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Sahıp ve BaşmuharrirL E'fEM iZZET BEN0 İN SON TELORAFLARI VE HABERL 
-

Metaksas. '!iyanad_an tayya- 1 MT L L I ş E F
re ile getırılen muteh85515 Dün akşam memle· 

gelmeden 1 saat evvel öldü :.ı:·:!~.,:!! 
· çıktılar 

Reisicumhur İsmet İnönü dün 
akşam saat 23 de hususi trenlerile 
Ankaradan hareket ederek nıcm. 
leket dahilinde bir tetkik seyaha
tine çıkmışllll' ve hararetle uğur • 
!anmışlardır. 

Milli Şefin Enurumu da şeref
lendirecekleri tahmin olunmak • 
tadil'. 

Bilyllk Elen tefi 
müteveffa Jan Metaksasm Ankarayı ziyan~ ~asında Hariciye Vekilimi:ı. Şükrü 

Saracoj'1ıı ile birlikte alınmıı resimlerınden 

Arnavutlukta 
İtalyan mukabil 
taarruzları de
v a m ediyor 

Deniz cephesinde 
çok şlddeOI muha· 
rebeıer oluyor 
Atina 30 (A.A.) - Resmi Yu· 

Metaksa- i Acı haber bütün dost 
sın ölOmO \memleketlerde derin 
karşısın~a_ bir elemle karşılandı 

nan tebliği: Mahdut mevzii faa
liyet. 

DÜN YUNANİSTANA HA VA 
HÜCUMU OLMADI 

Metakaas yunan ııı.illeti 
için milli vahdetin, milli 
haysiyet ve ~~d&f~m 
bir sembolü ıdı i 0 mılle
tine ve tar ibine kart• biz· 
metini ıeref ve me~~t
le ifa etıııit olarak duo, 
yaya gözlerini kapadı. 
yunan milleti, Kral 
ordu onun timsall~ğini 
ifa ettiği ana prenaıpler 
.. · de muvaffakıyet· 
uzerın 

le hauaaiyet ve teyak • 
k~zla yürüyecek ve gene 
onun ııöz kapakları al· 
bnda nurlu bir ıtık ha· 
linde yqıyan zafer lem'· 

yükaelteasv1 ııünete 
cekıerdir. 

t'azan: ETEM iZZET BENiCE 

General Me!aksas öldü .. Ya~~· 
büyük Yunan vatanperverı ve Jıu. 
yük Tü.rk do..tu Metaksas!: . 

Yunanistan ve Türkiye ıçın du-

d dur Ancak tek yulao acı bu utsuz • .' . 
t 11' 1\1 t ksasın Yunan mılletı 
eseı ea h' b' . . olarak ıç ır 
•çın aydınlatmamış .. 
h d f b "-·dan ölınU~ bulun • e e ıra...-... . . L.: 

nı dı Bu m anevi tesellıdll' "' 
ası r. 

maddi kederi hafifletiyor. . 
' Us. Kefalonyanın isyankir ve m 

tesna tabiatine uygun ve: •Her 
Yunanlı yaşadıkça onunla beraber 
bir siyasi fırka yaşıyacaktır.> ka. 
naatine aykırı olarak doğan ve 
büyüyen General Metaksas en 
başta ve kendi biinyesine uygun 
olarak Yunan milli yekpareliğini 
kurmuş ve Ynnan şceaatini Arna
vutluk MakedonyastnJn Balkanla. 
tında yeni yeni zafer destanlarına 
kaynaklık eder bir baldo şahlan. 
dınnış olarak gözlerini bayata 

k Ü fUlnmuı bulunuyor. Memle e 
lDarşi ve siy..S fırbların l>iribi. 
rini didiklemesi idııde eline alan 
Mctaksastır ki ilkönce Majeste 

Kralının yanıbaşında: 
- Bize herşeyin üstünde Yu " 

nan milletinin yekpartliği, Yunan 
nıillİ miidafaosı gerektir .. 

Demesini bildi ve bu gaye ile 
idareyi eline aldı, Kondilis iSl'a " 
nını bastll'dı, Giritteki sergerde. 
teri dağıttı ve bilhassa son bes yıl 
içinde Yunanislana. .beş asırlı~ 
kudret kazandırdı. l\Iıllı Yunan gu
tüne, Türk dostluğuna ve Tiirk 
ittibkının hayır, kudret ve uğnı. 
na Balkan birliğine, Bolkanlnrda 
ha~s!yetll ve ~erefli bir su~h mu. 
hafazası idealine en çok .n~nan 
Yunanlıların en başı O idi. 

ıDevaıııı 5 iıı<I ı;ayfada) 

Vefatını dün büylik bir teessür. 
le haber verdiğimiz, dost ve müt. 
tetik Ynnan milletinin büytik reisi 
Jan Metaksasın ölümü, yalnız Yu
nanistandı değil, biltiln Yunanis. 
tana dost memleketlerde derin bir 
teessürli mucip olmuştur. 

Ankara radyosu, diln bu elemli 
haberi verdikten sonra, neariyatıııı 
lı~mlştlr. 

General Metaksas i~in Atinada 
bilyük bir milli eenau merasimi 
hazırlanmaktadır_ Bu müessif ö.. 
lllm hadisesi etrafında aldığımız 

son haberler aşağıdadır: 

l\fETAKSAS MÜTEHASSIS DOK. 
TOR YETİŞEMEDEN ÖLDÜ' 

Atina 30 (A.A.)- Sal günü bir 
Yunan tayyaresinin Metaksnsı mu
ayene için nıütehassıs Ekenneri 
getirmek üzere Viyanaya gittiği 
öğrenilmiştir. Mütehassıs çlll'şam. 

ba sabahı saat 8 de Alinuya gele • 
eekti. Saat 6,20 de General Metalt. 

(D ... unı 5 inci •rlaila) 

ı vatan Müda
faasına devam 

Gıda maddeleri için 
• 

yenı 

ıar 

ve mOhim esas
es bit edildi 

Şurayı Devlete verilecek yeni 
nizamnamede ne hükümler var 
Gıda maddelerine ait mühim bir j' 

nizamname hazırlandıgıııı yazmış
tık Bu nizamname Devlet Şura
sın~ verilmiştU'. Ve bır ~-ok yeni 

esasları ihtiva etmektedir. Ezcüm
le her maddeye nıahlı'.ıliyet dere. 
cesını gi»teıen etiketler konula • 
c;ık ve ıçınde yüzde 16 dan az yağ, 
nişasta bulunan iç yağı katılan 

• AS 
...... B otlztI.E 11 yoğurtlar hılelı addedılecelrt:ır, Her 
..,,. peynirde bulunacak yağ miktarı 

i
l BELER da muayyen olacaktır. 
1 C E p Pastırma ve sucuklar ancak sıhhat 

f ı k k 1 ve baytar daırelerının Jıontroliı al
Beş tara ı ıs aç tında hususi yerlerde yapılabtle • 

· Ct'J-.ıı· Dığer gıda maddeten ima-
Şimali ve Doğu. A}'rikan~ ce- 15thanel<'rı de ancak müsaade ile 

-yan eden mulıarcbeler, .yenı saf-
,. d açı labilecek hususi yerlerde bu • 
halara girmek üzere bır ısN aı 

fı lunaeakı ır. 

al 
bulunmaktadır. Bi:r tara an 

Atina 30 (A.A.) - Umumi em -
niyet nezaretinin (ebliğine göre, 

(llnamı 5 inci ""1faila) 

Napoli üzerine 
...... ,.,.etli ir hava 
akını yapıldı 

sıcllyadakl Alm.an 
tayyare meydanı 

d.a bombalandı 
Kahire 30 (A.A.)- Orta ıark 

hava kuvvetleri umumi karıırga. 
hının tebliği: 

27-28 kaounnsanl gecesi İngiliz 
bombardunan tayareleri Napoli. 
deki Kapodişino tayyare meyde. 
uma şiddetli bir akın yapmı~lar • 
dır. Büyük bir binaya bombalar 
düşmüş, yangın çıkarmıştır. Di
ğer binalarda da yangınlar çık • 
mışbr. Bir demiryolu iltisak nolt. 

cııenmı 5 inci u.rlada) 

Yunanlılar 16 
bin esir aldı 
Londra 30 (A.A.) - İtimada şa

yan bir kaynaktan öğrenildiğine 

göre, İtalyan - Yunan harbin.in bi
dayetindenberl Yunanlılar 16,000 
esir almışlardır. 

ASKERİ 
TETKİKLER 
Muhtemel bir 
ııtDAya karşı 
Balkanlar na
sıl mttdalaa 
edUmeUdlr ? • 

Askeri müte-

m~ edil k N ızamnaınede yağlar ve marga-
· - - •de Deme mıJ1a.•ara ır en, ştrr"" rın içın de hususi ~vsaf bulunmak-

dl·g-er taraftan hıir F. raıısız kuv • 1 

h a s s ı s ı mı zın 
bu şayanı dik
kat ya z ı s 1 nı 

bugün 4 üncü 
sayfaınızda o
kuyunuz 

tadır. Madeni halıtadan yapı mış 
vet!eri de cenubi Lıbya toprak • oyun.·aklarda da yuzde 10 da.• faz-
ların4 girmiş ve ilk çarpış-mada la kur ın bulun.mıyacak miıteba-
1ıa!ya~tan ric'ate mecbıır ernıı~ler 

" k kısı saf kalay olacak'lır. 
1 f t 1.dirm;.Zerdir. Deme 

ve te e ıı ve '. 1 la k \ Bunlara muhalıf hareket edf'n • 
ki şimdi burada da Jtal yanb "

1
a ·ar- Jer derhal muddruumunııliklcrc ve-

. b- "he a<'l m~ "ıın - 1 
§t yenı ır ce 5 lııcl -ı..ıaı rık.:eklerdır. 

