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Eğer Balkanlı
lar hilr yaşamak 

istiycrlar•a •• 
Alman)'CI IHIYG l ıalya iJ. 
ittiJaJu IHIYll /wr ,.~ 
,_,. Wıayıtliji Jeiil, 
•.ı.c.lr ıecaoiiu ,_.,. 
iter ,.. """"- olar• 
oban ırriiflerehR luırp 
Ao,.,,...,.ın Bahardan ön
• ıed6irini Jmalulın-" 

y aun: ETEM iZZET BEN.ICE 

Bahar 7alwılapıkp &.llııenlerp 
.,ıııeveceilt lehlike udqai de 
artmaktadır. 

Belı;rattaa .erilen bir ajana ha· 
•eri Alman • Bulgar münasebatı 
etrafında yeni bir alaka uyandırdı. 

Bu haber Bulgarıstanın Berlin 
•üyük elçi.si B. Duganofun •Al • 
ır.&n • Bulgar ittifakına zemin ha
zırlamak üzere• Sofyaya &ilmekte 
olmasını bildirmesidir. l[alureye ıennlen İtalyan esirlerine hislnıvi cıaptılıyor 

f;nonce, haberin doğru olup_ ol- j 
madıgıııı bilmiyoruz. Eğer dogru 
ise bu fikrin Draganofa ait hususi 
bir müliıhaza ve teşebbüs mı.i, yok
sa Almanlar tarafından vaki bir 
ilham mı olup olmadığını da bil· 
miyoruz. Binarnaleyh bu noktalar 
avdınlanmadan bu haber hakkın· 
da esaslı mütalea yürillmcn' ı ve 
ciddi hir hlikıim vermenin inıkiinı 
\·oktur Ancak bize öyle gelir ki 
bir •Aİman - Bulgar ittifakı· fikri 
Alman hariciyesinin olmak !Azım· • 
dır. Yeni aiıramı Juıbul etmiyeıı, 
. tiklilla• ..ı.ı olacak her teca
~dl allihla mdedereeini ilan 
etlen Ba! .. m._ı kan dôlı.meden 
Almnn askeri " .ı, .. ı nlifnn nl
blln almaaıa Tilrkiye, Yuaanlstnn 
ve Yufl'll'Iİl9J'• ile derhal lıomfU 
olmnnıa en mfisait ıckll ve çaresi 
hiç pphe yok ki böyle bir ittifak
la mllndemiçtir. 

Çöl cephesinde 
Şiddetli· bir 
kum fırtınası 

hüküm sürüyor 
Fırtına kcmyon
ları bile yollar· 

dan çıka.dı 

Tobrukt • 

lıeri harekat 
bu yüzden çok 

ağırla1tı 
Kahire 19 (A.A.) - Kum br -

tınası yüzünden çöldeki harekat 
ağırlaşmıştır. Fırtına telgraf telle
rini yıkmış, hatta lıamyonlan yol
lardan dışarıya atmıştır. Görüş ka
biliyeti azalmı~tır. Fırtına üç yüz 
kilometre imlidadınca hüküm sür-

Çörçil, Ame
rikanın har
be girmeş ini 

mi istedi? 

Amerika Harı· 
ciye Nazın böy
le bir t•Yd en 
malumats o.ma
d.ğını SÖ)ledi 

"Bulgaristanın 
,emeli Balkanlar
da sulhu muhafa-ı 

za etmektir,, 

Bulgariı~anıa B c r 1 in 
aef iri Belgrad' daıı 

geçerken b"yle aöyledi 

''El im i..z de k i 
vasıtalar:mızla 
istiklalimizi 
koruyacağız,, 

V"fÜt&"t-, 19 (A.A.)
Amerika Hariciye Naırı 
Kortlel Hal Am...acuı111 
lıalyaya harp ilan edip 
etmiyeceği halıkındolti bir 
-1e, 6u ha-la malıi-
matı olmotlıiı cevabını Belgrat 19 (A.A.) - cPolitika• 
oermiftir. lnlirtılçılardan gazetesi, Bulgaristanın Berlin el -
Viler, Ameri"'1tın lıalyo. çisi Gaganof'un Sofyaya giderken, 
yo harp illin etmea için Belgrattan geçtiği esnade gazete -
Clıvrchill'in ..,.11, ettiği cilere vuku bulan beyanatından 
yohındalri eaaline /ıarfl bahsetıınektedir. 

Bir Bulıar vatanseveri olduiun
•an ıüphe etmemek iktiaa eden 
Berlin elçisi B. Droganofun keıı
diliiinden höyle hir fikir ve müta
Jeayı Bulıaristanın istiklili, seliı
.,eti, akJl eti balwnındaa faydalı 
telılklo.i etmesine, Kralın• ve hü
kumetine teklif eylemesine imkiııı 1 
tasavvur edilemez. Bu itibarla il· 
ham veya teklifin Almıın harici
:resinden gelmiı olması ihtimali 
galiptir. Ancak, hu havadis doi
ru da, yanlıt dn oba Bulıarlsta" 
ve Balkıınl.ılnr için lıöyle hir fikri 
muiitlıaaa e) !emek da)ıi bataaııa 
laüyfiill ,.. bir defa dnha ala tn
nıiri mümkün olmıyacak hir ziyan 
ve ıiyam ifadesi oiur. •ittifak• 
Almanya için maksada varmanın 

Kordel Hal yrılıor-ulalci Gaganof, bu beyanatında bil • 
mektedir. teminalı oamİflir. hassa demiştir ki: 

Tobrukta askerler kendilerini 1 ~~;:;;:;;:;;;;;;;;:;;:;;:;;;;~~---~(~D:e:va~rıı:•:.:,·~~i=tlci~l<!=hi~·f:ed~e~)~I 
koruma:C için, yerlere yatmışlar - I• 
dır. Kum bulutları ıçinde toplar 
istikametlerini güç bulmaktadır. __ _.,....., __ 
Bir bekçi ölü olarak 

bulundu 
Galaiada yai ve ni,asta fabri -

kası bekçisi Hasan oda.•ında olü 
olarak bulunmuştur. Ölüm tıpheli 
ıörüldüğünden ce ... t morga kal -
dınlmıı fe zabta tahkikata ba~la
mııtır. 

oludur ve •ıalibiyet• ihtimali 
~kdırinde de müttefik olan kuç•lk 
devletin ilhak prensipiai peıinen 
Juıbulıidür. Bu itibarin ecer Bal " 
kanlılar ve Bulgarlar hiir, mü ta

k.il yaşamak istiyorlarsa bir Al • 
mıın ittifakını ve işbirliiini asl:ı ~ SON TELGRAf'ta / 
akıllarına ıetlrmemelidirler. Bu, .• .• 

tehlikenin ve lıtilıinın ti kendisi :: ..:.._AS KERI :: 
olduğu gibi Almıın tecavüzü karşı- • 

aında bir komşunun diğeri hakkın- :• TETKİKLER,•: 
ıla lilayitlik ve alakasızlık muha- • 
•- n .. bana sıra ~ • 
.. za eylemesi ise: • enuz y Az A N : ) .• 
ıelnıedi... diyen bir tevekkülün ~ 

l!adui ve tezahürü olur. Tehlike- Sa~ı~ Romanya Ataşe- :· 
ilin Yakınla tığını ,,~ bütün Bal • 

1
. K • 

luınları istihdaf ettiğiui gören Bal· militeri [me~ 1 urmay :• 
kan devletleri içia vaktile ilk ça- ihsan Boran •: 
re ve tedbir olduğu gibi ıimdi ve • 
yine son çare de birleşmek, teca- ! .. l 
viize karşı her ne pahasına olursa :•'. 1 B LJ G LJ N I •.~ 
olsun mukabele etmek üzere ba· : -- -- ' 

hardan önce mü~terek tedbir aı- ·.·Alman ordu la-.~ 
lllakhr. Eğer ıelecek bir tehlike ' •· 
varsa yalnı:a §U veya bu Balkan ,ı k? ,ı 
devletini ve mUnhasnan Yuna • ,ı (J DC yapaca • •: 
nisıanı değil, Iıiltiln Balkanları, '. • ! 

4 bütün Balkan devletlerinin istik· ' ••. ~ d 
.... Ye varlığını t•bdit edecektir. • 3 ncü Sayfa e 

Ç.Unkü dava Almanya lıesahınn , • 
ln&illerenin Almanvau ırıüıever.- J 'ı Okuyunuz 

(Devamı 5 inci IGJıifede) ,.. ~ ,.. ,.. ,.. ,.. 

Liizumsuz titizlikler! 

Tramvay idaresi 
ot büs alınmas na 

mani oluyor? 
.. . 

nıçın 
------------.. 1--------------

Amerikadan buraya aümune otobüs gönde
rilir mi ? işia Ticaret "1iimesaillerimizce 

tetkikine lüzum gösterilmektedir 
Valı ve be ediye reisı Lutfi Kır

dar bundan bır buçuk ay kadar ev
vel Ankaraya gıttığı uman, ha • 

rıçten otobı.ist getirtrn lerı ıçuı 

Başvekilıınızden azami yardını va
dl almıştL Aynı zamanda Başve -

lı:ilimız otobüs Jllelelüınin bir.ın 
evvel hallini iıılenıiştı. Fakat ara
dan geçen bu kadar uzun zamanda 
bırçok Amerikan ve İsviçre firma 
lan teklifler yaptığı haWe, henüz 

... (Davomı S itici ııııhifede) 

B 
f • 

1 
ş cinaye i 

leri tutuldu 
Tevfiğl 

16 
öldüren 
yatında 

Beş kta ta bundan on iki güa 
e\·vel öldurlilen taksi değnekçisi 
Te,·fığin katillerı nih•) et yaka -
Janını:şıır Tahkıkatı idare eden 
ınüddeıumunu muavını Zı) a Yaz

gan ,·e eıumyel mudııdntu cüıa -

iki 
bir 

kişiden birisi 
çocuktur 

yet masası tefi Alişan dlin netlre
ye varmışl~rdır. Cinayeti ışliycn
ler llhami isminde birısile 16 ~aş
larında Cevdel ismınde bir çoruk
tur. Cina~ elin şu şeklide vukua 

(Devamı 5 ııı.cı ıah Jtde) 

Matbuat Umum 
Müdilrlilğii bir 
devlet salname&ı 

hazırlıyor 
Matbuat umum müdürlüğü, bir 

devlet &al.namesi çrkarınak üzere 
tetkikler yapmaktadır. Başvekil 

doktor Refik Saydam da bu hu -
ııustaki teşebbüsü tensip etmiş, 

tilı:ir ve mütalealannı da bildimıio
tır. Yeni salname, eslr.i devlet sal
namesine göre büyük delifilı:lik -
lui ihtiva edecektir. 

Vali, lı:aymakam ve MYlet da -
!resi müdürleri salnamede Veka -

( Devıımı 5 ıtlci sııhi fede J 

YDk Nav
lun Faa ı 
Başvekalete verilen 
bir projeye g Ör c 

arttırılaca~ 

Münakalat Vekaleti bugiınkü u
mumi şartların yapt.ğı ı.:su lerı 

gozonünde bulundurarak Dena
yolları vapurların;n yuk navlun -
larında tadilat yapmağa karar 
vermiştir. Bu hususta mütehassıs 
bır komisyon tarafından hazırla -
nan proje Başvek:iktc vrrilmişlir 
Projeye ı;öre, yı.ik navlun fiatlan 
muhtelif maddelere göte arttırıl
maktadır. 

B'lhassa, kömür, malzeme ve 
yedek ak•amı fiatl~nnın pahalı

b§ ı;sı l;ı y 1
' ·r o'rn ~ 

tur. 

'ASKER GÖZILE . ,,.._ 
·c ~ P H·E L E-'R 

Almanlar yeni 
cephe açıyor 

Anadolu seferleri
nin lağvı yüzünden 

halk şikayetçi! 
Adalara süt ve sebze gönderile· 
miyor, Anadolu yakası halkı da 

iki misli nakil Ücreti ödüyor 
Den 12yollan İdaresi tarnfındııa 

Modadan Peadije kadu olan A· 
aadolu hatlı vapur ııeferlerinia 

lağvı bir çok tikayetlere ve mü;ı
külata sebep clmaktadır. 

1 
St>lıze, süt ve d:ğer yiyecek mad- ı 

dclerile içeccl.leri •uyu Kartal ve 
l\laltepe~cn \'apurlarla temin edea 
Adalar halkı çok müşkül vazi. ·ette 
kalmıştır. Kış dola.vıslle Anadolu 
sahillerinden Adalara sandallarla 
da n kliyat yapılaınadıjıındnn A· 
dalar •ebzcsiz ve bilhassa sütsüa 
bu'unmnktadır, 

Sa arya elek
trik santralının 

hazır I • • 
proJe&ı 

ilk hamlede 15 bin 
kilovatist.hsAI eaecek 

Sakarya üzerınde kurulacak bG
yük elektr k santralı projesi ikmal 

ı. tr lıyar. bvğıı 
zında kurulacak ve Ankara ile 
civarının biıtün elektrik ihtiyacına 
temın edecekt:r. Santralın istihsal 
kabıliyeti 75 hın kılova~ olacak, 
iL'< çal~tığı zaman 15 bin kilovat 
istihsal yapabilecektir. 
Nafıa Vekaleti eleklrrk işleri 

etüd dairesi memleketimızin diğer 
yerlerinde kurulacak santrallar 
etrafında tetkUılerine ~evam et -
mektedlr. 

AUlnr Ye Aııadela yak• 
Wrhirile taması lıesildiii ıibi Pea
dilı:, Maile)><', Kartal ve diier A
nadolu yakası iskelelerinin fakir 
halkı da lstanbula inmek için -
kisinde11 iki mi•li yol parası harrn
nııya mecbur kalmaktadır. Çliııkl 
eskiden doğrc•a vapurla.. 1 taa -
bula gidip gelirlerken timdi tTea 
veya tramvay ile \•apııra binmet
mecbur kalmaktadırlar, 

Her sene kıı mevsim1el'İ mun
tazaman devam eden An dolu hal• 

1 Derami 5 incı solı jede) 

Kızılay yıllık 
kongrelerine 
başlanıldı 

Bugün Karagümrükıu• 
bc~i kongre.si yapı ıyoı 

Dün saat 15 de Galata n ye 
merkezi Kızılay şt ~ sınin y ı:k 

kongresi aktedılınıştır 

Xongte muvakkat rei"1i•brroı Ba7 
Kamil Bingöl ve ııeltu.aU e de 

Bay İzut Aygün intihap edı ret 
§Ubenin blr aenelık faaliyet halı
kmda idare heyeti raporu okun., 
ra.k alltışlorla kabul e(i"lm 'ştır, 
Bundan sonra ruzname mucıbince 
idare heyeti seçim· ne geçılerelc 
reisliğe deniz emekli btnbaşılarııı
dan Bay Dilşbd Besen, muhase~ 

(Devamı S itici lllhifeıU) 

Tnbluı cephesinde vaziyette de- -============:----:-~~--:--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
ii4iklik olmadığı anlaşılıyor. Bu ( ) da ıörüyordu. 
bölıenin harekita mini olan tabii Ç E R Ç E V E Lafın ciddisi, mi.but d• 
manialarından biri de kum fırtı- , _ Diz Ye ukerlik mütehaaaı-
nalarıdır. Bazaa yllzlerce kilomet- ö llnın dilıle Almanlar, 

81
.., 

re imtidadınca devam eden fırtı - yleyse? •• rurlarını hafifçe inciue 
calar, ıöz açtırmaz, 30 metre ileri- de, nihayet herkes gibi 
sini görmek mümkün olmaz. Şinı- ,'VECIP FAZIL KISAKVREK. .Z&ID4n ve mekii.nll\ mah. 
eli oralarda bu kum fırtınalarının --- dut olduklarıw aöylıyebi-
mevsimi haşlamış bulunmaktadır. Romanyaya aevkedileıı liyorlar, 

Fırtınalar İngiliz tahşidatını iş- Alman UKerleri t ran ... 
kiıl etse bile, onlara ltalyan tahki- dıuı ıeliyormuı! .. 

(Devamı 5 inci sahi/ede) Hanıya., lnııutereyi iati-
li iti? Y okaa Alınanlar, 

e·LEN iDAM 
OLUNUR! •• 
Son Telgraf't• 
Pek Yakında 

MÜTHİŞ BiR B4RP 
Caıosl u k Tefrikaıı 

Bu harb~n m~hul ue 
bilene ölüm saçan uran. 
na ait bütün dünya için 
yepyeni bir telrilıa nq. 
rine bQ§lıyoruz. 

Avrupa Harbinin 
, Korkunç Esrarı 

"6ncı Kôq 
Pek Yakında 

SON TELGRAF'ta 

vapur dunu.nından tere
yaıı yapar gibi, F raııaa.
da.Ki ukerİeı ının ıölgel• 
rinden (Robolo)lar yapb· 
lar da bunlarla mı lnııil
tereyi iatıla edecekler? 

Li.tın ciddisi, demek ki,, 
Almanlar istilanın miim
kun oİmadıjını, oradaki 
kuvvetlerini, ıirifilmeai 
kabil bir hareket aabaaı· 
- çekmek auretile itiraf 
etmif bulwıuyorlar, 

• 
Almanların en b6,.G 

deniz ve askerlik müte
ba .. ıalarından biriai ıöy. 
lr,. dedi: 

Denizlere hikim olmaıo 
dıkça lnıilterenin iatiluı
nı mümkün aanmak ba
;raldirl 

Hey Yarabbi 1 Bu sa
mana kadar ırenerall, .. 
mirali, nazırı. mebusu, 
ıazeteciai, muharriri, bat
muharriri - acaba tek mW.. 
teanaaı Yar mı dersiniz • 
bu iti bir bardak ıu ı 
mek kadar imkan plimn-

• Öyleyse? 
{Uyleyae) ıi n.r mı 

1•? lngıltere adaaıııı vur
mak mwııkiın olmayınca. 
İngiliz lmpa.ratorlwı: biio 
tiınune aalaırmak azım ,, 
Bu bütüne yol nereden ııi
der? Biri &!kanlar ıati
kametindea, öbiıru İavan
ya yoluyla ıimalı Atr-
cian. ••• 

Şimali Afrikadan ıreço 
mek! .. ltalyan kuvvetleiİ.• 
Dm bir kutu hapı bır anda 
yuttuııu, çölun biııJerce 
kilometre boyunda bır (: .. 
•avar ıibi homurdandıııı, 
lapanya Ye franaanın -
yapacaiı meçhul aorundio 
iU bir zaman ve mekincla 
Şimali Afrikadan aeç • 
mek! •• Bu, Berlinden (Vi 
ladivoatok) a ıitmek sibl 
bir it-.. 

Ya öyieyw? 
(Öylesi) Tar mı J'& 7 

Almanlar, tabiat Ye kuY. 
Yet minialan dolayıaile te. 
,ebbüaten e)'Vel yenilecek. 
leri sabalara ahlnıaktan
ııa, hiç olmazaa tqebbW.. 
ten ıonr yenecekleri h .. 
ları tercijı edeceklerdir .. 
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~ nAMV AYLARIN 

ARASINDA 

Bir adamcağız, iki tramvay 
arasında kalıp ezilmiş .• Tram• 

',:.aylar da, bir garip mahluk 
oldular. Önüne geçaeniz, ezi· 

lirsiniz; içine binaeniz, ezilir· 
ıiniz; arasında dursanız, ezi. 

lira iniz; pekali, ezilmemek 
için, bu tramvayların nereain
de durmalı? •• 

ISPARTA 

MEKTUPÇUSU 

Vatan refikimizin ıekrete
ri garip bir zattır, derim de 
birçokları inanmaz. Geçen 

gün de, Isparta mektupçusu 
diye, müteveffa İngiliz Gene

rali Harington'un reamini 
koymUf. 

Yahu, Hariııaton'un lapar· 
ta mektupçusu olmaaına mad· 
deten imkan yok. Çünkü, a· 
damcağız ölmÜ§tür. 

Bu dalgınlıklar devam e

derse, Vatan refikimiz, kimbi
iir, daha ne potlar kıracak!. 

Kuzum Sadun Galip, tu 
itleri düzeltiver, kardqim .. 

TRAMVAYA 

BOYKOT 

Bir tüccar, İstanbul halkı· 
ııa §Öyle tavsiye ediyor: 

«- lıinize erken yetitmek 

iatiyorsanız, tramvaya binme
yiniz, yaya yürüyünüz.» 

Fakat, bu, bir nevi boyko
taj değil mi?. Bir zaman,!ar, 

hatırlarım, yükıek tahail ta· 
lebeai, Tramvay Şirketine kar-, 
fi boykot itan etmifti. İster mi· 
ıiniz, timdi, bütün tehir hal
kı bunu yapu.n?. 

MATEMATiK 

RANDIMANI 

Gazeteler yazıyor: Orta 
mekteplerde, matematik dera
lerinden arzu edilen randı

man ahnamıyormU§ ! Alın • 
maz, elbette.. Matematik ki
taplarının dilini, değil çocuk
lar, büyük imanlar bile anla

mıyor. Şu terimleri kaldırıp, 
hepimizin anlıyacağı tekilde 

türkçe kitaplar yazdırmalı, 
yazık oluyor. 

LOKS 

MAGAZA 

Fiat Mürakabe Komisyo -
nu, lüka mağaza olduğu iddia

ıile vaki yüzlerce vaaıf üzeri
ne, «Lüka Mağazaıt tabirin-

den ne kaıdedildiğini izaha 

zaruret duymtql Yani, ıimdi, 

lüks mağazanın tarifi ıapılı
yor. 

Bir zamanlar, çöpün tarifi 
yapılacaktı, ionra, bunu, Av
rupa memleketlerinden aor
..nıya karar vennİflerdi. 

Lüka mağazayı Avrupadan 
aoraalar, tam zamanıdır. 

