, bizde adet böyle

dir._Bıunda rüsvet korkusu vok-

Cebıme ehrıti attınc, çantam. ç:
lrnrcLm. İçınde on ikı tane kadar 

yalılar altını vard ı. Bunlardan iki 
tanesını onl>aşıya verdim. 

Dıger aıkad~aıım da .onbaşı -
ye bıreı ikışer altın verdiler. 

Hersckli arkadaşımız bır harp 

esırdi li'stübaşı yamalı ve çıplaktı. 
çıplaktı. 

Mehmet yanıma sokularak ben
den bır altın istedı Hen;ekliyı giy
dırmek 1Gtıyordu. 

Arkadaşlardan b1r.si Mehmede 
sordu: 

- Ya sen? Üstün başı.n yok! Sa
na da ell>iBe alalım.. 

Mehmet cevap verdi: 

- Ben birşey istemem. Hele bir 
İEtanbula gıdelim. Bir kere şu ye
nıçcri kılıcını belım.ize takalım!. 

Ondan sonra kolay. 

Uzakta duran ve Melım«lin söy
lediklerini işıten onbaşı.: 

:i:;te tam a.;.l<~r lxı) le olur. tarafının gökyüzüne doğru kalk- mızı atlas mindere oturıt'°".~o~ 
. ·ııcı~ 

Sonra ilave eltı. tığım, sonra dalgalara çarparak rakı.ar hoca ve çavuş goıt rll 
- Mehmet, eg· er ölme-ısen yedi ' Ü ıoıı18 

etrafuıda köpükler hasıl olduğu- ]ardı stleri günıWi ya .81 • 
sene sonra mutlaka yeniçeri kü • ··ıe \ 

nu go··rüyordum. önümde rüzga - süsleımıış yeşil sancak go ıte"'er liıhıru gıyın.ış bulunacaksın?. ,. 
rm ~ ilti büyük beyaz yel- pıyordu .Kıç kaınarasıtu!l .~&1 

~:de yoklama bi'tiyor. Yeni kene, hazan da geminin fenerine lerin kapısının etrafında "'~;,,J' 
askerler birer birer bahçeye çıkı- ve etraia bakarak vakit geçiri • mel gıyirun~ mmalar ıçe~tl' 
yorlardı. yordum. mızraklı, kılıçlı, zırlılı ye~ 

ıvll· ~ 
Çavuş seslendi: Birı sağırnlllJda, biri solumuzda, lerle ağrıbozeular duruYo ,pt"'' 
- On birinci böJ.ülc, ocak ağri· diğeri de arkamızda üç büyük Gemının her tarafındll t 

~cularile beraeer sağdan, nu • ._,,. ıeril' ,.r 
kalyon (:1.) bızi muhafazaya al- nöbet duruyordu. ,.,,..er ıııtı ır 

maraıR neferler ve hal\bedarlarla topların namlıları ve silah 
sıoldan, ~rler için aynlrmf o- mış. iri gövdelerile d~aları ya • 

k · •-ı rarak ilerliyorlardL nJ parıl parlıyordu. otJ" 
lanlar m<?r ,., .• Pn ' ·~9• • Sağ ve solda kürekçilerifl · .Jıl 
Hepimİ2, verilen eımi:r üzerine Geminin direğinde lmmızı1ı ye- OJ!WJ 

ilerledik. O gün dlğer yerlere ay- şilli bayrak sallanıyor, kıç kama- duğu uzun sııraların, her ıtiiı' 
rılanlar mahallerine hareket etti- on kürek.çı, miıtemadiyerı 

ra.smm üstöndelti yaldwlı okamara-
ler. Biz ise ertesi gün yeniçeri • da kaptanın yeşil kadife ceketile, çekiyorlardı. ıcısrrP: 
lede beraber gidecelııti.k. ipek kapla:ı:nalı, gümüş düğmeli Bu kürekçilerin sol aya ~ 

Jf. başlıkla mağrurane @).;ştı.ğuu gÖ- Cirler]e bağlanmış, !)a.~ia':jrJCJl'..ı 
Hava dalgası çektinııemimı tir- s 1' <-

zerınde (1) bütün ...,...Alile ...nvor,. riiycrdum. ve çıplaktı. Bunlar ıı _,.,,ıı 
........, _,, Daha arkada gölgelik va;ı:ifeS'i idi Başlarında Türk kalY'"~ J 

(1) Çektirme~ eski harpı~ kırbaçla beklıvordu. tı1ı ~ 
1 ..milcrine derler. (Z) BVyük harp .remdi (D<•"' 



ısoN24SAATf 
içindeki 

Hadiseler 

d t~areşal Peten jDö Gol'ün bütün/ iki Italyan tay- j 

.~·loyu Almanlara Fransızlara bir 'yare meydaaına 
r•>' 

(Bu y .ızırun metinleri Ana.. 
dolu Ajansı. bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: :1-IUAMMERALATUB 

İngiliz Ba~vekili Çörçil clün ak· 
şam radyoda İtalyBA milletine Jıi... 
taben bir nutuk söylemi~tir. Çör
çil bu nutkunda bilJı,ası;a deın~ 

lir ki: 

,... vermiyor hitabesi hücum 
uiı' 

1
,. Zurih 24 (A.A.) - Reul<!r: 

10;J \rişideki İsviçreli muhabirl~r. 
01r liitler'in son taleplerine l\Iare
ı~· !>eten tarafından verilen ce • 
• • Plan sonra Vişi'de bir ümit duy

e;/' Jıu uyandığını kayd<'diyorlar. 
C:azet dö Lozan'ın Vişi muha -

~,ıf -rj Yazıyor: 
ıı!• A.lınan talepl<!riııin ve Vişi hü • 
M~ Pıııneti tarafından bu taleplere vc

d• Itn cevabın hakiki mahiyeti hak-
ıi)' da bir şey bilinmiyorsa da ge

r• :ııı hafta Vişi 'de hüküm sürerı 
· kcr' 'tnnıalı hava sükfuıet bulm~tur. 
ot!' Una bt'iyyen iman ediliyor ki 

•1' ~areşal Peten donanmanın ve cr-
ıir·' <ıııun şerefine mugayir ı.iyasi hiç 

,_ t' taahhüde girişmek fikrinde de
r idır. 

'; nıerikanın istik
~: bali lngilterenin 
:~: a)ibiyetindedir 

u• ~evyork 24 (A.A.) - Maruf rnu
Jll ıi 

1 
trirlerden Mc. Cormick, Nev • 

':t" ~rk Times gazetesınde yadığı bir 
Jr •kalede, Nevyorkun l:ıugıiP \:ü 

t t<z:i 
gıO Yetin ana'ltarı olduğu".: söy-

Londra 24 (A.A.) - General Döl 

Gol dün ak~am, işgal edilmiş ve 1 
edilm.,,miş olan mıntakalardal<i 

Fransıt.!ara hıtap ederek, yılba • 
şında •Alman hiıkımıyetini pro • 
testo etmek> ve müfekkirelerini 
Fransanın kurtuluşuna hasretm~k 

için bir çeyrek saat evlerinde ka
panmalarını ıstenıiştir. 

Çin ordusuna 
Viladivostoktan 
yardım yok 

Mo•kova, U (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 
c.Nvyork Tiınes> gazetesinin Şanghay 

n1uhabirine göre, Çin ordusu Vlad.ivos-
tok yolu ile ınühlm miktarda harb mal
zen1esi, ililç ve diğer teçhizat aln>akta 
ve Çin'e harb n1alztınesi gbnderilmesini 
çabuklaştınnak üzere Cartson adında 

b~ Anl~rikan subayı da Vladivo:,tokal 
gıder.ı:ktir. 