ıı>evaıw 
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KŞ M GAZETESi ~ Gaz.tkJ~ ıun.dır-rilen e\lril.k. ıert iade edi1nıes 
~~~~~---~~~~ ........ ---~-/ 

Büyük alarm denemesi 
bu sabah 1 O da yapıldı 
Birçok yerlere mefruz bomba
lar düştü, yangınlar çıktı 

..ı~~~~~~~~~~ 

Gece yapılacak olan tecrübe de, bu sabahki 
gibi tayyarelerle kontrol edilecek 

Şehrimizde iki ı:ıindenlıeri 

yaıulnıası b ·,klenileıı bil • 
yiik hava dencmeı;i bu sa -
bab saat oııdı Y'.\pıl • 

100 kuruş yazılı 
liralar yarından 

• sonra geçmıyor 
Üzerlerinde 100 kuruş ibaresi 

bulunan gümüş liralıklar yarın ak
şamdan itibaren geçmiyecektIT. 
Fakat Merkez bankası bunları da
ha bir yıl deği§tirmeğe devam e
deceklir. 

mı~tır Fabrika ve alarm 
diidükleri birdenbire çnlmıya 
başld~ ınca, sokaklarda bıılu -
nan halk en yakın sığınaklara 

. 
girerken ekser dükkancılar da 
.kepenklerini kapamışlardır. 

Tehlike i~areti üzerine ekipler 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Belediye Memurları Terfih Ediliyor 

unlara da yılda bir 
ay izin verilecek .. 

Dahiliye Vekaleti maaş, tekaüt 
ve yardım esaslarını teabit t!den 

yeni bir layiha lıazırlaclı Diğer taraftan kenarl~ırı dan • 
teleli olrnıyan l 1ruruşlııklar da 
yakında mevkii tedavülden kal • 
dırılacaklardır. 

Hayvan borsası 
İ. 'eti r isi 
Adliyeye verildi 

Belediye memurlarının istikbal
lerini emniyet altına almak için 

.Dahiliye Vekaletince hazırlanan 

mühim ve yeni bir kanun layihası 

bugünlerde Büyük Millet Meclisine 

nıe hbmeti gören beledi; e me • 
murlarının, diğer devlet memur
Jarından a)'l'ı tutulması hakkam
yet prensiplerine mugayir gıırdıi
ğünden bu memurların da icabeden 
haklara sahip olmaları lüzumlıu 

Bir kereste tlccarı 
da lhtikAr ıaçayla 

tevkil edildi 
Şehrimız Jıereı;te tüccarlarından 

Milıal 4 üncü sorgu hakimiğli tara
fından tevkif olunmu§°lur. 

Buna •ebep Sümerbank deri ve 
kundura sanayii müessesesine 55 
metre mikabı kereste vermeği ta
ahhüt ettiği halde sonra yüksek 
fiat istemesidir. Yap.ılan aramada 
dii:kkônında mıihım miktarda gizli 
kereste bulunmuştur, 

Diğ1>r taranan Şişlide Halaskar 
Gazi caddesinde Rıdvan, ayni cad· 
dede Fleman, Maçkada Arii Soy
dan, Erikli, Abdullah Soydan isim
lerinde 5 kasap ihtikiır ıruçile dün 
müddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

verilel'eootir. 

Projeye göre, barem kanunu göz 
önünde tutulmakta ve belediye me

murlannın ailelerine, kendilerine 
yapılaeak olan yardımlıırm eııası. 

tesbit edilmektedir. 

&lıabı mucibe Jtıyihaıımda, Am-

bulunmakta<hr. 
Projenin bir ımaddesine gore, 

belediye memurları da, diğ< r me
murlar gibi, senede bir ay izin a
lııcaklar, hastalandıkları takdıcde, 

hastane masrQflan beledi ,e rei•lilı. 
)eri tarafından ödenec~ktlr. 

Yunus Nadi alevhine 
açılan yüz bin lira
lık alacak davası 
Muğla nıeb'usu ve •Cumhur! • 

yet. gazetesi sahip ve bil§lDuhllJ'o 
riri Yunus Nadi aleyhine ikinci t.i.. 
caret mahkemesinde açılan 100 bin 
liralık ·bir alacak davasına dün 
devam edilmiştir. 

Dava, Etibank mahrukat §eli 

Somer tarafından açılm!§ bulun. 
maktadır. Davanın mevzuu da, So.. 
madak.i linyit madeni işletmesin· 
den hasıl olan kardan çıkrı · ·tır. 

Mahkemede uadan Ahmet Rem. 
ziyl davanın tetkiki için naip seç

(Dnamı 5 inci •rlada.) 

Bunlardan biri ayni zamanda şeb- j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-....;;;;;;.;;;;;;
rimiz hayvan borsasında idare he
yelıi reisidir. 

Çalışan kadın
lardan yol ver· 

alınacak • • 
gısı 

Nafıa Vekaletinde toplanan bir 
komisyon çalışa nkodınlardan da 
yol parası alınmasını kabul etmlt
tir. Bu lıarar alü:adar Vekflletlma 
tet.k.ilt ve •tasvibinden geçtikten 
sonra bir kanun l.D.yihası haz.ırla
na<:akt>r. 

Demenin cenu .. 
bunda İtalyan 
mukavemeti 

Kahire 30 (A.A.) - DE'rneye 
karşı harekatta bulunan İngiliz 
kuvvetleri, Demenin cenubunda 
Mchhil'de mu!rnvemete maruz kal
m"la dır. Buradaki İ t alyan kııv • 
vetl r nin yetmi*, seksen lankı 
var<lu 

ÇERÇEVE 

(Metakıaı) 
NECİP F AZiL KISAKÜREK 

Kııhraman Yunan milletinin, 
kabramanlıgın hususile radyom 
madeninden daha nadlr ve pa. 
ballı bir .kıymet aldığı bu de • 
wirlie kahramu Yunaııı milla. 
tini• kabramaa rem (Hela> 
.. s) öldü. (Baıaltın balı11J1e) 

tarzında basit bir hastalık, fa. 
kal neticesi maUim ... 

Allabın kaderi o hikmet ıler. 
•ldlr ki, ifte böylece iuaıııı, bil.. 
tüıı maddesi ve rnhlle kapı§hp 
bir dava njrunda değil, berhan
ırl blr ayalı: burkulmasile öl. 
dUrüverlr. 

(Metaksas) m ölümü, yabancı 
tıhıklardan bir akis olarak ber 
Türkün kalbinde ihtiramlı bir 
ayağa kalkma tcıJri nyandıra. 

cnk biricik hidise .. , 

Şerefsizlik teklifi karpsmda 
mlllcllne hemen §ahlanma em. 
rini veren bu 111es'ut ölü,..;~t\ • 
kıhet!, Yunanlıların .: . giinle. 

rinı ı:ördükten sııura l'fer kötü 

ırüıılerini görmek imkanı olsa1. 
clı, belt:i kendi hesabına en ha. 
yırlı şey olurdu. Fakat mes'ut 
ölünün ikıbeli, Yunaolılanıı 

eSJI bundan sonraki saadetini 
dünya gözile görmekten ınob
rnm kaldığı için çok arıklı ... 

(Metaksas) ın ölümil~ :rıınon 
bybı ınanada büyük oha da, 
matldede ve hfıtliselerin scy rin. 
ile laiçtir. Zira (l\fdaksas), bir 

pref ve kahramanlık ~·engma 
cibi alevlendirdiği milletine nis. 
betle bir kibrit çopüydü. Beşeri. 
fani kadrosunu delen böyle blı 

kibrit çöpü olabilmekten bü . 
yük ne kazanç olabilir insana?, 
Şanlı alevler ruhların çatısını 

sardıktan sonra kibritin kaybı, 
yangın tesirinden zerre eksilt
mek haysiyetine malik değildir. 

Kader, acı bir darbesile (Me. 
taksas) ı Yunan milietinin ba. 
tından elnıakla bu asil millete, 
muay)•en •· !ani bir şahıs ha. 

)inde, huna en asil ve lüznınl11 
bir reisten müstağni olarak d&o 
r r ele mııvalfoki)·rt )· ıılmıda 

'uriidUğiinii bdli etmek i>le • 
mis tir. 



2 - S O N T I! L G R A F - 30 2inci klnan 1941 -

WKSE 

TAHAMMÜL 1 

Hakkı Süha Gezgin bir fık
•asında, lüka mağaza, lüks et· 
yaya atıp tuttuktan sonra, ya· 
zısını şöyle bitiriyor: 

«Lliks» e ylnız fener direk· 
!erinde tahammül edebiliriz. 
itte o kadar. 

Üstat, yine bir haylı müte
bammil imiJ! Çünkü, bu elek
trik devrinde, biz, OD& da ta
hammül edemiyoruz. 
APARTMANLI 

DiLENCi 

Yine, çok zengin, apart
man sahibi bir dılenci yaka
\anmıf.. Koynundan, apart
aıanın aenedi çı.k:mca, aormUf
lar: 

- Yahu, 5 katlı apartma
nın var, ne diye dileniyorsun! 

CeYap ıu: 
- Ne yapayım, kiraalar, 

muntazam aylık vermiyor. 

Her kazada halk ve 
esnaf işlerile ayrı 
doktorlar uğraşacak 

Belediye sıhhat işJ.eri müdürlllğü 
kadrosunun tevsi olunması için bir 
proje hazırlarunıştır. 

Bul!A göre bir belediye sıhhat 

işleri müdür muavinliği ihdas o
lunacak kazalarda belediye doktor
larının sayısı da arttırılacaktır. 

Her kazada belediye do.ttorlan; 
bir kısmı yalnız hastalarla ve ce
naze işlerile meşgul olmak ve diğer 
kısmı da C'Snaf ve semt teftişlerile 
uğraşmak üzere iki müstakıl grupa 
ayrılacaklardır. 

Bu doktorların sayısı kazalarda
ki esnafın çokluğuna ve halkın ke
safetine göre hesaplanacaktır. 

Pasif Korunma Kunlanna 
Gelecek Fakirlere Yol Parası 

Verilecek 

Dahiliye Vekileti, viliyetle.e 
çok mühim bir tamım yaptL Tam.i.. 
min esas fikri: Devlet t~Iiıtııı. 
da çal.§an elemanlardan, daha (az.. 
Ja .randın1an isteniyor. 

lJnlet dairelerinde çalışan un
suı lar arasında, aldığı haktan çok 
vHzile görenler Ye ha1!8, nnıame.. 
!at i!,inıle lıoğulın~ kabw, olan.. 
!ar urdır. Evrak dosJalarını ev. 
leriııe götürüp, istirahat zam•n · 
lar.nı da ite hasretmek zarıu•tiıı.. 
de k.alaıı elemanlar u mıcl.r?. 

F .ıltat, beri tarafta da, vetııni 

hakikaten :ıayıf olan unsurlar y it 
değildir. 

Bu gibiler, ya, işleriııin ehli de. 
ğildir; yahut, teabeldirler. Bu gi.. 
biler, devlet mevzuatını, kanun
ları bir siper, bir kalkan elarak 
kullanırlar. Muhtelif kanunlar, 
kendilerinin hayat ve istikballeri. 
ni, terfilerini temin etmiştir. Ar. 
tık, daha fada çalışmıya ne lilzum 

var?. Bu gibiler için, maksat, gün. 
!eri geçinnek, tekaütlük müdde -
tini doldurmak, ı;onra da ikramiye 

•• m 
cı 

ükler e i · 
rı dinledi 

Halı ihracatımız arttırılıp tran
sit işi kolaylaştırı acak 
Birkaç güı:ıdenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Gümrük ve İn
hL.arlar Vekili B. RaıI Karadeniz 
tetk.klerine da\'am etmektedir. 

Vekil dün satış gümrütünii td
ti§ etmiş ve burada şehrimizdeılri , 
halı transitile rn<!§g'..ı.l olan tacir
leri kabul edett:k kerıdilerile bir 
müddet görüşınüştiir. 

Harbi mü teakıp İranın tran!Pit 
surelile memle.keti.mizden yaptığı 
ihracat fazlalaşmış olduğundan ha
h tacirleri bu tr.msitten daha zi.. 

yade istifadu ~€-min elıınekliğimiz 
için de ban formüllerin kaldın! -

leketimi:z bu ilıracattan daha ziya 
de istifade görecektir. 

R:ılf Karadeniz balı tacirlerinin 
bu dıleltlerini dinliyerek kendile
rine münık:ün olan her kolay lığın 
yapılacağıııı n halı ticaıetimizin 

inkişafı için icabeden tedbirlerin 
alınacağını vadetmiştir. 

Vekil öğleden sonra İnh!sarlar 
ı>mıım müdiirlüği.ine gider& ak· 
.-ına kadar mevgul olmuştur. Rad 
Karadenizin pazartesi günü akşamı 
Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 

Almanyaya Sahlacak Halılar 

Bu dilencinin adresini öğ
rensek, bu hayır sahibi ada • 
mm aparbnanında bir daire 
de biz kiralasak! 

Eminönünde, pasü lı:Ol'Umna mü
kellefleri için yakında bir kurs 
daha açılacaktır. Vilayet seferber
lik müdürlüğü, bütün kaza kay • 
ıınakam lıldanndan kursa gelecek 
mükelleflerin isimlerini ve adet • 
lerini istemiştir. Civar kazalardıuı. 
gelecek munlleflerin fakir olan • 
!arına yol paralan temin edilecek
tir. Bunun için ~t ayrılmış • 
tır. 

.masun i.5temişlerdir. Bu formalite- Almanyaya şehrimizden mühim 
ler bertaraf edildiği takdirde bu - miktarda halı satılacaktır. Şimdiye 
rada uzun müddet bekliyen ve ba- ka<br 200 bin liralık bir pertl ba
zı ameliyeye tabi tutulan halılar zırlamnıştır Yakında sevkoluna-

alıp bjr kenara çekilmek, maaşa dah buk ihr edil ek 1 -'~·-. . . a ~a aç ec ve meın- """'""· 
istihkak k.eabetmektir. Ne etlıye, 
ne sütlüye karışmayınca, kimse on.1 

• 

Iarı işinden edemez; bir ameli • 1aazı f bl'lka sahiple·. j 
mandam, fakat, ne yapacaksınız? rbain garlb hareketi 1 
Kanunlar, bu adamı kolundan tu. 

Ye y kllrtm. 
DARULACEZE 

YE GAZETECiLER 
tup atınağa minidir. 

Belediye, ihtiyarlamıt gaze-1 
teciler için, Darülacezede bir 
paviyon açacakb. Bütün arka· ı 
dqlar hücuma kalktılar. Bir 
gazete, Danilacezeye ait faya- 1 
nı dikkat bir röportaj yapmıı 1 

Acaba, bugiin, Darülaceze
de kimler Yar?. 

K0Ç1)'K HABERLER 

TiCARET oe SANAYi ı 

Çalışma•a da, bir işe yaramasa 
•• o, nzife&inde kaı.caktır. Ea 
fazla, yerini deği~rirsiniz. Gitti
ii yerde, dalaa u vermlidir. 

Dahliye VeklQe.ti yaptığı mü • 
him tamimde, bilhassa şu cümle. 
yi kullanıyor : 

•Vazileyi iyi yapmıyan ve esa. 

Kimler yok ki?. Sabık Ro
manya Kralı Karola müzik 
dersi veren bir profesör, kıy
metli bir eski kaza kaymaka

ını, büyük bir geminin emek
tar SÜYarUİ., 

Bu hale nazaran, Darüli -
cezeye esasen mühim adamlar 
kabul ediliyonnll§!. Öyle ise, 
bizi ahnazlar, 

KlM iDARE 

EDECEK? 

Afrikadaki İtalyan BAf)m. 
mandanı Maretal Graziani de 
vazifesinden u.ledilmit .. 

İtalyan ordusu, neden bo
yuna mağlup oluyor, diye, ao
'1l)'orlar. Tabii mağlup olur .. 

Bakaanıza, orduda hiç gene

ral kalmadı ki •• Bir kısmı esir 
dii§üyor, bir kısmı da azledffi. 
yor. 

Bundan sonra, İtalyan or • 
dusunu kim idare edecek, Al
lah bilir •• 

AHMET RAUF 
~, 

.lluallim mutlırruıı ffktin~ 
tinde Yeremıyen mektepler 

Bazı ekalli)'et ()kullannın nnalllm. 

ına14lıırm.ı vaktinde vermedikleri ve ba

ulannın da otretmenleri maq almak 

üzere mektep idaresi mütevllilerin a

yaltlarma gönderdikleri anlaşılmıştır. 

bu hususla mektepleoe kat'l teblfğat ya
pılmııtır. 

* İnsllte-en ge~ 18 bin ... n<I* sen onu yapacak kıymet ve kabi-
tcneke levhanın tevzi.ine 00,lanılmıştır. liyeti olmıyan memurları devle.. 
EvvelA ıanıJ müesseselerin ihtıyacı tin uzun müddet taşıınıya hakkı 
gözönUne alınmaktadır. * Basra yoluyla ithalat ve ihracat 1 yoktur .• 
llınia daha ziyade ~ için itba!At Bu cümle, yukarıda tarif etti. 
ve ihracat tacirleri ticaret müdürlü- ğimiz tiplerin kulağına küpe oL 
lilnd., bir l<ıplantı :r~. malıdır. Fakat, işin en hazin tarafı * Diln mulıleüt memleketıeı:e tel>- nedir ,bilir misiniz?. 
rimizden 250 bin liralık ihracat yapıl-
mıştır. Bu meyanda F!nlancilyaya til- Esasen o vazifeyi yapacak kıy. 
illa, ıaveçe ttttilı: ~tir. met ve kabiliyette olmıyaıalar, o 

MAARiF, ONIYERSITE: vazifeye nasıl alınmışlardır?. Bu. 
____ .....:____ -- - ... ,._•..ıü haa i «Dayı. !ardır?. * Dün Eminönü Ha!kevinde ilk o- REŞAT FEYZi 1 
tul çocuklarına havacılık hakkında 

tmI!eTtllO wı:ilmlşt!r. 1 * Kız mektepleri arasındaki vo- ıOO klqlllk kamaralı 
leybol maçlarına dün de devam olun- ı 

muştur. Dünkü karşıl•tm•lorda kız y Dl aralla vapurıan 
mualliın mcktebiııin kıJ'm~Ui voleybol 
culilrı i:ıtanbY.l kız liselileri Ycnm.i.iler, 
Çan1bcc.ı kız lisesinin mahir oyunculan 
da Cfunhuriyet kız liı;elilere galip gel
rniilerdir. 

MÜTEFERRiK: 

* Cümhuriyet Halk Partisi tarafın
dan Halkevleri n:lmına her yıl §Chri
ınizık verilmekte olan bal011un 1Ubatta 
verih:nesi karariaştınlm.ıştır. Parti İstan 
bul idare heyeti reisi B. Reşat Mimar
oğlunun reisliğinde dün bu maksatla bir 
lo~·lantı Y"Pıimıı ve bir komite seçil
miştir. Bu balo mevsimin en güzel, ne
zih. ve eğlenceli balosu olacaktır. * ~yolları mnmn müdurü An· 
araya sibnlft!r. * Karomftnelde TııbAklıooe maıı.ı
ı.incle gtııran 50 y,..ında HaW!e iomin
deki. bir kadının evine Mehmet Nas ve 
Ali Çam isminde iki sarhoş te<:avüz et
mişler ve kadıncağıza taailata ,..,1ı..n
dlklorinden yakalanarııik ~e ve
riJmjşlerdiı:. * Sebze ve meyva halinin gelir kay
naklannı arttuıııak üzer& yumurta, pey. 
n1r ve yoğur\ oa1ıi)arı da ~ alına
caktır. Bu kabil a1ıflar jçiQ b.ilde ye
ni bir Pll"70fl 7'1P~· 

Deni:eyolları idaresi tarafından 

fabrika ve havuzlarda araba va -
puru haline sokulmakta olan yan-ı 
dan çarklı Halep ve Bağdat va -
pur 1armdan birisinin ~aatı ta -