AHMET RAUF 

LAsti k 
tevziatı 

HALK--

T
. V kAI . h • Kötü reaimli kitaplara 
ıcarct e a etı şe n· d · 
. d ._. IAk d 1 aır .• 

DllZ C&I a a a ar ara Mektep kitabı yazmak kada:r, 

JeDİ bir emir Yerdi mektep kitabı tertip etmek, bas • 
mak da bir ihtisastır. Mekteplere 
verilen yabaneı dil kitapları hak· 
kında bir takım neşriyat yapıldı. 
Maarif Vekaleti bunlara cevap 
verdi. Ben, bu kitaplann pedago
jik ,ilmi vaziyetleri üzerinde du· 
racak değilim. 

Ticaret V ekfileti, hariçten geti
rilen otomobil ıasti.klerinin ~ 
deki tevzii hakkında yeni karar
lar vermiştir. Otomobil lastikleri 
şimdiye kadar mıntaka ticaret mü
dürlüğünün bir emrile şoförrere 

veya otomobil sahiplerine serbest.. 
çe veriliy-0rdu. 

Yeni gelen emre göre, bundan 
sonra gelen lastiklerden evveli 
resmi dairelerin ihtiyaçlan ay
rılacak ve bundan artan kısım da 
altıncı şubenin yapacağı tahki • 
kattan sonra en büyük mülkiye 
memurunun e:mrile ihtiyaç sa • 
hipleri arasında sıra ile taksim e
dilecektir. 

Resmi dairelerin ihtiyacından 

artan kısmın da, kaıny-0n lastik • 
!erinde yüzde yeimişi ve otomobil 
J.astiklerinde yüz.de otuzu Anadolu 
vilayetlerine göntlerilecek diğer • 
leri tstanbulda tevzi olunacaktır, 

Bugünlerde Donlop ve li'ayre&
ton marka 2000 lastik §llhrimize 
gelecektir. 

Kadıköyflode çöp fınm 
yapılacak 

Belediye reisliği Kadıköyünde 

'bir nümunelik cçöp fırını• yapmak 
üzere tetkiklere geçmiştir. Bu su
ertle Kadıköy ve havalisi çöpleri 
denize dökülmiyerek bu fırında ya. 
kılacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Bu ayın 90D lı.afta.ııında yapılııcıık 

büyük ha va denemeııi içln salı günü vi. 
}Ayetle Valinin reislij;ind• son bir top.. 

Jantı yapıJacaldlr. * Belediye bu 15 ğünli!lı: müdddla 
ekmek fiyatlarında det;Ji,ltlik: yapmqa 
!üz.um görınem.iftır. Narlı 15 gün sonnı. 
yeniden tetkik edilec<:lttir. 

* Daim! endimen viliyeln wıf· 
dat blltçesinl telkjk -.ı.tır. Yann 

masraf bütçeslıı.iıı ı..tlcikine baflqa
cakır. 

TiCARET oc SANAYlı 

* Fiat Milrakab<ı Bürosu llJ'alı:ltaiı& 
fiyatiarı üzerinde telltikl<r yapmalı:la.. 
dır. Dün üç tıcarettıane haJdonda ıaıb"* 

t11tulmUJtur. * Otomobil ve kamyon ıastilreri tı.m
dan sonra alıı.ncı :;ubenin yapacağı. taı.. 
ki.kata ve en büyült müllriye memuru· 
nun vereceği emre göre tem dilecektir. * Harice ihracat fazla olduğundalı 
şehrimize az hayvan gelmiye başlamıf 
ve hayvan b<>rsas>nda fiyatlar 3-4 kurul 
yiikselıniştir. Et fiyatlarınında yüksal&
ceği anJaıılmalı:tadır. 

MOTEFERRIK: 

* Avrupa harb dola;yııllle hariçterı 
kitap gelmedijpnden üniveı'Site taJebel&. 
ri ınüşkülıit çekıne«tedırler. * Dişçi mektebi dün akşam Tokatli-
7an salonlarında bir balo vermiştir. 

* Beyaı.ıdd.a Ali Ca vuş ile oğlu Mua.. 
tafayı tabanca ile yaralıyan Ibrahlm. 
dl.in 6 sene hapse mab1d\ın olmuştur. 
* Üniversitedeki serbest kon1eran&

Jar salı gününd.en itibaren saat 18,10 ela 
verilecektir. * Şehrimlıde bulunan sıhhiye ınfls. 
tqarı diln v,,ıiyi ziyaret etmiştir. Has
taneleri gezm,,kle ve ilAç ihtiyaçlarım 

telltk etınelctedir. 

Geçen gün, orta mekteplerde o

kutulan ve yeni hazırlanan bir 
fransızca ders kitabı gördüm. Ka.. 
ğıdı iyi idi, baskısı iyi idi. Metodu, 
ilmi kıymeti nasıldır, bilmiyorum. 
Yalnız, kitabın içindeki resimler 
nazarı dikkatimi celbetti. 

Birçok klişe masrafı yapılarak 
vücude getirilen bu resimler, kim· 
se gücenmesin ,amma, pek aşağı
hk şeylerdi. Bir kere. çizgi sıfırdı 
Bu resimleri yapan zat, ya aceml 
bir mektep talebesi, yahut, bir 
tabelAcı filan galiba.. Herhalde, 
resimle hiç alakası olmıyan bir 
zat .. 
Düşünün ki, hu resimleri, bir 

mektep kitabı içine koyuyor ve 
çocuğun eline veriyoruz. Çocu:lt, 
bu resimler .karşısında boşlanu:. 

tebessüm eder ltli?. Filvaki tebe&
siiın eder, güler, lıattô. kahkaha a· 
tar ,amma, alay ederek .. 

Bu kitaplan tertip eden müte
hassıs heyetin, bu resimleri nasıl 
beğenip, basmağa razı olduğunu 
bir türlü havsalam almıyor. 

Acaba, bu resimleri çizea zat, 
iltizam edilen birisi ın' ?. Bir kaç 
kuruş alsın, diye, himaye görea 
bir ahbap, bir tavsiyeli mi?. 

Mektep kitapları yaparkea, ba
tır, gönül, değil; vicdanımızın se
sini dinleoıeliyiz. 

Batalı, nıetodu fena, eksiği var, 
resmi kötU diye, boyuna, ve her 
sene yenlden mektep kitabı baa
tınyoraz. Bu masraflara yazık 

değil miT 
RESATFEYZI 

Avukatlar dün 
toplandılar 

İstanbul Barosu, 600 azas.ndaa 
yalnız ye1ıın.işinin iştira:kile dün 
Eminönü Halkevinde bir toplantı 
yap:ıpıştır. toplııntıda 10 maddel.iılı: 
oir yazıhane talimatnamesi kabul 
edilmiftir. 

---<ıo---

Ceza görenler 

Ditıı. ve bu sabah emniyet altına 
tube memurları tarafından kont

rollerde Taksimdeki 13 numaralı 
Bilill lokantası pislikten, yine Tak· 

simde Cihan pastanesi ve Kıristal 
içkili salonu belediyenin tasdikli 

tarifesini asmad.kla:rmdan halda • 
nnda zabıt tutulmuştur. 

Lô.lelide, Ordu caddesinde Tev· 
fiğin fırınında 102 kilo, ayni cali

dede Salibin fırınında da 12 kilo 
eksik ekmek müsadere edilmiştir. 

Tramvaydan allıyaıı 82 kişiden 
de birer lira peşin para cezası a
lınmıştır. 

Muhtelif semtlerde de 12 dilenci 

yakalanmış ve ayrıca 26 şoför hak
kında da zabıt varakası taAziın e
tlilm.iştir. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 3 
fet işini bitirip konı.-atı imza et -
tirdikten sonra rahatt bir nefes al
dılal". Ev sahibi Uı bundan sonra 
izin isteyip: BILLOR .KÖŞK 

BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
- Harıka! Di~ mırıldandı. 
Saffet, bu harikanın sahibi ol -

ınak gururunu duydu: 
- Cidden harikadır diye mırıl

dandı; bw·aya kim gelse bu man
zaraya hayran olur ... Balkona çı
kıp arka tarafa bakarsanız başka 
bir güzellik görürsünüz. 

Yürüdüler, solda durdular. Saf
fet elile köyü gölgeleyen yüksek 
daJ:n yamaçlarını işaı;et etti. Ye
şil! k biııbir çeşitle bezenmiş or· 
manın yamaçları kapla~ı sey • 
rine doyum olmıya.-ı bir görüptü. 

- Güzel! .. Cidden güzel! .. 
- Şi.ııı<li size köskü ııezdireyim. 

iZZET 
Mermer bir merdivenle birinci 

kata indiler. Burada camekanlı ;ld 
oda vardı. İnsan oturduğu yerden 
hem öndeki denizi, hem de arka
da.ki ormanı görüyordu. Mut.fak, 

banyo, halilar pembe ve yeşil çi
nilerle kapla~tı. Her taraf d-0-
şeli dayalıydı. Saffet sofra takım
larına kadar her şeyi bırakıyordı.ı.. 

- Yalnız müsaade ediniz ..., ef' 
yalan tesbit edelim! dedi. 
Kontratı Çlkardı ve iğnede,. ip

liğe kadar, kllşkteki bütüıı. eşyalan 
birer birer yazdı. 

Bu işkence bir saat kadar siirdil. 
Kiraçılar nefessiz bHlediler. S lf· 

- Güle güle oturunuz! 
Dedi ve g}tti. Kadın derin bir 

göğüs geçi.di: 
-Oh! .. 
Erkelı' gülümsedi: 

- f.orkma, artık haşhaşa kaldık. 
Üç sene yerleşip oturacaklan 

kö~kü btr kere daha dolaştılar. 

1foşk, zengin bir adamın keyfi 
için yapılmış b:r köşktü. Kalfa de
~ mimar elinden çıkmıştı. Plan 
ğiineşe ve rüzgara göre yapılmı,ı.. 
dün batısı ve doğuşu hesaplan • 
mıştı; nereden pencere açılırsa a
çılsın kuran da yapmıyordu. Gü
lel, bakımlı bir bahçesi vardı. Bir 
yanda yemişler, bir yanda bağ or· 
man tarafına doğru uzanıyor, de
niz tarabnda çiçek tarhları gönül 
açıyordu. Balkon parmakliklan 
sarmaşıklar, hanımellerile kaplan 
mıftı. 

Gtln'iin meaele•İ: 

Darülacezede mü
nevverler paviyonu 
Münakaıalı hddiae hakkında 
DarD.laceze mücli1rünün izahatı 

Darülacezede bir münevverler j aşı alan bazı kadınlar da vardır. 
pavyonu inşa edilmesi hakık:ındalı:i Bunlar bize mii:racaa.tla maaşlı • 

tasavvl.l'flar her tarafta müna - nnı müesseseye temetmelı: sureti
kaşalara, lehde ve aleyhde fikir • le Darü]J(cerede bak•lmıalarull ._. 
J.er yürütülmesine sebep olmuş • tmektedirler. 
tvT. 

Diğer taraftan Darülaceze mü

dürü doktor Bekir Zafir de bu 
bu hususta dün şu jzahatı ver • 
miştir: 

•- Herhangi bir müesseseden 

tekaüt olmuş seviyei içtimaiyesi 

yüksek fakat kimsesiz bazı şahı.ı.>

lıır vardır ki, bunlar istirahatle ge
çirmek istedikleri hayatlarının son 

senelerini otel köşelerinde veya • 
but bakunsız yerlerde fena şartlar 

içinde geçirmek mecburiyetinde 

lkalmaktadırlar. Bu arada dul mfl· 

Bu nevi müracaatların 90ğal -

<lığını görerek Darülacezenin etra
fındaki geniş sahaya ormanhklar 
içinde yeni pavyonlar inşasile bu 

gibilerin ve bu arada eğer varsa 
himayeye muhtaç kalem veya 

yüksek san'at erbabının barındırıl-
ması için Vali ve belediye reisi LUtfi 

Kırdar.a bir teklifte bulunmuş • 
tu.m. 

Vali bu teklifi tetkik edecekle -
rini vadetmişlerdi. Mesele bundan 

ibarettir. Esasen düıı.yarun her yl!r 
rinde bu kabil müesseseler vardıı' .. 

Seyrüaefer aı- IKöprü açıkken 
kıntısı için yeni yolcu vapuru 
tedbir aranıyor kaldırılıyormuı! 

Tamvay seferlerini sür'atleştir· 
mek ve bu suretle arttırmak için 

bir müddet evvel belediyede top • 
!anan bir komisyon bazı durak yer. 

!erini lağva karar vermişti. Bu ka

rar henüz daimi encümene sevke
dilmemiş ve yeni alınacak tedbir
lerle beraber u.mum1 bir karar hıı.
linde gözden geçirilmesi lüzumlu 
görü im üş t lir. 

Diğer taraftan altıncı şube mü
dürlüğü de şehirdeki seyrusefer 
sıkıntısını önli)'ecek tedbirler ara
makla meşguldür. Bütün bu tet • 

ldltler bittikten sônra bulunan 
çareler wnumi bir surette gözd.en 
geçirilecek ve şehrin seyrüsefer 

derdinin halline çalış>laealrtır. 

Galata köprüsünün açılma saa
tile köprüden hareket eden ilk va
purların hareket saatleri birbır • 
!erine uygun olmadığından halkın 
büyük müşkülatla karşılaıştığı gö
rülmüştür. Mesela Haydarpaşa ve 
Kadı:köyüne kalkan ilk vapura İs
tanbul tarafında bulunanlarm ye
tişmeleri imkansız bulunmaktadır. 

Çünkü köprünün kapanma saati 
ile vapurun hareket saati ayni 
ô.nf! tesadüf etmektedir. 
Boğaza kalkacak ilk vapura da 

Beyoğlu tarafından ayni suretle 
yetişmel< mümkün değildir. Ala -

kadarlar ya vapur saatlerinde ve
yahud da köprünün açılma ve ka
panma saatlerinde tadilıl.t yapın""° 
üzere tetkiklere geçmişlerdir. 

--C POLiS ve ADLİYEı_ __ 
~. ~~~~~~~~~~' 

Havagazı Fac·a-
sının Suçlu ır 1 
Bir mühendis ile altı amele imiş 

inin ihtiyats17Jığ1 ve dikkatsizliği 
yüzünden ileri geldiği anlaşılmı,'l

tır. Sait ve altı amelenin evin ö

nündeki sokakta bir müddet ev
vel açlıkları çukuru iyi 'kapatma

dıkları ve toprakların çökerek ha-

Birkaç gün evvel Tarlabaşında 
Fırın sokağında 24 numaralı evde 
oturan Mığırdıçla karısı, sokaıkta 

delinen borudan eve giren havaga

zile zehirlenerek ölmüşler ve ev 
sahibi Kemal ile metresi de has
kuıeye kaldırımı,'llardı. vagazi borusunu patlattığı tesbit 

Bu hususta müddeiumumilik ta- edilmiştir. 
rafından yapılan tahkikat neti • 

celenıniş ve vak'anın belediye mü
hendislerinden Saitle altı ame • 

Yeni tuttukları himıetçi: 
- Sofrayı nereye kurayım? di
~ sordu. 

- Tabii balkona. 
Bir müddet bahçeyi dolaştıktan 

sonra yukarı çıktılar. Balkonda 
sofra hazırlanmıştı.. Yanyana -Otur· 
dular. İlk yemeklerini bu kadar 
güzel bir manzaraya karşı yiye -
ceklerini düş ün erek çocuk gibi 
seviniyorlardı. 

Biraz evvelki renkler silinmiş, 
bütün vadi menekşe rengine bü
rünmüş, uzakta sular koyu laci • 
vertle koyu pembeye bulanmış, 

gökbitimleri alev kızıllığı ile ya
nıyordu. Bu kızıl alevlerin bir kö· 
şesinde altın sarısı bir bulut kü
mesi ışıldiyordu. Güneş suya da.nı
lamak üzereydi, biraz sonra dine
eekti. 
Güneş Mtlnilfl1'aya damladı ve 

dindi! 
- Ömrümde bukadar e-ken ye

ımek yem~m! 

- Köyde olduğurmızu unutma; 

Suçlular dikkatsizlik ve ihtiyat
sızlıkla ölüme sebebiyetten muha
keme edileceklerdir. 

köyleroe davar döndükten oonra 

yatılır. 

Sustular. Susuyorlardı, fakat bi· 

ribirlerine bakarken gözbebek -

leri parlıyordu. Etraflarında do -

!aşan, hizmet eden bu }"elli hiz • 

metçiden sıkılıyorlardı. Hizmetçi 

ile ahçıyı da onlara Saffet bul -
muştu. 

Kız bir yandan yemek verir, ta
baklan alırken, bir yandan da, ~Ö% 

ucile, yeni efendilerini inceliy-0r

du. Sessiz durmaları, böyle ses • 

siz dururken biribirlerini bakışla

rile okşamalan tuhafına gidiyordu. 

Cemal kadına derin bir şefkat, 
heyecanlı bir takayyüt ile bakı -

yol'du; kadm da ayni heyecanla 

erkeğine mukabele ediyor, sessiz 

sadasız yüzüme sanrim.! bir ıınu • 

habbet ifadesile bakıyordu. 

Hizmetçi a.şağııda ahçıya: 
jVevamı oar) 

Havagazi 
şirketi 

kafi tazyikli gaz ver• 
medlğioden mukave• 
leıiaia feshi iıteniyor 

Ha vagazi.nden piı:ayetler yine 
çoğalmıştır. Birçok miiesseeeJerde 
havagari musluklarından pek u 
gaz gelmekte ve bu hazan hiç bir 
işe yaramamalctad..ır. Belediye ma· 
~ müdürlüğü bu hUSWita tet -
lrikler yapmaktadır. Şirketin te
sisa ta bir yeni kazan ili ve ettiği 

halde şehre kAfi gaz .evkedemedili 
anlaşılmaktadır. Belediye, hazır • 

lıyacağı raporu Veicilete gönde
recek ve şirketin mubwlesinde
!ki taahhüdü yerine getiremediğini 
bildircektir. 

Şirket abonelerini fazla gaz sar
fına mecbur bıralımağa devam et
tiği takdirde mukavelesi feshe • 
lunacaktır. 

At Yarıtları Tah· 
•isali Arttırıhyor 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kır· 
darın emrile bu yıl Veliefendi at 
yarışlarını daha muntazam ve faz· 
la yapmak üzere bü~~ para ko
nulacaktır. Baytar müdürlüğü 

bütçesine bu hususta 3000 lira 
koymuşsa da bu para az görillmüt
tür. Daimi encii!men yarın vilayet 
masraf bütçesini tetkike başlıya
cak ve bu arada at yarışları için 
konulan 3000 lirayı arttıracak • 
tır. Önümüzdeki yıl yarışlardaki 
mükafatlar da zenginl~tirilecek
tir. 

Ünivenitelilerin Seyahatleri 

Üniversite talebesinin grup ha
linde gerek memleket içinde ve 
gerekse hariçte yapacağı seyahat

lerde Üniversite adını kullanma
ları için seyahat gününden en az 

bir ay evvel fakülte dekanlıkla • 
rrna müracaat ederek maksat ve 

programlarını bildirmeleri ve Rek
törlük vasıta sile Maarif Vekile -

tinden izin almaları mecburi tu
tulmuştur ve seyahatlerde mu -
hakkak fakülte tedris heyetinden 
biri refakat edecektir. 

o 

Zeyrek • Unkaparu İıtimlaki 

Unkapanı ile Zeyrek arasında 

belediyece istimlak edilecek olan 
380 per,_a emlakten ekserisinin is
timlak i5i bitmiştir. Bunların yı

kılması işine yakında geçilecektir. 

Darüşşafakalı lann Bugünkü 
Kongresi 

Darüş~afaka mezunları kuru -
munun kongresi bugün saat 15 de 

Eminönü Halkevi salonunda top • 
laıımaktadır. 

F- --'\, 

SULTAN AZİZ 
NASIL 

ÖLDOROLDO? 
-·---

Bu Büyük Eserin Müellifi 
Tarihi Vesikalara Daya
narak iddia Ediyor: 

Sultan Azız 

intihar 
Etmemiştir! 
Bu feci cinayette Seras
ker Pa§anın rolü ve bir 
kadın parmağı vardır! 

• 
Bu Çok Güzel Tefrikayı 
25 İkincikanun Cumar
tesi Gününden itibaren 

• 
iKDAM 
Sütunlarında Takip 

Edecekılnh:. 