Tass ajansı, baştan başa uydurma o
lan bu haberi tekzibe Tnf'Znndur. * Tokyo 24 (AA.)- Domei a
jar,s• Bang>1.okdan ge!en h~berlcre 
nazaran japonya ile Si:mı arasın· 
c!a 12 haziranda imzalanan dost-
luk muahedesinin ta<;<_ıkname!eri 
clün Ban~ ;<ı1 .da teat edilrrist r 

Tobrukta askeri 
hed fi•r takrar 
bombalandı 

Kahıre 24 (A.A.) - İngiliz u
mumi hava karargahının tebliği: 

21-22 gecesi, Bingazi civarındaki 
Berka ve Berı.ina tayyare karar -
gahları şiddetle bombardıman e
dilmiştir. 

Berkada büyük yangınlar çıka • 
rılmış, hangarlarda şiddetli infi • 
lılklar olmuştur. 

Benina'da da yangınlar ve infi -
laklar olmuştur. İki hangarın alev
ler içinde kaldığı, üçüncü bir han
garın harap olduğu görülmüştü.·. 

İngiliz tayyareleri ayni gece Tolı
ruk'u ve askeri h~defleri bombar-
dıman ederek, büyük hasarat ika 
etmişlerdir. 

Bir keşif tayyaresi dün bir dü,-
man tan•aresini düşürmüş, zar~ne
dildiğine göre diğer birini de tah
rip etmiştir. * Bud'.lpeşte 24 (A.A.)- Dok· 
torların raporlar:na göre, Macar 
harkiye nazırı Kt>nt Csa kyniıı sıh
hi vaziyeti iyileımiştir. F·akat Jı~ 
niiz ziayretçi kabul edecek halt!~ 
tlq,ıldir. * Norrolk, 24 (A.A.) Bırleşik dev. 

!etlerinin ylni Vişi büyük elçi. bugün Glll!~~:ı.'l~~~~~~~~Jı;;:;aıR 
cTuscaloosa> Amerikan kruvazörü ile 

:likten sonra şoyle aeme!<' dr: 
r• • Q,lngil.z muvaffakı~etleri lUleri, 
ti' ~den gelenı b:ran evvel y •P • Avrupaya ha:·ckct elm4tir. 

);.O' f:a mecbur edecektir Bugün • ..._, 

Milli korunma kanu· 
nunda t·d lat 

Jt • 0 llcr'ır. gözü biz iedir. İst'nat et
ği, loproğın ayakları alıncla çatır
~lııağa başladığını gördıiğ.i iç;n 
ıcaı etmek zaruretinded · 

l3ugün zaman meselesi. harbin 
~aslı unsurlarından bıri .•J • 

llştur. 

~evyork Herald T..tl;ıun° gszetesi 
Uharrirlcrinden biri de şı.. mü -

~leayı ileri sürmektedir: 

Şeker rekoltesi 9() 
bin ton 

Bu senoııin 'kcr rekoltesi 9il bin 

(Biri:ıci sahifeden devam) 
n'unı un fabrıkala:ına ,.e değirmenlere 
hükünıet tarafından icabında el konabi .. 
l~eği hakkında biı· n1adde de jl.lve e .. 
dil!n il lr. 

tona baliğ olmustur. Gç,_en $ene-

1

. Jş ltanununun bi'.&t hükü1nlerinl ica .. 
den 15 bin tonstok mevcuttur. Elde bında tatb;k etr.:leınek suretile çalışma 
mevcut şekerin senelik ihtiyacı

mızı karşılayacak miktarda olduğu 
anlaşılmak tad :r. 

zanıanı ve çalı~n1a knl'~ırı art.ırılabi!e

ceklir . I 
MilJi koruruna kanununun SO uı cu 

maddesi, kira. bedellerinilı art ·1lınaın3.

suu lııtihdaf etınektedir. Fakat tatbikat_ 

•Bugün harp ltalindeyiz. Bu, p
şılacak müthiş bir hakikattir. Hal
buki biz daima İtalyanların d0&tn 
olduk. Geçen harpte arkadaşınız .. 
dık. Bu harpten sonra kabul etti· 
ğiııiz ıniicsseselerin, bi.zin1kilere 
bcnıeınenıesine rağmen, sulh ve 
hiisnün:yct içinde hala birlikte 
yürüyebiliyorduk. Şimdi birbiri • 
mizi tahrip i~in çalışmağa mah • 
kum bulunuyoruz. Ordularımız 

sızın Afrika inıparatorluğunuzu 
paramparça edecekler. Şimdi bu 
karanlık hikayenin başındayız. 

Bütün bunlar bir tek adamın ha· 
tasıdır. Ilu adam 18 senelik hudut
suz iktidardan sonra menıleketini
zi inhidam çukurunun feci kıyı· 

!arma getirmiştir. 
Sizler ki do.stlarımııdıruz ve 

kardr~l:·rimiz olabilirdiniz. Niçin 
mukadder yolunda harekete geç· 
miş bu çıj(ın seyri önünde yer al
dınız?, ~Ot"'T:t c;iıi Yunanistana hü
cum ettirdiler. •Niı::in?. diye so
ruyoruın. nu ı::uali siz de sorabilir
siniz. Çiinkü bu i§lcrdc ne İta! • 
yan milletinin, ne İtalyan ordusu
nun fikri alınnıanuştır. İc;tekle 
harbctmedi(i muhakkak olan İtal
yan ordusunun, bir derece~·e ka
dar İtalyanın bayatı ve istikbali 
ile ınes;:-ul olması icap etn1ektcdir.> 

~IUSOLİNİYE MESAJ 
Bundan sonra Çör<:il, 16 uıayısta 

başvckilliğe geldiği zaman, harbin 
önüne gcçınek için l\"lusoliniye bir 
mesaj gönderdiiini bildirmiş '\'& 

bu mesajda Musolin;nin cevabını 
okurnustur. l\lusolini bu cevabın· 
da itaı;·anın haksızlıklara uğra • 
dığını ve Almanya ya olan taahhüt
lerine sadık kalarağıııı bildirmiştL 

çı;rçil bu münasebetle şu söz • 
!eri ilhe etmiştir: 

ı..._~ğ{,r mihver devletleri nil:a: ve! 
'ili zaferi kazanacaklarınddn emin 

llaa!ardı Amerikanın İn"•lt0reve " . 
~rdıınını çoktan harp sebı bı ad

Menemen ve Bergama 
ovalarında feyezan 
İzmirdcn bildirildıg..ne güı-e, Bcrga .. 

ma ve l\.lcnenıen oval..ır• 11 yenirler su 
bastı. Hay\&n 5Urülerı daJlai-a ÇL~arıla_ 1 
rak: kurt.arılr:.ıştır. 

ta bJ.zı sui tmaIJer görlildüğü.nden, bu-
nun önüne gçınk için bu mactdde de t!t- •Bugün tozlanmıc; bir halde bu
til edilmi •!r. !car ır uka,·elel<:r'nde luııon bu cevap üzerinde hiçbir 
yazılı ade1ui ta 11liycdcn ~ ı~ev<.'llit taz- ıniitalca Jilrütmüyorun1. Bu ce
minata da tatbil~ nıat· . ı lcalmıyaca~, van kendi kendisini pek güzel an-

<ıderlerdL 
da mzbala;r..ı. 11erco. Jnnuşt·ır. tatıyor. Kiınİt\ sulh, kiınin harp 

Bir İngiliz muharriri- istedi~ini gö,teriyor. Bu hikayeyi 1udlar koyünde 

\t arabasının arkasına 
"ıanda bağlanır mı ? 

Tire kaza51nua ?\1'· 
seylftptcn bir ev y.kı 
zayiat olmanuştır. 