mamlanınıştır: VapUT 12 mil sür'a
tindedir. Arkasınad 100 kişili:lt bir 
de ksmara yapılmıştır. Böylelikle 
otorn<:ıbil ve araba J6b! vesaitten 
başka 100 ~de nakled:ilebilecek
tir. Diğer vapur da ayni olacaktır. 

Nafıa Vekilinin SiliYri
deki tetkikleri 

Silivride tetkikler yapan Nafıa 
Vekili Ali Fuat Cebesoy Silıvri 
nin imarı için alfıkadarlara direk
tifler vermiştir. İlk olarak Silivri
nin imar planı hazırlanacaktır. 

Alakadarlar bu hususta çal.ışma
lara başlamışlardır. Diğer taraftan 
Nafıa Vekiileti Silivrinin bir de 
haritasını hazırlıyacaktLr. 

Son Telgrahn Edebi refrikası: 14 Cemal gayri ihtiyar sevindi. İlk 
önce büyük bir feliket haberi gel
diğiııı sanmışh: Bu haberse onu 
dertlerinin birinden kurtarıyor

du. Mektubu okumadan avucuna 
kapadı, Lemanın koluna girdi, o
tomobile bindiler. Otomobil şosede 
yol almağa b~ayınca Cemal ımek
tuhu okudu.. Lemanın kocası iki 
ay evvel Halepte bir otelde öl
müştü. 

BILLOR ·KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI 
Bu sırada şosede otobüsün kor

nesi duyuldu. Cemal: 
- Ben Zek!lerde boğuldum dedi, 

seninle tl'skiidara kadar gi..Wlim, 
sonra otomobil ile dönerezi, hem 
gezmiş oluruz, hem de postaneye 
uğrar mektup olup olmadı~a ba. 

karız. 

Kôyddd adrcslerirı gizli tutmak 
için. lüzum gordüklcrı.1e 'O' ..;dar ~ 
post restart adresi v~rmfşlerdi. 

Leman kocıısıınn tek lıfini der

h~ kabul etti, Otobü<ıe bindıler. 

Zekilerde o kadar sıkılmışlardı ki, 
yaramaz iki mektep kaçağı gibi 
""vın.h or lard• 

iZZET 
tl'sitiiı:W'c!a aoktıidarını farket-

tiler. İskeledeki küçük pasta.neler
den birine girdiler, karınlarını do
yurdular, çay içtiler. Oradan çık -

Cemal yan gözle.Lemana baktı. 
Kadının dudakları titriyordu, göz
leri yaşlıydı. 

tilctan sonra Leman bir iki dükki- - Ne<lcn ağlıyorsun? diye mı
na uğradı. Bu işe de bitince pos- nl.dandı; ancak renahğıru gördü
tan~ye gittiler. Leman girdi, Cemal ğün bu adam sen.in için çoktan öl
otamobil tutmak üzere parka gitti. mü.,® ... 

Otorrobil ile postaneye döndüğü - Evet, öyle ... Fakat öyle bir an 
zaman Leman elindeki iki mek- t vardır ki, insan bütün kinini unu
tuptan birıni açmış okuyordu. Yü tur ... Bır otel köŞ"Sinde, kınısesız, 
zü sapllanydı. 

Cemal m<'rak içinde rnT<l.u: 

- Ne var? .. Ne oldu7 
Leman mektubu uzattı: 
- Ölmiis!-

bakımsız, belk:i de kızını hatırlı

yarak can veren adrunın son dem
lerin"' acımamam kabil mi?. 

Cemal Lemanuı elıini tuttu, ok
şad,. 

Şehrimi:ııdeki bazı fabrika ve iş 
~i sahipleri, hava denemesi mü

nasebetile pasif korunma ekip -

!erinde vazife alım işçilerine mü -

saade vermemek veyahut da yev-

miyelerini kesmek istemişlerdir. 

Bu garip vaziyeti haber alan Vil:l-

yet fabrikalar nıüdürlültlerine mü

racaat ederek ekiplerde vazife a-

lan işçilerin deneme günü mezun 

sayılmasını ve yevmiy<!!erinin ve

rilmesini bildirmiştir. Aksine hare-

ket eden iş sahipleri derhal mah
kemeye verileceklerdir. 

ıeslzler 

Vali muavini B. Ahmet Kımk 
iki gün evvel Silivriye yaptığı se
yahatte mektepler ifile meşgul ol
muştur. Silivri köylerinde inşa e
dilmekte olan 10 ilk mektepten 
ikisi tamamlalllllJ4!ır. Diğerleri de 
yapıklıktan sonra bütün Silivri 
köyleri mektebe malik olacaktır. 

Vali Muavini dönerken Yeşilköy 
kimsesiz çocuklar yurdunda da 
tetkikler yapmıştır. Bu tetkiklerde 
yurdun genişletilmesine lüzum g~ 
rülrnüştiir. Anormal çocukların ıs
lahında çok faydalı olan bu yurda 
daha fazla talebe alınacak ve yeni 
atölyeler yapılacaktır. 

-------<"- . --c POLJS Ve ADLIYE-;-

arip bir çocu 
düşürme davası 

Dün 2 inci ağır eeza mahke.. 
mesi:nde çocuk düşürme davasına 
ibakılmıştır. 

Suçlu üç çocuk anası Rasime is. 
minde bir kad.nla Feriköyünde o
turan ebe Despiııadır. Rasimenin 

kocası seyyar satıcı Abdi de kan. 
,;ını çocuk düşürmiye teşvikten 

suçludur. İddia şudur: 

Rasime üç çocuğu olduğu için 
gebe kald,ğt son çocuğunu d~. 
mek istemiş, kocası da onu Eıbe 
Despinay a göndermiştir. Ebe ço

cuğu düşürıııüş. Fakat Rasime çok 
kan zayettiği iı;in Ha~eki hastane.. 
sine kalchrılmıştır. Hasta dört ay 
tedavi altında kaldıktan sonra rah. 
ımi ~amen alınmak suretile k:ı • 
sırlaş:ıruştır. 

Dün şahitler dinlenmiş ve suçlu 
Aıbdi muhakemeye üç te küçülr ço. 
cuk getirmiştir. Kendisini müda. 
faa ederken: 

- Amma düşün ki, bu ölüm 
vaziyetimizi düzeltecek. Bu daki
kadan itiharen serbestsin. Artık 

evlenebiliriz. Burulan sonra kor -
kumuz kalmadı. Artı!ı: aşkımızı 
saklamıyacağız. 

- Sen gene anneni unutuyor • 

sun! 
- Onu nasıl olsa kandırırım, 

kararınıın kat'i olduğunu anlayınca 
razı olur. Saadetimizin asıl engeli 
kocandı; o ortadan kalktıktan sonra 
iş kolaylaştı demektir. Sen de, kı
zın da, ben de kurtulduk .. 

Bu aralık gözü Lemanuı öbiir e-
lindeki mektuba ilişti: 

- Bu mektup k:mden? 
- Bilmem... Daha açmadım. 
Açtı, mektup Afifenin bulundu

ğu talebe pansiyonunun müdürün
den geliyord:ı. Müdür, nam ve 
baba bir dil ile, Afifeyi paru>iyon
dan almalarını, k,zın aile çembe • 
rinde bulunmasının za uri olduğu
nu ya 7 n·ordu. Mekteı:ıkrin açıl -
masına o.ıha uc ay vardı. Bu üç kı· 

- Muhterem hfıkı.ınler, ben bu 
kadını ne çocuk düşürmeye teşvik 
ettim ve ne de icbar?_ O kendisi 
ebeye gitmiş ve benim haberim 
olmadan bu işi yapmıştır. İki sene 
evvel de bu üç çocuğu bırakarak 
evimden kac;m:ştır. Arıyordum, bu
lamıyordum. Yüzünü şimdi mah. 
:kemenizde görüyorum. demiştir. 

Rasime ise: 
- Kocam beni icbar etti. Ben 

de çocuğumu düşürdüm demiştir. 
Despina ise herşeyi inkar et • 

miştir. Neticede mahkeme Haseki 
hastanesi kadın mütehassısı dok
tor İbrahimin çağırılması için da. 
vayı on iki şubata talik etmiştir. 

Mahkôm Nahiye müdürii 
Şileye bağlı Agva nahiyesi mü

dürü usulsüz para sarfiyatından 

dolayı şehrimiz 1 inci ağır ceza 
mahkemesi tarafından dün 1 yıl 
4 ay hapse mahkfun olunmuştur. 

zın bütün gün başı bo§, keyfine 
buyruk bir hayat sürmesi hiç mu
vafık değildi. 

Leman ;içini çekti: 
- İşte korktuğum b~ geldi! 
- Burula kor.kaca.k bir şey yok. 

Afifeyi derhal yarumıza alırız.. A
fifenin biz evlendikten oonra ya -
nırnıza gelmesi sxJk daha iyi olur
du. Amma n<ı yapalım, üç ay bu
rada oturur, kışın yine mektebe 
gider. Hafta başları biz İstanbula 
iner, onu gezdiririz, akşam yine 
ıınektebe bırakırız. K1ş içinde de 
nikahlanırız, ondan SOlll'a düşü

necek bir şey kalmaz. 
Leman giilümsedi: 

- Dünyayı dümdüz görü~rsun! 
- Görmemek için sebep yok. 
- Haydi ben de senin gibi te-

lakki edeyim. Gider Afifeyi alır 

gelirim. 
Otomobil tabi! bir hızla yol alı

yordu. Ortalık iyice kararmış. bir 
kac günlük bir ;;.y ortalığa bu !anık 
bir ısık sermeğe başlamıştı. Le -

Boğazın 
imar planı 
Şubatta Şehir mecli
sine verilecek olan 
planda neler var ? 

Yunan (Beyaz) 111tall 
Y a.&a.0: Ahmet Şükrü F.SMf.J 

Belediye imar müdiirlüğü, Bo
ğaziçinin imar plinım bitirmek Ü.

zeredir. Boğazın iki sahilinde yalı 

inşaatı için ayrılacak yerler tesbit 
ııdilmiştir. Plıina göre ESaS ıtibarile 

oütün yalıhlarıu bulurıdllltJ kıaın
lara dokunulmayacak ve bu suret

le Boğazm :imer hareketleri kola.,_ 
1 caktır. Boğaz .ııillerinin çok 

meyilli olan kısımlarında gidiş vej 
ge,Jiş için ~ ayrı yiibelı;likte 

yollar yapılacaktır. Hazırlanmakta 
olan plan JUbat ayında fChir mec
lisine verilecekUr. 

füırp ba§ladıktan .ronra tnıı)ıPf 
devletlerin, bırer, renklı ~ 

ne§rederek askeri lıarekaıa 111 
cer olan hadiseleri nakletınJ! 

teamül halini aLmıftır. 1914 hl 
bind her devlet böyle bir 1'11' 
nefrettiği gibi, 1939 harbındt 
her iki tarafın verikalan ıab 1 'yf 
miftir. Bu renkli kitaplar kilfff 
haM<rine sonuncu ilave Y1.1ııaıı 8' n 

'l/<IZ kitabıdır. 183 venka:ııı ;ııli"' b 
etlen bıı kitabın hıuıulyetı, v>1" ıu 
en yenisı olmasında degil, ayttl' ~dş 

·~ 1 
mallda harbin mea'uliyetim l k 
ııııya yükletmek noktamıda ııf ' el 
lcrnoıı dııvavı en mükemmtl " 
rette m'4afll4 etmenndedlT. 

Birinct kıam, Anıaııııtl 
Müteh- B. Prost bu esas 

plandan bapoa Sarıyer, İstinye, 

Y enilı:öy, Tarabya ve Rumelihbıırı 
içı nayn ayrı eemt planarı da lıa

:mlımıaktadır ve esas plin bu -t 
plinla:nmn hulasaaı 1uılinde bu • 

lunmaktadır. 

YaloYa Ziraat Fidanhi 
Yeri Beienilmedi 

Yalo.va ziraat memurluğu bir 
radalı:ı nö:rnuııe fidanlığının muh
teli! sebepler yüzünden yerinln 
değiştirilmesini istemiştir. 

Vali muavini Ahmet KmHı: ile 
riraat müdürü yakında Yalovaya 
giderek bu husU$ta tetkikler ya
pacaklardır. Maamafih Yalovaya 
dört kilometre uzakta olan fidan
lığın bugünkü yeri münasip g~ 
rülmektedir. 

Ekalliyet Ve Hususi Mektep 
Muallimlerinin Maqları 

Arttırılacak 

Vazifelerinde muvaffakiyet gös

teren Türk, hususi, yabe.ııcı ve e
kalliyet mclttepleri muallimlerile 

müdürlerinin ve bu kabil seyyar 
muallimelrin maaşlarına zam ya

pılması Maarif Vekaletince mek -
\eplere bildirilmiştir. 

En az 3 yıl hizmet etmiş olan 
muallirrler için bu kabil mektep 
idareleri bütçelerine her yıl taJı.. 

~t koyacaklardır. 

Şeker fiatlan 
Şeker tacirleri ve bakkallar, şe

!ker fiatları üzerinde ihhkar olma

dığını söylemektedirler. İddiala • 

rına göre, şeker şirketinden 35 ku

ruştaıı alan toptancılar bakkallara 

36,20 kuruştan vermekte ve bak • 
kallar da şimdiye kadar zararına 
olarak 36 dan satmak mecburiye

tinde tutulmakta idiler. Fakat ta
biatile zararına satmak kabil ol

madığından birçok bakkallar 31 
den saışa başlamışlar ve bu yüz
den haklarmda zabıtlar tutulım~ 
tur. 

Neticede, tahkikat yapılmış ve 
bakkallar haklı görülerek yüzlerce 

zabıt muameleden ~ri alınmıştır. 
Şhndi bakkalları n~keri 37 den 

satmaları Jtcabul edilmiş bulunmak
tadır. 

manla Cemal, fısıltılarını kestiler, 
artık konuşmuyorlardı. 

Eve kadar sessiz, biribirlerine 
candan bakarak durdular. 

Erte&i gün Leman İstanbula indıi. 
Afife karşısında annesini görünce 
çılgın bir feryatla boynwıa sarıldı. 
Uzun bir müddet böyle samıaş 
dolaş kaldılar. Nihayet Afile kol
larını çözdü, annesinin ellerinden 
tuttu, yüzünü pencereye çevirdi: 

- Anneciğim dedi, sen biraz da
ha gençleşip gfuelleşmitsin!. Seni 
öyle göresim gelmişti ki... 

Annesinin ellerini öpüyordu. 
Leman da: 

- Benim de seni çok göresim 
gelmişti dedi ... Sen de çok büyü

müşsün. 

Altı aydır biribirleriııi görme • 
mişlerdi. Bu altı ay içınde Afife 
göze çarpacak kadar serpilmiş, a

naşlaşmış, gelişmişti. Arttk ona ~ 
cuk dıy<! ba-kılaınaadL Gürbüz bir 
genç kız ol~ 

galile baflar ı:ıe ltalyanın hııtll 
girdiği 10 haziran tarihinde 
ııetlenir. Bu mid4et zıırfındıı jll' ı 
ya Yunani&tıına dııiml doıtlııl' it B 
m!Tıatı ı>ermlfnr. ôııce Arfl(lvıl ı 
luğun ifgali hakkındaki ı~ a 
tekzip etml§fir. Fakat yirmi f, 
IOftrlJ, 7 niacnda, faılıµtn kıt'oll' f,.y 

Dıı-tv; limanı'>a çıkıyorlar. f.'I' 1 

Jca H 1 Kont Cimıo temma: ~ 
mekte gecikmiyot": 1tal114 Affil ; 
vııtlıığun mülki tammalz4'ııd 

lstikt.iline riayet edecdc ııe a1'f' ı 
iııde edilir edilmez derhal Affl 
vutlııktan askerlerini geri çe1'1 

8 
cektiT. (Ve#ika 17), Ji'aktıt ,,, 

·e. 
takip eden t•esıkala r gösteriyor . _,,,, \• 
Arnavutluqa giden İtalyan (IS"·.. a 
!eri.Un kumandanlan ba§ka · • 
dÜfünüyorlarm4. Kmıt CianO 1 

ğa sola temiııat verirken, kı;tfl 

danlar, Arnavutlııkta yeri 
için geldiklerini Arnavutlara af' 

!atmaktadırlar. Bu teminat ııı• ı 
0 

lesi Mu9'>lini tarafından 1/) ~ d 
rtmf l harbe girerken 11enlef. 

' nımcu bir teminat ile niha. e' 
niyor Ve ondan sonra talı Tik ıl 
bıışlıyor. 

Yetmiş yedinci tıelika ilt bO' 
lıycm tahrik devri de dün ve.1 
teeuürle haber aldığımız 1tfc' 
acu. 28 birinciteşrin gecesi Jıa 
e~· i tarafından ya.tağındıı>! k lıu 
drnlıp da kendisine bir ültfırıll1 ı ıı 
tevdi edildiği güne kadar d2 lılı 
ediyor. Burada tahriki'l'I binb f 
şidiııi gMüyoruz: Davut Hoca 
selesi. Tayyare ~lan. Htll ~ 
~Orünün batınlm4SI. sufa 
;atı.sının talırika!ı. ftalyan 9°" 
!erinin ııeşriyatı. 

Bu çığırtkanlık karşmndıl 1 
t 

nani.rtan vekannı mulıafa::ıı ~ . 
yor. O kadar sabır ve tcıhG ı •ki 
gösteriyor ki, bazan okuytıetl 

a 

Balkanlardaki 
bahsediyorlar. 26 birirıcıtt 

yani il!timatom verilmezıl"' 
.. !Stf'. 5na 

QltTl evve , e am a3ansı. ~I,. ş 
Karanta jelırinde liman /<il"'°• be 
danıma dairesin<? yakın bif ~lir. 
t&ç bom.bo pct Jad1ğını ve 
Yvnan ve lngiliz ajaıılan"'ıo ~ E 
olduğımu bildiriyor. AjcnS lııl 1 
!iği yazulun, cıyni rT6n ~ 'I 
matte tümen kumandanı v· 
nini de •Ferrenı. tümtııifl; 
günlük emir neşrediyordu· _J 

beyaz kitabın sonuna dF 
bu günlük emirde kumarı&# b 
dokıız aydanberi A rnaııııl "'." 
sert topraklannda bekled~1 uç 
nün artık gelip çatı.ğını b~-~ ~ 
Ve günlük emrini ru ~· r . . . 
tınyordıı: ,1 ızı 

• V e-nne il di noıtro • r 

biaogna· 
Yani cGii1Uimilz geıJ ICÖ 

fer kazanmalıyız.. ~ İni 
Et,et; iki gilrı ""'1ra ,4 ~ Oa 

1ta1yan elçisi, B. MetııkSıı! lfi 
yansından ilç saat ron1'11 ~ 1 rı 
dan kaldırıp kl>fl.disine tef" 

tiği ültimatom ile •guniiıı' 
çattığını bildirmiştir. f 4 

cgtirıÜfl>, ftalynrılar ra~ 
beklenen cgÜn• olmadığı 
dadır. 
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odanın arslanı 
Yam: ALl ır:EMAL sVJlllAl'I 
Tarih He coğrafyamn yiiriiclüil 

atlar her zaman keadini hatır • 
tı~or. Habe§istana tekrar giren. 
para tor • Yuda Arslana• diye 
dis edilirken biraz da muiye 
kmak lazım geliyor. Meseli 

"yle bir tecrübe mümkündür: 
Eski zamHlardanberi Habeşis. 

.n ile Mısırm arasındal.i ıniina. 
betler devam edip gelmiştiı'. Ba-
11 gibi İsrail oğularile de Ha
şistanın ticari münasebetleri es. 
dir. Habeşlerin an'aneleri bunu 
k iyi gösteriyor. Çünkü •Sabi• 
elikesinin İsrail oğullarının etl 

lak devri olan Süleyman Pey. 
mber zamanında bu büyiik bü. 
mdarın ıiyarctine gelmesi pek 
cşhur bir vak'adır. i,te Habeş
in an'anesi bu vak'ayı daha par .. 
tınaktadır. 

Buna göre Saba Melikesi Babe. 
tana hakim olduğu için Beni 
aillin hükümdarı Süle> mu 
Yr a.uıberden olan otlu ıı:Menıe. 

asırlardan9eri Habeş lıüküm

u·ının ea .,öyük babuı d.if• 
ı tnıştır. Bütün Habeş htikihn-
1. ·ı •Menelek• in torunları u. 
mı kı.dır. Beni israilia parlak 
t.natnıı, yani Yabttda krallıjı. 
Uıtişanu bir güa geld~ söndü. 

afıııdan ed.ilen taarrualar ne