Romanya-Macariıt&ll .,. 
J 

Yazan: Alımet Şükrü ESMEil 

Romo.nya ile Macaristan ara>~,.. 
dııki münasebetler yirmı ·"'ıeder>· 11 , 

beri gergindir. Macarlar 1914 1ıa1"' 

binin sonunda kendilerinden Tra11' u 
~ltıanycmın alınmasını hiç bır oo• 
1nan unuı·nı.amı..şlar ve bıı. menıl~ 

ketin geri a4nması, Macari:Ja• a 

için en ehemmiyetli milli gaye rcı 
kil etmi§ti. Bu fırsat, nihayet g,. Ü 

çen sene, Romo.nyanın panik içıııl 'lir 
atıldığı bir sırada zuhur etti: RO" f 
manya, Transilvanya ihtilafıııdl 
mihverin hakem olmasını rica etti n 

Ve mihver devletleri de Viyaııadl 
içtima ederek Transilvaııyaııı- 1 

Romanya ile Macaristan arasıııdO 
taksimine kllra.r verd·i'er. Viyand 
karan her iki tarafı da mcmrııın r, 
etmedi. Romanyalılar, tarih ve ,,.~ 
bakımından kentl)lerine ait ollJ!I 
topraklardan mahrum edi!diklerİ" •a 
ni iddia ettiler. Macarlar ise. Traıv !la 
silvanyanm tamamı kendilerini e 
verilmediği için memnun kalına · ~ğ 
dılar. Bununla beraber, her i1'1 • k 
hükumet de hakem kararını ;yi or 
niyetle tatbik etmeğı vadetti. v• r 
iki memleket ara.sında uzun sene- ol 
lerdenberi büyük bir ihtilaf mP .m · 

zıııı t"§kil eden Transilvanya, Vr fiil 
yana 114kem karannın §artlanııl " .1 

uygun şekilde taksim edildi. 
Her iki tarafça da kerhen kabul 'ile 

ediımi§ olnuıldıı bera.bl?'T, Viyaıı' ' 1 
karan bir defa tatbik edildikt~ an 
BOMa, artık Romanya ile Macaril y"' 

tan ara.sındaki ihtilafın nihayet ' ide 
leneceği ve iki komşunun biri.bi ' e 
Tile iyi geçineceği zannedilmi§tİ k h 
Bu ı~ ·~ 'ulunanlar, Viyana hlf .en 
kem kararınm tatbikını takip 11' ~r: 
den günler içinde hayal sukutıı111 ~ 
ıığ ·.muşlardır. Çünkü iki memlC" ~ 
ketin matbuatı ve radyoları, biı+ hu 
birine karşı ağır sözler sarf etme~ al 
te devam ettiler. Ve Macar - RıY de 
men ihtildfı eskisine rnızaran M' nla 
ha hararetli bir şekilde devam ettı. G 

Bundan sonra Romanya ve ],{ti ıtiy 
caristan cyeni nizam• ı kabul el liği 
tiler. Ve üçlü pakta girdiler. 11'it' ıme 
ettikleri paktın metni okıını:hığtl eş' 
zaman, bıı hareketin şümul ı•e 16' e 
hemmiyeti anlaşılır. Romanya 1" b. 
Macaristana bağlamı.ş demektİf• 

cavüzi ittifak akdetmişler demek' ~n 8 

tir. Romanya, bu misak ile ken ' 1 •a ı 
disini vaktile Küçük .4.ntanta bağ' . 1 -~ ış c 
lıyan bağlardan daha sıkı olar..- 'k 
Macaristana bağlamı şdemektif• ~ 1 

Hatta daha ileri giderek, beyne!- z. 

milel münasebetlerin bugünkü tt" 
llikkilere uymıyan bir telıikkisi,,ı 
Macaristanla birlikte kabul etrrıil .. 
sayılır. Macaristan ve RomanY"' un 
bu telcikkiyi kabul eden üç Av1'11· .ııa 
pa memleketinden ikisini teşka ve 
etmektedir. lığı 

Buna rağmen, iki memleket a:rd lir 
sındaki münasebetler gün geçti~ .~ s 
çe gerginlemşekted!r. Matbuat 6' :şi il 
rasında münakaşaya inhisar ede1' ı olı 
ihtilcif, şimdi resmi muamelelİıı" 1at : 
de şamil bir mahiyet almıştır. Jl1a' değ 
car hülcti.meti tarafından neşredY kıf • 
Zen iki tebliğ vaziyetin aykırı!# ufal 
nı anlatmaktadır: Macar h iiktl ' bir 

meti, Romanya hükumetinin, e ' 
' vinde bir Macar bayrağı bulıtı• 

duğu balıanesile, bir Macan tet' ~ 
kif ettiğini ve mukabele bil111tP 
olmak üzere, Macarlar tarafınd~ 
da bir Romanyalının tevkif edilav 
ğini bildirmektedir. ikinci bir ıeb: 
!iğe göre de Romanya hükiwıel~ 
Macar seyyah teşkilatıııa ait e1ııl~ 
ki müsadere ettiğinden, mukab' 
le bilm4il olmak üzere, Macar1ıı' 
da Transilvanyadaki Rumen ga: 
zeteciler birliğine ait eml.aki ti'::' 

sadere etmişlerdir. Bu tebliğ!~ 
delaletile sarih olarak şu söyle"~ 
bilir ki iki memleket araS11.ao; 
münasebetler normal olmakt 
çolc uzaktır. 

Dikkate lciyıktır ki tahrik, cııı1" 
ziyade, Romanya tarafından gel.' 
mektedir, Macarlar Viyana hakeıl 
kararına. itaatkar olduklarını sii'i 
lüyorlar ve Romanyaya da kar~ 
hürmet etmeği tavsiye ediy(JI' I 

Üçlü m.ınvere iltihak etmiş el 
bu iki memleket arasındaki i~ 
lafta Alman.yanın vaziyeti esri el 
rengizdir. Gerek Romanyanı~ • 

gerek Macaristanın, Al~". 11~) 
(lletJamı 5 inci sah•!~ 
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iüler yüzlü 
olmak .• 

ıı: Ali Kemal SUNMAN 

upa heı bi bilhassa fevk.ali· 
uıanhırda daha üyade ken· 
lclli eden bir ınescleyi her 
azclcmi oluyor: ınsaa ııe,-

nasıl muhafaza edebilmeli'I. 
ti ç.alısırkcn neş' eli ıolmak, 
'lirken aıeş'eli olmak lazım. 

fevkalade zamanların işin.i 
insan yıpranmamak için 

nde kuvvet bulabılsin. Onun 

nrbin çıkaı·dığı turlü me ele· 
1 bir mühimmi de bu o1uyor. 
;ıada, Amerikada buna dair 
nları ihmal etmemek iktiza 

ıun herkes için tatbiki nılim
•ir reçetesi olmamak ne ka
azık. Lakin öyle bir esas 

Ha) atın karşı çıkardıgı her 
öniınde .güler yuzlu. bu· 

Aga hasırlanmak elzem. Bu· 
i kimi i kolaylıkla kimi i de 
or elde edebilir. Bir kısmı da 
r ki zaten a:iiler yüzlüdür. 
olmaz sacimelerle onun te

ü solmaz. Lakin ekseriyet 
cıiler yuzlü olma) ı •talim• 

lüzumu aşikardır. Çünkü 
hisse i herkese ayni derecede 

-oemiştir. t te bunun tam, her 
göre bir reçet i olma)lp 

an ileri gelmektedir. Fakat 
yüzlü olmak esasım bir ke· 
ıde olarak kabul ettikten ve 

J 

Neıeli olabilmek lüzumu, 
bunun çarelerini aramak 
zarureti bilhana fevka
lade zamanlarda daha 
ziyade kendini gösteri
yor •. 

yatı tamamile müşkülattan ·iba· 
ret- saymak belki de haksızlık ola
caktır. Miışkülntla mücadele, bat· 

kalaruım zararına olnuyan mu -
vaffnkiyetlcrJe de mes'ut olmak .. 

Aşagı l W.arı bö3 le k tirme bir 
knide de mevcut. 

Lakin bahsi daha ziyade dallan· 
dırmamak lazım. İnsanlar yalnız 
ha)ahn kendilerine knışı guler 

yüzlü olmasıJll değil, kendilerinin 
de birbirlerine karşı guler ) üzlii 
olmalarını beklt•meli istemeli, 

fevkalade zamanlarda i bu on 
derece zaruridir. Herke in birbi· 

rine kar ı güler yiizlii, tatlı dilli 
olduğu ) erlerde ga~ ret ve faali

yetin çok \'eriınli olduğu otedcn· 
beri görülmüş, anlaşılını hır hu· 

Jrikattir. Her k1ymetli şe~ oz çok 
bir emekle elde edildiği 1:1b güler 

yüzlü olmak da l ukarıda i sret e
dildiği gibi derece derece çalı mak 

ister. Biraz gayretle sunu ba ar
mak iktiza ediyor: ~erede oluna 
olsun ne ukit olursa olsun, kime 

' karşı oluna ol un güler yüzlü ol· 

mak. 

Etlere dair 
Bir ev1 idare eden her bllyanın 

bir defa et cinslerıni iyi bil:nesi ve 
tanıması 15.zımdır. Derler ki, ı~ i et 

almak ıçın biraz paraya kıyrn 
lazımdır. İyi et almakta asarruf ve 
ıdareye o kadar rıayetkiır olma • 

malıdır. 

111lB'JI 
Üstün körü yapılan 

muayene 
Halkle Jaimi temcu halin

de bulunan eınal, her sen• 
muayeneye ıevkedilir. Bun
Jan makıat, balaııcı hcutalık
ların önüne geçmektir. Ara at• 

ra, birçok unalın mua,>ene 
edılmedıği yazıla. Sıhhiye 
Müdiirlüğü derhal tekzibi ya
pıgtırır. Halbu i, iddıa doi• 
.,..,dur. 

Şimdi, yeni bir ha:uulis çık
tı. !Huayene edılen ve .saglam, 
diye, rapor alan birçok unal 
hakikatte ha•talıhlı rmiı. Çan· 
kü, bu i i yapan doktorlar, 
üdün örii muayene ediyor· 
larmıf! 

Bu iddiaya inanınız. Çün
kü, muayene §el.imi ıiz de 
görseniz, §a§arsını:ı. Bu ıekil-
de yapılan muayenelerde, bit· 
tabi kimin ha•ta, kimin ıai· 
lam olduğu tefrik edilema. 
Sıhhi mHeleleri Je bir kırla· 
ıiyecilik icabı, bir lormalit• 
zarureti haline ıokmıyalun, 
yazıktır. 

Eınalı ft1Uayene eden he-
• kimler heyeti kimladen mü
rekkeptir, bilmiyoruz. Fakat, 
bu vatandaılardan daha in
ıollı hareket etmelerini, /.,. 
tanbul hemıehrilerinin umu· 
mi sıhhati namına rica ediyo-

evde, sokakta, işte, küçük 

k herk le muamelede riayet 
n sonra diğer ikinci nokta 

9r: Kar ıdakini de cpler yüz· 
~ek Jazun. Bu daha ı.or olsa 

Bizıın memleketimızde etin m ı- E~;~c:.~~;;.r.ıUu!!2::1.l . 

in an kendindea fazla bir 

bulabilmeli. Hayattan çok 
alınıı olmalı ki karıı5ında -
de Küldünüa, e\rindirsin. 
la beraber taklit ,,.e sirayet 

unu 1111ut111amah imiş: Dl· 
iye istiye karşısındakini de 

liği •• u1uttuiu ıibi güler 
.ınekle, mümkü• olduju ka

'eli ıörilnmekle de pldü
sevindlrlr diyorlar. 

bahsi hayatta bedbin mi ol· 
nikbin mi olmalı? mesele • 
ayrı tutmık da liı.am ıeli
sanlar diltünmeie haıladı 

alı ha) ata türlü manalar 
qler.Efer bu ml'~leyi taze· 

t iktiza etse l ine içinden çı· 
.z. Buradaki bahi hayata ol· 
kibi kab11l ederek onun tiir
•lii safhalannı •cesaret- ile 
amak lüzumu etrafında dö

Bir kere hayatın manası 
unu, ondan sonra onun müt· 

aıa göğüs gem1ek lazım gel-
\'e hiçbir emcgin beyhude 

lığını kabul etmek zarureti 
lir kere buna kanaat ıetiril
; sonra ise eliler yüzlü ol -
:şi büyük ltir niıbett• kolay• 

1 olacak. 

1at yalnlZ mü§kiilittan da i
deiildir. Mes'ut olmak ilml
kıf olanlann ffdlkleri .. gô
ufalı: teferrüattan az çok de
ltlr saadet hissesi cıkarmak 

.riindUr. Daha uzun süren sa• 
ıır de vardır. Onun içia ha· 

Iı1nı olan cinsleri kıvm:ık, karam'.\ ı. 

daglıç, sığır, keçı, tavuk .ve saı.r 

av etleridir. 
Kıvırcık Rumelınde, Bulgari~tan 

drs, Edirnede, Marmar kıyıl rında 

de. bilha sa Bandırmada yetı~t r ' lf'n 

bir cıns koyundur Bu et p0 k !ez -
zetlı ve sıkı oldu undan, en ıyı et 

vemekleri bund n apu 
Kıv.rcık, .k mı <lcxinının ıncelıği 

ve karaman etme nisbctlc az ya lı 

olması ve beden vagmın ke dı 

ten bir müddet sonra donma ı g1b 

bazı faı ikaları ıle karaman (:tınden 
ayrılır. 

Bu sebepl rdendir kı, merale • 
lketim.iwc kıvırCJ.ğa rağbet ok-

tur. Bu hayvan mcc ku~ ruklu, ga
yet çevık, koyunlar içınd en hır ın 

ve böylt? oldugu ıçindir kı SC\'lmllr 
bir hayvandu. 

Karaman ıse An dolunun hem ıı 
her taraf nda yetıgir. Lezzctı ıti· 

barile kıvırcıktan farklıdır. Etı ka· 
baca oldu u kin kı\ ırcık • dar 
makbul :ı 

nun yağı m 
Dağlıç kıvırcık ile koran.an az 

manıdır. Bilhassa Bandırma ve 1111-

lıaliç taraf1annda yetıştirilrnektc-

dir. Kuyruğu orta ccsamcttedıı Ta
biati ve hali kıvırc k ile karaman 
arasında bir şeydır. Etı kıvı:-cık r • 

tine yakındır, kuyrugunun yağı ka
ramanınk ııd n m bulcıuı. 

Keçiden hic bahs tmemeJı. Çun
kü İstanbulda keç1 etıne •ağbı?. 

yoktur. 

de Seveceksin ! 
Yazan : E TEtv-1 iZZET BENiCE 

Ju salih çok &arip bir adam. 
ale otel odasında arkada~lık 

:ı: 

biri gibi Ya!it)'or. En iizüldü-
tarafı da ırlannı ve hu u İ· 
·ini benden llklanıa ı. KadU· 
>R ı gibi bir ndanı M 'd . . azı en 
clıme ile bile bahset • 

mı yor. 
anmı kar ıhksız bıraı.

w.ıyor. 

karısı mıyım, UçUneü karı· 
ıım, yoksa dördiıncU beşinci 

çbir §CY bilıni)orum. lkinci-
ols~nı, birinciden ııituı ay. 

01 hır türliı ona Ö) leternc. 
s~ıe abdestine, n9mazına da 
tli dıi kim. Bir gün, bir vakit 

" nanıuı kaçırd.ğmı görme. 
11 çok inirleııdiğim tarafla. 

o biri de nı konu ma 1. Ag· -
ı· f a ıranıla çıkı)or. Sonra, 

ha is ~e para cinh da oldu~ mu· 

hakkak. 
Ablacığım gel benim yerimde 

ol da biitiln bunlara tahammül et. 
Eniştem boyle midir? Eğer, böyle 
olsaydı sen bir an içm mes'udum.. 

di) ebilir miydin?. 
Susan, sakhyan, harcamıyan, ha

yata kü kün duran, giiniınli• on ~ 
atini kışlada, beşiai Allabl-: ~~,_ 
. . kuyla geriye ıtalaa barını de 

zını uy , d 
· bu a a· yolda, yemekte ge~ıren 

nı.ın benimle koınışmıya, o~nı~ 
ya; değil evişmbe, dcrtleşıruye bı-

·ı . ., 
le vakti kalmaz değı ını • • 

En çok sinirime dokunan birtCY 
dr. o mabut andığı. Bir türlü bu 
sandığı açtıramadığnu gibi, içmde 
ne var onu da ôyletenıcdiııı. Biru 

Sade) nğını kireç <:.U) u ile ımhun 
haline getirip 1.ıundau }ıa ıl olan 

suyu z çyağı ile ıuuanıcll' ederek, 
ispirto il • «hamnm mnrj., dl' k:ıy· 

n İJP yapılır. 

Gliserini sizin .)apmaııız Juzum 
yoktuı. Çünkü her utman hazırı 

ecıcon lcrdc mcvcuthır. Yagh \le 
hafif tatlı gibi, fakat ele yapışan 
koyu bir ma) idir. 
Kşın el çatlnkl:ırıne elleri gü

zelce yıka~ ıp oğnıalı ve çııtlnk o

lan nıııhallere glisirın sürmeli. Gli· 
sirini kokulamrmak için, içine be· 

ğeııdiğinn ve h~unuza giden e· 
sımslar da ilave edebilirsiniz • 

Gli erin, kulak afrılarrnda dam· 

la ile akıtılarak da kullanılır. 

Günde iki yl:mek kaşığı miktarı 

müshildir. 
50 gram gliserin ile 2 gram nişas

ta tozu hafif hararette kaymıdıhr· 
sa, merhem knaınmı alır. Bunu 
da her nevi çıbnıılara ve el cat 
laklarına kar ı kullanmak h idır. 

---oo 

Nafıa Fen Mektebi 
Mezunlarının Kon~reıi 

İstanbul namına fen mektebi 
mezunlarının ayın 12 ncı giın, 

Ankarada yapıln ası cabC'<.lt:'n ko -1 
gresindc eksen) et olmamı \ıe 

toplanh ayın 26 ıncı pa ar gunune 
tehır olunmuştur. 

ısrar etsem. IN!lki de ok fena bır 
vaziyet olacak; hirihnn ıı2t> karı 
bir daha tamir kaııul elmıvccek 

kadar kotu kısı olacagıı 
Maamafih b 111111 bunları soyle· 

mek ve diısunmckle beraber hıç 
bir an berlbahılıgımı tına anlatmış 
deiılim. Ben be.tbahl olduğum ka· 
dar onu bahtsız etmek. .kırmak is
temi) orum. Talık denilen \ e in· 
anlnr ansmda en başta ve ilk an

da müsavatsnlıtı yaratan ve bu
tün beşeri kitülukJue :kunakhk 
eden kudretin boyau egık bır düş· 
kiınu olarak dayanacak, silemi 
doldurauğım. 

Lutf iye sustu ve .. ikisi de uzun 
uzun düşiioceJe koyuldular. 

u 
Yıl: 111'1. 
Şam eskı şen, guliınen eğlenilen 

Şam degil, Sefalet, cephenin taz • 
yiki, inirlcrdeki gcrı.ıınlik harbin 
kayıpları Şama da çöktü. Herke 
inirli, berk ın ne i kaçık. He

le Kanal he~imctiuden oura bu 

( ASKERi 

Almanor

TETKİKL~ HAL 
_SÜTUNU 

ı 

c 
Alman ordulan ya 
Bri anya Adassn ta
arruz edecek veya 
Cenubi istikam tte 
Akdenize inecektir. 

---~-.-y AZA : ---~~ 
S uık .. om nya At emilat 

.l!ımeidi 

iH 
Bn in.cı:uıWı. tarihlul, dlinli a.tJJ!oK, 

bu:':tmu Y .ıunak, ve yarını ~omıek 

iç~ okuru • On u wıcu asnn ilk 1a
nsuıda, Cetı;ıı: ifan dlinyanının en 
buyuk imp:ı.ratorlutunu kurmuş u. Fa
k ! oldtıgu ı:un, bır ucu ( arı dt'nlz) de 
ve dıt'cr ucu ( drl):ıUk) kıyılarında 

bulunan bu ,. • imparatorluk, fçinde 
~ ıyan wısariar min Vl aynlıklan a
zund n derhal parçala.ndı ve ıuahvold 
Osmanlı Jmpar:ı.torl kdcnlzc ba· 
km olduiu u.manl~da Roma lmpAra.

torhıiuncla.11 daha buyiıt araziye sahip· 
tL Ra.t. o da ayni &ebeplerle ym ikJ.. 
bete ukradı • 

Almanya., Avnıpadak~ 7enf vaziye
ıu tarihin bo s.ayfala.l'ım hatırlatıyor 

ve Cermen istilası, ayaklan Alplara çL. 
\ilenmiş oldufu halde l)M"DUha ırerl.1-

ml:i bır ıı.dam:ı bf:nzıynr. (Akdeniz) in 
~okusunu alıyor; faka• Ccnn~n ısı ı 

tarihin hıuıgı devrinde ( kdeııf:ı)e hıe· 

bildi kn \'aktlle Oenıı nle.r, vrupayı 

btılaya başlad•klan zaman Roma Jm-

Ya ı, 515" e adar ıaı ıı 
.menler, modck-ten u.yrf ve fakat mi.
nen hr tiy nlıjlltı kDTVetll ol&n Jlo
manın a na atMller w <Ak4lenr.) 
vahdeLini bozmıadrl&r, 

Buıın Üt! v-1ye' ayıı1. AJmuı)'a Av
rupayı istilaya b: IAdıjn zapıan, yıne 

itaıyaya kartı h:.rt'kCI cdemtytıttk va· 

siJ'ette bulwu.M.bdır. A.ı~.ak baııua 1 
sebebi, mazide kultür olduau hMcle 
baıwı Auupada siıue&cu 7alıua ve 
ıaicerreı kalmamak cnd~ ldlr, (Ba. ı 
rl - V!vana - Btiknıt) ha.ttuıa ita.
dar ayalı huaa Cfo.nneo bWıısı, bu 114). 

fer de (Akdeniz) e uıemedı. Rü,·ük 
Harple (Adı• a,tUı;) &e btr ('l'rıy t) 

daılıı üssüne JQhlp olan Alman dcub 
k1n vctıerl, (Akdeniz) ct.e lnı;rtinkuuden 
ook da.ha büyük bir rol oynamı.ttı. Af • 
r.ka, Avnıııa.rıın bir devamıdır ve Ar
r adaki ıeul Alı nıı Avnıp.a bil· 
yük d vleU ri t rnfmdıuı yruldeu tak. 
Alaı ve tanzimi kap '-"4 r ı;cklhıdcld fi 
kirler, Ak!ten"- tun :ıa.-a de\ Ut!rl içbı 

virlt olabülr. Halhukl Alm.ıııya, ~•r
la.nlaaberi Alrdeniı: havsawnıı. doılıll 
olmak&aıı mabnun lt~J.nutkr. Ve bu bü
yü hMa5aıu lkiıM'I bir bü) ilk haAa o
larak dıenblerde de karalardaki kadar 
ltu\'Vttll olmMl'ıak silı ıtakl» e&-mlf'lr. 
alşUr. 

(Akdenh) e lnmflk lıçln ii•• Ukıu-.t 
vardı: (Cebelli rık) lstlkamet.i, kıa

llH.n yeni •nw hW.unı t!tıln ve &:ııv
'Y'fl&letf!n kpanyamn ınub:ılf'fet~ Jca
pamwf bulunu) or, SO\ı'J'd Rusya, Al· 1 
manyanın Tuna pmallne tuıdar bame-

t:epl>ede de başlı)aı> )er yer bo • ı 
zulmalar ve ard!lıZ arka ız m.ıf:lü
hi. cıler, düsınanın Araplarla bir
Jık olup iJerlcyi'i Şaıııdakı hutlin 
Türkleri yeise, Arapları da ııia i 
bir SC\'tnç \'e öce bopyor. 

Ceınal paşa da Şamdan çekildi, 
Bahrı e Nazıra olarak j tanbulda 
kalı)or •. 