ı :ı da n ... f' ..ı~a 
1 t ı. ı. b'tirmrdcn bur:>da hırakırnrum. ne :ı a uraa ~onser · · 

, Tiı ki bir giin muh11'kak gı•lccek . 
F~)ı;a ka1 ı t:ırl:ı 1 nrında d p:ırr. klar 

sulardan ÇJk zar<1r örn ~tur. 
Şı.lhr•rnıznc bulunan maruf İngi.- \'l' ital~·an azmi k"ndi ınukadde -

) ~irkecidcn Yedikuleye gid~n 2654 mı
" t'a.h vatman Nuri Gokyıldız Ld:ıre
L..._ d:eki 16 nu..-ıaralı t am y 1rıba.lljı 

bir çocuk ·anarl4k öldü! 
liz dram JT uharrir, Lorci DLnsan ratuu bir kere daha kendi eline 
ve refikası ile İ'1gilı7. urıt ne· ı ktır a aca .• 

ır" ~tya caddesi~de bir ar basırun 
':\asına bağlanan bir rr. .,dnya çarp
~\re mandayı yarloııı;tır 

1 •••••••••• 1 ••• 1 ••••••• 

,, J Şehir tiyatrosu 
" TEPEB.'\ -,ı DRAM 

' KISMl:\TDI\ 
Bu ak<am saat 20,30 da 

ABD\L 1 
İstiklil caddesinde Komedi 

kısmtnda 

Bu akşam saat 20,30 da 

İzmir 2t - Öd•'"Ji$te K al. ç koyan. zareti mi.ırressiL ;,\'\ fer Grand bir 
alQ • rka koı.scr dınlcmek isle . de Alin n üç y .ıc ıgl ı .'.\odu1 · C<e 

nn ,e l)abas nyk d. K n n1aJ'ıgcıld1n 
1111 r bun 1 'l üzcrinrı dün ak~nm 

d" k. kuııdağo. sıı; ıy ı· b kı 

ölmn .!r. l\hid~iciu. ı 

etr 1fu1dJ. tahkı ...... :.ı IJ 

'c. ..ı Y 

ılı:i b1... h 
ı .;.tır. 

18,. koııs ·rntuart.ia bir konser veril -

Bol otomobil lastiği ,. 
g!ı1yor 

Çanakkaledcn gc~t ·:ı bildırilen 

bir İngiliz vapurile ou;üıı liıı.an.
mıza mıihim miktarda otomc-J.,il 
15.stıği ve ıtlıdliıt eşyası gelec,ktir. 

mi~•ir. K.1n.erde '\' ~li ve belediy~ 
re. i ile Parti reioi de h~zır bulun-ı 

~rr-.t~ış~tu~r~·.,.,,!!!!"!',.,,,.,.,,o-:_,,_~_,,,..,_~-,,..~~' 

Kömürden zehirlendi ı' 
Pata hazretleri Galatada oturan Hasan Ç•lk od;. ,ında 

Ruzvelt'in hortum 
hikayesi ""'~ehrin her tarafına otobüs temini yaklıgı kömürden zehirlenerek B<>yoğ!u 

"\i.ll:nistir. hastahanesine kaldırıln11ştır. (2 inci sahifeden devam• 

~~'1111!::11111ı111"1ııllla-Mllllı'111-~fllı-ı.ıııı1'lllllll-lllııllllllı-lıf:ıııııllllllı---ı-.- ı li'ı ıııd ur ki hu •lı arp lehli kesi• vazi
yc ti, hüki'lmete, eadüstriniıı ve-

a t ü r ün An a r a-- 1 ~~~·!~ 0::~~~d;a~!;:~·: ~~::'.:e:~ 
de dair:! olmak üzere bir takım 

"~ ayak bas 1 g"' 1 g u·· n ' salahiyetler veren hukuki bir va-r Q ıiyettir. Bugün Amerika muharip 

•••••••• 
4 yın 27 ainde yapılacak ''Ata
türk koşu,, suna şehrimizden de 

atletler iştirak edecek 
Ankaraya ılk avak 
illtkanun gununde 

tarafta olduğu gibi AnKa•a • 
l!a da Halkevi tarafı an b yu .• 
h: 
·t •kır kQŞUSU• tert p olun . ..ış-

~ •Ataturk l:o usu• ısmi ver • 

~n bu kosuda İsten 1 .. EsK erm 

~ınıt ve Bursadan •akım ,1r -lav t l 
~ıl?>" ,tır • .staııb;ıl bolgesi k. şu • 

~ra .~tırak e•meği kal>ul ed ek 4 

\ !ilik bir takım go .<1 rece .ni 

İldamiştir. İstanbul takımı, Rııa 

Mak.ut İşman, Hüsey.n Alba~·rak
tar, Arta.1 Ertan, Habip ve Jvlafi -

s' en mürekkeptir. 

BL atlerrlrn ilk üçü mili" •akıma 
aJlıııdir er. Rıza Maksut ve Huse
Yill Tu•kıye birin<; ııgı unvanını d ı 
ka rn lar-lır Hab p 'c Artaa, 1 
Mı:.f dı de t r ncı r f P•ietlerdea
d.:rler B~ va•ıvet kar ıs• a Anka
rnda her •ıl koşu' a işt rak eden 
!ara ôncu 'kı, Galıp ve d nan 

Darılll'az'fa M nafa Kaplan çetin 
rakıple.ı J«ır~ı.şa :ık.larıı..r. 

dc~ildir diye ,cndiistri biifiin ,-e
rimile tah~mamaktadır. Hatta 

Ford ı:ibi bazı endiistri adamları 
kaprblcri yüziinden harp malze· 
mesi iınal etmemektedirler. cııHarp 
tC'hlikcsin \'aziyetinin ıuevcut ol

duğu ilan edilecek olur•a, hükiı -
met. ı'\ıncrika endüstrisini, İngil· 
teı·c hesabına daha vcrir.1!i ola -

rak ~a]ısnıasını temin edecek şe
kilde organize edehil<ecktir. Ruz-
veltin gayesi, ev\.'ela Aınerikayı 

harbin °dış111da tutmak. İkincisi İn· 
giltcrcle miimkün olan yardımı 
n1iin1kii11 olan sür'atle yapn1ak ve 
ti~ünriİ!-İİ de hu yardımı yaparken 
Amerikanın i.ktısadi, mali ve içti
mai hayatını altüst etmemektir. 
Cun1hurreİS'İnin 1 Antil adalarına 

se) ahatteıı sonra üçüncü ılevresi
ne baslarken bulduijıı formuL her 
üç maksadı da temin f'lnıf'ktedir. 

ALı.J.\. 'YA:-01:'11 YARDI.MI 
:\U:SELl!:Sİ 

l\liistakil Fransız ajansının bil
dirıH~ine göre, İngiliı; gazt:felcri, 
Bitlerin işgal altında olnııyan Fran 
sız topraklarındaki liman ve de· 
mir:rollarından h~tifade etnıek \'C 

İtal~aya Alınan kıt'aları gönder
n1ek icin Frans~ya )·cdi gün ınüh
lctli b.ir 

1

üllinıatonı verdiği hak -
kn.da ~ayiaJar dola~tıgını ~·azınak
tadırlar. •Dcyli Herald· bu ınese· 
leden bahsederken di~·or ki: 

•Öyle ihanetler, alçaklıklar var 
ki, Petcn. Lavalin aksine olarak 
bunlara diişınemelidir. Binaen -
ale,•h İnl!'ilİZ milleti bugün Fran
sız. mille.tine hitap ediyor ve di
yor ki: .Siıin davanız, dain1a bi
zim davamız olarel< kalaeaktır.-

Dii(er taraftan Almanlar, Fran
sanın iki kısmını tefrik eden hattı 
20 ilkkanıından 10 sonkanuna ka
dar kapatmı~lardır. 
FRANSA MilSTEMLEKELERiNİ 

l\1lJHAFAZAYA ÇALIŞACAK 

Dün akşamki rad~·o gazetesinin 
bildırdiğine göre, Suriye ve Lüb-
nandan 'iit-oiye dönen Fransız Ha
va 1\aı.ırı. Fransanın müstemleke 
h11pa1·otorln~unu muhafazaya az
metmiş olduğunu söylemiştir. Bu 
vaziyet. İngiliz ınuvaffakiyetleri i
le İtol~ an hezimetleri arttıkça, 

Fransaııın Alınan taleplerine kar· 
şı sertlik gösterdii\"ine bir delildir. 