in le Yahudiler esir edilmitı 
ab:.enlerin bir kısmı Babefiıı.. 

gıtmişlenlir. Orada musevi 
· i Yerlilere öğreten bu :uıuha. 
Y <llaud.ilerin nüf uaa az kuv • 

li olmamıştı!'. Bugün de Habeş 
a.ratoruna •YudaDlll Anlam• 
oıe,,i «Yahuda• ve ·Yuda• de
n Beni İsrail krallığının ea par. 
denini temsil eden Sül~D 
g. uber ile Be1kisin otlu Me.. 
kin tonınu sayıh ıasmdadır. 
iileyınan Peygamberin vefa • 
an sonra Yahuda saltanatı tilr-
•llltdara uframıttı. İşte o n-

lar Habeş hUJdimdarlarıadan 
h da bu ziftan istifade ile 

uda Ulkeaine taarruz etmiftir. 
udiliiin mukaddes kitapları 
ıı daki tarihJerde bu vak'a an
ırken •bin tane hin• kifilik 
ecaviz bir ordudan ı,.)asedilL 

Habet Jmpar.atorlaiumm 
armaamdald anlam Ro
ma kartah 7eadi; demit
lerdi. Mejer Yalra;ri .... 

1 tiirll olacakmıı. ----...a 
lanı. impar .... TeeW Uıe Büyük 

Britaaya knıliteli Vild•J• ~ 
da çılum illt.iW - ...... Wr .... 
.sele ol~ 

Bunma netieelıi İasffiz kanet. 
leri ile Teo4oraa aKeri ar11811Hia 
muhareb.pe kadar vardı. Yaıdama 
Anlaaı Avrupalılua kal'fl ıoıa 

derece çekingen da-.ranı~or, oala
rın Habeıiııtana gelmesini istemi. 
yorcht. Bu ihüliba tetkiki ayrı 

bir bahis. Fakat Habetleria o za.. 
man üstüa Avnp;ılı kuvvetlere 
kafJI mukavemet amnerdikleri ~ 
rülmüttiir. Netice malim: İngiliz 
tarafı 19lip geldi. 

SoD1'11ki 1895 de İtalyanlann ta
arruzuna karşı da ayni mukave .. 
met gösterilmiştir. 1895 seferi i. 
talyanlar için aca olmu,tur. 

Habeşistan impantorluğuoua 
arkasında elinde h~ tutan koyu ı 
renkli bir arslan vardır. Fakat L 
talyanlar şu sen beş senedir şarki 
Afrika imparatorluğunu kurtluk, 
diye dtinyayı velveleye verdikten 
beri artık Habeşlerin armaınndald 
arslanı Komanın kartalı yendi, bi
tirdi; dediler. Meğer öyle değilmiş. 
941 de Yudanın arslall1 yine mem. 
leketine girdi. 

aa11rıa lıeaealne 
ıalkaıt 

A.)'QltWı yapan .an'atltdr 
analın 68Çten gün akdettik. 
leri lco,..re, birçok hazin ho. 
kikatlerin meydana ,ıkmcuı
na vuile ol.da. latanbulda a
yalıkahı yapan san' atkiular 
çolıhır. Ve banlar çolı çallfll'-
1"1', hayatlaTını alın terile ka
zanırlar. Zaril, ıık lıadın ve 
erkek kunduraları vücude ge
tirirler. Sonra, bunlqrı, ma • 
iaza ve dükkanlara .atarlar. 

Bir ayakkabı san' atkôrı: 
- Bir mağ~ya 1,S liraya 

.attığımız papucun üzerinde 
vitrinde 22 lira liyat görüyo • 
ruz, diyor. 

Hayat, neden pahalı, diye 
.aruyor, aebeplerini arQftır • 
mıya uğra,ıyorıa. lpe bir,.. 
bebi. 

Deri, kösele ne kadar pa
halı olarsa olmn, ne kıymet· 
te ayakkabı yapılırıa yapılaın, 
nihayet, bunun fiyatı, 18, 20, 
2~ 25, 30 lira olma ya?. 

Büyük mağaza ve diıkkôn
lar, halkın kesesine :ıuikaat 
y~pıyorlar. Bu, artık ihtikar 
değil, daha imla bir ,eydir. 

BVRHAN CEVAT 

Eğlenceli 
bir kô:ğıt 

l!...lc Mekteplerde de Münakatalı 
Konferanalar Verilecek 

oyunu 
Yirmi bir tane iskambil kağıdı 

alacaksınız. Arkadaşınıza bu yir. 
mi bir kiğd içinden zihnen bir ki. 
ğıt :seçmesini ııöyliyeceksum ve 

arkadaşınızın seçtiği bu kağıdın 
hangisi ohlutuna o, size söyleme.. 

den siz bulup kendisine söyliye • 

ceksiniz. 
Kağıtlar elinizde deste halinde. 

Masanın üzerine soldan sağa doğ. 

ru bir, ilü, ~ kiiıt koyunuz ve ar. 
kadafllUR seçtiii kiiıdın hangi 
hanede bulunduiuaa dikkat et.. 

mesini söyleyiııd. Tekrar devam .. 
Koyduğunuz kij'ıtların üzerine yi. 

İlk meklepleııdc sınıf muallimle-

rinin derslerde talebelere düşün -

dürücü ve tetkike muhtaç sualler 

sormaları ve ayrıca ayda ıkı defa 

olmak üzere meı teplcrcıe talebeye 

münakaşalı konferanslar verdiril

mesi kararla tırılınıştu-. 

t "'\ 
O!~J]U~~ 
1 EµfE~t~ı., 

-·-.. ar 
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MAHKEMELERDE: 
Tramvaydan tram
vaya köşe kapmaca! 
"Bu sefer karnından ciğerini çe
kip alınm da, ruhu bile duymaz,, 
Maznwı on altı, on ycdı yajla. 

rında, eline ayağına çabuk, uçan 
bir genç... Yan kesicilikten sabı • 
kaları tümen tümen ... Davacı, he. 
men otuzunda var. Kalıhı, kıyafeti 
yerindt! ... 

Söz davacının... Davasını an • 
!atıyor: 

- Kıymeti, ehemmiyeti yok am. 
ma, iş ınada binince insan herşeyi 
yapar. Hem de ~bilmeze kendini 
bildirmek... Öksü.ze kaftan giy • 
dirmek,. kadar sevaptır. Bunlar 
•'beş parmağı bir zannediyorlar., 
Diişi.inmüyo,.ır ki •her k~un eti 
yenm~ ... Hem efendim, bunlar, el. 
alemin obaşbclasıdır. Önüne gelen. 
den çalıp çırparlar. Amma üç ku. 
ruş. amma lbeş kuruş .. Ne olursa 
olsun ... Bu işi, aklı başına gelsin 
de .bir daha önüne gelene yapma. 
sın diye yaptım. Meseleyi anlata • 
yım: 

Ben Ta-ksimde oturuyorum. Şo. 
förüm. Arabam İstanıbul tarafında, 
sahahlar_ı kalkıp İstanbula geçe • 
rim. Bu saıbah da kalktım .. Tak • 
simden Harbiye • Fatih tramva. 
yma bindim. Saıbahleyin, malum, 
tramvaylar kalu'balık ... Arka sa. 
hani· da şöyle sıkır,tım.. duruyo. 
rum. Gnlatasarayda İngiliz sara • 
yının önünden de tramvaya bu 
ıbindL f!ı>lni, ıbenim yanıma sı • 
kıştı .. Tramvay .gidıy-0r. Bir ara. 
lık. elimi pardesiimün cebine sok. 
tum; sigara paketimle kibritimi 
ç1ıkard m Bir sigara yaktım .. Si. 

dun. Koştum, tramvaya yet~tim. 
Arka sahanlıktan tramvaya atla. 
<lım. Bu sefer o ön sahanlıktan ye. 
re atlaıru§; terı;ine, y<>kU§ aşağı 
doğru gitmiyor mu?. Haydi tekrar 
tramvaydan yere atladım; yine ar. 
kasından .•. 

Bu sefer de aşağıya doğru gi • 
den dolu bir tramvaya atlayıp yi. 
ne nanik yapmaz mı?. Bütün cin. 
leri.m tepeme bindi... Haydi lbu se.. 
fer de o tramvayın arkas.ndan .•. 
Yine yetişir atlarım... Tramvay 
kalabalık... O kalabalıkta, ben 
yet.işinciye kadar, arka sahan • 
lıktnn ön sahan] ğa nmnl geçtin, a 
mübarek?. Ben binip içeriye dognı 
sokulmıya ugraşırken, bir de bak. 
tun, bu yine ön sahanlıktan cad
deye atlamış, tersyüzüne koşu • 
yor ... Artık ış inada bindi: Ya 
tıkanıp düşeceğim, ya bunu yaka. 
lıyacağ m ... 

Eskiden sporeuluğum var ... Çok 
emek verdim, çok hizmet ettim. 
Sür'at k,.ştum, mukavemet koş • 
tum. Onun için, epey dayanıkhy:ım. 
dır. Evet efendim .. Tekrar tak11 • 
dım peşine ..• Bu, bir tra v t a da. 
ha atla<l ... Amma, o trnn vaya 
ıbindıkçe biraz nefes alıp diııleni. 
yor .. Ben boyuna ko U) orum Yi. 
ne tramvaydan nanik yap. r .. Hiç 
ötesi yıok, çıldıracağım rtık. 

- Çok uzatma, kı a kes r'ık! ı 
- Bitirıyorum efend" .. c: ru 1 

yaklaşıyor zaten .. O tramvaya da 
yetişt.im, yine atladı .. Tqwba~ın
day12 .. 

(Yahu, biz saatlerce tramvay 
bekliyoruz da, ıbinecek bi~ 
tram\·ay bulamıyoruz. Bun aı·, hem, 
de sabahın kalabalı ında köse kap-j 
maca oynar gibi, bir tramvaı,-dan 
inip öbüriıne biniyorlar.. Ne ili 
şey .. değilmi") 

Beni İsrail bunun karşısuada 
atın yegane sahibi hakiki ma
Yehovaya yalvarmış, çetin lrir 
arebeden sonra zafe.r tsnll 
larına nasip olmuştu. Buna 

ı ne soldan sap olmak Ü7.ere bir, i.. 
ki, üç kağıt tlaha! Bu suretle eli. 

Uzun seneler hiç durmadan 
çalıı;an bir makine glbı, VUL'Ud0-

mil7.iln uzuvları yıpranır, hayaU 
kuv•etı az Çök azalr. Eh, aı·tık ih
tiyarıık ta b~amlj demektir. 

Fakat bu ihtiyarlık hakıkı:ıttc ne 
zaman başlar? Muhakkak olan IU· 

ı dur kı, gençliklerini israt eımQ<en
lerin ıhtiyarlıklan ieç başlar. 

, garayla kibriti yine cebime koy • 
dum. Tramvay biraz daha gitti .. 
Tam Daireden Şi~aneye dıoğru 
iniyoruz. Cebim karıs:tr gibi geldi. 
Huylandım. şöyle d(inüp baktım .. 
Bu, cebimden ~igara pakctile kib. 
riti <'ekmemiş mi?. İki.9i de elinde .• 
Sigara Serkl Doryan, içinden üç 1 
tane ahnmıs. Kibrit kutusu da do. 
lu ... ı=:övlf> bir hamle ettim; bile. 
ğir.den Yakal vacağım; yılan gibi 
elim<len sıynhp tramvaydan ~akı 
atlamaz mı?. Geriye döndü .. Yo. 
kuş yukan kaçıyor. Sahanl•ktwki 
bir iki kisi de ·bu manzarayı gö • 
rüyor. Birisi: 

Bu sefer, kurtuluş olmadıguu 

anladı .. Yandaki sokaklardan bi -
rine saptı .. Eskiden Glavani 90ka -
ğı mıydı, yok8 . V enedik sokağı 

mıydı, neydı, işte öyle bir sokak.. 
Artık, ha ha yeti~ecegim .. Bir a -
partmanın açık kapısından içeri 
girdi. Merdivenlerden tırmanıy~r. 
Ben de arkasırnıan.. Artık .kıstır
dım. Hiç kurtuluş yok .. KendJsini 
taraçadan atsın ki kurtulsun .. Der
ken efendim .. Üçüncü ckat merdi- / 
veninin üst başında yetiştim.. Dili 
bir karış dışarı çakml§ .. Benim de 
öyle ya... Korkudan da ödü pat
lıyor .. Merdivenlere 1erildıi 

er daha baıtka vak'alar da 
§ledn pek eeki zamaalartlan 
tnuharebeden mak k=1ma il 
larını gösteriyor. 
beşler sonra bıristiyaabiı b. 

etnai'1erdir. Likin büyiik SL 
•!la mensubiyet ile iftilaar eL 

aizdeki kiiıt dM*-l ltiüaee -.. 

racaJaıaaıa: 
_ SeçtijiDİS kiiıt hanıi hane. 

de?. Sağtla Dil, solda mı, or&acla 1 

mı?. 
Meseli arkadattlld sağda baluıa. 

tlujuDU söyledi. O aamau o hanede 

bulunu kcğıtları ortaya alarak 

diprleriJU de alta ve üste alarak 
bir deste yapacaksınıı:. 

BWldan yırııu beş, otuz sene ev
vel doktorlar, ihtlyarlğın y~iş 1 

beş yaııncla bafladıluu aôylerlerdJ. 
Acaba bundan sonı·a dıı öyle mı -
dır? Dogrusu ihtıyarlığa yaş biç
mek olmaz. Şimdi bile ne ıhıtyar
lar var ki, iençleri ceplerinden çı
Julıvorlar. 

- Bırak Allah belasını versin! 
dedi Bunlarla başa çıkılmaz. Ne 
olacak bir paket sigaradan!. 

Orası öyle! Öyle amma, gclgele. 
lim, bana bu laf büsbütün dokun. 
du. 

- Ben onunla başa çılanasıru bi. 
lirim! dedim. Atladım ben de 
tramvaydan •.• 

- Aman ağaıbeyciğım. .• Be. 
ni ef et... Ben ettim sen 
etme!... Al ağabeyciğim! ••• 

~HALK.~ 

Ü TUNU 
EuleturNlc istiyenler, 
İf ve iıçi arıyanlar, 
fi./uiyetler, temenni-

ler ue miifküller 
it ve iffi &n7aularla berha.1111 bir 
•tiı•ldill /olan ok11Tucalannwaa 
lllekiupları ba sülmula muntua. 
ma.n ve meooaııen nefl"edlleeekUr. 
Ga.ıet.eınizln dolı:tor ve avakall da 
aciralanJara ~evap nrec:e.klel'dlr. 
Ciddi wrn. teklifleri de ba d
&UDda ....... ~. 

lzdiTaç Teklifleri * 28 yaşında yeşil gözlü orta boThı 
balık etinde bir kızım. Ev ışlerı ve di
kil, n ..... ı.ş tam m!inasile bıliı ım. 35-45 
yaş arası 50-60 lira maaşlı memur ve
ye tilccar bir bayla evlenip bır yuva 
kurmak arzusundayım. Teklifim cid· 
didir. Ciddl tekllilerm (S<ın Teliraı 
Halk Sütununda 28 Nermin) yazılma
sını dilerınl. 

* 31 yaııındayım. Temiz bir aile flY· 

IAdıyım. Tııhsilim li ed.ir. Boyum 1,89 
kilom 97 bir muessescdc şef olarak ı:a-
1.ijımaktayun. Kazancıın asgarı ıoo T. 
lirasıdır, i,şlın devamı dır, uzun mOd
det Almanyada bulundum, üç lisana va. 
kıfım, Miuıcen neşelı açık duşUncell ve 
çok samiınıyun. E\ ış er ne Aşina temız 
bir aileye mensup bır aile kızlle evlen
mek istiyorum. Arzu ettıı; m hal 1,65-
1,75 boyunda esmer veya kumral, kız 
veya dul olması şart dcgıldır. 

Arzu eden bayanların S<ın Telgraf 
Halk sillunundn S. S. rumuzuna adres
lerlle birlikte en on Ç('k lnıiş bir adet 
de fotoğrafla beraber blldırmelerl. F'o. 
toğraf ve adrc~Icr mahrem tutularak 
anlaşılmadığı tak r e hemen iade o. 
lunur. * l,68 boyunda 715 kiloyum. Gözle.. 
rim .kah\•ercugı, saçl rım siyah, yaşım 
24 tur. Aylık kazaı cıın 40 Ur:ıdır. Vü
cut rı hi blr sak tı olm ., nn biraz şiş
manca bir esmer gfü:clı bayanla hayatı
mı birleştirmek ıst yonun. Bir parça 
hali vakU yerinde o up ev işlerine de 
Aşina olmalıdır. Tal plcrln (Son Tel
graf Halk Sutunund Fatih R. 38) ru
muzuna mur .. caatlarını rica ederim. 
* 24 yaşında ortll boylu siyah göz

lü purtrnen esmer b r gencim. Tahsılim 
yüksek olup parlak ı tıkballer müjdell
yen şerefli ve devamlı bir meslek aa· 
hıbiylm. Şimdilik 30 lira maaşı asllm 
vardır. Hayat ı:ırknd1> ımın ıu evııatta 

olmasını istiyorum: Snn saçlı; mavi, 
yeşil veya lacivert gözlü, Orta boylu 
miltena ip vürutllı, dnns, musıki sever, 
Liseyi yahut orta mektcbı bıtırmlş fa
kat san'at okulu müdavimi veya mezu
nu .. cÖğretmen olman şayanı arzu -
dur.> Arzu eden saym ba7-ann Son 
Telgraf Ha k Sütunu N-TEKyıldın nı
muzwıa foto r ınarll brl kte müraca
atıan .. Anla•mamazlık oldutu takdirde 
mektup ve totojraf •J'lli ~ 
iade edilır . 

BİB GENC iş AIUJ'O& 

HAien ücaret lsesine devam etmekte
:rlm. Herh.ııngi bır mile.sesede az bir üc
retle her gün ıçın s:ıat 15 ten rn za ka· 
dar her işte çalışabilirim. ATZu eden-' 
lcrin «Son Telgraf> Halk SütunUIUl H. 
K.> adreslne müracaatlanru dılerim. 

GELEN llEltTUPLAll 

(MM. U.11ur: Beıııktaı lhlamunSaa. 

•<Cl!ı:m~& 
1 i =t: ljfE}e 
Bir devrin SGD lla
tlram: Bayan Naslpl 

Y llfl elliden fazla olanlar 
mqhur hanende ve gazelhU: 
Bayan Nasibi elbette tanırlar 
Bir zamanlar İatanbulun gülÜ, 
bülbülü olan bayan Naaip, 72 
yqmda olduğu halde bir iki 
aün evvel Allahın rahmetine 
kavuttu. 

Uzun bir ömür, 72 yıL. Ba
yan Naaip, latanbul halkının: 

- Y &f&, varol •. 
Diye takdir sözlerine çok 

muhatap olduğundan mıdır 
nedir, hakikaten kıaa den: . ' 
mıyecek bir ömur surmü§tiar. 

Bayan Nasibin en meıhur 
ve parlak devri bundan 30-40 
•ene evveldi. Güzelce bir ha
tundu. Bılhaua aeai, buaıürucü 
ıarkıcı bayanlara kıakandı
racak derecede s\izel ve nefi .. 
ti. Davudı bir aeaı vardı. Na
aip, zamanın çok ıöhret yap. 
mı§, aevilmiı iutulmuı bir sea 
aan'at arı ıaı. Bugun, aynı a.. 
yarda bir aea san' atki.n yok. 

Bilhassa sazelleri me,hur
du. v ukeli kooaklarıoda, sw. 
!_an, ıehzade saraylarında, Bo
ıazıçı yalılarında, huauai 1119'> 

lia ve alemlerde tarlalar, ..... 
zeller aöylerdı. Sonralara, ioc:e 
aaz heyetleri ıle birlikte, Kan
lıcada, Çubukluda, Hünkar 
suyunda okumıya bqlanıatta. 
Kanlıcada aazel attığı za • 
mau, Bebek aahilleriııden, E
mirgiuı aırtlumda.o dinlene. 
bihrdi. 

Bayan Nasip bir Jl)dızcb. 
aünoet düğünlerine, büyük 
konu, kötk, yah eilencele
rine davet edilir, haftalarca 
evvel randevu alınırdı. Güzel 
piyano ve ut ~lardı. Birçok 
bayanlara dera vermiıtir. 

Bayan Nasip devrinde mq. 
bur kemancı Tatyoa vardı. B11 
zat, bili.hara yetifen kemancı 
Memduhun usta .. ı idi. Kem .. 
ni Memduh iki yıl evvel öldü. 

Yine o devrin aazeadeleri 
arumda kemançecı Anaatu, 
livtacı Onik, zurnacı Y ako
mi, kanuni Şemai, Selinıkli 
udi Ahmet, udi Mıaırh lbr .. 
him çok meıhurdu. 

Bayan Naaipten sonra ,ah
ret yapan ıarkıcı Bayaa Gü
liatan idi. Bayan Güliatan tim
yi 70 yqlarında kadardır ve 
Sulukulede oturmaktadır. 

Hüliaa, Bayan Naaip, bir 
devir, bir tarihtir. 
Ol Saltanatın )'d.. ..,. fİnlll 