- Ahmet de gitti, 
Salih her akşam eve geldlkçe: 
Nejat da gitti, 
Melih de gitti! 

Diye bir arbdaııaın daha cep· 
hedeki bo lukları doldurnıı) a yol
landığını haber v.rdik l .. 6tfiye 
üıulü~or, 

- Nihat eni,tem de dnnemecli! 
Diyerek içine bir korkunun, se

bep iz hir endi cnan düştüğtinU 

hissediyordu A ağı yu~arı herke
se bir inanç gelmı ti ki, gidenin 
geri;\'e dönmesi guçhir. l'ı hlll'p 
efaleti vuruyor, ~ ı dü man kur
~unu kırıyor, 1 a Arap cenbh esi 
ve hı~ aııe.ti doıırul ordu!. 

şme razı olabildi, Tuna cenubUD& le1>
mestne muvafakat tıdeml7eoeldlr. Ö
oüneil lstlkamei i~\ ya ıa.nmadıua -
ıalta - Şimali Afrikadır. Bu lst.lka

md en kestırmesld!r; fakat bu sefer 
de kal'11S&D& 11os& n .uııetik itaııa 
çıkmqtır. 

Tarıh t.e ciiıstıcri70f" ki. AJman,-a ba 
sefer de dost ve müUetik İ&alyıı ba
b&neslle (Akdeniz) e lnmeuıe, eneı

kl Cermen l&t.llil&n &1bi tekrar kendi 
ikabm:ı çekilmbe ınahküm o~alıı:tır. 

Blzfm kanaa.Umlie ı re Alman ordu 
lan çin A1-nııı da aaca.k lk buyü.k h&
d f vardır: 

1) BdlaDJ'& adut, 
2) Akdenne inmek için yukanıh 

ba ıt.ıibn.b: İtal7a - Malta - iima-
h Mrlu fsUkameti: 

Alın nlann şhııalck Baltık b vn5Ul• 

da, n ıda, CCI1ubı Batıda ve im J :k. 
cWğııda an;rıı.cakhn ve bulM'.aklan he

Ccl'ler ıkalm:uııışlır. On.la.rın hareket Is• 1 
ılkameti, bu ildsmclcn blrisi olmak lk.
ilza eder. Alm.ı.nlar InıU~T't'lllll ı!tUa-

, Ctrmen h m ,-et i tem n ve lda· 
nıe için ( kd •• )cı inmekten bııı;ka 

bir yo ... 1.ur. 
İnı:iltere)'l tlla, Alman harp kU\ • 

ve rlnın bugwı.ku ,u!)octlne söre im
k ızdır. Amerütanuı :lnıiıtereye yap.. 
iı ı bu uk yard.ınılar dol y ile bu im
lu\nsu: ı.k ünden gune arlm:ı.kt dır. ln
ılltcrc, yeni aldıfı tayyarelerle sun • 
di1Z hava ıı.JunlanDa da baflam&fkr. Bu 
ıı.kınl r lnıllız ha.vıt. k\n'\•ctıerlnhı ari
tıiın ve lnkiş3f eU.lilne delalet eı • 
mcktcdir. Her lkJ muharip memleket 
tanU'mdıt.n f meli yapılma.Jda olıw bu 
alanlar, ihtimal ilkbaharda cere;tan et.. 
mesi beklenen büyiik h:wa muharebe· 
le.rinln ufak bir orndid!r. Alman tıa -
va lıı:un·c~rhıln de eni modelleri var
dır. \lnıaıılar bu kı çok tayyar yap.. 
m l:ırdır. Hava kunet.lerlnm, adet b&· 
kınuml:ı.n Almaıı nıı leh ne c dı bir 
k t olduı-wıa iUphe :toktur. f'ıulaı 
bu kuvve,, geç ı nekl kadar buylik 

ooıuaır. 

GoriUüyor ki. 1a111aıı ıe~ı ç Al
ınanlar haod 

tc 1 1 kadar c-tı uuı; bil' hayaldır, 
Amerika, bilyı.k s.lllAYlİlıı ve al !.ut

larını İngfll.erc lchwe t r r etlikten 

r. , A man3 en ilmı .ız ' "' 1e e a'*' 
ıu bulunuyor. l'aktılc çok kuvvetle. 
r kııtı:\ da\ma. aı kuvvet.\ rle muv fa. 
kl3cı.Ji hupler y pmı olan (Büyük 
ı; rt' r• ) , ea ümltsb z:ı.maabrda toJ'ıe 
clcı ı.f! 

.Kader IM'nl ls&edift yere seYIEeC.!11, 
u&un veya kısa uma.ıı lçlıı olsun, fdi
ke~ d11tmu oluım, benim lç;n bel)lll 
birdir, Halk umidini ke e, • 7f't edlpj 
ailamıl a başla.ııa da, bf'.11 hiç felilıe& 
lı.ar'lıslnda ülreincm. İnsan btiUin il· 
mhler kf'silClig-1 umaa kf',.ndlni riekr

aıeıidlr.• 

Evelenmek istiyenler, 
İ§ ve i§çi arıyanlar, ıi-

Tramvay derdi-
kciyetler, temennila ıJe 1 ne caresaz 

müşküller l k• 
t, ve lfill a.nyaıılarla bı.:rhıınıl bir mit· o aca bir klil 
külıi ola.n oknyucularınu:ı.m mek.tuıt· 1 
lan bu sil "' untıuamı:.n ve mccca· 
nen nrşredUect"ktir. Gazetcm~lıı dolı:t.or 
ve avok h aa sorulanlara cevap verece. 
klcrdlr. Ciddi f:ıdJv~ ~kllflerl tle bn ili 
tnnda parasn netrolwur.r.<ııkı&r. 

izdivaç Teklifleri 

22> y ında ku ı eıa gözlü 1,811 
boyunda cGO> kılo sıkletinde çocukaw; 
v anne-<-• babası ölın bır dulum. Ah· 
bap ve arkadaşlanm çok hamarat ve 
gilzcl old l mu soyler er. Ev ve el iş.. 

1 r re fe\kal de mernk \C tidadım 

vaniır. 

mesut b yuva kur ak n.usundayını, 

kwn boyumla mütena ıp olması. yqı 
18 ile 22 arası, bey , tınc dolgun ol
ması ırwmdır. Ta p nn (bon Telgraf 
Halk Sütununa A. G. N ) muracaatlan 

lş Arıyan Bir Genç 
- Yük ek ıkb.sat ve ticaret melde-

Jf. 
Davutpaşa rkck orta okulun • 

da l bu yıl ıyi derece ile mezun 
oldum. Resmi veya hususi bir da· 
ırede talı limle mütenasip bir '' 
aıııorum. Arzu cdcnlcrın bu ..,a. 
t\lnlnrda (A. E. U) rumuzuna mu· 
racaaHarı. 

Açık Konu,ma 
Bayım M. M. H. 20 ve Bayan H Ç. 

T - namlarınıza gelrluş olan mektup. 
lar diln po tn ile ndres erıniz.e ıönderil-
m Ur. 

Gelen mektuplar 
(G. H. S) Galata<Lın (Ev. N) Beyot

lund n, (Bayan E\ H ) diltıkil mek -
tuplarımza ı!Ave.ten Kantarcılııı, lstan.. 
buldnn, (Bay. n H B I tanbul ve Kadı
köyilnden, (Bay C. H.) Cıık.üdardan, 
(Bay Adil Sarışık) Fatüıterı mektubu
nuz vardıc. 

Bayan S. A. - Mektuplarmııı yann 
akşama kadar behemehal aldınnalU% &

henımıyetle nea olwıur 

HİZMETÇİ KADIN AllANIYOa 

İki k ıl k b r aile yanmda çaltŞacak 
kimsesiz namuslu Yafl 25 le 45 asında 
br kadın ihtıv vardır Anu eden.
lerm (Son Telgı { Halk Sutunwıda H 
B ) ye mOrac ııt 

Şaka ediyoruz, al&y ediyo
ruz, hiciv edıyoruz, amma. 
halkın, tramvaylar yüzünd n, 
daha doğrusu, tramvaysızhk 
yüzünden çektiği sıkıntı vo 
ızhrap, bid devresini bul
muıtur . 

Tramvay idaresi, bütün iti· 
razlara, tenkitlere öyle bir 
cevap veriyor ki, akan ıular 
durur: 

Dünya harbi dolayısile, 
malzeme ve araba i'etirtilemi
yor, eskiler birer ikışer içeri 
çekiliyor, diyor. 

Hakikat tamamen bu mer
kezde midir?. Bu malzeme iz.. 
liie hiçbir çare bulunamıu 
mı?. Yahut, halkı ta§ımak İ· 
çin baıka, hiçoir tedbir düıU. 
nülemez mi?. Yani, bugun çe
kilen ııkınb mutlak ve mu
hakkak zaruri midir?. Doğru
ıu, bu cihetlere Rütailer ka
rııır, Allah bilir. 

Ben, bugün yepyeni bir 
teklif ya~caitm, fakat, lati
f e ediyorum, sanılmasın. 

Efendim, vaktile İatanbul 
tramvayları elektrikli değil 
atlı idi. 1910, 1911, 1912 sene-
lerinde bu hal böyle idi. Bu
aün, orta yaşlılar deiil, lıatti., 
delikanlılar bile bu manzara· 
yı hatırlar. Atlı tramvayların 
önünde boru çalan bir « Vard., 
cı» vardı. Bunun adına ccBey» 
de derlerdi. 

Bu cihetleri bize lazım de
ğil. Asıl ıuraıı mühim: Atlı 
tramvaylardan bir kıımı iki 
.kattı. Yazın, Üatü daha ıerin 
olurdu. 

Bu eaki hatıraları düıünün
ce, aklıma bir fikir ıeldi: Şim
dilci lTamvayları, iki katlı İn· 
t• edemez miyiz?. Bir tadilit, 
bir himmetle, bu it olmaz mı 7. 
Dütünün ıiz o zaman letafeti.. 
Alt kata buaün 70 yolcu bin· 
diriyonak, bir bu kadar da, 
üat kata bindirebiliri .. 

Yolcular, tabii kıtın orta 
kamarayı, yazın üat pverteyi 
tercih ederler. 

Amma, marifet bu tidi
lit ve taımimah yapabilmek .. 
te. Yine, malzeme yokluğu 
ileri aürülürse, inanmam. 
Çünkü, .,ekili ahfap ta inta 
olunabilir. 

Alınan y~k sevk \e ibresi, iMi 
:ıuu!ar k vveUı ve ~ımkar bir ~1'• 
..ı ip olabihr. J.'akat ııoııu er ''e)a &'~ 
ma: ubı el ve be&.taıcte munet'r obc'.ak 
bir Jıarekctı.I ~t.lııap eıntesl askeri 
mantık ıcabıdır. Bu aebeplf' lmd Ur 
İqiltere adaıluıa kJU'll bir Lııilla bare· 
lı.ctl beklrnıek do ru dt> ld!r. oııra 

m ubn:unalı ki n .tan,, .ı lmparawrlu
iu, yalnu Brilııııva dasında dı-lil, 

açık dc-n zlerde majlup edllm olmaıla 

laıınndır. Bn .harbuı souu, açık denJa
Jcorde alma.caJdar. Bı.r ucunda &'unet ~ 
iarlı;en obur aeunda aıeJcrar ıilnet do· 
t:ı.n bir denla lmpan&orlufu anea 
dt:n~ mailıip ve imha e<lilebUir. in- 1 
riltcre deniz.de iistıan ve karada 1.ayıf 
olar.ı.t harbe ctrdi: Almıuıya i8P. Bil· 
Jiü Harpte oldll&'u ribl lleDIMk uılf 
ve karada kUV\ em olar k harbr. ili.il. 
dı. 1-'alı.at i.nailiere Jı.araclakl aifwı ... 
lltl> e saman ve tmııan ltalduiu halde, 
AlmanTa denizdeki ww ılclenn17• 
~u ııde nle eare bulamadı. Deniz kuy-

MUHTE;LİP İSLERDEN ANLIYAN 
BİR ZAT lŞ ARIYOR 

Şehir eokklarmdan •eçer· 
ken, kut bakıtı manzara ne 
hoı olur?. Hele, köprüden 
•eçerken, Marmua, Haliç 
ayaklarınızın altında. •• Güzel 
olur, veaaeli.m! R. SABiT 

( Devamı 5 ınc ıılnfcde) 

Salih bir akşam: 
- Sıra galiba bende . 

Derken Şe\·kinin ölümimiı de 
haber \'eriyor ve .. Lutfi) eye uııun 
uıun ondan bıııhSt!di) ordu: 

- Ne şen, ne kabadayı, ne tok 
sözlü çocuktu o. Hatırlıyorsun de
ğil mi diiğündeki halini? O ıece 
ne kadar eilendi, ne kadar her· 
keae neş'e \erdi idi. KHır manca 1 
da ölmü . Bir arkadaJımdan mek· 
tup aldım, o, yaaıyor. Buluntluiu 
mevkii son neferi kalıncJ) a kadar 
müdafaa etmiş, son nefer de öliia
ce makineli tüf ejia bapna keatlisi 
geçdiş ve bir mermi gelip tüfeğia 
namlusunu ve kendi be) niai par· 
çalayıncıya kadar dayanmıJ. Bu 
Salibin evlendi evleneli ilk uıun 
ve heyecanlı konu uıu idi ve .. )'i· 
ııe he) ecanla s(~iioe ekJiyonhı: 

- Her Türk :zabltJ budur •e .. 
Şevki her Türk :zabıtinden biri -
dk. 

Ve. Salihia aor.lermde Yat yek· 
tul. 

Dört lı andan bıhakkın tereli -
meler yapabilırun. İyı hesap, eski 
yazı ve mazbut derecede ticari 
muhabere, muhasebe, elektrik, 
kimya, makıne ve fen sanayunden 
anlarım. Ögleden sonraları çalışa
bileceğım ciddi hır muessesede l 
arıyorum. Talıplerin (Son Telgraf 
Halk sütununda H. K) rumuzuna 
muracaat olunmasını dilerım 

BİR GÜNDÜ!. 

Li'ıifiycuin 3-crlilcrden en ık 

konustugu ve Se\ iştiji aile Hami

relerdi, Ve .. bunlar Ttirkleri e\'t"n 

Türklerden kız alıp veren, Tiirk

çeyi iyi konuşan bir bUyük aiı. 

idiler ve Liıtfi31e)e konaıu bulunu
yorlardı. 

Ailenin iki kızı, Hamide ve Na

<t~e Lutfiyeyi çok sevmişlerdi, he

men ikt gü~e bir eve ıeli) orlar, 
eve çağırıyorlar kebbaci yemlye, 
sabbara ilemlae davet ... ,..r1u

dı. Ve .. ell@ntlleri, ~afırıtlar.a, to.
lanıılan katlua kadına idi. 

Yine bir stindü, Nad~ e geltli, 

- LQtfiye, bugün Dummnra gt. 
deceğiz, sul de götürmek 1 tiyo

r112.. 

Dedi ve .. iki genç kadw konu • 
tul ar: 

Kılınç 'f'e Kalkan Oyunlan 
ihya Ediliyor 

Beyoğlu Halkevı kılıç ve kal u 

oyunlarını yemden ihya etmeğe 

karar vererek bu mılJi oyunlarum

za hevcskar olan gcnçlerın kayıt

larına başl~ır. 

BiRİMİZİN DERDl 
HEPIMIZiH DERDi 

Beıiktaıta yağ 
ilatikirı J 

Betik.tapa Va tl.c~eeia· 
de oturan Bayn Güaia yau
yor: 

•- Sadeyağ fiatlarındaki 

ihtikir &on birkaç gün içinde 
öyle arttı ki.. Daha 3 ,Un evvel 
Be~ikta ta bir yafcıdan 138 
kuruşa aldığım Trabzon yafını 
dtin 150 ye aldım!. Halbuki ay· 
ni dükkincia teneke teneke 
yağ mt!nuttu. Demek düa 
150 ye verilen yal ela ev\ elden 
ucuz f:atla alınmıştı. Alaka • 
dar niçin bu ibtikirı gör
müyorlar?. 
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''l ,, a nsan,, 
ın 

• 
ı Hikaye 

ı ___ Y_a_z_•_n_:~-M~A-H __ M_U~1-' __ l~E-s __ A_R~i__,I 
Muluulcln twrihler «Şe~·la•• m 

•İrı an• dan M>nra pldiğini -teyi
tkn .. yazıyorlar. 

Ben. 4l0nu,, •B ~•e ile ve 
•kork•• il~ a(znna ahnın. ~'ünkti, 

-onu-, ba11a. ıte~nıf'le ilı- berabn' 
ilıi'rettller. 

lıiy<m<un7 Şf'.·ta1111t apını bıuını

na.• Bi..,,.,yinı• nri kayboldu? Ara-

""""''" •Şeytan aldı ıiiotiirdü , a
tamadan lf!trrdi. Halbalri, benim, 

ne aldığtm ne d• S81hg•m vudır. 
Baua . a" urduı:;-wnuz. ithamlua, 
lıöhtanlan bakın: 

- Şe~.UUU" ayagını lıır! •Yani, 
ı..,n . bir i~ mini oluyorw:n ola, a
yağım kwılır'8 olacak!• 

Her 
MERAKLI 

DüDyanıo en garip 
cemiyetleri 

-0-, •tarihi bic Mahlilk _., 
4evkııllıe~er bir mahhlk mu., 
..ı-Jıaltabia bir malı.tdk MU• ve 
- nilıayet •üihi 1"r lnıviyel mi• 
lıdmiyoruaı . 

Yalaız, hayatla, bunea yıl<L.n 
IODJ'A Öğrendiın ki, • 'e~-tan• ain
MD• dan s.oara &f'li~·or. 

- Ac.-lt İ!"', ııeytan karl"'1' «Pe· 1 
ki, ot.....ı.iller, tayyaffier, bep;i, j 
b~nia itadını ın•? > 

Dünyanın .., garip ceımyet1eri

JIİ!ı AY!M!r ada hulurıd~ ma -

JUmdur, BınılardRfl biri tmıgu..ay 
ıriil<ümi!h dahilinde Portlend ..,h

rinde bulunan ·Zahitler cemıyeti. 
di:r. Bu eem~ nıerkeriııi Zlyaret 

ellltq ote11 İngila muharriri diyor 
iri. cBeni eieıkwik liımbalarile Mi&

lerrmlf boıyüjt, beyaz bu li&)on;ı 

götürdüler. iç.inde binlerce n-n 
'N?dı. Salomtıı bir köşesindeki bü
J'İİI< bır kün;ide t!rlr.e« w kachıılar 

ızl!Nf> Ye ifloence içinde Mçlarım 
yol.anık bağrlŞfyol'lardı . Yanımdaki 

ımıuhMrir bıı ı.aJıidlet: cenı(y~ti aza

sının propagandada cta çok neri 
ye gitttldeini wızlarını tayyare 
iJe etrafa gönderd.iltl«inj ııöy1edi. 

Şeytanı . -ktf'p lı.itaplanDCl.a , 

.._na; •uZllll ~ip~ivri kulaklı, a 
tat ılilti lı.~i tırnaklı kamrı l(ibi 
kuynığu n eı;ndr demirden kll!
sın bir a ı olan hır •melotôku 
... ;p hnalit ~klinde p;.leriiltır 
w lltrettiler. 

Bu iıa;val, ) ıllaru beni lwırkuttu. 1 

~...,ılıe, biY 16".e, ..Ş..ylaa•. ıoi
,...... fir<li: 

- Nedir benden a lı.p v•cımelH
l'bıia?. )(~ Ma<len koı*ayor.11-
au? ~ktır ikea. benıim lrork -
ına;ıı lııışlı;o . unu .,... ôlörkea <k 
kaden kaÇl)"Gn-Unus. • ..W- eli • 
.mı.,. çelı.tijim:'. 

...,,..ı.. ....... dıiştii: 

- mooirielı .... çeki;11onun?. 
liaaki "'3'lan ""ıi'ilmi lıı.i&İD 

Pi ~y .... dtt: 

- iliıın lı.öı: "'ytan! Y lnOi, lı.orle
medım lhr it yapıldllfı ~ mi?. 

- Ş.ytaıı işi!. y ...ı. lıarıflk, .. 
pae lıarııptlmaz lıir if'.. 

- Şe. tan s.ar..,.ın: •Hatlıulri lıa
ratllıkta deı::il ay<iınltkta oromo -
biJl.,r, ..ıohıi"ler, traanayter çar· 
parlar.• 

- Bir i11 aaa. """ 11efeııiade JfJY
taa öriıntir, bir yudM• su kartı· 
lığı. imanınl iıtıer "e al1Y"mı1! 

Yüsü. bi~ ııilm<.'C• ba~hıml(tı: 

- Benim. tırin taraflannı ela 
'Nl"4hr: Şeytu kıı , "'ytan çımak, 
f8Ylatı ff'neri , '4'~·tan arabaı;ı .. Şey· 

~&~.... bakı~ ...... 

- Elırıa~·· kabuğu kıntJNMl .. n 
aoychalar ruı, '4'3 laa ~atlatt..ık: .tu
lıor .. A.-.. ba. hu, &<'den~ Bu . ılah 
knrealanırl.~n , kwkarlar: Şapa 
clo~w! Bv da, nedrtı?. 

J>Gtün>eyOl'du: 

- ~pt.iai, btpsİfti aff~d• •·~ğim 

........ bir de ·~1·taoa u~ın•!• 

derW. NtM.&1 

llŞe3ı tan , •fena yol. mıı göı<te
rİı'? Halbuki. •İ.Dfı.aD.a n1rna • ! d~ 

-.ıi. .. 

Anıerilı:adalri garip cemi)"etler

delıbiri de • YmıariımanlM' cemi -

,.m. dir. Bmıwı azaları da mii. -
temadi)'l!t ~ia:ıagıltılaı'mdiı yer

len! ywtıp )'ll'YeTian.ırlarmış. On -

larrr idd:ialarına göre yuvarlarurı
ca ruh. :va• la.;ırlaıru'1 .. 

