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''Almanya 
bu harbi 

Hitler henüz ı 
cirarını vermiş 

değildir kazanamıyacak,, 

Bulgar 
Başvekilinin 

nutku 
Başvekil 1:3ulgar mil

letine bir nıesaj 
neşredecek 

Uıtlerin ..., yMpataCını bt'l 
mreııe layia edebilmek içiu 
Fransadeki teşebbıiıolerınia 

neıi~.,;ini beklediti anla9ıh-
7or. Bu itibarla Fnı•••daki 
veziyet Avrupa harbinin 
müstakbel inkişafı belumm
den bir ket dahe ehemmi • 
7rt ke•b<'lmiştır~ 

'ıan: ETE.M lZZET BENİCE 
Gııııun eu Ll)ıtd., dıı.Jı. .. ıe ~.tan 

•l~u p .. tııık {uhyeu hıs ıııphe•İ• 
ftaıı:;.ada tcreyaa ~l)ur HıtJerın 
'e yaap<ı1caA:.1, Avrupa ba&rbla&.a mu.
lııkbet uıkıt«İı wub•llkak kı, ora• 
'-ki (•a.Jiyt..•tln ruu~b\!t \'ey• menfi 
'-e:ticcaıu.e b.ıılıdır. l'luua •u.aran 
ltıtlt;:cuı balla &ienuı.: Ur'i lutrarJuı 
•'!rmew.ıt oldugunu dahı ıddaa ey
~ıuc-k ınuıukuudltr. Anl14>a11yor kı, 
.\Jnuıo dc\'l~t tefi Vışı hukuoıt!lİ 
il~ yaphiı tet11..ıı.larlD ~lıcesıntıt 
tOre Aluuıny•n•a ve AJm•n •rdu
lo<ının ınıblakbd lwııu Juırekeııni 
t.yin cdeceklır. 

Almanya Vıp loilk1lırıeti...ı- her 
~•ide iki ıey tStıyur: 
1- Donanmanın t""ı.;.J, Afrl -

lıııda üs nrilm•İ 
2- Fransenm AlnıaaJU.UI itti· 

fakın• cirm"51 
iki...,; arzusu <l•h• plip elıne!ı: 

terektir. Bun• ınuveflak elduj;u 
lakdirde Alnıanye İnll"lırre)'• h"m 
•ct.ııarında, benı <le Aluk•-'e 11-

kışıınbillr ve bP"•Y•••n d• har· 
lıe cirweoıiai tcın eder ve halyayı 
.\(rikada qradı(ı mıitküliıtaı11 ve 
lldemi muv.Ua.ki7elte11 .luarlara· 
.. ılir. ispanya! Fesınde, Fransız 
tas111.ıe, Cezair ve T1111uala müı.,. 
.,atşit ardulaı; Tnblwııa.lı..i Jıelyan 
•rduauaun ladadıaa ı....,.tıulec:ek
ie.,; ci.bi Sariye<l..ki Frıuwa ardu
~ de l'ilistin ve Kanal üzerine 
tevcih edılebilir. Fransız n İspan

Yel daaenmalarıaın iltibalu ile de 
ltalyen doaenmuı AJ..denize çık
.,•k cesaretini louhar. Akcleaiz ve 
l\frihda bu harek~ devam eder· 
ken Almanya da Akdenizdeki İn· 
riliz don•nması•ı Ziıılyıflatmak için 
8uyiik Britaı~a •dalarıaa nldı
l'abilir. 

Bu tekdirde Anupa ltarbi•İn 
lotikbeli ve talibi yeru bir 18fheya 
tirer, mb~adele gube ve Akde • 
lli1de Afrikaya ve İngiliz - hal • 
Yan • Fransız • Yunan M.larına 
inlıisar eder. 

Fakat, bu Almen pllnınm ta -
hakkuk edebilmesi Mnr""'81 !'elen 
hükumetinin muveıakaıine b•ilı
•ır. l\lareflllın ve hıtltı\ vatanper
ver her FrMnsızın ooyl .. bır ırklıfi 
kabul etmesi milyondM bir ılıtımal 
ile dahi vıınt değildır. MHbna, 
lliıl.,rin ısrarla tnyık ve mıizake· 
reye devam ettitı, Amırel l>arl•· 
ıun bu nıüııasebetle J>erısle Vişl 

arasında mekik dokudııiu ealaşıl-
ınok t.dır. • 

Ruzvelt söy:ediği 

ı.utukta bö~ 1 
dEdİ 

Galibiyet 
Demokrasi 
tarafındadır 

·•Naziler ga!ip gelirse 
bütün dünya esaret 
altına girecektir,, j 

Vaşington 30 (A.A.J - Amenka 
Cumhurreısı Rul\·elt, bütiın dünya 
tara fından sabtrsızlıkla beklenen 
ve bugunkü vazıyetı tenv ır eden 
mıihun ı.arıh i nutkunu dun gece 
.Oylenıiştır. Ruzvelt bılhass.ı de • 
mıştır lu: 