~inde 
R. SABiT 

iki mühim koaferuu 

Eminönü Halkerindea: 

• hiçbir uman uaatmamJŞlar• 
n seçen aurlar türlü Mii
ere yol aÇDUfbr. Fakat Da. 

tan eski bir lmpara&erlak vL 
ıetiraniş, muharebeler etndt. 
Vaziyetiaien iaüfade ile ken. 

'°il zamanlara kadar müdafaa 
Yi ile bilmiştir. Ancak harp 
tinin değişmesi ribi daha bir 

Bu ameliye üç defa devam ede.. 
cek. Her üç defaauıda da kiğltlan 
be IOUalı açacaksınız ve arkada. 
~ seçtiii kiit hangi hanede 
• 

0811 
daima ortaya dijerleriai 

uıe . __ .... 
alta ve üste alarak deste)'. .-au • 

yaeak•ınıL 

tiçüncii ameliyeden IOlll'B, ar. 
tık dördünrü defa açmıya lüsum 

LAkin IU mu.b.ııkkak.tır kl, ya
şın ılerleyifi vücudü yıpratıyor. 

İhtiyarlık devrı bqlayuıca, insan
larda bir nevi bunaldık hilıl olu
yor. Bu beqAmda belki ciier, be
yin, kalb iibi mühim uzuvlardan 
birinde bir tagayyür husule ıelıyor, 
bu uzuv va:dfeainl yapamayınca 

d::ı, bütuıı vUcut ınııknıcsıııın bir 
çarhı bozuluyor ve ma«ıne duru-

l yor. 
İhtiyarİlıgı bırtu muUılea et

mek faydadan hali degikilr. Onun 
ıçm bu bahaimizı birkaç gun uza
tacaiız 

Yukarı doğru o kaçıyor, ben ko. 
valıyoru-m... Epey yaklaştım ... 
Tam o 61.l'ada, önden gıden bir tram.. 
ıvaya yetişip atlamaz mı?. Üstelik 
de elini bumuna koyup tramvay. 
dan Nanik yapmaz mt?. Haydi ba. 
kalım, koş tramvay n arkasından .. 
öyle yapmasaydı da hemen ya. 
.kalasaydlm, elinden paketi alııp 

bir iki tokat ~rpıştı:racak, bıra • 
kacakt m. Tramvaya allayınea, he. 
le nanik yapınca büsbütün okı.z • 

diye amana gelip dizlerime kapan-
dı .. Sigara paketile kibriti umttL 
Öyle hırslanmı.ştun ki; hani çiğ çiğ 
yiyeceğim ... Anwa aklım bqıma 
geldi... Elimcre ölecek .. İnsan sayıp 
hesabını soracakhlar.. cEvlAdmı 

Yusuf, dedıim, ne edersen kendine 
edersin . İyisi mi polise teslim et, 

Büyük :postane, İzmıt ve Be§ikta,tan), 
(Bay Nacı Ş: Unkapanından, Beyazıt
tan), (Hukuk mezunu: Bostancıdan), 
(Reşat: Be;rotlunduı), (K. Y: Aba
nıydan, Kadı.köyden), (H. Naci: Unb
panından), (A. H. E: Kantarcılardan ve 
damgı:ısı okunrnıyan), ( 1001 Hilkat: lh7 
Kemal Atak tarafından, maıbaaya bU"a
kılmış ve Galatadan), (R. Toycan: Ka• 
dıkoyilııden), (Bay Ş. C. F: Matbaa,,a 
bırakılmış) mektuplarınız vardır. Saat 
15-19 arasında behemehal almanız mer
cudur. 

ACii[ KOMUf.IU. 

Bay Cemil Eryilrek - Teklifiniz 7a
sılacakbr. Sıra beldemektedir. 

Bugün saat 18 de Dr. profee6r 

Fahrettin Kerim Gakay tarafında! 
(Harp ve sinir) mevzuurıda bir 
konferans verilecektir. 

maddi faildyet imillerini u
lhım geliyor. Habef. 

!U 900 bir _,. aarfındaki mu. 
leri btı itibarla faY&DJ dik. 

·Meseli 1112 de •Yuda An--

DEBiKOMAN:38 

k. Kiğıtlan birer birer muanm 
yo ...... .:.~, 
.. erine atanız. On bırıncı .._. ar. 
az tf.. ı..:.lhtbr 
kada,ını:11n intihap e ıgı .._. · 

en de -Seveceksin ! 
ENIC'= Yazan: ETcM iZZET B ı... -

ben Salibi sevm.İ§ olsaydım., 
rüınün bütün devaııu içinde 

· çük bir işaret fırsatını bile 
<Udun. Seven erkek ele tıpkı 

ıııa kad.Jıı ~ribidir. Da>anr, 
• en ağır ış enceye en hafif 
ı.ı bile duym dan karşı koyar 
ki, eskilerin dediği gibi iki 
bir olsun. Anıma, bana gore 

Önül için de hakikat bodur. 
nin tek tarııOa olması en.aa 
•ınasını gerektirmez. 

·ye kendi kendisine büttin 
nıuhakeme ederken vakit 

htıadıııı ilcrli~ordu. 
1 da okundu. 

i Salih g~lmemiııti. 
ara dftsiınceJerine yeni bir 
et~w· 

_Yoksa birdenbire bir yere mi 
gönderildi? .Nibliyet hııırp içinde. 

yiz. 
Diyordu. Fakat muhakemeai bn 

düsünce9ini yendi: 
:; . . 
_ .Aıasızın bir yere ııtmesm• 

imkan yoktur. Bana haber bile 
. 1.. ...n..mese hiç oL 

vermıye uzum .-- ·- • 
mazsa bir kal çamafil' aluuya mec. 

b~dW'. . 
Davanıa bu tarafını kafauaw ı.. 

çiode hemen hallt'divermişti. 
- Acaba bir kıt~aya mı uğradı? 

Diye de diqiiıuhi. Busau da çabuk 

halletti: 
_Bir kan olse bane madaka ha. 

ber verirlerdi. Kan baNr yıldı. j 
rmdan tez Y"tişir!. 
~ri.Ye iki uıaele kal1enlu. Bi. 

rinciıti: 
- Halil Necip benden ıutikam 

almış olmak iı;ıu &id p Salibe bir 
şeyler süylemiş olabihr. 

Fakat, biraz duşuııdükteo son. 
ra, bunu da yeı·iude bulnıarı: 

- Ben dalın Durnmar bağların. 
da iken o e~ c gelmış, yemeğini ye. 
miş, gitmiş. 

Dedi, zıhnindea bu düşünceyi de 
sildi. 

ikincışi: Guceuildikli. En çok bu 
nokta ü:ı.erınde duryordu. Fakat, 
bunu düşunünce de bırden hiddet. 
leniyurdu. En son: 

- O böyle yaparsa, beA de on 
öyle yapmaıı.oı bilırim. 

Dedi ~·e .. seslendi: 
- Zeliha_ Zeliha. 

Arap mdan cevap alamadı. 
- Bu budalaya da ne e>ldu? 
Dedi, lwçın adunlarla yürüdü, 

mutfağa indi. Baktı, Zeliha ocağın 
yanında kişeye sımıq uyuyor. Bu 
genç kaduwı içindeki fevuau.ı bü. 
ÜiD lııi&in artUrtb: 

- Dur SaJih .. 
Dedi ve.. kafasının içinde can. 

lanan kararı tacil etti. 

- Şimdi ben de yemeğimi yiye. 
yim \'e raat rah·ıt ı~uyayım. 

Ve .. kendi keudisıne söyleniyor. 
du: 

- Yapılaı ak batka şey yok. Si. 
Iilıa ) ni .silahla .karşı koymak ıa. 

z.ım. Onun yaptağlDl ben de tıpkı 
tıp.kısma ) apmalıyım. Şimdi ye • 

mek yer, yatarun, tabii o da gelince 
beni U) kuda bulw ve .• aizllUD pa. 
yıru alır. 

Bu kararl•: 
- Zeliha .. 
Zeliha! .. 
Diye seslendi ve laizmetçiyi u • 

yandırdı: 

- Ben yemek yiyeeejim. 

SABAH 
lştihasız bir yemek 7ffi. 
Yemek de değH. hirkaç lok.mı. 
Yattı. 

İlk önceleri ~amaclı. 

(Devamı 5 ınci sahifede} 

Uyandığı vakit de sabah olmuş. 
ttı. 

Sabahleyin yine o yatağında ken
disini yalnız ve yanını boş buldu. 

Bu hoşuna gitıniyen bir sabahtı! 

Ö(;LEYE DOGRU 

Saatler ilerledikçe aiD.irleniyor. 
du. 

Salihtcn hali hiçbir haber yok.. 
tu. 

- Şakanın bu bdaruaa taham. 
miıl edemem!. 

Dedi, salonda dola§Dllya baılad.ı. 
Dudakları hiç durmaduı DW'ılda
nıyorda: 

- Her pyin bır laad4i var •. ÖL 
çiiyü geçmemek lizım. Ejer İl ina. 

da binene ben daba ~ iaat et. 

mesini bilirim. Hem Salih beniıa 
inadımla bap çıkamaz da!. 

Onun lıu dolaşııı Ye mınldanlf
ları .karpsında Zeliha da ne yapa. 
cağnı şaşınyor, kendisine çatıl • 

masından korkarak bir köşeye sin. 
mit hiç .iMlıı.i çıkarmıyordu. 

Bay Sefersinek - Bugün nlnwua 
mektuplarınız ıöııderilmiftlr. 

Bayan H. Ç. T. - Dug in &dresinlze 
Z mektup daha gönderılml.ştir. 

KARANLIK BASARKEN 

Öfke sanki şahlanmış ve Lfat
fiyeyi kendisine muke ediıuait 
(Cibiydi. 

Tekrar aklj81n oluyordu. Tabia. 
tin biç değişıniyen ve bir te"Viye 
hep ayni istikrar içinde giden L 

henl'i karşısında çıldır ıcak kadar 
ınirlcrinin boıaldıj'ını hisseden 

Lutfiye karanlığa görür ıörmes 
tüylerinin dikea diken oldafanu 

duyuyordu. BütWı ba hidi..ı..m 
tek mes'ulü Zeliha im.it aibi haT. 
kırdı: 

- Neree4 kahb ltu adana!. 
Zeliha hiç MI ~karmadı. O, ... 

rusunu tekrarladı: 

- Nerede kaldı k adam?. 

Hismetçide yine ıes yoktu. LGt. 
fiyenin iri, esmer gösleri karanhk. 
la sarmaşınea pn~ kadm biltila 
biitiln uub: 

- Yoksa Sali1rin giderken ııöy.1 
lcdiklerini anlamadın mı?. 

{Arkuı vu.) 

3/2/1941 pazartesi günı.i saat 18 
de Doçent Ziyaeltin Fahri tarafıo-

aan (Hali ve ahlak) mevzuunda 

bir konferans verilecektir. 

Her :i:ki konferana girif _. 
be&ttir. 

----~----------------------

a1r1m11ın DERDi. 
Beptmtıla 

Tramvay idaresinin 
nazandikkatine 

Çapadan mektup senderen Ha
BaD Fehmi Duman dıy kı. 

•- Çapa, birçok astane ve 
mekteplerin bulun uju oldukça 
kalabalık bir semttir. Bilhassa, bu
rada bır lıse olmaması birçok mek
tep talebelerini sabahları İstanbul 
cihetine gitmiye mecbur etınekte
dir. Sabahları tramva,y bulmak 
meııehıal. her mınta.luıdan ziyade 
burada \10k Ji.lç olan )flenlea biri
dir. Tramva.;r idaresinin mektep 
talebeleriıu nazarı ıtiJ-o\\ \ alarak 
bu mıntaka için sabah ve akşam 
talebe ~lerl ibdai etmeıri za
rı•\\ ve çdc 1 izuınludur.> 

AIAkad ın AIWU'ı dlltkatiıw 
celbederız. 
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Teşekkür ederim 
--·f Yazan: FAiK BERCMEN_=..,.f--

Mehmet Ecel , bir çi rtlik sahibinin ması gibı delikanlı doğrusunu is
yanında çal1Ş1yor, aUara, arabaya terseniz doktordan korkuyordu. 
bakıyordu. Henüz yirmi beş yaşın- •BİT iki şi~e içip kendimden ge -
da olmı ~ an Mehmet, uzun boylu, çeyirn de öyle gid.,rim• diyordu. 
ıri yarı , çam yarması gibi bir de- Meyhanenin bir köşesine büzü-
lL~anh idi. lerek oturdu. Yanıbaşındaki masıı-

Mehm et bu ya;ana kadar kat'i- da birkaç kişi yüksek sesle konu-
yen hastalanmamış ve yatağa bir şuyorlardı. Kulak kabarttı. Çift-
ık:eredk bile düşmemişti. İştehası , likte.ki gü>'el Kübradan bahsedi -
bol tarafından, yerinde olduğu yorlardı . İçl<.>rinden hiç.imsiz biri, 
;çin, hazan hazımsızlık duyduğu kız için atıp tuttu. Bu da Mehımet 
vakiıtlerde bu işi keG!irmeden hal- gibi iri yarı id i; ve krzın iri yarı 
!eder çıkardı. adamlara biti.i ğ.in i ve onların kar-

Lakm Mehmet Ecel bir sabah şısında kopçaları koyuwo-diğini an· 
yatai;ından kalktığı zaman. ken !atıyordu . 1 
diı;in<re bir a<:aıplik hissetti, sanki Bu sözler Mehmedin kanını bey-J 
birı.si kızgın oir iğneyi durmadan nine sı<;ratl'ı; hemen güzel Kübrayı 
~ine saplıyordu. Bu ağrı ~~ hatırladı . hele ıhlamur tavsiyesıni. 
>ı0nklama üstelik gitgide artıyordu Böylece yerinden fırlıyarak heri
da .. türdü, avucunun içine parlak bir 

Önce bu ağrın ın akşam arkadll§· liıhzada di~nin ağrı~,nı filan unut-
larile şakalaş, r.ken yüzüne yediği muştu Kızın namusuna dil u7.;;•an 
yumruklardan ileri geldiğini san- bu serserinin hakkında gebneli idi. 
dı, fakat o vakit böyle bir acı duy- Çok sünn<li, ille yumruğu atan 

ma.mıştı ki .. Kalktı, kalktı amma, Mehmet karşıtnndakini yer.e devir-

«ım,ldadıkça bu ZOl1'klaıma onu ber- mişti. Fakat beriki hemen yerden 

bat ediyordu. Yüzünün ve çenesi- kalkarak kaplan gibi Mehmedin 

nin ağnmıısına rağmen, günlük üstüne hücum et.ti; ı,oe yüzünün şi§ 
ışıne ba~ladı, atları tımar etti, e- tarafına , yaradana sığm1p müthiŞ 
jerledi; lakin iş ona ağrıyı unui- bir yumruk indirdi. Bu sademenin 

turamad1. Mel'un diş müthiş ağrı- tesiri.le sendeleyen Mehmet, yere 
yor ve onunla alay eder gibi zonk. düşerek sızlamağa başJ.adL Göz-

lam...ırtan geri kalmıyordu. leri koI'kunç bir şekilde yuvala -
Hemen her zamanki tedavi usu

lüne müracaat edip kafayı çekli; 
iıılti ile biraz rahatladı amma, az 
aonra yine eski ağrı tekrar başladı. 

Üç günü ıztırap içın<le geçirdi; 
bu vaziyetine dehşeth içerliyordu. 
Bayağı takatten kesilmişti , kafa 
tasının parça parça ayrıldığıııı hlı;.. 

&ediyordu. 

Bu üç gün zarfında da ağz.ına ra
kıdan başka bir şey koymamıştı. 
Onun halini gören arkadaşları sağ
ı.;., vermeğe ~!adılar, biri bu ag
rının yirmi y~ ctişinden ilel'Iİ gel
cl:ıgini söyledi. Sonra da fW>U ilave 
Etti; 

- Bu yüııdelri şiş inmeli, yoksa 
~ fenaya vanr. Sonra bir senede 
bil<? geçıreıne"'"1; Hemen doktora 
koş! 

Bir başluwıı da Mehmedin şiş ya
nağına uz.un uzun 'baktıktan sorıra 
bır ·başka tavsıyede bulundu : 

- Mesele cerahatin önüne geç
ıırıektedir. Böyle bir yirmi yaş dişi 
~ · • .ünden amcanı genç yaşında öl
d\J. O zamanlar ortada bir tek dok
tor yoktu. Fakat Mehmet een işi 

sallama! Neden kasabaya vanp bir 
doktora baktırmıyorsun? 

Üçüncü bk arkadaş da ıhlamuru / 
.,, ğlık verdi Bu tavsiyede bulunan 
çiftlik sahrouım ahretliği genç ve 

rından fırlamış, yüzü mosmor ke
silmişti. O anda elini ağzına gö
türlü, avucunun içine parlak bir 
şey düştü. 

Bu, beyaz )"Uvarl<lk cisim başpar
aıağının tırnağı büyüklüğünde bir 

azı dişi idi. Bu dişin yerinden çıl<

masile çenesindeki bütün ai'n da
ğılmış gitmişti. 

Bu vaziyet ka?'flSlnda deminki 
hiddetınl unu~tu ve güler bir yü2-

le hasmına yaklaşarak: 

- TeşekMür ederim! dedi. 

SonN da onu ma.;asına çağırarak 
bOr Me rao1u ila'am etti. 

Dalgın ~oktor 

Alım adamların çok dalgın ol -
dukları umumiyetle ı;öylenen ve 
bilinen bir feydir, 

Alim doktorlarunı.ııdan birisi de, 

hastasını muayene ett>kten sonra, ı 
çıkacağı sırada antişam brda ken
disini beldiyen iMiyar bir adamla 

karşıla§lDlış. İhtiyar adam hiç ol
mazsa, iki d&lrika görüşıneğe gel
diğini söyliyerek, ımüliikat rica -
sında bulunmuş. 

Doktor biraz sabırsızlanarak sor

mili: 
- Peki. söyleyiniz! Neyiniz var? 

fi1zcl Kübra .ıdLŞüphesiz ki onun sö
zü hep,ind<'n daha makuldü; fakat 
her nedense ıhlamur para etmedi. 
Böylece dördüncü günü gelince, 
lılehınıet Ecel, kasabaya gitmekten 
ba~ka çare kalmadığını anladJ. 

- Daha çok iyi bilmiyorum. İyi 
yiyorum, iyi uyuyorum. İyi haz
mediyorum. İyi... 

O zaman doktor daha ziyade sa
bırı;ızlanarak. adamcağızın sözünü 
kesm i{; ve demş ki: 

-

Kasabada önce bir doktora I«ışa
cıagına 90luğu Hacınm meyhane -
sınde aldı. Bu iri yan, çam yar -

- O halde yarın saat >kide ge
Hniz. Bütün bunları geçirmek için 
size._ biı" ilaç vereyim. 

YAVUZ SULTA SELiM 
Halifel,r ./Jiyarınd/, 

No. 111 Yazan· \A. SAMI KARAVEL 

Memluklerle gövde gövdeye gelmiştik 
Ekseribi urun sakallı ve genç, 

dıru; adamlardı. Zı<ıları parlak çe
likten, Üzerlerinde altın işlemeler 
b&'jlarında yüksek külahlar ve 
bazılarında sarık vardı. Üstlerinde 
guzel elbı:;eler, bellerindeki han.. 
çerlerin zumrüt ve yakut taşları 
uzaıdardan parlıyordu. Sür'atle o. 
vaya inmeğe ça1J>ııyorlard1. 

Toz bulut içinde altın , gümü§ 
işlemeli k lıçları ve hançerleri çe.. 
lik mığferleri ,A,,emvari geniş kar. 
gıları, Arap biçiminde wngüleri 
renkli oklarınm parıltı.st bizi bay. 
ıetıen hayrele düşürüyordu. 

~ 

Hepimiz, harbe hazır vaziyette. 
yiz. Kav;ar yakılml§ duruyoruz. 
Tam bu sırada dörtnala giden ve 
ooümü:zden geçen beş altı tane 
meml ıUı: ince ve sert seslerile; 

- Ya Allah ya Allah!. 
Diye bağırarak saldırdıklarını 

gördüm. Ne çabuk. Bunlar nere. 
den çıkmışlardı. 

İı;te bu sırada yüzba:j ımız atının 
merinde ve klıç elinde ayakları 
Ü2erine kalktı, biz bu ne işaret ol. 
duğunu lblliyorduk. 

Kı\ıcını aşağı indirir lndinnez 
alnhozlar bir, ikt üç ı..ayarıı.k pı;t. 

ASKERİ TETKiKLER l -E ' " a " :::t:=) 

Muhtemel bir 
istilaya k ar ş ı 
Balkanlar nasıl 
müdafaa edil-

melidir? 

BE< il a ı·.arı m~dalaa 
nw ·sa lehazırıaa
mış, m · şterek bir 
llare At pltaaı IAzım 

YAZAN: 
fERKANIHAR'PJ 

Yeni harbin bize ögrettijii ilk 
ders ~udur: Harpte ne taarruz var. 