ARNl\VUTLUICTA YENİ BİR 
Yl'NAN ZAFERİ 

Himara limanının da Yunan kıt· 
alarmın eline geçtiği bildirilmek· 
tedir .Himaranın alınması dolayı
sile Atinada sokaklann üç gün 
müddetle bayraklarla donatılıruw 
iç\n emir verilmiştir. 
Yunanlılar, 30 subay ve 800 er-

Fran•a'ya 
verilen mi1hlet 

(~eft detıcml) 
fttanpener Fransızhjpn encri'
sini lı · de• milyonlatta Fra. 
sızı.n Alman taleplcriRi reddetmMİ. 
ihtimali kuv....tlMtir. Bu takdirde 
belki de Almaaya mütareke şart
larll>.' ihUI. ederek filen ve cebrew. 
bütün Fr•"M7l ifgal etın.iye bl
kışualdır. O, takdirde de py,..... 
saya dö§ecek elan hizmet derhal 
eski müttefiki İBKiltere ile berm· 
her SMlıma keder imkh bulabil
diği her sahada J'HRSanm istikllli 
ve tamamİ\•eti için döğüşe dn
eylcmek olacaktır. 

Böyle bır vuiyette Fransa her· 
halde kaybettiiinden daha fıula 

hiçbirşey kaybetmiyeeek, biWdıl 

çok ve pek çek kazanacaktır. 
ETEM iZZET BENla 

Asker gözile 
( 1 lad Ahlfed<.n devam ) 

Yunan kuvvetlerinin, Klisuranın beti 
timaline doğru inkişaf etmekte olMl 
ihata hareketleridir. İkincisi de Y~ 
!darın cenuptan Himaca limanını ialal 
etmiş bulunrnala.ndır. Himaradan daha 
ileriye eidebileoek Yunan kuvveüeri, 
den çözülmesini mucip olaca.ktı&. Nite
kim İtalyanlar Xlil\lra'yı olduğu lilri 
Tcpedeleıı.i ele bofoltrnalr voziyeüııde

dirler . 
K~ın bQ!fuı pddeti.oe rağmen, Y~ 

ordusunun her gün kendi lehine ka3'· 
dettiği puvanlar, kat'! neticeye doiru 
atılmış adımlar olarak saytlmağa dejor 
kıymettedir. 

Zevk alemlerinin l aun netice!e i 

Tecr- besiz~ m m 
bazı kızlar na .. ı I 
dDşürOlü orlar • 

(Röportajı yapan :--ı 
HALÜK CEUAL 

" 1 eYTelld bmnlarm lluıl.Amaı 
LAınlo. lımİftd<ı ı 7 ;raiında masum, 

Af bir im bab~ ani ölümü üzeriM 

kız -·oıı mektebini bırakarak bir -
rll<aya il!:! olarak prmiştir. hbrikat6-
rün Pile onalı ZiJ"• yatmurlu -.e hr· 
tınaı. bir -ede lazcağıu ~ 
e<'ino bu'akmalı: babanesile fabrikadan 
hususi otomobiline ılıyor. Fakat ,...1c1a 
onu çal&ı dinlemelı: ıızere lı!ulennıja 

gıımete zorla ikna ediyor. Kız ~
yerek ve bu genç patr..,nun üzerinde bl
ra)ttıiı ın0to1a.kkim t.esırle ooa t.YIDlliP 
tur. 
~bir sesle: 

•- Yanınwia ben olduktan --
ra .. • 

Dedi. İtirazıma meydan kalma
dan fOlöre seslendi: 
._Oğlum ceri dön .. !llülen ... 

gideceğiz! .• 

Nan! oldu, ni~ oldu anlıya • 
madan, bilmeden birşey söyli,.e
mecfua. Başımı öne eğdim. Naur
lan altında büyülenmiş, ınıbuıta. 
lanmış cibi hattketsiz, wtwnl. 

Demek istiyen bu- ıhtilaçla k:v
ranıyordwn. Fakat biliyordum <i 
hiçbir şey fayda verıruyecekti ar
tık ... 

Sırmalı adam hala öll'Ümde bel:· 
liyordu: 

İradesiz bir hasta gibi kollarım 
indirdim. O mantomu ç.kard. ~ap

kaını aldı!" 
Ziya Bey önde ben arkasında 

bir merdivenden '<ıklık. Bumda 
bir sürü kapalı kaınlar vardı. K<>-
11ışan garsonlar birini açtılar. Si
nenıa loca~ı gibi daracık bir ~:ere 
girdik. Kapının açılm:ısilc beraber 
kesif içkili bir hava yüzüme ~arp
tı. Bir iskemle)·e iliştim. 

Diğer taraftan Yunanlılar Tepedeleoe 
2 kilometre yaklapnış bulunmaktadır
lar. liimaradan llOD.raki, harekatın ıös

tereceği inkişa.1', merkezde bulunan iki 
İtalyan tümeninin imhası neticesini büel 
vereb!lccektr. , 

Otomobil; cunlan bınçıhyaa 
yağmurun, ı.-Itıınç fırtınUUll al
tında homurdanarak koşarb• ~ 
ya hey neş'eli, neş'eli bir şeyi. 
anlatıyordu. Fakat ben ııllyletlik

lerinin birbirini sanki duymuyw, 
hep en düşünİİy<>rdum. 
Arabamız ıpklı bir kapuuıı. 1-

nünde durdn. Dar bir bridoN..a 
geçtik. Kırmm bir perde ile Jm. 
paflDll§ büyük bir kapIDJD arlıa

Slndan çalgı sesleri, şen lı:adm, _.. 
kek kahkahaları celiyordu. Bs 
bunlan işitince büsbötü. f- .... 
dum. S11'malı elbileler giymİf • 

znn boylu bir adam hlirmetle 1-
nümlbde eğildi: 

Af&iısı bol ı§ı.klı büyiik bir sa
lendu. Uğultu içinde su sesleri 
yükseliyordu. Hasalarda eldukç.a 
kalabalık var<lı. Fakat ben hım • 
!arın yalnız hayallerini ı:örüyw, 
itada mı, erkek mi oldukları• 

tıeçenaİJ"ordum. Ömrümde ilk defıl 
böylıı lıir yen pdiğimdea, uta .. 
rmdaa. terler deltüyor, etrarım. 

Mkamıyordum. O ise, alqk.ın bir 
tavırta (IU'S<>Da Jıirşeyler ııöyledL 

Sonra yanımdalri iskemleye oU
du. Müeup, durpn halime işant 
edip ıtiümiyerek: 
~ Hlll ""i m.l d.üfllırilya..

am camın?. ~ Ye beai tatmiıa 
etmek ~İll: 

BARDİYADA VAZİYET 1 
Bardiyada ha;b btitün şi~detile. clııe

vam ediyor. In&illzler rnutenıadiym. 

takviye kuvveUerl aldıJtları için cepbeyi 

c.- Sahi ıınaeıWı: çolı: merak • 
dena yıınm sut otur~ ıideris.. 
otomobılle Abaray Bo)'oilundaa 
11 dakikacık yol! •• daraltrna~tta ve isühk.3.mlarla teması da

ha yakınlaşt.ı.rınaktadırlar. Buradaki ilci 
İtalyan fırka~ının geri ile irtibatı ka:il
miş oldugu iç;in, Tobruk istikametine 
çekilmeleri de ml.ımkü:n dPğildır. 