Kıl dökmek 
Vül'\ldumüzün b<uı losımlamda 

bultmn fazla kriları dökmek içm 

hamama gıôt-r w •ot. M>funal ede

rız. Vufüt ı .... 121.iğinde ot kullan-

' malı muhım hır meseledir. Çüııkü 
yakx: ı bir maddedir. Eskiden cağ
da \abir roileR ve l<ıllara iyiden 

iyzye &p148Jak çekmek ı;uretile 

btı kıll..xı Jı.olaylıkla kop;ırmak u
eıılü vardı. 

Artık ııa.vmağa ~ado: 

- Şeytan u~a . 
- Şeytan uapta ,_ı.. 

Bir - dıtl'du. her nHf',_ 
neş'.a-di, lıal>la-ıya giilıneee ~ 1 

laılı: 1 

Şimdi bız.im hamamlarımızda 

<0t dıye biichgi.rniz ve kullan -
<lığımız terlıp şudur: Sönmemiş 

kireçle sarı zırnıh \.ozunun kireçte 
8. ı.ırnıhta 1 terkibi .. 

- Şeytaa tJrnatı. 
- Ş.~n arcl ......... 
- Şey ı.,.. lu attınr. 

-~~ ..... ~· 
Dardıı, bir lıablıaba alb: 
- Buhıım öwtihıtte ııötük Mii -.. 

lrili)ocw? 8orduru,._ ~e dl-

#f!ll.-.ı Bugün 

- •Şeytan tli~İİ· elerler 
Mtwoal• )ftlUr ~im.. 

lıen •Holivuh elan eV\lel 
apil- hnıle<fu . 

Ben, 
ünJıii, 

.Seks 

Fash dialiyemedim. Çünkü ·~y

tuı iw ·~nı ın ayni nuıklUJı. 

oldağvnu bu ,lıir telı. söz anlattı. 

Bu tertip iyice karıştırılır, kay
Ma1t kıvtııımını al>ncıya kadf'r-mu

awıele edilır, bu kaymak k.ıllı olan 
)'tiler sürulıir, beı; dakikada.,; z:
vade bırakılmaz, deri üzerinde ha
fil bir yanm• h'""ediliııce bol . uile 
yıkımalı.d~. 

MELEK 
SU.em asında BROD AY MELOD E 1940 
ELEA OR POWELL - FRED STAIRE 

• • 
mucızesı Sinemacılık tarihinin 8 inci 

('lıt h:ı·h rak. .•• 

TYRONE 
Baş rollerde: p o w ER 

MYRNA.GEORGI: 
• LOY BRENT 

s-»acıbtım !MI _.....,, k y•ı-.ıttıtı erı "-· tıın. 

Bll. tl1l BiJl """" 00n .ııai MLll iNA.'iAJUl ACMUNll SAllN&Lf.8 

YAVUZ SULTAM SELiM 
Halifel,r ·Diyarında 

r.; • ıoı Vı.ıuz· ~ M. SAMI KARAVEL 
~ -

Her tarafta caausluk al•ıı, yürümüıtü 
Halbtl'kı AnadohıY'U ııeçerkeıı 

eordum lu .W Tün< kl1V'Ve'1 Ana-
0ohıdadır. Aaıl Turi< ob&bayı;ıxtJ.eri 

Anndolu ıçinded.ır. Bu hakık.aıi 
mll'har .. be me,. danlannda daha z>
yadc anlamı oldum. 

Biı:e en çok fenahk eden Emw
nller idi Ratt.a, Karadağıda ge -

Ç>tle geri kal.n k.atıreılarımıııııı ok 
atın.ı.şlard;. Bunu haber alan alı:m· 

cılanmıi etişereiı hepeıni ~~ 

tan g~ercli E=enıler elle 

riıideıı geldiğı kadar orduya m"1 
-.men.($ çabfıy<riardı. Jışı.l 

zo,r,1anda da tıtt tarafta eıısulllulr 
edııı-0rlardı. 

Ermenilerı ben o göne kad.m" ne

dir bil:ınıyorıını. Megeı· bunlar lı:ü
çiik bir kabilemsi milletmlf.. İçim
de bunlara karşı bır kin peyda 
oldu. 

Ne yalan söylı:ı-eyını, bu adam
lann mekiıri Collarımıza o& atıma

lan.. sonra, b;. ycyecel< 'V'E!'DH! -

mek ııçın köyk!ırinı terkıle .kaçma
lar• bende unutulmaz bı:r lı:iJı a

rabrııştı. Bunlar çok ~ adam

laı<U. Sö:oıie ~an ..;şler-

Doğrusu tıırvıtıyan yaradıldıgıma 

utan m ı.ı&ın1. 

Erroenıle.- hak>lunda ma!Cımat al
mak w.ere y~una sordum: 

- Y~ .bu Ennenil• n.,... 
dir'!. 

O, Juı.;Jannı çalarıı:lı. c ... ııp ver-

clJ: 
- Bılmıyıor mwıun?. 

- Yooo!. 
- Bır hır•tryan el<alliyeti .. 

- Bunlar, bu vatanın evlidı de-
,.;ı . ' ... mı .. 

- Eh!. 
- Bu vatanda oturup, bu Ta-

~nda kazanıp. bu va tanda yiyip 
içmJY'Orlar nu?. 

- Evet ... 
- Neden bıze salıyıorlar?. 
- Bunlar ham br kavimdir," 

Nankördürler ... 
- Bunlar çokluk mu?. 
- Yooo!, 
- Ne kadar var acaba?. 

- Bütwı dünyada toıpla>an ~~ 
illi buç k ~on an<: ıt; .. 

' ÇeşDtteın . 

KADIN 

ı Eldivenlerinizi 
T em:zlemek içini 

Eldn'<'llieri tmıiı.lemek ıçin. bU· 

çolı. .tertıplff vardır. Ga:oet ince e- ı 
lenmı:ş lrilJ; lOprakla eldzven Ullll§- 1 

turulur. Semra bir !anili He ~ 1 
rai< alınn. Eldiven beyaz ille üstü

beç, ftftklı i6e lrepekle yeniden u
ğuşturultır 

Şöyle bir IA!rlip da ha vardtr: :!50 
gram sabun lıımı, 165 graır. Cavel 

suyu, 10 grMll neşııdır nıhu. lö5 
gram .u. 

Bu ~ıple pM\a gıbi bir ~Y ya-, 
pılır, içine hır fanila parças' batı
nlıp eldiwn güzelce temizlenin - 1 
ciye luldar uğu, turulur. 

Bir t.e!'tip daha vardır: Ka,·na - 1 
tıbp biraz kayme« bağl;ımış olaıı ı 

.üt içine brr sünger batırılarak. el
di.-eniıı ....vekıe beyaz ııabunla ıs

lablmı§ ı»an mahalline ve sair )e.. 

lı:eli Y"rlei'e sürülur. Sonra güde
reyi :ııum~ ~n eldiven ya

-va, yav~ her taı·afmdan çekilir. 
Bu 1ıertip biU.- 11llı9e eldiven -
ler için iyidtr. 

Bisküvit 
500 graı'Tl Untı 360 ~ l..ey.gı, 

150 gram 1« fEkeri Ye üç yııımurla 

sarıı;ı ve biraz da vanilya ile ha -
ln4W y.ıpıp y:ınm samimetre kalın
lığında açınız. İ1Jtf'djğiniz kalıp ve 

şekillere kesiniz. Üzerlenne yu -
mur\.a !"1'ısı sıirüp fırına gönde -
riniz. 

Başka türlüsünu de yapabilır -
siniz. 

500 gra mun, 300 gram ~reyagı, 
300 gıem toz şekeri, bir umurla 
ve altı ·umurla sarı'1 ile karı•tırıp 1 

hamur e<l niz. istf'nilen ekilde ke
sip ~urla ürünüz Biraz ~eı· 
ve \·ahut dö · ülınüş badc,m serpe
rek fırına veriniz. 

SIHHAT 

Ölüme çare bulma 
çalıımaları 

Her ılerde tleva bulan insanlar 
öliime de çare bulmalı. için yillar
clu ~alı~ıyorlar. Bazı alimlere ı:ö
re kandaki glatıdları deği,tirttelı 
bayatı tazelemek yakında müm -
kün olacaktır . 

Ölümü ıe,iit edf'tı seHp, ka -
am terkibinde lıuluııaıı &landların 
yerulup ibtiyarlaması, vnifele .. 
rini yoıpanuy8"ak bir hale ırel -
meı;idir. Bu ihtiyar ılandlar ine 
bir kanla beıılenine damarlara ye
ai bir lıayat .. .-melı. ve lıu suretle 
İtl&anııı. kanını eleği tirmelı: müm· 
kün ohır. Bu aa~·ed• bir ırün ha -
yata yeni bir hami• ermelı: de 
miimkiin olaraktır. 

Bu hU'lusla Amerikada muhtelif 
dol.torlar ve alimler faaliyetle ça
lfmaktadırlar. 

Şişmanlıktan şi
kayetçi mi•iaiz ? 

Şişmanlıktan m~ı m1&nız7 •. 
Zayıflamak 1<;1n muhtelli rejım -
ler takip olunmal<4.a<iır. Bunlardan 
başka ~anların takip ~ek -
le!'i esas rejim şudur: Evvel; a~~ 
bkla, sirke ile, tİl'Oidin ve saire ile 
mi®yi w böbrekleri tahrip t-tmek
ten sarfınazar eylemelidir. Çünkü 
bu bir intihardan be•ka bir,ty de
giklir Eğer \'Ücudünuzü işleımek 
surotilc faılıı yağları eritecek ka

dar ....tıatkiır d<'i.'ılı "niz şunları 

yapmalı•ınız Yaşınız 20 - 40 ara
sında i; ·'por yapınız. kürek çe -
kiniz, yuzüniız, ata bin 1nlz. eskrim 
yapııuz. güreşıniz. Her sabah on 
dakika aç karnına yürüyünüz. Ken
di kemi . ze ugun ınuz. Yine sa -
hahları aç karnın~ ayakta durup 
kollarınıı.ı yana kaldırarak dakika 
da 16 (defa derin nefeo; almak 
üzere jki dakika hareketi teneffü
siye yapınız. Bunclan baska unlu, 
ya "lı gıdaler "'"1'1e ·ıniz. 7 ~attc-r:ı 

fazla uvuT.ayını.z , . ., çok su i<;me
~tiniz. 

Bugün TAKSIM Sinemasında 
2 bu;yuk. ftbn Mr prol'MNrMla. 

J - Tllrtrıl't: .tıinhi \~ Nrkıh 
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~rafından ıc.rth1 ve cına1 !ılnı 
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DA G'• 
EYEUL 1939 ... HARP . DÜNYA ALEVLER IÇJ. ·nE ... 

Zamanın Vt- Harbin ilk Fransız Su~r !ılmı 

TEHD 
Ba.f Rollero( 

MIREILLE BALIN 
ERJC V. STROHEİ M- JEAN GALLAND ve BC'I'llN AVRUPA 

Bu Salı akşamından itibaren 

sor. ER SiNEMASINDA 

- Türlüy .,de?. 
- Altı yedı yU1Z hın. Nihayet bir 

ıınilyona yakın ..• 

- Mademki bunlar aı;idirler ... 
HÜık:Ümel hep<>ınııı kôlnlnü kazı
malı değıl mı?. 

- Padışalılar rahırndır ... Bun -
ları emanetullııh bılıı-ler ... Bu se-

beple rıayaya dokunmazlar ... 

- Fakat, ihanet ediyorlar. 

- Etsinler .. KabehaUi olanlar 
yakalanıp ulam olunurlar. 

- Koca imparatorluğun içinde 
bunların lafı mı olur?. 

- Öyle amma oğlum, bunlıı.r ri
ayadır .. Emaııetullahtır. 

Dedi HıUbulti, ben olmus olsay. 
dıın. Hep5ini kılıçtan geçirınlim .. 
Dünyada \ki buçuk mılyon Erme
nının lafı mı olurdu?. Hele. Tür 

irnpı"atıol'luğl: dahılindeki Erme

nllenn. .. Hulha; bu "'lilleti Arap
lardan, Rumlaıdan ~ buldum. 

Aı!anayı da l(f:Tı<ie bırq y;ı -
--uşruw.. <ncıu gıltikçe Wyü,.vao-

du. Hart'l<atımız tev<kalıide mun -
tazamdı. Her§ey yerli yerinde idi. 

Ordu, Ceyhan nehri tnerin<le 
yayılıyordu. Y<>kla bir po61.acı ta
tar dörtnala koşan alile bize doğru 
yt'lişti ve Kırıtn türkçesile bağır
mağa başladı: 

- Padışah tarafından geliyorum! 
Burada kumanda eden paşa nere
de?. 

Yli.W~ Maivnut ağa, Tatarı 
cörerek ilerledi. Tatar da kıldan 
yapılı .lı:ülahını çıkardı. Kiililunın 

,Wi bir diki§ yerim sökerek için
den bir kağt çı.lı:ararak yüq.başıya 
uzattı: 

- İzmir koluna kumanda eden 
serdar içın padiçatıın emri. 

Dedi. Y~ hemen atından i
nerek hürmeten pııdı§ahın emrhıi 
Y"rlere eğilerek aldı ve öpüp ba
flll& götürdükten ııonra ~a ce
Vll'P verdi: 

- Dört agrı.boııeu ile ark 
da gelen H\ı<ırnl c>te.ndı ba;ı.r tle
riııe l'a~an götlirunu:ı!, 
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OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRA 
GARB ve ADALAR MUHAREdE 

Tarihi bir bozgunun intikamımı 
e-\·ll~lin ikinrı gıinil pa~ l 
rilen ~ifreler)e Prc\ cır 
rıfı \it Osmanlı ıncnnırl 
y~ti ogrenmi~lerdı . 

Yaralı ve metruk Tokatt.ın hır
sını almak "melini güıi.,n İtalyan 
fil-O ıı bir çok mermi daha ~aktı. 
Sonra Pre\'e<e istihkamlarile bir 
ateş clllellosıına giri~ti. Fakat sa
hil istihkamlarındaki kahraman 
Türk to~ularmın &te~ mukabcle
..U.e da)·anamı arak geri çekilmek 
mecburi)·eiinde kaldı. Ate kesti, 
ÇC'kildi .. 

Halkın hr~·ccanı on 
1 idi. 

Bu düello cMeyan ederken Si • 
cilya muhribinden indirilen bir 
filika ile Jtal~·an yii;ıba~ı. ı Manyo 
Ciozeppi Tokada geldi, ıenıiye çık
tı. Tokadın üurinde bu feliıkete 

rajiınen hitli ihtişarnla dalgalanan 
şanlı Tiirk ba~raj:ını aldı. Topun 
kanıasmı çıkardı. Geminin Ktt\'e-r 
silindir adlı ,.~ makine rlRire inın 

muharrik nfızınıını da beraberin· 
de taı,ıyarak gemisine döndü .. 

İkindi üzeri iriJ~·a nıuhribi, ~:a· 
ralı Tok•da iki de lorpiıo sa•ur -
duktan sonra Rarbaro un Ander
ya Dor~·a~·a kar~ı kazandığı Pre • 
v1-2e deniz meJhanıtsinin intika -
mını aldıf:ına kanaat getiren İtal· 
yan filosu fer~Jİİ7Ünc dönerek Pre
,.~ezeden a~·rılnııı;tı. 

işte iki PTevr,e deni, harbiniıı 
neticesi., Barbarc,la Venedik kap· 
tanı AntWr~·:.ı. Dor~·a arasındaki 

meşhur tarihi dt"nİı döiii!!iindeki 
0..ınanlı zpferini sadr biz. Türkler 
dej!il. biitıın cihan bilir. Venedik, ı 

Cene\ iz. i~pan~·ol. Portekiz, f'ran· 
sız ve dil;t:r A\·ruJ>d. devletlerinin 
biitün dor.anm;:t)arının Ander:ia 
Dor~·a en1rİnl" \ erih·rek dört ~üz 
sek~en parçahk irili ufaklı n1uaz
zaın bir dt niz kll'\'\ t•tile kendisin· 
den üç defa daha za~ ıf Barbaros 
donannla,ile harbe tutu. an bu 
donanma rlaha ilk aatlerde a)·ni 
5\ılarda mllthı lıir bozguna ıı!- -
raınış, her kaplan ufak. fakat çe· 
tin Tiirk ı;•ktirilerınin öniinden 
kaçabilmek İC'İn nı; ga ~ 

)ere ra~'Yrlt-n ;\'a ~ir diisn1e-k veya 
tutuvnak. ~ahu\ da batmak çare
lerinden birini kabul etmek mec
ubri~·etinde kalmış, deniz harp ta
rihi 1911 e kadar buna e~ bir de
ni;ı harbi, Tiirk kaııtanı Barharo
sunkine h<"n7f'lr bil' deniz zafl'ri 

ka~detmemişti. 

Diik Dambro~inin tekmil Atlri
yatik li!0'-11" .·kavt filotillisile iki 
mini mini Ttirk 1'l1tthribine htitltm 
ederek hu tarihi ho•gunun intika
mım alm•i:.'ll kalkı<ma ı ,.e eld• e
diltn neti('P ancak •giiliin<·~ olmak· 

tan ibaret kolmı,tı. 
Türk' atanı tarihin bağrına kakı

lan >ıiihıeller J•li~lirınek husu -
sunda çuk .. öınert bir topraktır. 

Garbaro•lar, 'l'urgııtler, Seydi Ali, 
)turat, Kemal, Burak, Duraklar 
gibi deniz şöhretlerini, Fatihler, 
Kanuni ve Yavuzlar ~·etiştiren lıll 
toprağın evlatlarına kar ı ancak 
böyle habersizce saldırJllarla za
fer hulya ı kura11 Dük Dııbroıiye 
diinya durdukça tarih ,layık oldu
ğu mevkii işareti• iktifa edettk

tir. • 
Preveze balkı Tokadın utı"adığı 

hücumla iki devlet anısındaki harp 
ten haberdar olmuş, aıocak t~ini-

Yohınnıza deva.m ediyordulı:. Ye
dinci bölüğilrı mızr aklıla1'ı ve ok
Ç'l l arı da arkam~an geliyorlardı. 
Adananın mlnarel~ri ve ·eş; -

Hmsi agaç kümeleri etrafımızı aus

ltiyordu. Bil: yam~·tan i.rıivordu«. 
Y8'Vaş yavaş Adana bi2.den uzak
la~ıyor ve onun minarelerini gö
remez bor hale geliyorduk. 

Hava çok sıcak he.pimU bııy€1Jl 
bir lıalde yürii)"Onlulı:. 

Birdenbire m sü\'arinin Oörina
lıı koşHalı: alayın geridek.i sıraları
na yakla§tı«larını ve bi:ı!ıden beş 

yüz adım geride bulunan ~iııci 
bölük beyraktarlannın istikamet
k!rini deği~tirdıklerini, aonra bö -
)iiğ'ün &ağ tarafa döndüğünü göt·

dülı:. 

Bu sında ~ bir baiıını,ma 
.,... aJıluf olıdıı . Sesler bİ'Ze kadar 
gelnllşti. Alımcılar gelivor !ardı. 
Bi2e y ııkl8"lr yak lafmaz yüzba.,"1-
m ıza bagınlılv: 

- Sap g.ıml ~. biiliın ...... 
}Qk!. 

Sabalıle~in tvp se,ftr 
koşu~an fakat ehri '' 
kendi donaıunalarının k 
ları ~·t-rine dü:-.ınan harP 
rinin siillelerile kar la 
vezeliler bu ba' ~ığı taarr 
Slnda drrhal 'il. ha sarılı 
olduklarını ınutu~al'rıCa 

modora bild 'rınrk le ınU' 

Türk nıilh tJnt- h~s a~aı~tl 
bariiz rttirn1i!'\lerdi. 

Halbuki lt;ıh n Adrl• 
ıo~u bir gt'ff l'\ 'rli det1 
dan ~i kine kadnr bıılıin 
sahil , .e linıunla.rını tara!!> 
alnıı<, iiltıınatvnı J:abıoli 
olunntadan f,nct> n1ıılı. "a 
lanıı~tı. 

-2-
Rf,ŞADI 

H( t:L\I 

Rlltiin bu 
na, nıukenuueel ha1·p ınal 
çe~itli "lıhbarat rn.ııaıcr 

m"n İtal~ •nlar hemi• fil 
deki lürk Jiıuan \e !tahil 
hakkında i~ ı n1alunu't cd1 

ğillerdi. 

İşte hu >l'btpl,e ıliını h• 
gece c'\·\"el tara!',!rrıUt altın 

bu oahil bu~ und.ıld Jinıanl 
dafaa kunf'Iİ. Jrnhiliuli 
cut Osnıanh h~rp genıilt 
kında rnaliım~t ıoplanıln• 

epe~· ga~·rel 'arfedilıni,tİ 
Alınan netice mü bet 
Bunu ilerideki hıidi•elef 

di)"c ba~kını. Scl!ınif;e ta• 
zırlıkl•rı, Çanakl.alrH h' 
Y•ti """ Dük Daırıbro2iı~ 
alı:ip harekatı iyire go,t 

28 •yliıl &•e<•i :'flor\o 
&el"n bir İtal}an sknh, 
dönen bir Türk kayığını 
içindeki iki balık .. " ı tııh11 
vaha başlamıştı. 

İtalyan sü,·arisi balıkçı 
viyetlerini kendi aj:ızla 
dimıın vaı;ıtaslle tahkik 
sonra Morto ·a dair birk•' 
körü sual sornıu'b nıütea 
ııert bir tnırla iki balıkÇ 
au sornıuştu: 

Re adiyede O>manlı 
masnıa men~up ırmilrr " 

İki balık~ı ola omuzlof 
tiler, kar ılık ,·erıliler: 

( Der()lll' 

(1) Gere 
rekat husuı;undı. geY ek 
şo. gerekse ÜBIJlaı.Jı sa.ııil' 
pılan müteak p bit. kıııl&r 
ların iliını ahrbe ;<adar 
lin·,anlarında hafif Iurk f 
ların.n kuvH:tı ve a•hıl 
hakkında ıyi malurı ... tlafl 
ğına delildir. Harpler 
Dambroı.unn bu hU6UBtııl" 
de 00. tıU11mu teyit ...ıeeı·~jlo 
bir vesikadır. 