dır, ne de müdafaa; harpte ancak 
(fırsat ve ahval) vardır. Bilhassa 
(hazırlık, malzeme ve maneviyat) 
vardır. 

Balkanların müdafaası demek, 
miişterek bir harbin sevk ve ida.. 
resi demektir Müşterek harp, sev. 
kulceyşin en eüç tarafıdır. Çünkü 
siyasi eayeler tesirile muhtelif or. 
duları kat'i netice yerinde topla. 
mak ve nihai zafer için birlikte bir 
meydan muharebesi vermek ek. 
seriya mümkiin olmaz. 

Cihan harbi tarihi, bu müthiş 
hataıun sayısız misallerile doln • , 
dur. Bu harpte de ayni hatayı iki 
tarafıbol bol tekrar ettiler, ediyor. 
Iar ve edueldcr de. 

Balkan milletlerinin orduları 

teker teker tetlı.ik edilince, bu or. 
cluların (hazırlık, malzeme ve ma. 
ne,iyat) bakımından dolırun ve 
olpn oldukları inkilr edilemez. 
Fakat bu ordular, Balkanların be.. 
raberce müdafaası için. müşterek 
harbin sevk ve idaresi bakımın • 
dan _ bugüne kadar aralarında as. 
keri bir temas ve anlaşma yapmış 
değillerdir. Eğer bu ordulann bu 
hnsnsta bir hazırlıklan olsaydı, 
(yeni nizam) ın karş.ıaına miişte_ 

rek bir Balkan vatanile ve miişte_ 
rek bir camia olarak çıkarlar; AL 
man diplomasisine birlikte ve top
yeknn bir cevap veJ·erek ii:r:iintü • 
den kurtulurlardı. 
Eğer her Balkan milleti ve hu 

Balkan ordusu, yalnM< kendi vata. 
nının hudullarını mıidafaa etmekle 
Balkanların müdafaasına yardım 

ettiğine ve Balkanların münferit 

hudııt müdafaalarile istiladan kur
tarılacağına inanıyona, bu telifisi 
kabil olmıyan müthiş bir hata o. 
lur. Çünkü bu şekil müdafaada, 
tek olan nıütearrız ordu, müttefik 
olan ve fakat ayrı hudutlarda düş. 
mana inti•aren birbirinden uzak 
kalan müdafi orduları birer birer 
mai;lup etmek için (zaman, me. 
kan, kuvvet) imkanlarını elde et
miş olur. Yıldırun harbi yapan Al 
man orduları, Balkan ordıılarının 
böyle bir hataya düşmelerini dai_ 
ma arzu edecektir. 

Balkan devletlerinin Almanyaya 
karşı telı ağız kullanarak tekmil 
Balkan yarlmadası için topyekfuı 
C!evap vermemeleri siyasi bir zil. 
br. Bu 2af bugün askeri işlerde de 
bütün çıplaklıitile ortadadır: 
Balkanları miidafaa için teker 

lıyacaktı. Bölüğün unam gerimiz.. 
de: 

- Allah!. Allah!. 
Diye bağırıyordu. Ağrıbozlar 

hep birden patladı. Ortalık o anda 
toz duman oldu, karıştı. 

Arhk Memlı'.ıklerle gövde göv. 
deye girmiı;tik. Kılıç, kargı , ağrı. 

boz, top, ok, işliyordu. 

Silatı seslerinden, kılıç ve kal • 
kan darlbesinden başka ortada &e8 

yoktu. İlen baktığım zaman yüz. 
başımı on beş kadar Memlı'.ıkün or. 
tasında kılıç elıııde cenkleştiğini 

gördüm. Ne babayigit adam!. 

Hamen ağrı.bozumla nişan alarak 
ate,,.e başladım. Bu anda gözleri.. 
ınin önünde bir Memlı'.ıkün kılıCJ. 

nın parıldad .ğın ve başımdan kü • 
1.iıhmı n uçtuğlınu gördüm. Ne o. 
luyordu?. Meğer Memlı'.ık toz i.. 
çinde bana hücum etmiş ve bana 
kılıc ı nı sallaytp hücum ed~. < .,i 
:ıa.maıı da herifi taın b<,yninden 
vurmus.um .. 

- Ya Allah!. 

teker harbe hazır bulunmak k&ii 
bir tedbir değildir. Balkan yarım.. 
adası müşterek bir vatan bilin • 
medikçc, muhtelif Balkan orduları 
birbirinin yardımına koşmadJkça 
ve meydan muhareheleri bir elden 
idare edilmedikçe Balkanlar mii

dafaa edilemez ve istiladan knr
tarılamaz. Her Balkan ordusunun 
kiiçük Fin ordusunun kahraman

hgını eölgedc bırakacak bir kah_ 
ramanlıkla döğü~eceği , vatanım 

karı~ karı~ n1üda(aa ede-eeği ıı.u

hakk.aktır . Jo' akat kahramanlık bir 
harp vasıtasıdır ;harbjn gayesi o 
değil, \'atanı istiliıdcn kurtarmak 

.Ye diişman.ı mağli'ıp etmektir. Bu 
sebeple müşterek harp için sev
kulceyşin it:aplarınt zan1anında ye_ 
rine getirnıek lizın1d1r. 

Harp müşterek olunca, müşte_ 
rek hazırlı.J..IKrda ön almak i<ap 
eder. Balkaıı ordıılarırun Balkan
ları miidafaa ınııkı.adile hazırlan_ 

Dll§ müşterek bir harekat planı 

yoktur. Böyle bır plim ulsaydı, mulı ı 
temel bir istiliı~· a karşı alınan ted
birler, her ordunun kendi 'atanı
nın hudutlarında hdrbe hazır bu- ı 
lunmasına inhisar etmcıdi. Toplu 

1 
ve müşterek müdafaa için ınüte_ 
.kabil •skeri yardımların zama • 
nında ve yerinde temini ve har_ 
bin müştereken sevk ve idaresi 
rnaksadile ırörüşrneler ve anlaş • 
malar yapılır, her kötü ihtimal be
raberce düşüniilerek beraberce a.. 
hnacak tedbirler bir harekat pliı_ 
nı üzerinde tesbit edilirdi. 

Bir istila tehlikesi başgösterdiği 
ıtaınan , Balkan milletlerinin bir • 
likte silılba sarılacakları şüphesiz.. 
dir. Fakat müşterek bir harekat 
planı olmadığından muhtelif ordu_ 
lar arasında anlaşma ve birleşme 
basıl oluncıya lıadar ee~ecek za • 
manda11 diişmaıı pek ~ok istifade 
edecek ve muhtelif ordııl&rı teker 
teker mağlup etmeğe fır~t ve im
kan bulacaktır. Zaten yıldırım har
binin bir manaııı da budur. 

Hulisa, teker teker kuv\'etli 'Ye 
hHırlıklı blunan Balkan millet • 
lerinin 
vardır: 

müşterek iki tUrlö ırifı 

1) Mihver siyasetine karşı miiş.. 
terek hir siyaset planı tatbik et. 
memesi, 

2) Balkanları miişter~ken mü • 
dafaa maksadile müşterek bir ha. 
rekit planından nıahnım bulun • 
ması. 

Bunlar, harp basladığı zaman 
telafisi mümkün olınıyan zi11ardır. 

rTYUarınR Aa~m: ş~::'O::aşı 
n TiyatrO!lUDda 

SİNEMA - TİYATRO-
VARYETE 

San'atkiır NAŞİT ve arkad~~
ları. Büyük VARYETE 

numaraları. 

Aalell Yangın Yerleri 
Komedi - dram 3 perde 

San'atkar NAŞİT, Ahıııı!i 
Ali rolünde. 

Sinemada: İki film birden: 
1- Dtll;iES PETROVl\A 
CHARLES BOYER --

CLAUDETTE COLBER 
2- ÜÇ SİLAHŞOR KOV_ 
BOYLAR YARIŞLARDA 

~ye koca Memlük atından dü

şerek önüme yuvarlandı. Silah 
sesleri, toz duman arasında bir 
yıldırım gibi uçan kırmızı kül~hlı 
e.kıncılarımıu yalınklıç zırhsız, 

zırhlı Memlı'.ık süvarilerinin üze • 
rine şeytanlar gibi manevra ya. 
parak saldırıyorlardı. 

Akıncıları.ınız toplu bir surette 
hücum ediyorlar ve hazan da yel
paze gibi açılıyorlardı. Akıncıla • 
rımrzın yelpaze gibi düş.mana kar. 
§ı açı~ manevraları şaheserdi, kor. 
kunçtu. Bir kar topu gibi yuvar. 
!anarak büyüyorlardı. 

Etrafıma dikkat ettiğim zaman 
akıncılarımızııı M,emlı'.ıkleri önü.. 
ne katıp kovaladiklarını gördüm. 
Demek bu cesur denilen Mernlük. 

ler bizim kırmızı külfilılı akıncı • 
larımızın önünden kaçıyorlardı. 

Tabii bu işte piyademizin de rolü 
mühimdi. Şimdi kaçan Memlı'.ık • 
!eri aluncılarımız kovalamak va
zifesile mükelleft i. 

Dernek memlı'.ıkleri mai l ı'.ıp tt • 

Kusuru varmıt t 
- Sizin kerimeyi istiyen dok • 

tıorun 'bir kusuru var. Onun X;ın 
hiç de hoşıı.ına gitmedi. 

- Peki amma, () kusuru ney -
ırniş?. 

- Ne olacak? Apartımanı yok! 

BE SAP 
Mişon , geçmi§ olsun, geçen 

yoınu bırisiııden dayak yemişsin. 
- Hem de ne kadar? 
- E .. . O vururken sen hıçbil' şey 

yapmad:n m>? 
- Hiç yapar mıpm? Mahkeme. 

ye gideceğiz. Bir tokat beş lira ... 
O vurdukça ben hesabqı ı y apt ım. 

O da açar 
- Anne, melekler uçar mı? 
- Uçar yavrum. 
- Peki amma, babam hlzim hiz.. 

1 
ıxıetçiye •m~l0g im. ded i. O niye uç. 
muyor ? 

_Merak etme yavru n,, y arın o 1 
da uçar. ı 

Yeni kom-u 
- Baba, bıtişikle ht'l' gece pat 

küt dıy e st->kr geliyor . Ac&oa ne
den? 

- A oğlum, neden olacak? Yenı 

şairlerden biri tru;ınd ı . 

Çocuktan al haberi 
- Oğlum, bak u•iu usulu otu -

rursan, sana cici c ıci ~ey ler ala • 
cağım . • 

- Anne, ben cici ~eyler ı stemenı 

-Neden? 

- Babam hizmetçi) e •Cicim• de-
di. Hizmetçi de hemen 1' bamın 

boynuna earılarak harl, dı) e ısır_ 

dı. 

Necla ~~=ü:v~~~::'al nıek_ I 
teıhi talı;JJ<,si11dcnda· leı'. Neda sa- ı 
bahtan a~ma kadar sokakto ge- 1 

zer. Ertesı gün hocasına d iger ar- ; 

kadaşlarından daha W;tıın elişleri 1 
göstererek takdir kazanır. 1 

Zavallı Müzeyyen ise, gect saat 1 

birlere kadar çalıştıgı halde bir 1 

türlü Necla kadar muv..Uak ola- 1 
maz. 

Nihayet bir gün dayanamadı . Bu 1 
işin hikmetini anlı>mak için Nec
laya sorqu: 

- Ayol, sen benden az çalışı • 
yonıun. öyle iken bu i§leri nasıl 
yetiştiriyorsun?. 

- Nasıl olacak? Ondan kolay 

ne var ki?. Sabahleyin mektebe 

gelirken, çarşıdan on, on h<!§ ku. 

r%a hazırcacık al veriyorum. 

zeblr 
Loid Corc, siyasi hayata girdiği 

ilk zamanlarda, son derece müna

kaşalı umumi bir içtimada söz al
mış. İçtimada bulunan kadınlar 

hakları aleyılıinde nutuk söyliyen 
hatibe çıkışıyıoı:larmış. Kadınlar • 

dan birisi yumruğunu sıkarak 00.
ğırmış: 

- Eğer siz benim koeam obay -
dn.z, ben sizi zehirlerdim. 

Loid Corc da şu cevab; vermiş: 
- Eğer siz de benim karım ol -

saydınız, vereceğiniz zehiri hemen 
içerdim. 

mştik. Yüzbaşınıin kırmızı ensesi 
tıayvanı.rıın üzerinden görünü -
tyordu. Etrnı ı nda hemen yirmi 
kadar Memlfık ölüsü val'd ı . Kıh. 

cından kanlar sızıyordu. 

Bu Me~lüklerin bazıları daha 
ölmemiş, bir tavuk gihi çırpını -
yorlardı. Bazıları da ayağa kalkıp 
tekrar düşüyorlardı. Yüzbaşım, 

!bunların ortasında idi. 

Önümde yatan bir Memlı'.ıkün 
ağzından kaıılar geliyordu. Üstü 
lbaŞL çok temizdi. Tüfeğimi yük • 
lenirken gözüm yerde yatan süva
ride idi. Bileğine püsküllü 'bir şe
rit ile asılmış kılıcının sap1 Safi 

altı.rı işlemeli idi. Belinde firu7.r· 
taşlarla süslenmiş kıymettar b ı r 

hançer vardı. Ben bunları almak 
için bir iki adım atmam kafi ıcl i. 

Dalmış ım demek, tam yürüy üp 
alacağım zaman gözlerimi hav~) a 

1 
kald ırdım. Yüzbaşımı at üzer,, _ 
de kılıç elinde kar~ımda dikilm .~ 

1 
gördüm. Ileri baktını, bölüğün s, .. . 

' caf., tepey,- doftıu ilerliyordu. D;o 

Yasaa: RAHMi 1 

Deniz F daie 
OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRABU 

GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Türk muhribleri fırsat buldukca ... 
Bilhassa adalarda bulunanlar 

bu noktai nazarı muhakkak görü. 
yor, harbin ilk asarı adalar üze_ 
rinde görünecektir şeklinde bir 
kanaat herke•le mevcut bulunu -
yordu. 

Halbuki Baı baros . Turgut gibi 
yeni vahitler iliıveı.ile kuvntlen_ 
dirikn, Asarıft-.fik, .\ks 'udiye ve 
diğer gemileri Anupada tamir et. 
tirerek bizmele koym akla harp ka- 1 
biliyet i ziyadeleştirilen Osmanlı [ 
donanma. ının .o sırada Akdenize 1 
bir ~t·yRhoi yapn1ası bu heyetanı 
biraz '.': a t ı~tırmı,tı. 

ftal) •nların adalara hücum e_ 
dcıni ,, l'cel..leri donann1anın Bey .. 
ruht YArdııfrı zaman eski kanaate 
h3kiın olmu~tu . 

Adnla r l. :ı lkııııla, Beyrut AntaL 
J& ve di~ t'r AJ\:uloln ~ahil ,-e Ji .. 
manlaru t? a da na amanın Be~:rut 

seJ• ahatiııi rr.üleakip bu korku kal. 
manus. fakat h rına n1ukahil hemen 
harbin 1 ~lanıas ı bu ınıntakadaki 
ticarı fcı. l ı ~ C'ti birdenbire durdur_ 

mu~tu. 

lfal'hin ilk giinl~rind~ nluhte -
mel İtı . ı \ illl taarr uzlarını bekii~·cn 

bu ınıntuka ah,,Jj ,J llalyan donan
masıuuı Akdru . .ıde izine tesadüf 
edilmedii;.İn ! gt.riince bir miiddet 

sonra ~ rl~t.-nlerle deni:te açılmı -
ya, sahi! ile adalar ürasında ahş
,,eriş. eliu~k sn ret İlt> ticarete de
vanıa ko~ tılm~.~ı r llı 

İtalyan donttn .. 14. ~ı ~arki Afrika 
,., Trahlusl?"arp 'ahillerinde biiyiik 
Jcısmilc ın~c..~ıl hulnnu~· or. An"ak 
<lnnanr:.) tıJ ı top n1enzili dahilin. 

de bu toıırak la! · rloı tııtunnıağa mu- / 
\'Rffak ola ıı İtalyaıı fırkaları Trab- ı 
lustı:t ileri harekata gcçcn1iyor, do_ 
nannHt da bu -;uref)e 1nezkıir sa
hilkrde bağlı kalıyordu. 

Trabltıs ınnharebelerinin ikinci 
ve ital~ anlar lehine inki~af eden 
safhasına kadar yani 1!112 ubah
na kadar bu ,·aziyet de\'am ettiği 
i~in İtalvuu donanması Akd~nj1de 

kt>udini göstercmen1işti . 

Fakat ,kinunusani ,.e şubat ay. 
larıııda Trablustaki İtalyan ordu
sunun nıiktarı ii~ yüz bin neferi 
bulunca •rtık donanmanın lıek~L 
Iiğiue mu\·akkaten ihtiyat hisset .. 

mi3·en Trılhlus vaUi umumisi A
nıiral Bor~ a donanmanın lii:ıu -
munda Lin1i."!.:yr!-İlll' ıniiracaat edil .. 
mek ii:tere şin1ciilil\ Trablus 5.nla
rından a~ rılnıa~ında 111ahzur bu -
Junmadığını Ron1a\a rapor etmi~ 

Trabhısta bulunan ikinci (ırkanm 
üçüncii vr dördiıııdi filolarile Tob- 1 
ruktaki ikinci ltal~ an zırhlı fırka_ 
sının ve Derncdcki diğer ci.iıütaın
ların topluca Akdeniıde dolaşma
ları, Çanakkale boj,iazıııa bir akın 
yapmaları İtalyan bahriyesi er. 
kanılıarl1iyesince kararlaştırılmış. 

bunun tatbikine dair hazırlıklara 
başlannııştı. 

Fakat Kızıldenizdeki İtalı·an ha
fif filosu Tiirk muhrip n gambot
larından mürekkep Bahriamber fi_ 
lotilliıı.ı karşısında hiçbir iş göre_ 
mi)·or. Tiirk gan1bot ve muhrip. 
leriıı itrsat buldukça bu düşman 

ha bir parça ileride de akıncıları

mızla Memliıkler kılıçlarile bir

birleriııi doğruyorlardı. 

Aman Allah!. Ne doğramak?. 

Ne amansz bir kılıç muharebesi .. 

Kelleler uçuyor, gövdeler ikiye 

bölünüyor, hayvanlar yaralanı -
y()rdu. Her kılıç darbesinde zırh

ların verdiği aksi seda ovada çm
hyordu. Dogrwıu Memlukler mu

harip ve yaman adamlardı. Fakat 
bizim akıncılarımız bunlara göz 
açtırnuyordu. 

De!'ken bir top sedası ... Peşi, pe
şine bir daha işitil<l:i. Tambura vu

rularak sancak sola doğru dön

dü. Yüzbaşı kılıcile ilerisini gös -

tererek dörtnala ileri dogru yürü
meğe başladı. j 

Anlaşılan kumandan topla bir 

emir vermişti. N itekim bu emir 

üzeriıw bölüğün sancaği sola kır. 

~t· 

filosunun 'iı.hit ve ınüf 
taarruz ediyorlar, her 

düşmana müimh zararlar 
yorlar. sahil halkının ,.e 
de işıirakile karada ,·e d 
J.,ştirilen lıarel<iıı ııal) ao 
rada gö:ı. açtırını~· oıdu. 

Bahriahmerdeki ıtalı•' 
kumandanı tarafından ' 

acı acı edilen ş,ikll~-et 

bahri~·e nezareti birinri 

maııdaıılığıııa giınderdiııi 
mirde bu donaun1anın " 

baiiiletmek iizerc hare!< 
mesini isteıni~ti. 

Bahriahınerdc f.»maıılı 
ta Pe) kişn ktt olnıal< il• 
Bafra , Ayıntap, Ialal),. 

dağ , Refahiı e .. la ha, J{ 

Hali( gambotları. ı;; ıpk• " 
yatları ,.e Hahriahıner i 
liye gt:ınilerind ~n mürt 
bir filofoiu bulunuyordu. 

Üstelik Sih cntc taıııir 
sile bu d<'ni:ı n1lif1"eı:e!tİJlt 
etn1ek iizere \ ' utp;at, , 'e 

Ta~köprii b•ı bibotıarı 

nihay·l·t Be~ r ui 1imaull1 

Avnullah .ırhlı korv<li ili 
botu yardı111cı geıni)t'ri 
yordu .. 

Maamafih harp başla.d 
Beyrul \"&Iİ~İ buluuan 

paytahta dahiliye neı• . 
tiği bir şifrede bu iki esk1 

misinin Be) rut liınauıPdJ 
nıası bir tarnftan halkll1 

da, diğer taralian dü~t1ı 
• taarruzlarına seLep 'e 