Çelik çeınberin içine iyice Slkıştı.nl

m~ olan 1 ~lyan fırkalarının bol mil
hi . ıat ve erzakına rağmeo, şimdiden 
su sıkıntısı ~tır. Buradaki fırka.. 
lann. geride ına.ttşal Grazianiye vakit 
k.azandı.nnak için, mümkün oldu&u ka· 
dar mukavemet ed!Ceği, van,-ette leh.
lerıne bir değişiklik olmadığı takdirde, 
en nJbayet Tobruk lsük:ametinde çem
"tl ri zorlıyacaklan tahmin edilebilir. 

den mürekkep 153 üncü siyah ı:öm
le.kliler taburwıu bütün le,·azım 
ve teçhizatı ile beraber, esir al • 
mı~lardır. Bu tabur Arnavutluğa 
6 kıinunuevvelde gelmiş bulunu
yordu. 

Diiıı alqamki Radyo gazetesi, 
Yunanlıların Gotmar kasabasını 

\'e mühim bir geçit noktası te;kil 
eden Fro~a~ ı da i~gal ettiklerini 
bildôrııı•ktc idi. Bu mıntaka~a iki 
İtalyan tünı~ni muha"1ra edilmiş· 
tir. Bunlar ya t~linı olmak \'e • 
ynlıut imha edilmrk va'iFtine 
diişnıüşlcrdir. 

BARDİYADA VAZİYET 
Rard:~·a etrafında lngiiiz hazır

lıkları terakki etmektrdir. Tama
men n1uha~~ra altında tutulan şeh
rin zaptı bir gün meselesi adde -
dilıuLktedir. BardiJa mahsurlan -
nıa susuz kaldıkları da ayrıca ila
ve olunmaktadır. 

!"idi Barrani muharebesinden • 
beri şimdiye kadar ele geçirilen İ· 
talyan esirlerinin adedi 36 bille 
yaklaşmıştır. Bunların 1704 Ü nı· 

baydır. 

İNGİLİZ KABlNESINDE 
nrotştKL1K 

Evvelce de tahmin edildiği gibi, 
İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha
lifaks, miiteveffa Lord Lotyandan 
açık kalan Vaşing1on b!iyük elçi
liğine tayin edilmistir. 

Harbiye Nazın Eden Hariciye 
Nazırlığına, yüzbaşı Marges"" 
Harbiye Nuırlığına getirilmit • 
!erdir. 

Lord Halifıtb y4'ni 5"11"'1.İn ilk 
giinlerinde büyük elçilik vazife • 
sini ifaya başlıyatakhr. Yeni Ha· 
riciye Nazın Eden dün vazifesi"De 
haşlamıştır. 

ROM.ANYANIN VAZİYETİ 
Dün akşamki Aıık.a.ra Radyo ga· 

zetesi, Romanya ile Mataristan ve 
Romanya ile Sovyet miinasebet .. 
)erinin gergin bir safhaya girdiği
ni bildirmiştir .8ovyetler tarafın· 
dan Romanyaya yerilen proteııto
nun, ayni ıamaııda Romanyanm 
hamisi olan Almanyaya da müte • 
veccih oldni!'ıı ilive edilmektedir, 
Tuna havzası:nıla Sovyet • Alman 
menfaatleri arasmda ciddt ...... 
külit ııöze çarpmalı.tadR. 

- Lıltfen ma.ntonmu, şapta .. 
nız:ı efendim! ... dedi. Yılı§* bir 
tebessüm!<! manalı manalı )"iizüme 
bakıyordu. Ziya bey de palto-mu, 
şapkasını çıkanyordu. Bu esnada 
içeriden sarhoş blı kadın çıN 
ak~etti. İliklerime kadar titredim. 
Gözlerim yaruyor gı:'bi.. Ağlaı:nat, 

yalvarmak ve: 
•-Beni bırakın anneme.. Anıle

ciğimP gideyinı!o 
= -
~-

Tokatlıyan 
OTEL·İ 
YI LBA.ŞI 

için masalarmm §lındicla 

a3,rtınız. 

ATRAKSYON - StiRPatz -

l\IFHTELİF eğlenceler, fev
kalade Orkestra. 

İstanbul birinci ticaret mabke • 
mesmden: 

Tii rs bayrağını taşıyan ve ı.tan
bul limanına bağlı bulunan Kaplatı 
vapurunun son Z.Onguldak • İstan
bul seferinde duçar olduğu deniz 
kazası hakkında tanzim ettiği ra
porun alınması mezkfu- gı=i süva
risi Mehmet Hantal tarıı1ındaıı is
tida ile istenmekle gemi ve yükJe 
alakalı ve bu işden zararlı herkesin 
raporun alınacağı 30/12/940 pazar
tesi günü saat H de mahkemede ı 
hazır bulunabilecekleri iliın olu • 
nur. 94-0/362 1 

Bu teminat biraz ~ime su 'erp
ti. tirintüm bir puça dafıldı. y,.. 
vaş yavq etrafla alakadar olmağ:ıı 
başlaılnn: 

Sipra dumanlarile boitulan ,.. 
lenda.ki kalabalığın ekseriyeti ge .. 

kadmlardı. O&tleri yİ)etek ve iç. 
ceklcrle doln beyaz örtülü mas ... 
lann etrafında erk 1derlc yanyana 
oturuyor, bir yandan sigara idd 
lçett.lı: serbest bir tavırla konu • 
§llP '!"'" kahkahalar atıyorla•dı!. 

KRrşmıızdaJ yanımrr.dnki Joe;.lar
dakiter iııe hp çift çıftti: Bir er
lı:rk 1"" kadın, bir erkek iki kadın, 
iki erlı:ek c!Mt kadın .• 
Kadınlar yar1 çıplak .. l!:rkd.ler 

ıeıı. H sokulgan ... 

Salondaki bu hayuhuy ara • 
smda sahnede kalaba:ık bır ı.az ta
kırnı durmadan çalıyor •ıcn yaşta 
birka.ç kız ,arkı okuyordu. Faka~ 
onu dinlryt>n yalnız kadınsı.:o er • 
kekle'l'dı Öbür masalardak !er hl'p 
kendi a:emlerinde; meşgulc'.iler! 

Yanımızdaki locada benden bi -
raz büvük sevi 1 . av ışığı gibi 
tertemiz yü•lü, Sarı bukle $adı 
bir kızla babam yaşta bir er'<<'< 
gülü~rek şakalaşl\orlardı. Erk<'k 
kolunu kızın çıplak omuzlarınıları 
dolamış diğer ehle bir içkı kade
hini onun dudaklarına uzatıyor vı 
kızcağız çek ngen, ;;rkek dururlceı 
öbürü: 

(Det·am1 var) 

Sttftan.abmed S !ncl sulh hukuk ha.. 
irim 1 iflııdeıı: 

Akıl hastalıpna miipteiA olduğu ra-
porla anlaplan ve half'n Bakırki:>y Em· 
razı Akliye ve Asabiye hastahane-si.n~i• 

tedavi altında bulunan liasan oğl~ 1311 
D. Mehmcd Tah~in hacrlle kendısın. 

Lfıılelide Büyük ReşitpaJlll c;.ıdd\_·si 41 
No, lu evde ilcan)et erien karısı Behit'\I 
Kayralın vAsl tayın edıldı-'1 il~n o1unur. 

9-10;958 

Pe~~mhe alı:p- SARAY s· d mından itibaren ..., ınemasın ·a 
OOn,-anın ve sinemanın 9 uncu harik.ısı 

Bütün tesadüflerin. ve b~ Jl)UCize k>riT' f. 11 l 

BİLLÜR KÖŞK 
Tamamen """*11 cllAA.DllT G&Ti.KE"I> Film. Baş Rollcde: 

JUDY GARLAND .. FRANK 1" ORGAN 
Hepsi de CÜCl!LDDSN m~l bir şehrin 900 . !az!a AKTORÜ 

Muazzam bır FEERİ. .. Jıluıijkf)j b;.r Rt"vU .... Buh.i·ı bankJ.lar. 