Bir yandan aa bıze .,ıı 
tlkametimiz.i göl>t<'riyorl 

adını kadar meo.afe kaldı.fi 
havvanlaı'ını durdurdulıı1 
tan ındıler ... ve bağırdJIJl' 

- Herkeo eaga, M.isifı 

ıoeı·ine!, Hüımü beyin 
:Wio;t•i uı.erıne yunıyof'1 

Birdenbire yüi<ha§ımıı P 

nala kaldırarak bir sıçrP~JI 
rağın 'bWuııdt.ı€ u y l!f'e gel" 
irin bir kumanda veroli: 

- Sancalt, tıayra ı.ırll' 
irullukçular ,ı;aga ~ 
manga sağ taraftan · 

Bu emir 111.eriııe her çı 

di takmına kumanda ver 
laa.ı: 

- Sıra , ı.ıra oagdaıı!. 

İ1lı defa olarak onl>~ 
- Y aşaoın yenıçerilel 

~!ar ı.az.ırlanmız! Y,t'JI' 
çarpışm•ııa gı.aıyoruz ... 
~ı. -. ,."1 Qeme1ı ıır 
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içindeki 

Hadiseıer 
(Bu y ll.Zırun metınleri . ~ 
dolu Ajansı l>ülten!ermd 

alınmıotır.) TU& 
Telhis eden: MUA<'\IMEB ALA 

· Alman· Ankara Uadyo guetesı, 
yanıu Üal)·aya yalnız tayyare ve 
pilotlar göndermekle kalmı~anık, 
şimali İtalya yolu ile cenubı lt~l
yaya trenler dolusu asker de ~on
derdiğini haber veriyor. Sevkıya
tın hedefi malum olınamakla be
raber. gazete, İtalyanın ~ahili _va
ziyetine teınas ederek. diy~r. kı: 

·Bütün İtalyan zabıtlerının fa· 
şist partisine girmeleri emredil • 

. tir Amerikan kaynaklarına Dl. . ın 
göre bunun sebebi Libya nıağ -

b. t" u···nrine parti ile askerler a· 
ıye ı - arti 

rasında çıkmış olan ihtilaftır. r 
· · · d bu mensupları ile parti harıcın e -

Junan zabitler mağlubiyetin ınes
uJiyetiııi birbirlerine yüklemek is
teı~ektedirler. Hiıkumet, bütün 
zabitleri partiye girmeğe mecbur 

tmekle, bu ikiliği ,,rtadan kaldır· e . . 
ak istemiştir. Partiye gırmıyen 

m b" tler terfi edemiycceklerdir. 
:'o~A MUSOLİNİ ~HİNE 

Bin NÜMAYiŞ 
ttalyada halk arasında da, Mo

soliniuin şahsına karşı duyulan 
menfi hisler gittikçe hareket şek· 
!inde kendini göstermekte~ir: Bat- j 
tii Komada kadınlar Musolinı aley
hinde bir nümayiş yapmışlardır. 
İtalyanın zafı karşısında Alman· 

ya, Akdeniz vaı:iyetinl eline al -
mak kararını venniş gibi görii -
nüyor. Bunun için Vişi hükfunetini 
tekrar tazyike başlamıştır. Fakat 
Mareşal Peten, Almanya ile işbir
liği yapmak hususundaki arsusu· 
on ancak Fransarun kalkınması 
bakımından anlamaktadır. Halbu
ki Alınanlar, işgal altında bulun• 
ınıyan Fransa topraklarından İtal· 
yaya asker ve malzeme göndermek 
istiyorlar .Mareşal Peten de buna 

razı "lmuyor. 
SİCİLYADAKİ ALMAN TAY
YARELERİNE iLK CEVAP 

Almanlar, İtalyaya yardım bak· 
kındaki vaitlerini tatbik sahasın• 
koynouşlar ve Sicilyaya en tecrli· 
beli pilotlarını ve pike bombardı· 
mun tayyarelerini göndermişlerdı. 
Malumdur ki, bu bava kuvvetleri 
Sicilya boğazında İngiliz harp 
gemilerinin refakatindeki bir gemi 
kafilesine hücum etmişler, Su • 
tanı)lton zırbltslDJ aldığı büyük bit 
isabet yüziinden batırmak mecbu
ri)·cli hasıl olmuş, İllustrius is
nıiııdrki tayyare gemisine de isa
bet olmuştu. 

Sutampton harptenberi balan 
İngiliz harp gemilerinin en büyü· 
l<üdiir. İllustriusun battığı da ha-
b • 

bcr verilmişse de, Ingiliz kaynak· 
!arı bu geminin kendi vesaiti ile 
üssüne döndü!.>iinü bildirmekte • 
dirler. 

Almau tayyarelerinin Sicily .• da 
faaliyete geçtiklerinin dördüncü 
günii, en aşağ:ı 50 tayyare kaybet
tikleri anlaşılmıştır. Bunların ~ 
ifil 40 tanesi İngiliz han kuvvet • 
terinin Sicilyadaki Katanya tay• 
ynrc üssüne yaptıkları biiyük hu
cum esnasında tahrip edilmiş, 1:!: 
Alman tayyaresi de ayın ouunda 
!\kdenizde cereyan eden bir de
~iz harbi esnasında diişürülmüş: 
tür. Bunlara evvelki gün Malta ü
zerinde düşürülen 10 tayyareyi de 
ilave etmek lhıındır. 

ÇÖRÇİL DİYOR Kİ... 
İngiliz Başvekili Çörçil, şehrin 

miidafaa tertibatını teftiş eder • 
ken beklenilmedik bır ııutuk söy· 
!emiştir. Çörçil bu ııutkunda bil

ha"a demiştir ki: 
•Sizlere üzerinde yürüdüğümüz 

yolun kolayca geçili vereceğini söy· 
lemiyeceğiııı. Kaqıınızda bir çok 
tehli!..eler görüyorum. Öniimüz • 
deki aylaı·ca şehirlerimizin ve sı
nai ınüesscsclcrinıizin bomba.rdı- '\ 
uıanhıra nıaruz kalacaklarını ka· 
bul c·tıneliyiz. 

Şimdi iki diktatör, milletlerini 
birçok nikbin ma.sallarla besle -
miyc çalışıyorlar. Fakat biz bu· 
rada, karar vermiş bir millet ha· 
lindc,-iı. Hadiselere açıkgözle ba
kıyoruz. Kendi davamızın doğru 
oldub'llna kaniiz. 

Adalarımızın yolunu Avrupa 
diktatörlerine kat'i surette kapat
mış bulunuyoruz. Onlann tehdit
leri lıizi asla korkutamaz. Ilitleriıı, 
tenunuzda İngiltereyi istila etme-

İngiliz 8afvekili Cb~ 
dün alqam Glaskovada hiç, 
beklenilmiyen bir nutuk söy
ledi. Bilhaııaa dedi ki: cAda
mu:ı Avrupa diktatörlerine 
kat'i surette kapa.tun§ buW- • 
nuyoruz. Hitler daha Tem- j 
muzda ve Eyliilde ~-ngiltere- Almanyada 1500 • 

ita/yan iktısa· Arnavutluğa 
yeni ltalyan 

aevkıyatı 

nin iatilaıının çok ııuç oldu-
ğwıu anlaml§tır. Bu istila iti a S k e r j h e d e f 
Şubatta, Martta, Nisanda da 
daha kol~y b~a~ılabilecek bombalandı 
biı tetebbus degıldır. Tam e
melim, Hitlerizmi Avrupa.. 
dan söküp atmaktır. 

niıı zor olduğuııu anladığı ınuhak
kaktıı. Keza eyl\U &elince, bu işin. 
daha zor olacağı..D..ı kavradığına ela 
§Üpbe yoktur. Bitler emin olmalı
dır ki, eyllllde de güç lelik.ki etti
ği bu istila işi şnbatta, martt•, ni
•anda da daha kolay başarılabile
cek bir teşebbüs değildir. 

Ordularımız her cephede mu -
vaffakiyetle harbetmektedir. Di -
ğer tara.i'an mi.iteıııadi}·en silih • 

lanıyoruz.' 

Çörçil, bu nutkunu alkışlar ara
sında ve şu sözlerle bitirmiştir: 

•Tam emelim, Hitlerizmi Avnı-
padan söküp atmaktır.• 

İçtiınaa Glaskov belediye reisi. 
riyaset etmişti.ı:. 

İTALYA, ALMAN TAHAKKÜMÖ' 
ALTINA DÜŞ"ÜYOR 

inıiJ.iı Ban Nazın Sinkler cı. 
Glaskovda ı;i)ylediii bir nutnkta 
bilhassa pnlan töylemiştir: 

.İtalya, Alnı.an tahakküm.ti al
tına düşmek tehlikesine mana 
bulunmaktadır. Sebebi ~udur ki: 
İngiltere Bitlerle boy ölçüştüğü Ş1I 
sırada, Alınanlar İtalyayı da istis
mara ve imha uçurumuna sürük
lemektedir. Fakat İtalyanlar çok 
hassas ve medeni bir ınillettirler. 

Otomat bir makine gibi harekete 
sevkedileınezler. İtalyanların ec

datları gibi iyi barbetmesini bilir 
bir millet olduğunu biz de bilir.ıı. 
Fakat h1idiseler gösteriyor ki, bu. 

'ID11let, Mıısolininin kendisine yük-

Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.): 
İngiliz hava kuvvetlerinin Alınan
yada bombarounan ettikleri hedef
lere dair bir harita hazırlamıştır. 
Bu haritaya göre 277 şehir ve ka
sabaya taarrtız edilmişfü. Ruhr 
havzası başlıc3 hedefi teşkıl etmiş
tir. Buraya 500 kere taarruz edil
miştir. Görıng harpten eVV<?l: •Bu 
havza.da alınan tertibat sayesinde 
düşman tayyareleri bir tek bomba 
bile atanuyacaklardır• demişti. 

Hazırlanan harita buna cevap teş· 
kil ediyor. İngiliz tayyarelerı bu -
raya binlerce ~n bo.mba alınışlar
drr. 

Ber!in 35. Hamburg 61, Bremen 
52 kere taarruza uğramıştır. Taar
ruz edilen 1500 askeri hedeften ço· 
ğu demiryollarile yükleme istas
yonları, üçte biri mühimmat, tay
yare fabrikaları, petrol depolan, 
elektrik santralleridir. 

Vilki Amerikadaa 
Londraya ızeliyor 

V..Wrtoa 19 (A.A.)- (B.B.C.) 
Cımıhurlyetçi parti reisi Vilki çar
pmba günü İngiltereye harekete
decektir. Bu sebeple hariciye encü
meni tarafından dinlenmesi b»il 
olamıyacaktır. 

Vilki CU.111huriyetçi partiye maı
sup azaya birer mektup göndere
rek Ruzvelt kanun lıiyihasma mil· 
zaheret etmelerini tavsiye etmiftir. 

• ·'"lı.~ /.' -

letmek istediği vazifeye kat'iyyea ı•-------
bağlı bulunmuyo.r.• 

CEPHELEKDE VAZİYET 

Trablus cephesinde bir değişik
lik olmamıştır. 

Arnavutluk ""pheııinde de va
•iyet şudur: Bir ltalyan fırkası 
cephenin merkez bölgesinde çok 
büyük stratejik ehemmiyette bir 
tepeyi işgal ediyordu. Bn tepe~·i 
müdafaa ed~ıı kuvvetler o derece 
seyrek takvi,ye kuvvetleri alıyor
du ki, kar ve ayru zamanda nak· 
!iye ııoksaııı_.yiizünden dağlık ara· 
zideki hu mükemmel mevzii ter
ketmeğe mecbur kalmıştır. Yu -
nanlılar bir topçu ateşini mütea· 
kip baskın yaparak bu mevzii ,.J. 

mışlardır. 
Yununlıların Develi vadisinde 

taarruza geçtikleri ve taaTruzun 

mu.affaki)·ctle devam ettiği d.e 
haber verilmektedir .Diğer taraf
tan Arnavutlar dd İtalyanlara 
karşı cephe almağa başlamışlar .• 
dır. Berattaki Arnawut çetel.erı, 

Elbasandaki milliyetçi kuvvetlerle 

birleşmişlerdir. 
Yunanlıların son muharebeler-

de İtalyanlardan 1000 kadar esir 
aldıklarını yamuşlllr.. Bu esirlerin 
«Toskana kurtları. i•mini taşıyan 

İtalyan fırkasına menusp olduk
ları anlaşılnuştır. 
Diğer taraftan İngiltere Yuna • 

uistana mütemadiyen harp malze
mesi göndenneğe devam etmek -
tedir. İlk İngiliz kafilesinin birkaç 

.. n evvel bir Yunan limanına 
gu H t·· r· 
vardığı öğrenilmiştir. er ur u 
harp malzemesini hamil olan bu 
vauprlar, geçen gün Sicilya civa· 
rında Alman tayyarelerinin taar
ruzuna uğrıyan vapurlardL 

A~ado"u seferleri
nin lağvı 

( ı inci sahi leden devam ) 
tı seferlerinin bu sene iskeleleri_n 
taınir edilmesi için kaldınldıgı 

. 1. Fakat aradan iki ay 
söylenmış ı. 

eçtiği halde :;cferlere tekra~ baş· 
g · lları Jdare· !anılması için Denızyo 
. . hi b" harekette bulunma· 
sının ç ır · 

h tle görülmektedır. d.ığ.ı ayre 
Anadolu ve Adalar. ~al~ kıy -
etli Münakalat Vekilıınız Cev • 

m . ın· cedayıdan bu h~susta 
detKerım · · 

ı direktifler vermesı· 
alakadar ara . 
ili dörtır;ö:d• boklenıektedırlcr. 

Romanya - Macaristan 
(2 inci sqh.ifeden devem) 

fu=.na. tabi iki memleket olduğu,
na şüpluı yoktur. O halde Alman

ya neden bu vaziyetin devamına. 
muvafakat etmektedir? Bunun bir 
cevabı. belki, ihıJ<ifm bu şekilde 

devamında Almanyanın su!h na
mına bir tehlike görmemes dir. 
Filhakika eğer ihtilaj, matbnat 

ve radyo münoka.§alorile, bir ta · 
kım ufak tefek iğnelemderiıı lıııdu
dıınu geçip de tehlikeli bir safha· 

ya girecek olurs-~ . . :ilnuınya der -
hal miidahale ederde daııayı kısa 

kesebilecek bir vaziydıedir. Böyle 
oldu{111na. gıire, Almanya ve hatta 

Romanyayı idare eden leji11aner -
Zer ıçin ihti!dfın deı-amında mah· 
zur değil, belki fayda t>ardır. Le-

jiyon rejimi, milli sosyali.<t ve frır
§ist rejimleri gibi. ister hakiki, 

ister mevhum olS1ln, haksızlık • 
!ardan doğan iğbirar ve heyecan.
la beslenmek ister. Nazi rejimi de 
Faşist rejimi d.e böyle bir hava 
içmd.e doğmıı.<. bu hava içinde bes
lenmiştir. Demokrasiler ltalyayı 
tatmin etmek suretile bu. havanın 

hararetini teskin etmeğe çalıştık -

çıı, f~ iktidarı, yeni yeni .hak,. 

sırlıklar• ortaya atarak cıteşin ha
raretini m111ıafaza etmeğe çal'§ -
mıştır. Çimkii. iktidarda ancak bu 

su.retle tut ııncıbileceğhıi anla.mış
tı. Romaııyada lejiyon hükumeti, 

anlaşılan, ayni psikolojik havayı 

yarat>mak ve onunla beslenmek 

istiyor. Almanlar da otoriter re -
jimlere ııit psikolojilerin ma.lıi -

!/etini iyice anladıklarından buna 
mıini olmak için orta.da bir sebep 

görmüyorlar. Filhakika Romıınya 
lejiyonlan, böyle bir psikowıi yrır

ratmak için ya Basara bya, yahut 
da Transilvanya meselesini elle -

Tine a!abi!Me-rdi. BaMrabyayı ele 
almaktcı Almanyııyı da rı.azik bir 
variyete d'ii.şürebilecek siyasi ma)ı,. 
zurlar vardır. Bu sebepledir ki 

ıejiyon Romanyası, Tran-'!ilvanyıı 

meselesini ele alml§tır. !şte ru -
men . Macar münasebetlerindeki 
aykırılığın bir i.:alıı bu noktada 

aranmalıdır. 

diyatı 
çok sarsılmış 

Londra 19 ( A.A.) - (B.B.C.) 
Almanya ile İtal;a İtalya Aruavutluea yeniden sev

arasında müzakere• kiyat yapmaktadır. İtalyaya Alnum 
tayyareleri gelmesi herine boş ka-

l er başlıyor lan tayyarelerini buraya gönder .. 
Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.) ceği anlaşılmaktadır. 

Almanya ile İtalya arasında iktı- Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.) 
sadi müzakereler yapılacağı haber YUI!an tayyareleri Avlonyayı ye-
alın:ınıştır. Alınan heyetine Dr. Clo- ruden bombardıman etmişlerdir. 
duis riyaset ed«ek!ir. Miizakere- B" ı 1 
den maksat çok sar.ılınış olan~- 1 ır ta yan vapu-

:.yan iktısadiyatmı ıslah etmektır. ru daha batırıldı 

Bulgaristanın emeli Atina 19 (A.A.) - (B. B. c.ı: 
( 1 lnol aahlfeden devam ) Yunan bahriye nezaretınin tebli -

ğidir: Proteus adın<laki Yunan tah
telbabiri, iyice himaye edilen bir 
İtalyan gemi kafilesinde levaz.wn 
yii]ı..;G. bir vapuru batırmıştır. 

•- Bulgarislanın emeli Balkan
larda sulhu muhaiaza etmektir. E
funizdeki bütün vasıtalarla istik
lal ve hürriyetimizi koruyaca • 
ğız. Bulgaristanla Yugoslavya ara
sında.ki münasebatın iyi olmamaaa ı 
için hiç bir sebep yoktur.• E ., 

Gaganof, Romanyadaki Alınan g e r Balkanlı-
lı:ıt'aları hakkında sorulan bir suale l hü R 
cevaben demiştir ki: ar r yaşama 

•- Ebemmiyetle kaydederim ki, • • / 
>rıemleketimiz için tehlike yoktur.• ıatıyor araa .• 

Beşiktaş cinayeti 
failleri tatuldu 

(Birinci sahifeden devam) 
geldiği anlaşılmıştır: 

Maktul Tevfik, bayrıumn birin
ci günü akşamı Beyoğlunda dola
şırken, evvelce tanıdığı İlhami ile 
Cevdete raslamıştır. Üçü birlikte 
bir müddet dolaşmı~lar, sonra bir 
taksiye atlıyarak Tuvfiğin Bcşik

(Ba.-ına.ka!eden det>ıaml 

cih olabilecek taarruzi ve tecavüd 
teşebbüsüne tekaddüın etmek, Av

rupa kıt'ası ve işgal sahası üzerin
de tutunmak, hiçbir bölgede Al
maıı müdafaasını kıracak açılı: 

kapı bırakmamak ve Akden.llde 
İngiliz hakimiyetini ha..a ve de
nizaltı vautalarile felce uğratmalı: 
limit ve davasıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 
taşta Köyiçinde bulwınn evine gel- 1 ---------

ınişlerdir. Bir müddet sonra içki Asker gözile 
başlaınış, her ü~ü de adamakıllı 
sarhoş olmuşlardır. Bir aralık Tev- ( 1 inci sahifeden devam) 
fik Cevdete tasallut etmek iste • mahna daha ziyade yaklaşmak, 
miştir. Cevdet buna muhaldet et- hattiı telörgüleri ke•mek imkanını 
miş, faka öteki ısrar etmiştir. Bu- da verebilir. İugilizlerin bu inı -
nun lizerinc gerek Cevdet, gerek· kfuıdan istifade edip etmedilderi-
se İlhami bıçaklarını çekerek Tev- n..i bilmiyoruz. 
fiğin ~.erine atılmışlardır. Uzun Tobruktaki garll.İzon timdi inti-
süren boğuşma sonunda güçlü kuv- :ıar vaziyetindedir. Buradaki ku .. -
vetli bir adaıu olan taksi değnek- vetlere ne Grezyani canlbinden, 
çisi gırtlağından ve vücudüııün 23 ne de italyadan yeni bir yardım 
şekilde öldiirülmüştiir. Katiller ci- gelmiş değildir. Aıılaştlıyor ki, ö-

yerinden yara1anmak ~nrctile feci nümUzdeki giinlerde ikinci bir 

nayeti müteakip kaçmışlardır. Bardiyaya intizar etmek lfızım ıe-
Suçlıılerdan Cevdcl r'iin yaka • liyor. 

Iar.m ~tır. İlhMminın ele kanlı el· Ancak bu harbin ~imdi yeni bir 
bise1!'ri ve bıçağı bulnnn1uştur. döniinı noktası kar~HHnd.a bulun-
Mii<ldeiumumf nıuo,·ini Ziya Yaıı- n1aktayız. Almanlar Sicilyaya mü-
gan suçlu vr ·ahitled dün gere geç temnrli)·en tayyare göndermekte
vaktc kadl.'r sorgı.l)'D çckıniş. ne- dirler, Diğer haberlere göre, cıe -
ticede Cc-vdl't cinay~tini biitün 

nubi İtalyaya asker sevkiyalı da tcfcrl·üatilc itiraf etmiştir. 
yapılmaktadır, Bütün alametler 

~ 

ı yeni harp sahalarının açılmak Ü· 
Lüzuuısu:ı titizli;cler zere olduğunu gös<criıor. Yaln.ıs 

(BMınaka!eden devam) şu var ki, Almanya harbin lıaşıa-
hiç birile .,sa:;Jı bir anlaşma 'e 

danberi, ilk defa olarak iki cep -batta müzakere yapılmamıştır. Bu-
nun sebebi •tıramvay idaresinin. fir. bede muharebeye geçmiJ vaziyet-

te bulunacaktır. Halbuki, şimdiye :ma mümessillerinden normal za. 
manl .. rda ol<iuğu gibı, nümunesine kadar Alman er.kinıbarbiyesi, lıir 
varıncıya kadar tafsilatlı teklif i&· cephenin işini bitirmeden, hare -
temesidir. Halbuki bugünkü fev- kitı başka bir cepheye nakletıni -
kalade şerait içinde ArneriJ<adan yordu. 