zırlan1ak itibarile JjıJl:aJI 
mahzurlu görüldıigiı lı 

·ıe 
Ilalyanlarııı bu bahane 1 

topa tutmalarına nı• ni 
Avnullah \e AnkaJ.auıP 
\."C)~ gönderilmc .. i ~ııJ11'1 
riahmerdeki filo)·& illi~ 
Cezairi Bdıri,.Ciı dlıh •11 

olan Rodos limanına i;ı.ll 
ha ivi ve tedbirli bir hP 
cağı;ıdan buna nıi.isaade 
isleniii~·orc!u. 

İstanbul bıı şifre) e bt ~ 
vabı verecek yerde kıSll 
şifre,ile şıı nıuka~lt.dt 
muştu: 

•Hüki'nneti ~eniy~·e 

her tiirlii tedbiri ittih•ı 
etmekte buhmmu~ old~ 
kabil telgrafl~rl.ı harJI 

rlne ıniidalı•le ulunnı• . 
iki harı> sefin(\sinin efl111 

dar bulundukları malı.ı' 
!arı icabı bale uygun b~ 
dan badema bu hu"'ı5' 
kı<lit scrdohınmaa'1 ~ 
bjh olunur.tt 

Ve .. bu kat'i ifadeli i~ 
artık Beyrutu teiılik<"l 1 

iki köhne gemiden :iVl 
bırakmaını~tı. 

Beyrut Suriyeniıı .4• 
ehemİ\·etli bir linıaP' 
tabki,,;atı mevcut oh"" 
Beyruta yapılacak .,ır 
karoı istihkamların t-' 

. . dil 
mukabele etınenıesı 
raya büyük ölçiiık ·~ 
taarruzlarına seb<-P ~ 
zere alınmış tedbiri• ~ 

Limanda bıraluloıı 1 

mh,ine gelince: 
Bunlardan Avııilliob 

diilôziz donanmas1 

donanma~·ı tensil.. t 

lfthı umumi kuneılt-
km 'k' · 1r1tl1 

ra amıs. ı ınrı ı 

kinci ge.,;i,i olarak d , 
r~' lıkonulnıu•. rnıı h• 

5atın alınan Barb•'of 

21rhlıları doııannı•'' ,0 
ıllY 

tikten ~€fnra da A' ıı 

rici edilnıeınisti. , . 
Siir'at itibari!~ I<• , 

mıvan bu korvet. ıır!I tı' 
tal~rından t',l>•ı· ~ııe 
bulunu~ordu. 

y 



Metaksa•ın olümü 

-ôıcsORENLERE IUI 1 IHll llll 

Met k 

eni Yunan 
Başvekilinin 
Beyannamesi 

Yunan Radyo
sunun Millete 

Hitabesi 

sın 

kar 
61Dma 
1 ında 

Atına 30 (.A.A)- Bqvekıl A. 
leksandr Koriıis, deniz, bra w 
havıı kuvvetlerine hıtaben qalJ. 
dakJ beyannımeyı neşretmıştır: 
Xralın amrt1e hU.tılmeti ve &J• 

Dl zamanda lıra1'll, dena w han 
nczaretlerini deruhte oMfyoıı.ıa 
Düşüncem, heJ'le)'den evvel ara. 
mızdan kaybolmu, olan böy1lk 
milli tef, hava, kara Ye deniz kuıa
vetleri .ıslahatçm nmllıtlz uker 
General Met.almasa matuf bulun. 
maktadır. 

Bundan 80lll'a lleyecan, hayran. 
hk ve muhabbetle size, ıbu mu • 
bddes mücadeledeki muharıple
re hitap edi~: Siz, uptediL 
mm: ve yorulmu bir azimle l"k 
'ft heyecanla nferden zafere, ,e.. 
retten şerefe yiribnektetıniz. Her 
zamandan daha büyük hamle ile 
4 ağuatos 1936 t.arihinm miibdU 
bulunan büyük adamın çizdili ta. 
refll yolda yürilmele devam ede
oeğinlze emJnim. 
Allahın yardımı u. Xrabmızm 

ve ,ellerimizin de indesile düş -
muma~ bacak, mu
Atfer oıac.t ve Yaanlıhğı ebe -
diyyen kuvvetlendirerek büyük 
milli tefin muazzam dilt\i.ncelerine 
IAY* oldutumum ~ 
Onun gıbıi vatana karp mükellef 
bulundutumu blyilk vazifeyi yap. 
mak için hı~ir fedakirhktaıı çe
tinmi,ecelminiL 

Şeflerıni7.e ı&aat ederek ve zaf~ 
sarsılmaz iman ile bağlanarak da
ima ileriye yürüyünü.ı. Millet de 
tek bir adımı gtbi kendisine !Ayık 
evlatları gibi u1anık bulunacak -
br. imza 

llafnkl1 Kortsla 

Trmnarda trana
ra 111'8 bp .. ca ı 

Atiu 31 (AA.)- MiM rM,. .... , .. , .............. .... 
lıdald -.ı,.tta ........ tu: 

Y•aehJar, 
l>lfma ....... _ .... . ... , ....... , .......... , ..... 

............ ıt.Hmm e9P••• 
tenp YWeıteita. Maile. ...... ._.._lal ...... Ak«. 1 _. 
.... b4ar Mitin mm• Mklm 
elaa .,.._ lletak••m nim el. 
tlafaa anlama• ...... 

Asker gözile 
(l lael .............. , 

tUkWar. Gelea JaoberieN (/ÖN, 

Ltbvama ena.bwda bafbvaa "" 
1aareket Ueriye ~biı.ceJatr. 
f•halegr,~__." 
talUOt'ta bir aıa1clant ~ 
dııfildW. BiWriı btı ... de talll 
...,. hani* ~ ,.,.ıaraJc 
*""'- geçiltıUftir. 

tık olanak Memat ka•lla•na .,._ 
m&fl4nlv-. Bu ~, fimdİ 
LibJladaki ltalJlaa lctwoetleriaia 
nazcırlan'" Jcftdi i.ıerifte sekm.if 
klu"UJIOf', 

Tobruk'un 100 ktlomm'e gar-

binM .. ~ " lcüorıMtN 
fimalidneki Bomba mnküde lnr 
gılizler ..,__ipi edilmfıtr. 
Buran mükemmel bir cleni.ı t4JIVG
rai üıridür. 

Do0s AfriJraaM plilloe, .aiınt 
veH~_,. .... ,,. 
lumdur. ltaı114nl« Agordat'dcı 

mukawmete ~.in -
gili.ı ~eri ... plari ,.,..... 
tcldttiqr. 

Habe,Wamtı cenubtındaki Ke. 
,,...._ ... tazvtJc cırtMa1dadtr. ,. 
hale göre, bütün lıalfl'Jf& lmpa.nı - f 
torluğu dört lafQftoa mıc.ç jçi• gemi mezarlıgı" 
cılınmıt deme)aw 

s"""" -Habeı İıscı~ • halinde 1 
arruz da mkifa.I etmektedir. Çancı • 

BBŞİKTAŞ MEYDANI 

Köyiçi fınnmda 7aD1JD ~ tnım
ft)" clepcMmıda ç61tOnUl w tahribat oı-
111tqtur. 'l'raaaı*J .................. 
bal temızJeme ilAM llnaifler ve yıkılu 
,erleri kw1ararak aıhhi7e ektpı.tna 

OllCIXt TlllCllOD 
Bu ,_ de deneme telnl' e" * 

W81rk.S .. ~ ..., ..... 

tlwlllla ~'"""'r ->=*' ata 
Ud IM,Jdmaaa .... ~'n •• 

ALARMIN B1Tişt 
Alarm emuuıda mahkemelenn 

çahpuyıp iferıde buJuunlena • 
lmak1-a inme! J)i iaıbettilL ~ 
eber m"'bme eria .ı.üiyeta .._ 
,,_ .Uildai aonu.ra 1>.ı JMllOa 

• lf'UI' BerJk•afda ve lf e
Jerile ıair11111'1r4e .ı.ıı... • • 
- bMr •'Rnllrlaw ft MIJı 11-

ltn"hra ~ Alarm tan 
eaat 12 ~ 28 kala bttmı ve w,. 
lece 1 aaat, 2t 4akib ~ 

( J ' 
düfmaıı tan"aıeı.i düa memı. • 
ket dahilinde aiicun Y•J>PlMYI • ... 

İTALYAN MUKAalL 
TAARIUlZieARI 

(Dördönctt sayfadan devam) 

~ ........ . göli ciwnnda H&Oeılerle 1taıucınr tskenderiye 30 (A.A.) - Tobruk 
lM cmantUlcı fidddU ..,..,.beler Hmanıncta Su ~o lrruvuö. 

tevdi ~ 
Akaretler ca~ Halk J>artlsl 

Atiaa 30 (AA.) - Son 24 .... 
üt Mıkeri fubyetıten behwclen 
radyo, İtalyanlarm ArnMrutluk 
cephesinde mukabil hurumlar d& 

Y•bfı•~ ~. rtmıden maada U,.,. .,._ 
-Ne oluyor? ctiJW earcidar .. All

lattlm •• Onlar da phittir. Buıw1a, 
dıpndalar. Ne,. efendim.. Ben 
öyle diyuıce: 

ltalytm A,,.... ............,. Ull ile i; torpl& 'Re .... 17 ıe
fimcli '* clart ..,,,..,., Mtıa bet .mm ve,.._.. iki d.U. tana -
~e ~ wnneıc mechri~f nslnfn Wa11ua ~ anla-
~. fllaulbr. 

- Aman qabey.:llbn. beni döT, 
Bldtır, polise t..ıtm etme! diye, e
llml ba'akıp......., etı.lbıal b ..... 
lap elimi 6pmemete, ya!vann.p 
blafladı. DJnlemedim, polJ8e t.um 
•Wm. Bir fialDI biJe l'WID8dım. 

müdafaa ediyor: 
- Ben sabıtah J'ankesfciyım 

amma, böyle k6çük ,eylere &enez. 
mı eden takımından delilim ... 
Tramva~ a bindim .. 'l'Nmvay bla
baltktı .. Yerde bir sipra paketile 
bir kibrit ,e.dum. Ejihp aldım.. 
Onlar !imdeyken bu göreli. CMz.. 
lermı a~ıp üzerime yürüdu .. Zebel
Wıi gfbi adam. Korktum. Tram -
vaydan atlayıp kaçtun; wbmdan 
kottu .. Uç ıı ... ay et.ha dej'iştir
dan. Baldam tartalanuyat'alım

ŞaştmWda blr apartmıanın kapı
IJDdan daJmıjmı . 1'ç(lncü Jw mer
cliftllİDde ,.Uledı ıprayJa ltib-
dlıi verdbL. Yıme brt•••me.,..••ı .. 
Bu .efer de, JankfJllC dJJıııe polıse 
wrdl. Bıt de maltm lllbrtalıyız.. 
Hırsızlık flzer.i:niıze yamanıp bl
dı .. Yoksa, dirWla nıbbem llakJm 
içila çılmlldlm. Hmı banı.r ~ • 
nacü teY mi?. 
Mmnın fteeep llpra pabtt ile 

kibriti yankesıcilfk auret le ıofor 
Yusufun cebınden çaldığı abit ga. 
nıluyor Recebm üç~ a m\MI. 
detle h ine, sipra pakeWe kib
ntill ..Wb ne......,~ he. 
men tevk.iflne lıııuar veriliyor. 

Recep emedea ~ 
eonra kapının onunde tlıvkif mil.--ft!lln yau-...U bekler • 
ken, mahkemecie buluna• kendlnt 
an ır birine (belki • mbdaşı 
oı.e k) df,or tt: 

U uk ay bir feY delil Ç9-

buk gfç r . Amma. bir- daha elime 
g Bu r r kar ndan cı-

pal da uble 

Yunus NFtdi aleyhine açılan 
yüz bin liralık dava 

(l .... ..aaıt ......... 
mi§tL OOıı, henüz tet.klkat bıtme. 
dlinden muhakeme_ bqka pne 
bırakılmlftır. 

Dav.cman iıld1111na ~ Ada: 
Ye Faile W •iade iki aı&, ~ 
tarekeden .onra Soma linyit ma. 
4enlerbıhı işletilmesi tmttyazmı 

'il sene mtıddetle hfikftmetten aL 
mıılar, imtiJazla beraber made. 
nhı bütün tesıaatıt>u iki zata dev
ndihnif*'r. 

lmu.,az mutaveleaine göre mü. 
teahhıt her 1me 60 blıı ton istlh. 
sal etmele ve bmum dmnriye. si. 
nı :vermete meebunlur. İstihsal 
etmew blle imnrtyeyt ldiywt
tir. İlk imtiyaz Ahipleri madeni 
lfletmele muftffak ~ 
için bütün h•ıtı ~ 1ene yüz. 
ustü baakılnuftır. 

Dandan IO!ft Yunus Nadi imtl. 
7azı bütün hatlarile w vecibeleri. 
le beraber ilk ml1teahhitlmd. de
vir a1mıf. rdat o da dört sene if. 
!etmemiştir. Bu lll'ada davacı Ma. 
cit Somer ı,e brışnuş, bir mü. 
haciiale •eber madeni tetkik e
d ( 180) bhı liralık bir serme. 
Je hmclalu tUıdirde mıılenin if. 
letilebileceğini Yunus Nadiye an. 
latm t r. Ywıus Nadı: 

- Ben para veremem, deDU§tir. 
Bwıwı u.zerbae Mac t Somer de: 
- Ben sizden on para almadan 

madeni işletecettm, Fakat 1Mın 
yüzde yırmi h111e w ayaa net o
larak da 300 lira maq isterim. Bu 
hisseyi ve maqı da huılatı gayri. 
safiyeden alacaf1m. 

Yunua Nadi bu teklifi bbul et. 
tJ.ğ Macit Som sermaye bu. 
lara esinden itibaren ma-

ıııeımıeı~ b lam tır ı 

8omerl blr bu-
bda.r madene ııiinder • 

memıa, .fakat maeıını da vermiftır. 
Sonra bir 1UD Yunl.Ui Nadi MI. 

dt Somer! madeııe tôtürmllf, cıt
UkJeriDin eı1ell IÜJlU de Yuaua 
Nadi cxwlm ayrılııuftlr. Fakat bır 
stin aoııra maden mneleaf t.atlll lf. 
pl tefebbüsüne ıeçmiflerdtr. Bu. 
nun iizerıne Maclt Somer Soma 
kaymakamına müracaat ederek 
vazıyeü tahkik ettirmlf; ameleba. 
ııları Yunus Nadi tarafından tah· 
rik edildiklerini liylemiperdir. 

Bu tahkıkat evrakı da mahb • 
meye verilmiftir. 

ICAZANÇ n KADAR? 
Maden - ........... fu. 

llyette ltalmıftır. llı*aw1e mucJ. 
blnce Macit Somer l)'rllla. hatta 
vefat etae bile 16ade on bet ht..e 
veriJ.eoektL JılacU Somer, maden
• bulwa~ ınidde*99 madenia 
bütün borçlarını ödemlf ft 200,000 
ton linyit lstthlal etmif 'ft .. tm .. 
tır. İddiuına fÖre maden ton b&. 
flll8 a.sğarl iki Ura. kazandJlı için 
Yunus Nadi bu müddet zarfında 
400,ooo Ura kadar Gir kazanç te. 
illin .aniftir. - ...... de .... 
deni Etilweb nt= ... ki bu ela 
~ıca bir ı........-. 

lheit 8olmr - Jrmınçlara w 
on bet senelik htae.tne mubWI 
100 bin lira istemektedir. Davaaa 
llaci1 Somer muhakeme lltvam 
ederken Yun ... KwHnln Etihlnlr.. 
tan alacajı. olım miktardan mfl • 
tebaki it bin ._ IMtyatl ba
ciz m,,dmmuwtm: 

'.Maclt Somerln bu WJuı aoc* 
dava tarihine kadar olan taıepı.. 
rtne pmildir. Her. llflll .ene için, 
de kendinde dava hükı &Onnek.. 
tedir ki bunlar lıçiD de qn dan. 
lar açl!llfbr. 

Mahkeme davayı "8 fUbat ..at 
cm alb.Ja talik etmipir 

..._, : Pi,, ıs ... "_ .... ............ 
De!m·b ... •• ·-------- llwi- ................ 1 ... -

mil ve derbia1 ,.._ ..... ....... 
.. p&lı 

- f1l'm IOt.ımda ••• _, - • 
ftD1u derhal tedavi edilmlflerdir -
JGiDıM .._,, zw ..... ft 111.ır e-
CUlmif\lr. 

BMDIONO 11SYDANI 
Necip Bey Ko~a m•"11Dda ;paa

pı 11. Yeni ~ ..w,. 
kwnanda tab.rib9t ve ~uı oımuı. 
Bnna6nü kQmakaınJJtı blnuı OnQnde
ki aı borusu tahrip edlmit. Galata ve 
anı k6priller1 talaribata ........ 
merbank 7erll maUar puartan bqa
mnda lgpneHs9170D tabrip edllmJi V9 

ekiplet derbal luUı' elıDlllerdlr. 
l'ATbl KEYDANl 

............. Hali& ı..ı.. .. 
....... ,.... tlllanlla Aldıl ~. 
,.. ,..._ ..,.,.. .. V9 llld!ııaW,. 

._.. kalmılt. l'alla -S 'n • ıa 

...._.. d'tımtlf. 1•' • cw1& ._. 
fllUldaki tramYa,J tellert k~ ldl
&Qmet konQ& .lgpql•ed•ld tıslınlııa .... 
ler1 ~ • ....., --- ..... 
Jeri clerbal fbll;pte ll?GJE ............ 
......... ... libl php'lf1ardlr. 

AK8ARA y KEYDAJQ 
Yenlkap WaQ'GD b'n-nda JU11D 

Clkıme, ~ IMJdam iplrit ... 
......... Mustaıa x.naı CsMel•·• 
kl m ı.on.a tabrtp edQmlt. s-ı Pa- Mıı11+ tanw ........... 
P eaddeelDde Til'JÜI &.. Pata _. U ..,,.._. ...... al q W. 
Mlandn MVllUl bonaN paU..U., ,... ..... •mH•• ... P' ... .... 
dikule ile Samatp araunctüJ .. ...... Ama••• n •• m-.. .... .... 
1ik bir tren 70lu &abrip .Ulmll&lr. ..... na ._ __ _._. ._ ... • 

stıucmc1 lıılKYDAlmn>A 98# ,_ 

Slrbcl ~ blnp ... 7-.m OIJI- - fanuıelııial ...... tllllllllll!l'I 
llUI, prc1a tahribat ve c&anta o1mu1, Kennba ,_ ..... ...._ 
81rkeci ~ Jperlt -- psJq • iltlaak .................. . 
... llflbeth!ı• .......... llualuı bo- ..... . 
IWU pı•• .. inlilra aGllll'lOtO blua - _____ .._.__ 

Jrarpmnda ....,_ ....... tabrtp olun.-·~--~--·---~~ llWltw' ı-

mftAZl'I' ~ 
Cami rn·nlslr' 1ot?D&lıda 751111a 
~ Mallp ldllVttn:f"de ollıDD
ta olan.11, V v ıllerde ~ Jola 
1ahrip edllmf& MdEl mllk1lba ....... 
dlıki Cllddecle Jranallpı.,. tütlbala 

~ 
aa&UPAa cbi&tt 

....... Mpn"pJd cıocuk :...ı.:.mn.btdıt 
7_Dllll --. .....,. tüatkut ..... 
ILıllt tshribat olmut, ~ llb1ell 

...,..... pılenm'I. Toplata taMa de- t-•·---------· JIMU ÖDOnde ~ Jaral•mıJI ... 
P&lanmıl. DolaDcaıuda tau:ava;r ,.... 
a.ozuımu,, Yr's?ILO• ...,..._ .. 
elektrik kabloları takı» • • • ... ...,.. 
camii lailnde 1U borum paGaaut, flp 
lııtelsll&ıln&1t ................... 
....uttur. 

RAYDABPA&A 111YDAN1 
Garbim ...... ,....~ .... 



Y"xan: lakender F. SERTELLi No. 15 

Bolayirde açılacak kanal meselesine Mustafa 
Kemal Paşa bile razı olmuştu. Fakat, Enver, 
Bu işi: Kendisinin fikri olmadığı için reddetti 
•- Düşman kuvvetlennın ~

val k, lzmır ciiıel.nden okluğu gi. 
bı, Gelıboludıın da Marmaraya 
pek yakında asker çıkarmıya 

ınuvaffak olacağı hakk ndakı lıa. 
berler Istanıbulda bi:.hassa gayri 
müslim anasır arasında kuvvetli 
kanaatler vardır. Halta, İngiliz kı. 
taları.nm muzafieranc giriş ve ge. 
ç!Jilermı seyreurıek için daha şırn. 
diden Beyoğlu caddelcrındc pen
cereler kiralandıgı mevıru.kan ha.. 
bcr alınmıştır!. 

Leyman Paşa bu habere hidet. 
lenerek; 
._ Öyleyse, btanbula gıd:nce 

--benim içbı do- Beyoğlu cadde. 
slhde blr pencere kiralay mz!. (1) 

Demekten kcndmi alamı.yor. 

Leyman paşa şüphe ve tereddü· 
de düştüğü için, yu:kardaki davete 
ıcabet etmeden Alınan Kararg1ihı 
Umumisine bil" cevap yazıyor ve e
ğer bu davetten maksat Çanakka. 
lcdekı vazifesıne nıhayet vcrılme. 

si ar:zusundan doğuyorsa, orduJ<. 
ki va.Zi:feslndcn ısti!asmı İmpara. 
tor H. retlerlnin emir buyurup 
buy • .-dıklannı soruyor. 

1 

1 

olarak Çanak.kalenin asırlardan -
beri devam eden muhafazası en • 
dışesmı, Bolayll'da açılacak yenı 
kanal ile bertaraf ellııe.k mümkün 
ol.ıb•lecckti. Bu kanalın inşası O:r 
manlı dt>Vletinl!I iktıs.~cfıyatı üze
rinde de mühim ve karlı bır rol 
oynıyacak:t •. M iltchass !arı tara -
tından tetkik H' t bıt ettırdiğim 

bu kanal, Ş b• b cezircnir, ar cak 