\ l11hlearlar U. MUdilrlütündoRı 
ı - Evsaf liıllosi, rami muc:lbı- e dan 50 m/m kadar 45 er adet delllr 

mıutar müteahhldi D.iıl.111 ve he&abuıa. pımrarlık:la satın alınacaktır. 

il - Pazarlılt 30/XIl/940 ~ C(lnQ saat 14 de Kabatıtsla levanın vo 
m:lllieyu.t ~ubesiııdelrl alıru lc~a yopııacalctır. 

III - Liste ııi5&ü geçen rubeden parasız alın.ııbileceti gibi resim de gor1Jl•bilir. 
ıv - i,t.eiilileriıı puarlılt lçla 1a7iAoluoan c!in ve oaatte tekM ed«•k<•ri 

!iat (lıerind& yüzde 7,1 Pl"""- panlarile birlilrbo mezlrıl.ı- ltollUD'OD& lllİll'O,. 

caaUar~ ''il• 



6- S O N T E L G R A f' ·- :.'.4 ı !sei KANUN 1141 = 
lstaabul P. T. T. Müdürlüiüaden: 1 

İdare hat bakıcıları albt •e edevatJnın muba:tuMmda kullanılmak az.e 
1000 adet arka cantası alımı kapalı zarf usulile ek:si.ltlne7e konulınustur. 

Beynelmilel aergilerde (Rekabet kaimi etmez erifi1mes bir kuvvet) ODftDIDI ıılıuı rEıkitehlr icra •e iflaa memurluğu 
1/ Serhadli Abdullah masa memurluiundan 

F.kslt.ıno 8/1/9~1 \»ı,ambe saat 15 de blıyük poelan• binası kal'1ısında Val
ie hanı ikinci kaLta 23 No. da jdaremiz umumi depo mubuipliği oda.NKla top
anacak müdürlük a1ım sl!tım komisyonunda yapılacaktır. Beheri muhammen 
bec1'e1 ı 6.5 hepsi 6500 lira muvakkat teminat 487,5 liradır. 

ÇAPAMARKA mListahzaratı l ~ 

1 

Eskifelobde lı:tin olup ~ mevcut haritasile huduUBn ID it 
,.na, Ahmet " .E,yibin arsası prben, başak sokak, fimall S..ı!iyet . :""" , 
-u Yuda eok.alı: Me ııevrili 1390 metre murabbaı mesahaoı içinde kil 
fabrikası w arsasmm açık a:rttımıa ile satılmasına karar verilmiştir. ~JŞ 

' binaya mllftereken 33" lira lıl7JDCt takdir edilınlş ve bina ah§BP olup T'lhpl~rin tipe esas mühürlü nümune, fenni ve eksiltme ~artnameffrini gör- ! 
nelt ve muvakkat ter.-oınatlannı )"atırmak Uttre çahtma günlerinde büyük pos
.ahane bınası blrinL"i katta kiarl kalem binalar ve levazım şefliğine, eksilbne J 

.;aatinden bir snal e~Ilne kadar ve 2490 No. lu artbnna, ek~iltmc ve ihale ka-
1ununun tari!atma ıöre hazırlanmış olmaları lhungelıen mektuplannı, 940 ma .. 1 
1 SE""nf"Si için mut.eber ticaret odası vesikası, muvakkat 1ıeminat makbuzu ve tek. 

J1 mektubunu muh~l olarak İstanbul büyük postaJoıtne binası birinci katta 1 

darı muavinlik odannda Mlluaan mü.dllrlük alım abm komİl•yonu b&fksulığına f 
~o. lu makbuı mukabilinde tevdi ey1emeleıı:i. 11948 

GE 
Görünmek 

ister misiniz ? 

samı kerpiç ile 6rlülml!itür. İçi harap ve bir kwm tavanları eksık oluP 
kısmen ıalwtir .-ç öriülüdUr. ,.. 

Aç.ılı: eriiırma fllrlnamesl 18/12/940 «ününt!len itibaren acık olup "'" 
eıtmek is~ E*ifıebir icıa mem.urluğunda Serhadll Abdullah mils.ı "

1
e 

Wuna H0/538 dol1a ile mllrııcaat -'mellılirler. 
Açılı: arUımıa Ul/l/9U eumarl"6l ıünü saat ıo da Esk.ışehir icfll "' 

lwğwıda yaptlacalctJr. . b< 

2 - Arttırmaıra iltlrak için yukand a yazılı laymeUn yüzde 7 ,5 tıl• ( 1 
lWY ak~ wya mllll bir bankanın teminat m<!ktubu tevdi edilecektir. tılP 

1 

3 - Ipolk sahibi alacakllarla diğ.,. alacaklıların ve irtifak hakltl sa · 
1lbı PYri menkul üzerindeki haklarını bımısile faiz ve masrafa dair olıt·~e 
-•---- ~. DA ~~~'-• UL..- osb·tcıerı 

1 
-:-'"" _... n ~~en ı~- ..... ~mi gün içinde evrakı nı 1 . ;ıil<' 
1ikte nı<snwVetlmlae bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sıc 

1 
bit olmadıkça satış bedelinin poo;rlaımasından hariç kalır. ...W 

• - Göeterileıı Pnde aritumaya ilt.irnk edenler arttırma prtna~ vt 
Jnuıııuı 'N lftzıımlu mal.Omat almll ve bunlan tamamen kabul etmiş 8 

har olunurlar. 
50nr:ı 

G - 'l'alrln edilen zam- PYri menkul üç dcla b:ıi;ırıldıktan .. de 
~ arttı..,... ihale edillr. Ancalr. arttımıa bedeli m"(lammen kıvmctln yıız k 
-•· '-ı-· bulm • • 'ğ alaC• ..... ......, ~ı az "Yıe1'R .uU, istiJre.nfb alacagına rüçhanı olan dı er 
bulunup ela bedel bUD1ann o P:Yri mmıkul ile temin rdiln1i~ aJ;ıcaklarının , o ere 
nıuundan fazlaya çıkmazsa sı çok ıırttıranın taahhüdü baki kalmak z 1 
tırma on bet ıün daha temdit ve 3/2/HI tarihine tesadüf eden pazarle"ı 

lO da 7aJ)t)acakb.r. Arttırma, bedeli sat13 istiyenhı alacağına rUchn::urı. 
diğer alaeaklılann o pyri ınenlrul Il•tıemln edilmlş alacakları mecıı;, 
fazlaya rılmı•k şartile, en çolı: arltırana ihale edilir. Böyle bir bedel el e 
mezse ihale )'&pılamaz ve satış talebi düşer. ın 

6 - Ga)'ri menkul kend.isine ihale olunan kimse derhal veya yerilen 
let içinde parayı vermezse ihale kararJ fesholunarak k<'ndisindı:n evvel e: • 

Y d k 1 sek teklifte bulunan kimıoe arz.etmiş olduğu bedelle almağa razı oıursa 00~~ 
· ur umuzun ıymet i san'atkar arçıları da büyük takdir ve hayranlıkla olmaz, veya bulunmazı;.~ hemen OD beş gün müddetle arttınnaya çıkSf f 

1 karşılamaktadır. ç A p AMA R K A mu"stahzar.:::ıtı r·ııutlak ve çok artbrana ihale edilfr. İki ihale arasındaki fark ve geçen giinl•r jçıP İt> 
1. llil beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme ha.cl't kaıın:ı 

Slhhatinizj temin eder. memurlyetimlzce alıcıdan tahsll olunur. Madde (133) klşehlr 

1 1 
Kıymet ve 7erlerl yukarıda göslerllen 18/1/941 tarihinde E• . " 

. fsrarla ÇAPA M ARK A İsteyiniz. memurluğu odasında ilbu J!An .. cösterilen arttırma şartııomc•I 0"'"" 

l~-·-••••-••••••11!1~~~~---CS...•mlll'l•••11ı1-.,..,.••••••••• ısatılac~ğı i13.n olun'CU'. - - -- ,... 