Bahara yaklaştıkça, askeri h'buraya bu şekilde nümune .ltobüa-
diseler müteza;rit bir ebemmiy.t ler gelmesi uzun aylara mütevak-

kıftır. Ayni zamanda tramvay ida· almağa başladı. 
resi bu işi ilan etmek ve teklif ya- --o---
pılması için de aylarca mühlet ve- Kızllayın yıllık 
rerek vakit k...,ııetmek yolunu tut- konareai 
muştur. Fakat bu şekiller ve fü· • 
zuli titizlikler bu zamanın ticarl ı ı bNd ııaııırecıea denm) 
usullerine uygun görülmemek - ciliğe Bay Şevk.et Arıkan ve sS-
tedir. reterliğe Bay Cemal Erduran, aza.-

Bugün için vakit kaybetmeden lıklara da Osmanlı Bankası ajan -
biran evwl şehrin reyrüsefer sı - · lar müdürü Bay Edvard Bahaş ile 
kıntısını önlemek için ecnebi mem- Bay Yani Nazlıoğlu. 
Jekotlere salahiyetli bir müınes - Kongrede 9Ö2 alan Beyoğlu kan 
sil veya heyet göndermek ve daha reisi General Mehmet Ali Bei\ısen 
olınazsa ecnebi memleketlerdeki ti- Kızı!ayın savaşta ve barıştaki va-

caret mümessillerimiz va.•ıtasile oto züeleri hakkında izahatta bulıına
büsleri mübayaa ederek getirtmek rak şube idare heyetine teşekküı'-
d~ünülınektedir. Yoksa İstan - !erini bildirmiştir. 
bula, nümunPsine kadar teferrii- Kongrede C. H. P. si Galata re-
atlı teklifler '"apılmasıru bekle - lsi. Bay Nuri ve nahiye müdi.lıii 
mek, hiçbır "aman otobüs getir - Bay Talat ve bir çok güzide zıo.. 
tememeği lDllcip olacaktır. Çünkli vat hazır bulunmuşlardır, 
bugün bilhassa deınir ve roakiue Milli Şefe ve büyükler.imize ta-
gibi kıyrnetk sanayi eşyası ibra - zim. telgrafları çekilme-sine karar 
catı yapan memleketler bunlan verilerek hitama eren kongreden 
yalvararak değil, yalval'lara.k. sat sonra hazırım• mükellef bir ibii -
maktadırlar. fede _çay ikram ed.ilmi4tir 

--~--- -- . 

1 Eminönü Halkevinde 
• 

: ilk • 
resım 

• 
sergısı 

• 

Teşhir edilen eserler, genç san'at
karlarımızın plastik zevklerinin 
olgunlaştığını göstermektedir 

Eminönü Halke-vi, her sıme oldugu gı .. 
bi, bu 7ıl da amatörlere mahsu.s resim 
aergisi.n.i açLı .. Vatanıu her kÖjesinde 
ancak i.:ıitidatlanndan aldıkları enerji 
ve ~Ua resim h&k.kında bir va.rl.ı.k 

e&terrnek isti.yen gençler, Halk.evleri
nin lıer yıl ayıu mevsimde tekrarlamalı: 
iaabetinde bulUDduklan bu .ser&ilerle; 
yaşadıkları n1uhltin san'atten anlar züm 
re:ü.ne hitap etmek: fırsatını buluyorlar. 
Bilhassa bu nolttadan çok ebemmiyeW 

dürmekle lttihaın edebiliriz. Bu eserlıır 
de ılmdilılt ballf bir reni< utopistı va:r. 
Fakat bunlar yann.ın ı1Uurlu ve mu -
vaffalt sanat bamleler.i....ıe gebe bU. 
ilaret ma1U7el.inded.ir 

Sergiye iki eserle ~tira.k. eden Sa
d~tti.n, realist mlnpdp bir resim azılayı
ıına malik.ıir. Bu Cibi~ kuvvetli t.eltn.ijlı 
t.abiate tıpatıp uyıuıı duşen bir pea· 
tür anlayışına, eüvenilir bir !ı.rçaya sa.. 
bip &örünUyor. i\.nc::ık realiteyi dcı:µş-

bır ihti,yacı karşılamakta olan amatör tirmekten, onu atlayıp ge<,·mekt.en, ese 
re:s.im serı;ilerinin tıef'Ubi.odeki büyük i- rine kendinden bır »eyler ilav~ etınC!k: 
sabet bu mtı~eselerin halk içm nasıl ten duydu.gu korku, kctıdlni ycrınd• 
faydalı birer tc:.ıekkill olduklarını, güzel saymıya mahkü.nı edcbılr . J\'tcscla eser 
sanallar cephesinden de te:obit eden kıy. lerinden isk.en1le üzeru de duran saki 
meUerile bizde sundiyc kadar ıhmal e- ve örtü her zama.ıı \.'e hcı- yerde gı ·r<lü· 
d.il.mil olan gtızel sanatlardan cResim> ğüırılu saksı ve o.rtudilr. S.ın\dkB.ı bu k.t 
br~ının bugu.nk.1.l taaliyetinden birer dar objektıt oldu,tiu ta.k.dirde ger;;ı gı-
örneı:tir. bi san'at.ten no.sllıini alaınaz. \fe oıı.dau 
Emlııönü Ha.lke-vinin bu yılk seı·gisin- bekled.iğu11iz ~eyjeri de bize vcrcrncz.. 

de, ziyaretçilerle merak:Warın en botu· Bir genç, içndeki sa.n'at hamlesini tcvaı e 
na giden tara!; hu; şüphe yok ki, genç tesbit ebnek için modeli ve na\.ür'u ya.1-
neslin resim sanatkarlarında pt.a~Uk ruz bir vası.ta olarak kullanınıya gay-
bir anla.yıtuı inki.;;af etmekte oldutunu ret etmek ve realitenin dar ve şa.lısıyet-
&österen kar<tk.ıerJ.S\ik cephe, :;.er&'iniıı siz çerçeveE>ini pc çala.mü mecburi-
eseı·lerile umwni havasıdır. yetindedir . 

111eıieliı altı muhte!Jf eserin altında Dığe;- eserlerde belki birçok kabili-
rastlarulan A. Çağlar in1ı.ru.1 bu husı.u
ta kili fiklı· vrecek bir nıahlyet taşı .. 
yor. Bu gen~· anıatörUn bilha~a t.Por
t:re:t eserinde güze Ç&rparı ilk hassa, 
piistik bir anlayı"'JıD kU\'"\'t.:tı·~ tekevvi.iu 
etmekte olduğudur. Bır e:;erde şahsiye-
tin; (rc...'X'anı.uı) - yani yapanın. model.la 
bir kon~nu.ı.sına, deı·Uc~ıne.:sine phü: 
oluyoruz.. Her zarn.an seyrett4'imız sıma.
lardan çabw:li ayrılan gOzlerimi-z biz
de o çehreler üz.erinde d~Uncemize w 
onları daha yakından lallımanı.wı ya
rı,ıracak intibalar bırakmaz. Halbuki bu 
eserde modeli gO~illmliş, onun ızt.ıra.. 

bı \ e neşesi kuvveUe ifade edilebil.mil"" 
br 

Bu U:ade Voe kavra:nş bu amatörun 
müstakil mesajşjnjn de ihmal edilme

diği takdirde lJ"i bir kıymet ifade$\ ha-
lin alacaktır. 

Sergiyi doldunı.n eserler arasında ... 
paçık bir hususiyet gösteren diğer bir 
!mza da Nejan Melihtir. Bu amatörün 
<in terieur> ünde müzikli btr ahenk var. 
Eserlecinde Türle ter,yinl ınotillerind.., 
mülhem olmaktadır. Onların re.ık ı.en
gnliltlerinden me7dana getirdiği. kompo 

zisyonlar esere cür'etli bir ı!ade ıuwı
ti v~n,ror. Eserler üzerindeki emek ilk 
"bakı0ta !arkoluıwyor. O kadar ki, bu 
gnci bir :rııraıma ula ile eWtlerini .ııı-. 

Alman orduları 
ne yapacak? 

(3 ilncü sayfadan deucım) 
vet:lnıe sahip o.lmıM; Lobı ~ ..-
ihtiyaç vardır, 

ikusadi cilıeUeu de, Almaıiu7a. &"İİD
den riDe ... yıt .sa.uıeld<>dlr. So,,,.... 
1lU117&oı111 vet.roı luQ'ulan. ve z.a.hJre .. 
lıarlan emin ve ılen.mlı b711&klar .,_ 

tııdlrler. M- n Biikroıı .,.._ 
lan da Alnıanyaıun ibliyaçlımaa JıJa 

celmez. Bugun Al~ada her -
dört ı-özlü bir puplük kabı nrdır: m
rinDi söse e.Le l'fı9fıD hurdtı ınad.eu .PM'

cM&n, Ut!nci l"ÖR l<itıl -vra par
{)&la.rı üçüncü ıröze setn.e ve ylyeoett ka
bukları ve dördiiııciı cöwe de diler oÖP
lük di>küıılük:ri ı.oou'-kladır. İk~ 

oadl mriuklaı- "" Pbl ledbirleri bıı.o 
-.ya Al-.. baAkmı mecbur lulmM
ladır. İldMad.i ~ ı.ö1le ollMM:&, A&. 
.an:raom IMtlwbfı 1ıa iti, muVJiffa.lı:ıı

J""lle bit' • tine IDanmalt münıırii1' 
cJıeiildlı". O lıaMe A1- -alan ... ,.......,....T: 

Şlmdilr:I hı<lde, Almaa ...-.... Jcıia 

... m.ısı.ıı - ..,, ... istikameti. -
ili (A.lldoııi&) e ..._ H yerleşmek .,_ 

İlal:ra - Şimali Afrika lstlkamellıtir. 
Eter (M.....,llnl) ,ıaı.aıı Afl"ik• ve All
ıw.vullukla mail6bl:reller ve -

ı... waırue müuterit lAlllı 1oıuaa -
a;r<lı., Alma:u -..,., olraUe (Po) 
ridlslne inmlır o!acaJclarclı. Flllu.1 b'1 
ihtimal, bUl"Ü!l ;,,ı.. ele ..-.ıa büsbii
tüıı klLlkımş deiJldlr; AIJnl.ııJa bqma 

belit. olınn"a ~ İlaQ-&daıı bu -. 
le He silkinir n ıı. oefer (Akdenis)• 
Jıı.nıe& fırsalMıı ~ olur. itaı:ra
.ıwı da biiyle bir Uıüııı..U cösönönde lıoı 

Junduııuııl< ~ima.I hududunda ve ıPo) 
va.disbıde fada Dvve-uer bulu.ndıınta.. 

l'u aıı Ja.şıJ mp ktadJr • 
fuei;naı. <Oebelllltar*l .-e (Siıvem 

k&po.lı ~..nl tn.tılıılerln eliDık bulım • 
.. ~ A.1.nıan:FNWı A.kdeaiaıo lnı tth 

biİY.İİlt ı.ı.. -- - -.al>yeoeli 

yet iı.lerine tesadüf ct.rnek. ıuün1kün .. 
Bwılarda göze çarpan hu...,usiyet, kart
postal tesiri altında kalnuıı olmak, 
ad.ela ağladıp zaman gözyaşlarınııı ~
met.ini bilc.uyezı masuın çocuklar &ibi 
Passion'l.arı alelade gençler gibi &Onl
ntiyor-lar .. 

Gençliğin lı'!rek tilcir ve ııerekse hA
leti ruh.i,ye kalitesinin ıraao::;unu anla,.. 

mak bakı.m.ın""-" m .... ıa Mumt Benhür 
imzalı eserdek.l hUbUJ>iyet iyi bir ölçu
dür. Bu genç; Robert Taylorun bir fo
toğrafı üzerı.nde baylı zaman harcamlf. 
Böyle yapacagına, eserile biı.ıe karakte
ri hakkında bir stop hissi vereceğine 
önündeki gen.il ta.biatten lham alması.. 
nı bi.k.eyd.ı, herllalde de çok daha !Y1 
ederdi. 

Diğer eserler ııraswda M. F.del, F. S&
raçoğlu, Orhanın rncsaileri de es.eı lerin
d.e bu hissi verecek bir tez.ıhUr gü<-te

riyor. Şimdi; Eminönü J{alkevindc ilk 
açılan resim aerıWndc bu kadar bu.su
syet gösterea. eserin nadiı- bulunduguna 
işaret ederek az z.ama· ıçind~ yeni nes
lin bilhassa güzel san"aller balı:;iııde 

n\ÜStakbel ümiUere yol açacik sa.n'at 
hamlelerinin bu kabil amatör sergileri
tlin ı.e,vilcile lı:abil olacağını unutma
mak. lizlmdır, dfJreiıiliriz. 

R. Y. 

fikri sen siiriileblllr; falı:&I bil l.n.iştao 
maJrsM, l:ıidaJ'- AM!enizde sa.bil ... 
cllnmeık Te üsler tıMl8 ederN: donanma 

.......... ·- .. olaeatma &iire ;.ı.ı 
lthı pelı; eb~. 

Bizim ılr•metfmke •ÖN, ~a .,.. 
'1asm.ı lsWi lı&<eUlil ~ten. ı.ın ... 
kadar ııok 1ıolılikdi ise, Alnııııı7awa 

Akdenls lı&vzasma ı1riP 1~ ele 

• l<a.du !)Ok 1d>lllı:elldlr; buııun lob 
Alman,.,....,, bot iki lıecleften b~ -

oerd< -· -- icap -· Ak· 
"' -· her - l1İll hıcnta>e ıııı. bu]l'ük bir hQDObr. 

Almllıı:rıımıı _..bl doi'ııo'a -..., 
~a&ı: J&Ptiim& dair ~ ı..r.. 
berter Alman isühbva& bürosu.nun ~ 

tal pro~. Cenubi doiu !e

llkameöuclıo bir Alman Jı&reteıı bek
.lıenemeaj AlJD.aD.7a bw. urad&, İncUis
lorl:n askeri lı&reka- mu.ltM>lıl, 611"" 

mıu>eTnlaı1& .. &1<1.1 ceolnneldedlr. Fa.. 
uı ı.t.iUJa - Alman ordulan
am ela vaııbkJan 7erlenle UWU".a milıL 

drJt ıntt..w lıaTr.tı -~ ...... 
ri ıııaal*. lı:al>ul etm .... 

Biil.ia&: Alıma e>rdıılan ya Br!Ua

.,,. - - edec- WY'l .... 
nubl lollk--.. (Akckullı) e üln 
lıı-. - birial inWuı.p ..... 
clea (-) !il lıa'Y111 ••Fi' haldb.le .. 
lan ....,,.ıı..e ı.ibdır. - da l)elt Y,._ 
tm4& ...ı.- mömkiia elaoaktır. 

Matbuat Umum Mü
dürlüğü 1) i r de•let 
•alnameai hazırlıyor 

( l inci •ahifed.en devam ) 
!etlerin hariçteki memurları şek
linde gösterilecek, r<lir. Bunların 
hangi vilayette bulundukları kay· 
de<lılmiyc ektir. Salnamenin baa
tırtlın8.Si için icabeden tahsisat ay. 
rılınıştır. Matbuat umum mü<iür
Iüğü salna.menin şemasını hazır -
lama.kadı.r. 

Sa.-lıkht. bololed!ilnlıı SADİ YAVEll ATAMAN'm 
Derleclltı, o•ldıfı Dtl'GÜN HA v ALARl!'IIN ilk Pliıtı 
olan ve NEDİME, MÜNEVVER tan.fır •an Muıı.a.o 

No. Züriyemln güğümleri kalaylı 
ı769oKabenin yolları bölük bölüktür 

Coıombia l'IA larıuda Çıkb 
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1 lf ARiH TEN t
1 Yaprakiar 

'--~~-------~--.. 
Kraliçe 

-iKiNCi KISIM---, 

Büyük H3rpte Dönen Dolaplar 

1 Viktorya 
Zamanında 

Yauını IJı.nJa F. SERTELIJ No. • Kemperd3vn 
lieınisi Nasıl 
Batmıştı 

İngiliz Sefıriain, Talat Beye bir ıözü: "Ne ıe
lece" aeailler, ae de tarib sizi affetmiyecektir., 

Talat ve Sait Halim paplar, yu. 
kardaki tekliflerin dördüıı<:ü m.ı-i · 
iesi iizıeriııde fazla durma.it lüzu
munu lwlael.mfİlerdi. Geçı Ha: 
biye nuın Enver pllf&: 

•- Kalkas cephesinde taarruu 
pçınemae hiçbir mini yoluur .• 

l:aV1bıaı vennİfle de, İtü<ıa~ tt 
feraklr:ı erkhıı husuai bir l.ot- ~ntı 

1apank, hemt n harbe ıi -ilıLeai 

doğru olamıyacağı fikrbıi ileri iri»'· 
sıliltil. 

AJmanluın - bartıin ilk günl.e • 
rinde - (Marn) de mağlup olma • 
lan, ittihat w terakki eTkinıru 
düşündUrecek kadar mühım lir 
oAdise idi. 

Öyle ya. Harbin daha ilk gün 
ler!nde Almanların mağlubiy<?tı 

elbette ho.şa gider bir haber de 
ğildi. Bu korkunç ve tehlikeli ha· 

ber karşısında pek tabii olarak '.ı·· 

laca duşunmek, isabetli .Urarl.: 
almak gerekti: 
Almanların bizi haroe siırilk· 

leme tckhfinde ısrar etmelen.ı'!! 

rağmen, ıtilat devletleri de Tür • 
kJyenın bitaraf kalması teklifiıu 

.tlıemmıyetle ileri r..ırüyorl .. r v<!: 

cTürkiye bıtaraf kalaca'.< oh•r, 
sa, Roır.anya harbi çabuk bite
cek. Almanya şark üzerınde h:ı.· 

rekat yapamıyacak .. Galip maı:· 
lüp çabuk anlaşılacak. Beşeriy ·• 
ytllarca muztarip olrnıyacak. ve 
harbin uzaması için ortada ni; 
bir sebep kalmıyacak!• (1) 
Dıyorlard.ı, 

fngıJte..., .efiri Sir Malet, Babı-

olacakpnız! Düfiiııünüz ki, bunun 

aksini yaptıtuuz tUdirde, ne ~ 
lecek nesiller, ıııe dl! tarih ııi%i al
fetrniyecektirı. 

Demekten de çeldnmem.i§ti. 
İngiltere aefirlnin bu aöz1eri Ta-

1't Beyi adeta hicldtıtlendinn 

Sir Malet liWben 110nra, arka • 
Jmdaıı: . 

intihar eden 
Amiral Trayonun 

son emri 

1 Yazan: Ha '.ımi \'aJı:ıı 1 ___ , 
Jl[ral'fe Vil<lol'J'& *'t'l'ilWı - tenele

ot..ierdi •. Bu711k im.,......ıorı..ıwı temel· 
- a&u ı.. luıdm ltllluimdanll .. 

- Bu admı bizi tehdit eder gi
bi, ltonufUyor. Ben böyle tehdit • 
!ere pabuç baraknumı. 

(0-ııer) l,ryre.lı. ..... lık ıı&llaA&lı inaıım -
-n• &«il &'ibl lr.ııvvetıeatlinııiş. dua· 

ı-------------- ra ~rlDd.ek.i llııea.b: k11YWı&knD.ia • 

Çocuiile Beraber EYiadea jfOlımlw 1ıa11ne ••"""""'-

Kaçan C- Kadıa Olı.r&AWll&nla ""•·""' ~ 
Birkaç gün evvel Kadıköyünden ı.. denaa- Alulen.i:uloltl cıiau lam.la· 1 

•uUalı b .. tdulıle 71.Ü&l'C& elde ııııa.a 

Köprüye gelen Moda vapurunun l'llW1 ı...ı.n.ıı. Krali(>enm ruıa.ııe ıu. 
alt kamarasında bir kadın mantosu' mal ... ._, A.Jıunıı Tra7oau ı.uıuodıua
ile bir ppka, bir çanta bulun • 
muştu. Çantanın içinde de üç k;ı

r&k İA&ı.l.ıa deuts alıMYC'WlUl bu Avrupa 
4rnı:•ııw'e M 11.Mı.:r h.iJum.ııeMai de a.A-

ruş 10 para ile bir paket sigara _.... 
vardı. Amiral Trıı.ron; *Yrin oarllı ılmls-

Yapılan tahkikatta, gaip kadı -
nın Fatihde tramvay caddesınde 38 

numarada oturan Refikin km Mü 1 
veddet olduğu anlaşılmıştır. Ayıı• 
zamanda 32 yaşlarında olan Miı
eddetın İhsan adında birile evli ol-
duğu ve dert tane de çocuğu bu· 
lunduğu öğren imiştir. Kan koca· 
nın son günlerde geçinemedikleri 
ve İhsanın Müveddeti çolc hırpıı· 
ladığı da meydana çıkmıştır. 

Müvf'ddetin kendisini bir kazava 
kurban gıtmiş g'.bi göstererek iz. i 
mire kaçtıtı sliylerunektedir. Şırr.· 

diye kadar deniıden hi bir ceR.lin 
çıkmaması da bu tahminleri kuv· 
ntlendirmektedir. 

eıleruıdaıdL Alr.deabdelr.I ln&'!IU .ı... 
aaıımyan• 84U'a.Ue kuvv~ 

Mıd.birk:ri &b.ıı Am1ra1 o sın.da Mıaır 

me»el«S devleUer arumda mıinaJuoa ~ 
. 1 

mt-v:rua ohırlr.cn Ak.deuu:dekl lııclia 1 
dona ıı=a••"' Mu.ıra cJva.r ıula.rda btr 1 
.-av ray..., çık.&nn.ilJI. tilU'W J'Ulllde bul-: 

m..._ llHI& yılının 10nba.Jıanndıı ba ..._ 

nanma Lk.l fırk•da.n murelr.ktp bır &rup 

baliud~ manevralara bat•1m1ı&ı.. 