beş kilomere gem ligmııe olan en 
dar mahallinde ınşa ed lecek ve 
.kanalın açılmasında fe=i hiç b:r 
ınıuşkıilata tesau.ıf ~im yecek • 

Leyman paşa. (lttıhat ve Te -
rakki) hükllmetinın o gün için her • 

nedense kuşkulanıp muvaf•lt gör
mediği bu kanal işinın müstak -
belde gelecek Tul'k nesLni nddi 
surette alakadar ooeceğını kay -
detmektdir 

Lyman ~anın duş\lndüğü ve ı 

açılmasını iler; sürdüğü (Bolayır 

kanalı) me.o;elcsinde fenni bir rna.b-

zur var mıdır, yok mudur? bunu 

bilmiymuz. 
Bu mesele h<'nüz ne bıı.iın fen a-

damlar=. ne de askeri müte -

ha.ssıslarımız tarafından münakaşa 

edibniş değildir. 

Fakat, Leynıan paşanın bu ka
nal üzerinde urar etmesi, bundan 
Alman karargahı u.nuınUsinı de ha
berdar etmesi ve karargahtan ve
rilen ~apta: 

Leyman Paşa ıki gün sonra Al. 
man .karargahı umumısinden aldı-1 
ğı bir cevapla, kendisınin Alman
yaya cetbinden sarfınazar edildiği 
ve Wıin Alman Karagiıhı Umumi. 
sinin arzusu ile Miralay (Looov) 
.tendi luırargfth'1la iltıhalt etmesi 
'bildiriliyor. Miralay (Losov) 13 A.. 
ğustos 1915 te Leyman Pa.ş;ı.nııı 

karargahına geliyor. Fakat, Mira. j 
lay kimin hizmetine bakacak? 

Kadro dolu. Miralay Loııov bir ı------------~· 
muddet Erl<Jnı Harbiye mülhaln p Gaip K urt Köpeği ..... 

fOPTAll S~TI$ Yftl t\TUaut. SUllAk HAllU KAlııl:)l &f.Y GECIOl iN 4& !IS ra fl21tı 

"'ll~EWDI 'ırıs· ODEON IW1'~.•14!!! ~ ımıcı." llı<Lll ~ .... , ' 

MAK • 
1 

Alatur a Kısmında • Her ~kşam 

SAFİYE ve 20 arka~aşı 
(Yeni Şar ılar) 

HAVA YDA BİR GECE 
Büyük muvaffakıyet .. .. revunun Fevkalade 

istifade 

kazanan 35 kişilik 
son haftalarından 
ediniz • 

Maliye Vekaletinden 

i 

---· BiR HAKiKA T s.,_ m0şterl1erhnhlb BHarı diU<afin.: 

0C91B1-~ 
eı. . R:hJ. z. ıy. e/k _ . . 

Pıdantah ve elmaslı saat elemek, bir kelime ile S İ N G E R S AA T 1 demt>lı.liı Ç!inkıi: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER !aa•k11nM I· 

mıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısın12. Ve saatin uzeriP 
SİNGER markasına, müessesemizin a<lresine dikkat etmeniz lazımdır 

Modayı takip eden her asri kadın için .kıymetli taşlarile ve nefis ilşemesile hakikaten naz.ar d 
celbeden böyle bir harikulade SİN GER saatine sahip olmak adeta bır saadettir. , 

SiNGER SAATİ hoşagidecekenmakbulveen,Uzel Hediyeli tıl 
ı No. 82 - A 209 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira DISALLERİ Glni 15 SE: E GARA. "TiLılldo 
lı Dikkat: Singer sa~\leri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ma ğazam..zda satılır İsıanb 

şırbem iz yoktur. 
.\.dreo: SİNGER SAAT Mağazaları, İstanbul, Eminönü No. 8 

ç • 
1 LERE FTÇ • 

1 
Anadoluhisarında 54 dönüm arazı ile akar suvu ve muhtacı tamtr 

köşkü, kuyusu, ahır ve havuzu olan mahal ehven fiatla acele satılıktır. 
Müracaat yerı. İstanbul, Cağaloğlu , Sere! efendı sokak No. 3 

1 inhisarlar u. MüdürlüAündoftı 1 
cı...ı 

Civala 200 m/m lik 104~8 adel Pazarlık) 

Civata 120 m/m lik 19800 adet Pazarlık) 15.30 
Pul 22800 adet Pazarlık) 

Terden FüjOvar 250 X.. Pazarlık ıe~ 

J - Yukarda cin!'f ve miktarları yazıh malzeme pazarlıkla ntJn almacakhr. 
2 - Pazarlık 12/11/941 çarı:ımba eunil hizalarında yazılı ıınatlcrde Kaba-( 

taşta levazım ve mtibJyaat şubesindeki alım komLı.,.onunda yopıh.ıcnktır. ı· 
3 - Terden Füji.ıv41r şartnamesi sözü geçen ıubeden parasız alınabilir. 1 
4 - is~klilerin pa1.arhk jçin tayin olunan gUn ve saatıe teklif edecekleri 

fiyat llzerinden % 7,[ı g(ıvenme paraslyle birlikle mezkiır komıryoruı rmlraraat.-
ları. (653) 

Tramvay paso arı 
Elektrik Tramvay ve Tünel İşlebneleri 

Umum Müdürlüğünden 
E.'<lti tramvay pasolarının 1 şubal 1941 1ari!Unden itibaren mer'i olmqaf'"a

iı ıt olunur. (85~) 

1 l~~ı~_T~A_N_·e~U-L~B_•_: _L_E_D_t_Y_E_· _s_t ~•L~A_N_L_A~R_ı __,I 

Bir Pu 
Tecrübesi karşısıJI 

Daha 

l!I 

KADININ 
ıtl Hayrı• 

sene"" Karaagaç mües ... t• el nakllyalı lflerlnde kullanılmak üzere bir rr müddet
le iki deniz motörü Jıı::iralanmasJ i.şi açıkeksiltmeye konulmuıtur. Kira bedeli mu
hammeni 1350 lira ve ilk lemnlat miktan 101 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt 

ve muamel!ıt mlldOrlüğll kaleminde &ilr(llebllir. İhale 10/2/941 pazarlesi lilnü oa-
liÜmÜş Yüz Kuruıhıkl• rın T edıı vüJdea at H de Daimi encümende y".ıpıla<akltr. 1'ııllplerin ilk teminat makbuz ff7ll 

olarak çalışıyor. 18/1/941 Curnartesı sabahı Be-
Leyman Pqa o zaman i>a.ltlun. , 

da dönen entrikaları bir daha an
L'Yorsa da, ne Miralay Losov'ya, 

r-ı.1ıı.u meydanında ac ,aşında rr
kek bir Kurt köpeği kaybolm\lf
tur. Bulan çarı;ıkapı tramvay 

<addesınde MilAa kıraaUıanesı sa-

mektuplan ile \hale günil muayyen saatı. Daim! Encümende bulunmalan. (573) 
\ Kaldırılması Hakkında 1laa ----- ------------------1 .. - llminM 

1 Glimilı 100 kuruşlukların ,.mne ııümüş bir J.tnılılrlıır darp ve piyasaya kMI İstanbul Hamamcılar Cemiyetinden : ,..nı, cazip ve - yi y• 

daha sevimli 

ıörilrunenbe 

yarayan kat"! 
BhL TEClltlım 

ne de bir başka Türk :ıaıbitine 

burılardıın babsetmiye lünmı gör. 
:ınliyor. 

AnaAırtalar muzafferiyet.:nden 
90nra, ortaya yeni yeni bir taıkım 
askeri mütalealar, rnüMm plAn -
lar ve akıllan durduran büyük 
tP•ebbüsler atıldı. Bunların en ı 
mühim. ~ıı şavımı dikkat olanı 
(Bolayır} ın garbinden .A.kdeni7R 
bir dar kanal açmak icli. 

Bu fikri lllıönce ortaya atan Lcy
mon Fon Sanders, bir müddet son
ra bu nıesele ile ciddi şekilde meş
gul .ıluyor ve bunu Türk karar • 
glıhı umumisine bütün projelerile 
teklif ediyor. 

Leyman paşa bu mühim mesele
den bah~edcrken Ii.kirlerini fU şe
kilde izah ediyor: 
•- Bu teklifimde, !staııbulu ii&

ıriHhareke olarak muhafaza etr?M>
ğe mecbur olan Türk donanması 

için, bu ikinci deniz 711hı ile. Mar
maradan Adalar denizine emin bir 
huruç kapısı elde edilmiş olacak-
1ır. (Saros) körfezinin takriben o
hu. kilometre genişliğinde olan'de
ni7. mansabı, Boğazın dar olan met
~aHrıılen daha güçlükle abluka e
dilebnir. (S:n-os) mansabı için de 
•Bozcaada• nın hirhir ehemmiyeti 
olımıyacaltı gibi, •İmroz adası• nın 
Jrnımen ehemmiyeti olur. Trakva
nm bütün wsaltinin kabili 8M7lı: 

oldu u (Saroıı) körfezinin ~mal 
sahili tahkim edildiği ve oralarda 
1111hil batarvalnn tesis olundu~ 

takdirde iyi bir lı:oltulı. teşkil ede.
b ilir. 

Canaklıalen:n Asva sevahi11 ise 
lkincl bir ko1b k olarak tahkim o
lunabilirdi. Biz7at kanal dent1den 
o kadar geri<le bulunacak idi ki, 
ı=:Pbih cezirenin ~imal fahıll ivl 
müdafaa P<lildllli hald" dü=nrıın 
:buraya t~sbi hE'men de imkansız 

olur. 
ranakale 

h•rbfn h'fa""""lpn scuı•a hüvfık 

d~nlzlenlen fstanbula yeg~e yol 1 

(]) Kl'T'ili 'hn! .. olnnn•., •Ça. 
nA1'-hle seferi. kmıuıdan ••• 
-S: '19-

l 
ı 

bibiııe getirdiği takdirde mem-
1 miktarda çıkanlm11 oldutundan IÜDJ(iş yUz kuruşluklıınn 31.İklncikanuo.1941 Cemiyetimiz heyeti unıumiyesinin birinci toplantısında ekseriyet bir keılı.. ciLDl GÜZEL 
\ tarihinden sonra k'<lavlllden kaldırılmuı knrarla:;lırılmışUr. f"Yanl hayrel Ytl ;retli bir """1' ' 

nun edilecektJr 

Fatihte parasız 
dispanser 

Fa.ı.ih Ilalkevmden: 
Fakir halkın meccanen ır.uayene ve 

tedavilerini temın için Ha!k<.·vi bin.~ın- ı 
da bir dispanser uc:ılmı.ştır. Dispi.inser 
en ôej:trli ht'kınılerimızln bir grubun 
mılıaheretıle 3/2/9fl de faaliyete ba,:;
l.ıyacaktır. Muhtelıf hast.ı.hkların nnıa

yene ıttn ve aaaUeri ve heklmJerin isim
leri apğiya çılr.anlmıstır. 

DabllQ-e: Pazartesi günleri saat 18 da 
Prof. Dr. Sadi Irmii.k, salı ıünleri aaat 
9 da Prof. Dr. Arif İıımet ÇelinCil. 

Cerrahi: Salı 1Wıleri saat 15 de Prof. 
Dr. Kbım imıau GW-kan, Çarşamba 
ıuruerı ... ı 12 de Do<:ent Dr. Ha7.ım 
Bwnln. 

Kadm ve dotvm: cuma glinleri saat 
14 te Doçent Dr. Na~it Erez. 

Sinir ye üıl: Pozartesl Perşembe gün 
l<T! .aat 15 le Prof. Pr. FııJıreddın Ke
rim Gökay. 

C&cUJe ı Perıembe günleri ııaat 13 te 
pro!. Dr. C,.,Val Kerim İncedayı. 

Göt: Salı 1un1er1 sanı 14 le Doçent 
Dr Naci Bengisu. Cuma günleri saat 13 
le Do<:mt Dr. İrfan Başar. 

('.ocuk: Cumartesi günlerı saat 16 da 
Dr Fahreddin Fehıru. 

Burma. bofaz, kulalı: ç~~mba Jfın
leri sanı IO da Prof. Dr Vahdettin Özan. 

Bnllye: P""şembe Jlinlerl '8at 15 te 
Dr. AL Eşref Gürsal. 

--------.... r ·---

TAKV i M 
ı-------------1 

2 acı KANUN 1941 . 
PERŞEMBE 

30 
Ay 1 - Kasım 84 

Vasati 
... d . 

7 14 
12 27 
15 05 
17 22 
18 55 
1 ~ı; ~1 

Vakit 

Güoq 

Öğle 
ikindi 
Ak§am 
Yatsı 

fm~ak 

Ezaui 
sa. d. 

1 53 
7 05 
9 44 

12 00 
1 34 

12 10 

Gilmlle ıoo kuruşluklar l.Şubat.1941 tımhuıden ıtiboren artık led"vUl etmi- olmadığından iltincı kongrenin 4/2/941 Sah günü saat 14 den 16 ya ka-j lpeklı eleklen ıeçlrilmiş en Jıııf 
,...,.,k ve ancak yalnıı malAndıklarıle Cümhuriyel Merkcı Bankası fubelerince dar Tılrbede Esnaf cem1yel 1Pri binannda Jcra edileceği ilim olunur. 1 pudra ile mGdel<ltllı.ane bir tarı: 
ltabul edilebilecektir. Rumame· 1940 senesi hcsabatınıc tctkıkı ve heyetin ibrası, Azanın nı;tırılmıştır ki, bu yede clldf 

Elinde gümüş 100 ku~luk bulunanların bunları malsandıklarlle Cürnhu.ril'et msfmın tebdih. ı laklılr ve yeni bir hayat verir· 
merkez banlra.ı ıubelerine lebdil ettirmeleri ilAn olunur. 288-380 w çirkin bir ten, gençliğin ıabd 

Kasadar Türk Bayan Aranıyor ::!":."m~~~~~;::;:1"' 

.. 
_D_e_v-le_t_De ___ mıry_· _ _ o_l_l&n __ ve __ L_.ı_·m __ •_n_la_r_ı_İJ_le_bae ___ ı 

1 

-..K_ef•il•v•e•rm-el•en•·•ş•art-tı•r.•T•a•lilipl•e•rin•b•ir-•ves•ik•a••fo•to•ğr•af•il1:ıe•t•ahsil•.• ma l<Opüğll• imllyazb mulil İs n.ı mali fazla zaman .. bit dııJ'l' U. İdaresi İlanları derecelerini, kefilinin ve kendisinin a<lr<".sleriru tanbul 1711 HAKİKATEN J'EVK.AL.-\Jlı: 
Posta Kutusuna (A. M.) rumuzuna mektupla bildirmeleri. 

TEKLİF yilzünün bır tarafını ,< 
köpütü• havi Toluilon pudraSll• 

Muhammen bedeli (972) Ura olan S4 adet yangın söndürme Aleti (3.2.1941) y } C • • d 
Pazarte.<I JfınO sııal (10,45) onu larlr beşte Hayda~da Gar binası dahilinde- Organcı ar emıyetin en : ter tarafını da bnlıangi btr p 
iti lroınhyon bıralından açık el<.siltme usulllc aatın alınacaktır. pudTBllf7lnlZ. Şayet .Krema ı 

23/1/941 cumartesi günü saat on birden on ikiye kadar yapılan he,..tl umu- d 1 ıtl' 
Bu işe girmek ı.teyenlerın (72) Ura (90) kuruşluk muv·LLal teminat v• La. havi pudra ile pu ra adığınız ·"' 

~ • • miye lçllmaında ekseriyet bbıl olmadıjındao 8/2/941 paı:arte.i ıüntı saat 14 ten d"'' 
nunun tayin etllgt •'tt'ikle birlikte ebiltme .W.ü saat'"- L-dar ~o-'-"- mil- jer tarafa DIWlran daha taz<' • ...._. - ... .-., .... .- 16 ya kadar intihabatın icrası kararlaotuıldığındaıı cemiyetimiz menaupla.rın.oa • 
raaıaUan lAzırncbr. ve daha cazip sörllnmüyorı• 

yevım m<'Zldirda Kapalıtarşıda Melı.tep IOk""1J.da cemiyelimU merlrezll>e mllnı-
Bu ile alt prtnameler komisyondan parıw:. olııra)[ dalJtılmalr.tadır. (329) caatlan run olwnır. Tokalcın pudraınnın parasını 1 

riL TOK.ALON pudrnsırun ft 
n,tbet bulan ,..,,,; 10 rengi vıırı!V 

Türkiye Cumhuriyet Merk6z 
A k t i f 

Kaa: 

Altın: Sali ltiloıram 72.603. 019,-
Banlrnm. • • 
Ufaklık 

DahUdekl Mahal>lrl..r: 
Türk Llraaı 

Bariclelrl Holoaltlrler: 
Altın: Sari kilogram 5.010.756,
Altına tahvili kabil serb .. t döviz· 
ler .. • • • • 
Diğer dövizler vo borçlu Klırinı 

bakiyeleri .. 
lb.ı.tı TalıYillerl: 

Deruhte edilen eVJ'alo 
karşılılı • • • 
Kanunun O - 1 mad~Jertne tevti.. 
kan Hawıe tarafından diri tedlyat 

Senedal Ciizdalu: 
Ticarl &netler • 

Eüam Ye UlaTIIU c ı ' •••: 

1 
Deruhte edilen evrakı nalr.dl

A - yoııln karwılığı esbam ve tal>
vil~t Ciliburl lr17meUe) . • 

8 • 8erl>at Eı<ham .e TabYllitı 
AvaıWar: 

A1tın ve dôviz üztttn. anm 
Tahvilat ilzerinı nana . 

• 

llazineye kısa vadeli avana. 
Hazineye 38~0 No. ıu lı:anuna ıııre 
atılan a1tın ka.rlıhklı ava.na 
His.<edarlar 
l.ıuhte.Uı • 

• • 

-----ı 

Lira 
102.121.954,21 
1U92.39!,

__ ı._4_5_2.~t~'9:!!. 

_ __ 4_7_1 . ..;4.;;U;:;,f:.:.1.I 

!9.W.041.at 
---.;.;;=;..ı 

.. ı __ ı_ı_.ı_o..;.ı;.;n-..~_, 

--"-'-·"_,_ ... 01;.;ı;:.;•";;..ı 

45JlU1US 
7.918.886,69 

114.584.928, 75 

YekQn 

Lira 

ııı.8".3",51 

tıl.H5,47 

11.na.nM• 

tp.111.t'IZ,lt 

nueuıuı 
4.S00.000.

JUlUU,ll 

7C5. 1%3. 191.H . 

Bankası 25 -1-1941 Vaziyeti 
• 

p a • 
ISerma:re 

iııt11al Atçeııl : 

i 

Ad! ve fevkalAde • 
Hususi • • • 

f 

Teıl&Yllldeltl -Uar. 
Deruhte edilen evrakı nakdiJ'• 
Kanunun e • 8 lnc! maddelerine 
levfiltan Hu1ne tarafından vllrl 
tediyat • • 
Deruhte edilen enüı Dal<ciln 
bakiyesi . • • • 
Kuoılığı tamamen albn olarak 
IHveten tedavm. nudilen • , 
Reeskont mukabili ili- ıecı.. 
T01e vazedilen • • • • 
Haı.ineye yapılan altm brıılıkll 

&Yana mulcablli 3902 No.lı kanun 
mucibince illnleıı tedavWıı -
dilen • .. • • • • .. • 

llZTIIUAT: 

Tllft u.... 
Allın: Sati ltiloırun 

8850 No, lu kanuna ıöre Huln..,.. 
aç•lan avans mukabil! levdi oı. 
Dan allınlar. 

Sa1J ltlloıraa 

Dim Taalılıllılaln 

Altına tahvili kabil dGvlzler • • 
Diler dövbler ..., •'•aklı lClrinl 
baki7eleri • .. • • • • 

1 

Muhtelit • • • • • , , , 

ı----... 
1.188.888.15 
t.too.oot.-

________ 
15t.14UU,-

.,ı __ ı_ı_.ı_u_._ın-'-.--I 

__ u;.;.·"'=·;.;."'=.--ı 

1124!. 757.94 
1.233.302,M 

Lira 
11.tot.Ht ,-

ll.188.111,U 

ıu7e. ... .ıı 

19.119.179,11 
117.111.111,M 

Ta.tiye halinde buluP• 

Türk Bira FabriJr.ııl 
( Bomoatt • Ne t 

T rk AncnlJll 
ŞlrkeU 

t LAN 
~ 

Tleam kanununun 361 
esB!' mukaveıenamcmiılrı 88 ~ 
delerine teıvfikan hı:..~arı.at 
1941 cumartesi Jlinil saat ıo d> 
da, Agoı-yan bwun<laki Şır~ct 
nesinde olelAde umum hq'ft 1 

davet olunurlar. 

Müzakerat ruzna 
ı - Tutı:Ye memuru, J!I~ 

beoııp mllteltiflerl raporıar>J111' 
mıw, 

2 - BIIAnc;o ve taslıye "";. 
tasdıki, tasfiye memurunun 1 
tasfiyenin takibi için aJınacOI' 
ıer bakltmda ur:ır itllhW· 

Ualtal 250 hisse seııe<l!n• 
hJsedarlar Ticaret knnununııfltl 
maddesine tevfikan hWc n~ 
mum! he;y'etln toplanma ıil" 
balta evvelıne kadar şirJ<el 
veya Cerı<-vrede B:nk Fed•"' 
etmelicUTI~. ~ 

Hl<se M'ne!lttbıin drpo 
dair mali mO..,·oselerce vt"rfl 
buzlar hiss senetlerı in t:trl 

lçın tevdfı ruably .ıe ndd 
teber olaraktır. (ı1 

Tasfiye meJll11 