Mühim bir kf'flf aayeeinde 
boro§okluklara nihayet Ye
riliyor b11 tecrübt'yi yap oız 

ha taze rörilnecek ve gençleşe • 
cektir, 

Gündüzleri beyaz (yağsız) To
kalon kttmi kullanınız. Terkibin
deki bevazlatıcı ve kuvvetlendirici 
unsurlar, dahile nüfuz ederek gizli 
nyrisaf maddeleri ihraç ve siyah 
noktalan isale eder, Açık mesa • 
meleri sıklaştırır ve bu suretle cil
dinizi M"•zlahp yumuşatacaktır. 
Bu basit tedbir sayesinde her ka
dın birkaç sene rençleşebilir ve 
ıı:enç kızların bile gıota edeceği 
ıayanı hayrt!I bir cilt ve bir tene 
rrıalik olabilirsiniz, 

Meşbu hir cilt mütehusu;ı ta· 
rafından lıeşif ve renç hayvanla • 
nn cild ft hüttvrelerinden ke • 
mali itiaa ile istihsal edilen Ye 

bir genç lıınn tue ve saf cildinin 
nnsurlanna mü,ahih olan •BİO
CEL. tibir edilen laymelli n ye
ni cevher, halihuınla cilt unsuru 
olan pembe renkteki Tokalon kre
mi terlıibi.ııe laırıştınlmıştır. Bu 
akşam ;r.tnıazdan evvel sürünüz. 
Uyuduj:nnvz her dakika zarfında 
cildiniz, N kıymetli unsuru mu
ııedip lııeslenecek Ye her sabah 
lı:alktıtlnızıla cildiniz ılaha saf, da· 

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

Orman Fakülteıi alım aatım komiayonu 
başkanlıiıadan : 
Cinıl 

Tatbılıat .,.ııJıab& 

İJkaıpln 

Miktın 

M cltt 
114 • 

Muha..,,. .. Fi 
12 U. IO Jtr. 
1 Li. IO Xr. 

Muhı•me• Tu. 
875 Li. 

1083 Lr. - 1758 Lr. 
llıovalı:kat tım>inat: 132 lira. 
İhale : 27/12/940 cama saat il de 

1 - Bi(y'ültden ı.hçekc;,.de bUlwıan Orman tokul""'l talebesi için yıdmrıda 
.,ülredatlan yazılı ııyaltkabılar eh prlname !le ekslltmeye çıkanlmışur. 1 

ı - Ekailtme Mali.Ye VekAleti Beyotıu liseler ırıulıasebecilıği dairesinde toı>-

lıuıacak olan taltillta alım satım komayonu huzurunda 7apılııcaktır. 1 

3 - Eksil~ slttceklerln U90 &ayılı kanunda 1aıılı evsafı hai2 olmaJan 
elumdir. 

4 - Şartname ft nilmwıeleri cörmelı: isti.Yenlerin tatil günleri hariç orman 
lakı11terine möracaatlan. 11705 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
ı - İdare lhtiyaeı için 50 tıoıı ıazoil kapalı Al'fia eksiltmeye çıkıınlmıştır. 
2 - Muhammen bedel 10.000, munlı:kat teminat 750 lira olup eksillmeal 

4 İkincikAnun 1941 cumartesi ıfinü saat 11 de Ankara evkaf aparmanındaki 
P. T. T. umum müdUrlUk satın alma komisyonunda yapılacaktır. ı 

3 - İsteklileri muvakkat tem.inat makbuz "978 banlta teminat meılr:tubile 
Iı:anunl vesaiki ve tdditi muhtevi kapalı zartlarmı o Ciln saat 10 a kadar mez.. ı' 
k:Or komisyona verecö:lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazun, İstanbulda 7eni Valde hanın
da P. T . T. levuım ayniyat pıbesl mtidUrlüklerlı:ıden bedelsiz olarak verile-
cektir. 1713 • 11905 

Deniz Gedikli Erbaı Orta Okulu 
Müdürlüğiiıı dea: 

okulumuza ücretli bir riyaziye ve bir gemicilik öğretmeni alınacaktır. 
Şartlar: 

ı - Rlyuiye 15iretmenllli için llnlvenite JDO&Ullu olmak veya llntftnite-1 
den öltttmenlik vesllı:ası alm11 bulunmak, 1 

2 - Gemicilik ötretmenllli için meslek okullarmdan mezwı M lN ftZifO'Yi 
Japabllecdlne dair ellnde bonservis 1'.ılunmak, ı 

A - A.slterlıltle ilişiği bulunmamak. 
B _ tlcret mildarı barem kanununa &öre Mllll llQdafu Velı:lletıneo ~ 

1 edilecel<tir. 
Bu vazifelere taliplerin acele Kasımpqadaltl Denh Cedıltli okulu mlldUrlil-

l'i.ine müracaatlan. el 1759> 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve 
HALKIMIZIN NAZARI DIKKA TİNE 

UZUNLUGU 4-10 METRE.YE. KADAR 
OLANfABOEST BOZAN) DEHİUH ~ERİTLERİ 
ÖLDÜRÜP VUCUOTAH 01$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAHZARDIR. 

5.,.. 1. /of. V•••1el.,.m 1/13 11• 111 .. 
U· 4 · ı.tq l•rıllı ruA•oltnı 4•1•6,, 

- REÇe.r1& İLE .SArJL.Jlt -

CAN lABORATIJARl-/STANB/Jl-Kuro..u 75Kı . 

Sahip ve nqriyah idare eden Batmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Baaıldıiıyor: SON TELGRAF Matbaaaı 

.. ı .......... .a ... 

O MEGA 
Saatlerin Kralı ve Kralların 

saatidir. 
Çok sağlam ve fevkalade 

has as olan O M E G A kol ve 
cep ;.aatlerinin her nevi tak-
61tle de satılır. 

Yeni VALDE HANI No. 49 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepoini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzar1dır. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çizgi ve buruşukluk
lann teşekkülüne marn 
ol ur. Deriy ı genç ve ae.r
gin tutar 

2 - KREM PERTEV: BU- gü· 
zeHik vasıtasıdır. Geniş
lemiş mesamııtı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izal<> eder, Teni 
mat ve fellaf bir hale ge
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Dert guddeleri· 

nın ifrazatını düzeltir. Si· 
vilce ve siyah nokta!arm 
tezahürüne m;bıi olur. 
Cild adalesini besliye • 
ttk ku"f'Vetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve Yal-

lı cildler için ya,ğsız hu
susi tüp ve vazoları vardır. 

Sıuuıtmektebi mezuularıma 

konguıi 

Türkiye san'at mektepleri me
zunları cemiyeti başkanlığından: 

Umumi kongremiz 29/12/94-0 pa
zar günü saat 11 de Eminönü Hal
kevinde toplanacaktır. Umum aza
:ınw.n .ıı.elmclerini rica ederiz. 

Emlak ve Eytam 
Fı 11 ) erı 

ı N.,. 
1150 .Bıey-oğlu Kamerhrıtun Irmak sok. 