Fırk&J&cd.aıı birme Am.-a.J TraJ'OD 
blual kumanda ediror, Ilı.mel lırlıa ıl· 
ne tob.re&.U incıli:ı a.m.ll"&lkrinden M.a.rtr. .. 

ba.m'ua daresi.Dde n Tra)onan emrinde 

tMlJllDDJOrdU.. 

Man ... ratar bir 1ıalla kadar ıriinn~. 
llll lırlı& da l'ralılu Şam ...ıanna aeı. 

~ 

~~--~--~--------. 
Allyi resmen ikna ederruyeceğini 

anlayınca, pek samimi dostu olıuı l 1 
bahriye nazın Cemal paşaya mti· '"-----------.J Halkevlerinde 

o ıün muıevn ...aıa,.-et bu.IM'.ak, • .,... •t edllr~ek lL Amiral Trayoa ma.ne,_: • 
nnnı - oa(haaına a i harelı.ellere bq.. 

-...-. .. 'Ir&blu flam öDlerinde lk! lır· 
1ıa birbirlerinden aıu ıomln• anhlı.la 
pnıva ır.atiuıda ve l"fl kolda bıılun117or. 

lanlı .. racaat Merek: 
•- Harbin 90nuna kadar Osman

lı devleünin bitaraf kalması iç~n 
itilaf devletlerinden .ne gibi men· 
faaller bekledij'mL• 
Somıuftu. 
Babıill ilti siy..& arasında bir 

müddet muhayyer bırakılmı}tı 

Cemal paşa, İngiliz ııefiri Sir M'l· 
Jetin tekliflerini kabinede mevzuu 
bahsetmekle beraber, şahsan ıı.. 

ou siyasete mii~yil görünüy:ır
Ju. 
Taliıt Bey, kabinede: 
•- Biz Almanlara söz vml.ik. 

Öbür taral fazla m<'nfaat tem.n 
.ıse bile, arlık eeri dönemeyiz!• 

Diyordu. 
Cemal paşa: 
•- Devletin menfaati n'lvi ic'P 

~tiriyorsa, onu ~in etmem ı ı 

zımdır. Memleketi feolakete sürü~· 
leyecek herhangi bir sözü geri l· 
makta bence bılhassa devlet ve 
memleket hesabına bir mahz:ır 
yoktur.• 

Dt"mesi (2) Ta!At paşayı müşl.ül 
vaziyete dilşürrn~tii. Maamfa •. ı, 
Talat ve Enverler verdiği sözd< , 

filhakika geri dönemiyecek me ,. 
kide idiler. Zira, Almanlar filen "~ 
'rısmen içimize kadar girmiş bu -
lunuyorlardl. Donanmamızı heoıt:n 
onlara teslim etmı+ ordumuzun ba
tına hatta erkanıharbiyesine bir 
Alınan gtotirmiş bulunuyorduk. 

Gerçi, İngiltere sefiri Sir Malet, 
son müracaatindc, hükümete: 

•- Bütün bunlar bir dakikada 
halledilebilir. Hepsınl vazifelerin· 
den ayırıp memleketlerine gönder· 
mek sizın elinizdedir. Böyle bir ka· 
rarla Osmanlı devletini büyük bir 
tehlikeden kurtarmı,, ve Tiırkiye
yı huzur ve refah içın'ie yaşat~ 

( !) O sıroda t lruılıulda bulunan in.. 
ciltere sefiri Slr (Malet) in ııöz.ler .. 

(2) Cemal Pasanm .1averl Nusret 
Bey, Paşanın bu fikirde olduıutıu bir 
ko ;y<rde ıu;ylemlş ve bu s<'lzlerl aynen 
lek:rarlam da, bl!5hnra TalAt Bey!ı:ı 
Cemnl P:ış:ı1ı da ket.dl tarafına çe~ 

ınec 'e ctlçler blolr.u> daha fazla """" 
fttJMJmtpL 

Konferam 
Emln&O Hallc~den: 

Yannill Pazanai ıünü - (11) de 
Caplothındakl aalooumuzda Halkevi 
Reısi Yavuz Abadan tonıfından (Halle 
ve Hukuk) mevzuund bir lıosıte!'&GI 

verUecelttir. Da~tl1e ,ol<1ur. 
2 - Açıl< bulunao Alnı._ fnııııa

ee ve tranaızca liNn kunlann• tkvam 
etmelr. ıate:renlerin J.kiltt vealluı folot
rafl ile büromuza mUarcaatlan. 

1 

Amlral Tnroınm fommu >aııı:raa 

cfttorya• urhhsmın vrnllji \taretle
r! Ilı 'ncl fu1ıaıwı imlral ae,W, ·. olan 
l[emperdallt-'ll'm kumanda köpriısünde 
amral Marlılıam alıyor, lıend ,_ 
~ ı.. _.ırıe..., u797orda . 

Jllr .-; VllılorJ'adan verilen lf&"'d 

- bir -,.Ja ıiraa Markham ioaı'· 
l'9Ue mınWMHll: 

- t.uaı ,.-. • 7•r1·me·r. 

.. , 
l 

4.det Uıalık Lira 
1 -

1 !OH= %000.-

• 1- = 3000.-

• , .. = 1500.-

' "'= %000.-

• !50 = 2IOO.-

1f ıo• = 3590.-.. "== 4000.-.. ,. = .... _ 

Türkiye it Baııkaaına para yattırmakla yal-
ıı.u: para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş oluraunu:z:. 

ltetldeler: 4 fubal ı Ma-1 
7ıs, 1 AfU>los, S flı.lncl-

kfr\D iarihlerllMle :r&lllhr 

ıtumbıra b ve lıımıb ram 
besaplamıd m u em ll· .... bıılun:ınlu lr.ur'an 

cb.b.11 edilirler. 

.A8lftl ~- '*1ltt ........ Ilı:! 11-

lenım ... eldalı.lıln -- .. -- ..ıu. lr.~ bir dönüşle abl ı.uı.... 
9e'Ue .,.~ denm e«111 ~iıaııl 111tttmit. 
aradalı:i ı.o.I~ım ı.. Jıar..ııeli :r&PlllQ'& 

•iisaU olmadJimı -- Amlrr.l 
Jlarlı.bam ... 

- İml<inı :rolı, lra :rap.-.SI 
Di)'eoo~ı.aretmem""°"'• 

mir veraltli. 

- ~rl :r-· lı:adar l)Okinl 
M&rlıAaam b• -ı :rapıldı.. Trıı.yo

•ım bir Jıala.)'a dlitertt --'fil lıfanı&!n 
11'P11- lmlWı .. _..•lını n-• 
k' llılar ........ lna - ... lfanı'leriıı -
n çekkiD1Hi; V.11ltG17a .,...ı.tnın ltl an-

IQacaima ksnaa> ıeüren lll&rlılwıı ile 
«k&nı Ja&rblye&iaJ amciuklanaı ııör .. 
-k Ü&fJft ı.eı.ıeıılJorda. 

Çalı -•dcıı v ,...,. .. cınelld .. 
ttUt:rJ t .krarlaclı. Bu, verilen emıriıı bL 
linerclr. l.aLbil< •Wril<Lltni ,.,...,,_ ba· 

ftkd ~ amıral Marlı.bam -

•n O•du. Fabt h~ - rıbrmıMlı. 
va.ır ... : ..aur'.'Dln \'el'dlil emri 7-
maı., derhal bartılı.ele ~iL 

Marlr.ham böJle 7&plı. lbrekd ı... 
l&d.ı. Butwıdukları nokLada. U.ı milva
al b&Wıı .lçerı dunu.•ntnde b .. Iemiltt 
ltu.lu.naıı V..kLUryOI ~ Ktmperd.r.Wn l>Q.. 

tim hıl.la.rile b~rhirJer&M .v•u.a.ılia.r, 

arad.a.kı mrsal'• tİmftk ıwrli• erld>.. Ve.. 
!llullıof bir CUnı.1"1, lıayk- -· 
•i\1t:ri ~ında •ula.k.lan. lalll' eden bi.r 
EUJ"UJ.lu, üı:J Amin.J cee.!•irin birbll'le
rile çaı.+WUannı, blrbaioriııe bıa.ıırd.lk 

ıer:Dl elnla ulalmlfll. 
nerı.a; ıopart&wuı 11ıı rı.ı. .ıa -. 

aevra.7a &alil ed.erdt 11..a&a DOk.&aama 

koştu.. K"mperdawn. urhhsı Am.ı.raJ 

Trayonu.n toBU.na t&fıyan Villt.orya urb 
lıs\a.a o kadar eiddeUe tıM'1lllDJ.t ye ia
lr.<le bq -ushıtuudan ö;rie blr 7ar& 
almışlı ltl, aeml.ıılıı ır..rıanı..a..na im· 
kan J'Okkl.... 

f 

Tavuk suyu ile mamul bir tek 

ÇAPA AR A 

• 

Dalga Uzunlu~ 
1648 m. 18:? Kc/s. ızo 

P. :u.7 m. U65 K,·/s. 1 
Q. 19.7Sm. 15195 K ·/!_d 

ECJ<EBİ DiLLERDE 
LER NE.5RİYAT PROG 

Birinci serviı 
huca Saat 12.0U 
AraM& • 12.15 • 
E11eneto • 13.45 • 
Lırri!iue • 11.15 • 
Fraıaaıua • 14.00 • 

Saat 18.00 Program w 
188t ayarı. 

18.03 M.iizlk: Radyo cu 
trası (İbrahim Özgür ic' laJ't., 

18.50 MiWlt: Müşter~k 
f&l'kılar. 

19.30 lılemleket aaat ayart, 
jans haberleri. 

19.46 Müzik: :Büyük tuıl 
20.15 Müzik; Çigan hav 
20.30 Müzik: Virtüoz'lar 
20.4!1 Müzik: Şarkı, 

Taksimler. 
21.15 Komqma. 
21.30 Mü:ılk: Kl!rlnet n 

aeansı .. J. Brahns: Sonat Ç 
!ar: Muzaffer Uz ve Şlözin 

21.50 Müz'.k: Opera arya! 
22.30 Memleket saat ayan, 

haberleri ve ajans spor se 
22.50 Müz k: Cazband (Pl) 
23.25/23/30 Yannkl progr 

kapanış. 
V .k\ory&ıun J'•nlmuna koşan umL 

Jer, Amira.1 ,.em&aJırdn den.ise dı.l'J &1-
oaı.., ıı..rıııında mureııelW>. ır.u.rıanıu. 

J'& batla.cidar .• 

Sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 
Kalorinizi temin edebıl:rsiniz. l. ASKER .IK İŞLERi 

Her büt,1ük Bakl·alnıe mağazasında bulunur. 1 
Kaz.al"• miıkaıklp amiral Mark.ham 

ltemeıı ktlldi motörıı.uü bwltnııif, V!iı.· • ---- lhti1at 1okla 
lol'J'l.3'& ko;µnwıtu. 

Gemi baL&.)'ordıı... Knın•Nla koprtaafi .. 
ne tırmanan ftıh-rkham Tn.yonu orada 
l'Oz.ieri ufka çak.ıh bT m"ta.net Ye in.de 
)&eykeU h.a.Jlnde buJdu. Rıca elu: 

- G"ml b:ıt.a.ca.k, Ktmperdawn'a nak 
ıetmt.nld 4.i.leri.m aminJim. 

Trayon bunu rt'ddelU .• Vlk&orya b&t· 
maJc iızrreydl. Ricatarmm tayda vt"r .. 
medltlnl ıören Marlr.hamla arkadat •· 

Yeni Açılu 

Süslen Modelevi 
Avrupadaıı ıelen •n trUze1 dikilmiş MANTO, ELBİSE 

Modelleri satılmaktadır 

Beyoğlu lstiklil cadde~i 46 N. Çığ Ap. 3 N. 

n amirali sorl& eıkurua.I. ist..cı.ıer .. Tn- ·---------------------------------
JOD derhal Labancasına &arlldı. Ark.&
cb.f.larıu ~ vittrek em.r verdi: 

- Ueplalı &'tmlJI lerlıed.lna. Amiral 
lllfUılt emlr Te.rlyorum. 

Ata.r.k.ham ve: ma.iyeU Trayonu selim.. 
b7an.k molOrlerlne dondü.ler. \l .tter· 

7&cbn acılı,ken ,..,'nln b3'tıiı, im ral 
Tra)'Ouuu da baıa wa kur ~n f'tt i -.. 
l'1ı• iç!nde denize ırömU dülü cörü'dü. 
Filo amJrall~rinlD ba batrtını cöz 7a,._., 
ril" ısl.a.t.alan bir t.iaim ie'.ıııcle 1e7reU.. 

Dona.ııma Londra1a. diindi.if\i ıama.n 

Kr:ı.1 "('t' V'.ktorya bb:ut Tra7onu ka.rşı

lama.k ısı.mış, ona •ö"'~ aor • 

-· lteyft7eU ...ıatmıııı&r, .. entıln 
vermlt: 

- ıı; .. ır.ı bütiln filo lı&fardı da Tra.. 
:rem ııai do..,.ydl.. inı ·I;• ba& M!-İ b67· 
le birkaç donanıaa11 h"mea •entse ln

d'.ttbUlr. Fakat l>lr Tra.701Hl - .-. 
lar ytt"tttırirf... 

Gtttk fil hldlude amlr.ı.llertn tire.. 
lr.•11 ıereı..e ltr&liçe \'i IOrJ&nın ,,,... 

bur ,,., l&rlbl tı<'Vabl İnıril._ &UT1lnla 
kuvvetlııl " bllbua vas:fNe yapalaa 

hatayı kend h:aya.h i~ ödtmıırk &bleml· ı 
ain de fnc-tıb: a.n'ant1c-rl U'Mlnda bu· 
hmdutunu röstf"f"1.vor • 

hte bn azim ve en~rj'• aa.yeslnclf'dlr kt 
~lt.f"..re~ bucün hlr A''""fla h118Unte

lıışaat ilanı 
Eirleıik pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları 

mü"ısesesinden 
1 - Pamuklu müessesesine batlı Nazilli fabrikası pamuk anbarlan 1lıfut>. 

Yahit !!yat ea..'\Sıle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
İşbu Jns. aın muhammen keşif bedeli ~7.219,72 iı:radan ıbarettlr. 
2 - Eks.i.Ibnc evrakı üç Um mukabilinde Ank.arada SUmubank mamullt 

müdürlilgunden i.tanbulda, Silmerbank lstruıbul fUbo ,ndtn aluıabillr. 
3 - Eksıltnıe 30 Kt.nunusani l94.1 tarihiDC n1usadıf per~be lfinil .at 11 

da Ankarnda SiJm"1'bank umumi mlıdürluğünde 7opw.ca.Jı.\ır. 
4 - Muvakkat teminat mıktarı 4111 liradır. 

6 - İ>lekliler tıekll! evrakı meyanına f'mdlye kadar 1•ımu1 oldulılan bu 
kabJl işlere, bunların bedellenne. ürrnarun teknik te.Jkilit.uun lumlttden tıetek· 

kül ettiılne ve hangi bankalarla muamelede bulwıduklanııa dair -·Jıel•n ııo. 
J"acaklarclır. 

6 - Tekli! mektuplarını havı zarflar kapalı olaralı: ihale rünU .. t 15 • lıa

dar makbttz muklibıllnde Ankarad~ S\J :nerJtbanlt muhaberat mildürlü,IO binL 
aında pamuklu mfiessesesine ı.sllm edilecektir. 

7 - Posla ile göııd~rllecek teklifler, nihayet !hale uatlııden bir uat ev..eU
~ kadar ıelmi; ve zarfın kanuni ~de kapatılmış olmaa lhuncbr. Ponada 
vaki olabil<'cek ıecikmeler nazan itibaı-e alınmı,.acakt.ır. 

8 - Banka ihaleyi icrada oerbestUr. (248 • 348) 

İstanbul Yükçüler Cemiyetinden: 
21/1/941 Salı ııünfi 1aat 14 de İda"' Heyetinin nısfı 1mlden oeçilecetlndeı. 

kayıtlı olan i\7.anın aynı günde Sir~ecjde Miı.'ln oğlu honınd.aki YOkçülr Ce.mıyetil 
rnerkez'nde reylerlnj Jcullanmak üzere haz.ır bulunmaları ilaıt olunur. 

tine k&l'1l hakkın zaferini temin utnın.. t:!l:l3:3rm J.C
da v. blrl<aç oephtd çt'Ş'(l! dwman. ~·tl1!J ~ 
ı~rla dönqürlr.eıı :rarınlı.i satenı.n -m, -------------- ----------------: 
bulunuyor •. 

RAHMİ Y A(;JZ 

Fakirleri koruma ~emiyetmden: 

12/1/941 tarüıindt•ki toplantıda 

ekseriyet nL,abı temm edilme~ 

İstaı: bul Her herler Cemiyetinden: 
CeıniyeUmlzln Heyet, Umuml1esini:n 24/1/941 ruma &llnü 11aal 13 den H • 

kadar Türbede Esnaf C<>mly Uerl btnasuıda toplaııacatı ılln olunur. 
Ruzname: 
ı - 1940 sen 1 hes!!planııın letkllcl 
2 - MuddeU bilen lzaıun yerine diğerlerinin oeçllmesl. 

Bu yıl ihtiyat yoklamasına 

ıanmıştır. Bu )Ok..ımaya 31' 
<lahil d";,"mlu ıhtı,at ve ru 
erat Enıınonu, Fatıh, Eyup 

ların<fa oturan vaban ·ılara 
Bu yoklamaya gelrnlyenler 

ni şckılde cezalandınlacaıd 
olunur. 

1 - Her ayın çift günlerııı 
tiyat yokl81T'ası yapılacaktır 

martes! iiJlleri hw J ve h 
sabah saat 9 dan 12 ye kada 

lef nüfus cüzdanı ve As. v 

mek üzere Eminönü kaza ı 

yabancılar kanunusani ve f 
Fatih kazasında oturanlar 

nisan ve Eyüp kazasında 
yabancılar da mayıs ve ha · 

lannda yoklamalarını yap 
lardır. 

4 - Bu yoklamaya gel 
ıışa~dalti vesaiki beraberce 
recektlr. 

A - Bulunduklan mah 
Us komiserliğince fotograflı 
dikli ikamet vcsıkıtSı. 

B - San'at sahibi olanlar 

cemiyeti ve ticaret odasınd 
atını gösterir tasdikli vesik 

C - Askerl'k yantı~na d 
his vesikası ve ycnı harfler 

zıh nufus 
zarfı. 

D - Şoför ve arabacılar 
dalcıların san'atlarını göst 

lis müdirlyeti 6 şubeden 
lan vesikalar. 

olmak dola) ısıle ana nizam na • !----------------------------------- ----------------~ 
memn mucibince cemiyetimizin Mafs~l Agw rıları llJJ!.VREDILECEK 1HT1RA BERATI Beykoz Sulh Hu 

:ıı. cDeniz Donları• hakkındaki icat 
senelik iıdl heyeti uınumiyesi 26 Mahkemesinden: 

çoıı: HÜTRİIJ ANLAR GEcDtTfıl için İktısat VekAletinden alınmış 
sonkiınun 1941 tarihine müsadif olan 10 10nkAnun 1939 tarih ve Anadolubiaarında 
pazar günü saat 10.30 da Beyoğlun· 2736 numaralı ihtira beratınm ih· Nit~mtafı c:addesinde 11 
da Yemenici sokagında 23 numa. tiva ettiği hukuk bu kerre baş • da oturur Eminönü M• 
rada toplanacağından cemiyet kasına devir edilmek nyahut lca· dürlüğünden 1443 No. ' 
azasının aşağıdaki -mcvaddı mü- cu Tilrkiyede mevkii fiile koym'lk &f almakta olan Ruki 
zakere etmek üzere toplantıya &el· için sa:ahiyet dahi verilebileceği İstanbul maliye muh 
meleri rica olunur. teklif edilmekte olmakla bu hu • durlüğil tarafından 

Müzakere edilecek mevad: susa fazla malılmat edinme!t is • açılan 99 lira alacak 
tiyenler;n Galatada Aslan Han 1 - Geçen umumi toplantı zap- sının 26/4/940 tarihh 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müra-tının kıraat ve tasdikl 99 liranın % 5 ücreti vekal 

2 - Geçen devreye alt idare ra- f'alı:at bir ıeır. 1ıaşe GRİPİN almakla, caat eylemeleri ilin olunur, rabcr tahsiline kabili temY 
poru ile mürakip raporunun mil- blllfuı ılddeüne nı.tmen romaliı:ma at· üzere 26/4/940 tarihinde 
zakere ve tasvibi. rıaını çabucalı ılDdlrmek l<ablldlr, ' - ANAP 1 Y OJEN - rilmiş olduğu ilanen teblll 

3 - Geçen devredeki vezaifin· CUnkü buawıl bir ııertıpıe 7opılan 1 Dr. Ihsan Sami nur. 940/4<1 

den dolayı idare heyeU zimmeti- GRlPİN Jıaşeıttı en muannll aarıian 
1 

latnplolı:oiı, lllatilolıolı, PDilmo< 11--------------
nin ibrası. kısa zamanda ıecirlr. 1ıok, ı.oıı, plfoab'aıı!ltlerln 1aptıtı ''!!!il•• Göz Hekimi 

G R • p • N çıban, ;para, akıntı ve cilt bastalılı:· 1 D M f R • A 4 - Yeni seneye ait bütçenin 1 1 ıanna ır.arsı ca1ı tesıru - aııd·.r. r. ura amı 
muzakere ve tasvibi . ·--------------- Beyo!lu • Parmakkapı, t 

1 sokak No. 2 Tel. li - Yeni heyeti itlare ve iki mü· LQzuınunda günde 3 adet alm>r. Talı:-ISahlp ve Başmuhorrirl: F."'111 f=ı Beıılce Muayene ve h~r tur" 
rakıbın intihabı. !!O.Tinden sakınınız ve her ,..rcı. pu!ILI Ne:rl:rnı Dlrektııril: CeTdd Kar&lıücta i amellv•tı tıkarava ,.,.~ 

6 - Mulıteli! lnıtulan urarla llleJ'Jniı. """OJr 'DCLG&Ah Vetııe•• 1 

-