Eski 23 pafta 43 ada 558 parsel 5 

Bankasından: 
Kır· Cinsı 
•eti 

46.- Arsa 

Mt1a• Ihpo
buı ııteau 

4!i.!j0 M2 9.20 

1 
Devlet Denizyollan İşletme Umuı:ıı 

Müdüı-1üfü ilanları .... ----------....::....._.;......;,__,_..--
Kara den ı z Postası 

24/12/940 Karadeniz yolu Sah postası yapılmıyacaKlır. 26/12/940 :;': 
be günü saat 12 de kalkacak Ege vapuru gidış ve dönüşte Sah postası 
rlne de uğn7ocakt.ır. (12093) 

1272 Eırı.inönu, Btiyükçarşı Mah. Fes
çHer sokak esk:J, yeni 71 taj 71 
kütük 2187 palta 156 ada 2792 

parsel 18 

158J Yeşilköy Umnınlye mah. Fener 
caddesi eski b .ıİrtaniye Saa ... 

K..ırgir 

di.ıkktinın 

72/14~ 

soo~ Hl~ 
; M2 80.-ı r En GÜZEL YILBAŞI HEDİYESi 

~-~$ detli gül İbrişim ve G;,ız, Evra-

nos sokaklarile çevrili 16~3.- ArS« 

Evin 

1/2 

1930 Üsküdar İcad.Jyı: ınah. Eski yeni 

sokak, yeni TürkAn hatun ve 

Müneccim sokak e::;ki 3 yeni 9 ili.- Hı.. 

23-i 7 Eminönü Çar~ı rnah. Bodrum 
han alt kat Eski yeni 17, taj 17, 

lı:iltük2213 pafta 158 ada 2792 
panel 44 

2352 Emlnönil Çarşı mah. bodrum 
1ı.an üst kat eski yeni 13 tai 13 
kütük 2297 pafta 158 ada 2792 

2539 Eıninönü Çarşı mah. Bodrum 
han alt kat eski yeni 19 taj 19 

ldltük 2216 pafta 168 ada 2792 

parsel 48 

2610 Eminönü Tahtakale eskı Kahve
ciler, yeni kahvt."<:Ht>r çeşnH~si so
kak "'ki 34, 36 yeni 28-30 pa!ta 
lZ5 ada 33~ parsel ı 

2745 Sult.ınahmet Ahırkapı Can.kur • 
taran mah. es.ki SC>yit Hasan yeni 

Cankurtaran cad. yeni 9, pat\a 

114.-

90.-

171~ 

1500.-

60, ada 72 parsel 16 8706 

2842 Eminönü Badrum han alt kat, 
eski yeni 20, taj 20 kütük 2216 

pafta 1~8 ada 2792 parsel 47 24 

Oda 
Arsası 

K&rgir 
odanın 

4/16 His. 

KArgir 

odanın 

28/56 Hi.5. 

Dük.kiln 

arsııw 

Bo!";tan 

Oda 
aısasının 

1/2 His. 

310~,74 M2 llJ0.601 

34,47 M2 22.29 

18,141 ıu ruo 

ıa~I 

22,7~ M2 34.20 
1 

!O M2 300.- i 

2902 M21741.20 1 

' 

llM 1 Model~ PIRLANTALI ve ELMASLI 

ARLON 
-Ueridlr. 

A it L O N -ilerini Pnııeden başka saat almayınuı. 

Salış yeri: Z. SAATMAN. :i.wıbul, Suıt.anhamam Camcıbaşı ban 
1 iııci k.at 

193~ EınınönO Çarşı mah. Badrum 
·~~~~~~~~ 

han llst kat ••ki, 8
• yeni 9 kil· Kfirgir 1 Fatih sulh 3 üncü hukuk hakitrıliğınden: 

tük 
2292

· pafta 
156 

ada 
2792 250

· Odd 8 112 ııo.- Vevat tarihi Adı, babıuı adı ı>e memleketi 
iukarıda adresi ve tafsl!Atı yazılı gayri menkuller açık arttırma wulile - 2/7/94-0 Mustafa Satır Reşit Bursa. 

peşin para lle satılacaktır. 5/7/94-0 Kadir Kıroğhı MustaEa Eskişehir. 
İhale 6/1/1941 pazartesi günü saat ıo dadır. Müzayede nrasında verilen 8/7 /940 Süleyman Balaç İsmaıl Eyüp 

bedel mukadder kzymcti geçtıiı takdirde taliplerin depozltolıınnı yüzde yirmi l3/7/ 940 Mustafa Çetin Abdurrahman Lnıeburgu. 
nisbetinde tezyit eylemeleri ve m\lbıir lrullananlaruı mUhUrlerinl - tas- 16/7/940 Ali Pali Hüseyin Bakırköy. 
dik ettirmeler! !Azımdır. 

İşbu eml~ki oatın alacaklara satış bedelinin bir Jaımu mnzuatumz daire-

ılnde ikraz edlleceğtnden bu hususta lsahat almalı: iltlyezılerio pey alı:~ nüfus 
j tezkeresi ... Oç k:t'a fotogratla blrllktablldirilen iün ve saatte ıubemiz. emlllı: 
I M?rvisine ı:ı_m_e_ıe_rı_·. ____ 11_1_12 ____________ --·· __ 

·r .... -~ .. --~.·~ '1:ı """ .• _ •. :--. ';' -. ' .. ·. ,_ 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

Devlet Demiryollan ve Limanları İflehw 
U. idaresi lıinlan 

Muhammnn bedell 22555 llra olan dokuz kıılom muhtelif :reraUı lı:abloau 

10/2/941 pazartesi Jl(lnü saat U1 de kapalı :ı"'1 ""'1lle Anlı:arada idare Wnı..,,_. 

dan satın alınacaktır. 
Bu ı,e girmek isU;yenler ( lffl.83) liralık JDUvakbt ...,d&ıt Dl ......,un ı 

tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini Qal giln ııaat ı• de !radar 1rom1Qaıı -., 
itine vermeleri JA:wndır. 

Şartnameler parasız olarak Anklmıda malzeme dairesinden H&J dar; madıı 
tesellüm n aevk ıefiiğinden dağıltlacal<tır. (12071) 

ÔKSORENLERE KA TRAI HAKKI EKREM 

21/7 /94-0 Ahmet Güngör İbrahim Orhangazi 
24/7 /940 Necmiye Erin H. lsma ıl Edremıt. 
26/7/94-0 Nazıma Mehmet Yalova. 
28/11/940 Süleyman Has Recep İstanbul 

29/7/940 Hafıza Kalınkaya Mustafa Arapkir. 
3Cl/7 /9~ Ali Top Hasan Sınop. 
1/8/940 Şükrü Çebi Rifat Sürmene. 
2/8/94-0 Durmuş Cemal Ahmet Eskişehir. 

5/8/94-0 iMümin Alkan İskender Seliınık. 
8/8/94-0 Yusuf Ziya Ç«abatır Abdülhamit Istanhul 
11/8/940 Kenan Kuyumcu Fettah İzmir. 
18/8/94-0 Arı! Okutan Tevfik İstanbul. 
19/8/940 Mehmet Sait Bilgiç Sa!ıt İstanbul 
23/8/940 Nezihe Tankut Sabri. 
31/8/940 Mustafa Zengin Hüseyin. 
28/8/940 İsmail Sözgeçiren Be k.ir Bursa. 
29/8/94-0 Dursun Tekinal Mehmet Tirebolu·. JJll~ 

Bel'ftÇlıi bAli Gureba ı.a.tanesi nde v.ıfat edenlerin tarib1~ 
itibaren alacak w borçlularının bir ay ve iddiayı veraset ede~ Jıl ~ 
ay içinde mahkememize müracaat lan aksi takdirde terekeJeriJI 
neye devredileceği !Un olunur. 940/100 d 

TAKSIM Gazinosu müdüri1eti 

Noel Yılbaft Reveyonlar~" ;)l 
Mu-beüle, 'bir çok ılüaya eğlencelerile müntebap ve zeJJJI 

varyete programı te:tip ediyor. 

Sürprizle • Hosulİ yemek - Hedtyelikl«"r ,ASI 
ALBAHARY CAZI - ÇIGAN ORKESTR 

Sofralann evvelden tedariki. Telefon: (2904 , 