•- Eğer A !manya harbı kaza -
rursa, Amerıka bıiyıik bır trh l ıke 

~ında bulunacaktır . Eğer, In

cıltere mağlüp olursa büıün bırli
ğımızı muzlım bu" hava ltaplıya
cakıır.• 

Ruzwlt, bunden sonra . Alman
ya harbı kazandığı takdırde , bıitün 

diınyayı kontrolıi ve halnmıyetı 
altına elacagını, ınsanlann esir o
lacağını, ıztırap çekt'<'eğinı, Ame
rikanın da bu t"hlıkelerden uzak 
lı.alamıyacağını, mağlfıp mıllet -
lerın bugunku haJlerının gozön tin
de bulwıduğunu, İtalyanın dani ı 
nazi tazvikınd"ıı aıyrılamıya.cağllu 
8Öylemı~ıır. 

Ruzyelt, bundan sonra, p;yle 
bağırmıştır: 

( IHvamı 5 itıci ~ahifede) 

Bir haftada düşü· 
rüren Alman 
tay arele• 1 

Lorıclra, 38 ( A.A.) - Londradıı net
ndllen remi raıtamlara eore 28 ıu
aunueıvvel l'tte yansı n.ıMye-t• nen 
batta artında Aımanl.u-, !Jıc! 1 ı ..... 
t.tıenne yaptlklan nllcun1lar e.nasm
da ye..11 tayyore k•yhPtlnı1Jerdl.r. Bu 
•YY•ttlerMn ikisi, zııız ll"<'ftlı. 3 ta
-~ 22/23 ır-ı. bir bne-ıı 2~ günü 
w bir ı.ın .. ı 25 11tml dlıiUJillmU.tllr. 
Aynı baru zarfında, dtitmmı tııaU 

•ltn<J. bulunan ~ a*1zJ O::r:H'i.nıe 

yapılan hücumlarda, İn!<lllıler bet 
bombArdıman tayyaresi xa.v~ışler ... 
dir Bun •ırda.n bır tanesi 22/2~ ı~ı. 
bir la061 nıu ,~ı. bır tanesi! 
M/27 r......ı ve il<1 ıanuı 211 ıecesı 

1 
lca7bolmuıtur. 

Kral .Boris 
Başveki!le 
görüştü 

Başv kıt son 
dünya hôdiseie· ı 

rini anlat.cak 
Sof ya, 30 ( A.A.) - Kral 

Boris, dün batvekil Filofo 
kabul etmittir. 

Öğrenildiğine göre, 
Bulgar Baıvekili bir ka· 
nunu.anide, Bulgar mille
tine bir mesaj neırederek 
geçen bir sene içinde ce
reyan eden mühim hadi· 
seteri anlatacaktır. :._ _____ . 

·Bütün Araplar 
Faşizmden 

nefret ediyor 
l11gi :iz zaferi için 

dua edi ;orlar 

Bir istihbarat 
subayının 

müşahedeleri 
Bütün Araplar lngilte

reye sadıktır 
Kahır" 30 (A.A.J - Reuter: 
Arııbıstanın sahıl mıntakasını 

teşkıl eden .Kadramut'da bır ay sü
ren bır seyahatten Aden'e avdet 
eden bır İngılız ıstlhbarat subay,ı 
gazete muhabırl.,rıne yaptığı. be -

yanatta demıştır kı: 
•- Cenup Arapları, hiç bır za -

man bugunku kadar lngılızlere 
yakın olmadılar. Garp çölundelri 
zaier,""salııl Arapları arasında bü -
yük bır sevınç ve rahatlık tevlit 
!!UnlŞIJr. Çünktl bu Araplar, Erıt
rede çalımıış olan vaıandaşlannın 

(Devamı 5 ınci ""1ııfede) 

Seylabı yap ığı 
mühi tahribat 
Karacabey, Kemalpaşa ve 

Ege' de sular kabardı 

Yunanlılar yeni
den bir çok köy 

işgal etti 
ltalyanların Tepe

delen istikametin· 
de rlc'ati d~vam 

1.diyor 

Bir çok harp 
malzemesi 

alındı 
W.ukabil taarruzlar 

püskürtüldü 
Atina 30 (A.A.J - Yunan hü • 

kümelinin sözcü:.iinün bildırd :ğıno 

göre, Yunan kıt'aları, Şımaranın 

şımalinde, stratejik ehemmıyeti 

haiz baz.ı yeni mevzileri i~gal et • 
mişlcrdır. Tepedelene gıden yol 
üzerinde ve Klissoura'da, İtalyan
lar geri çekilmekte devam edıyor
lar. Yunanlılar, bu civarda yeni 
bazı köyler işgal etmişlerdir. Bıi
yük miktarda esir ve harp ganaımı 
eldi! edılmiştir. 

İtalyanlaruı mukftbil taarruzları 
bütiın cephelerde piıskiırtlilmiiştür 

Londrayaşi:ldctli 
bir hava taarruzu 

Londra 30 (A.A.) - Bu gece Al
manlar Londraya karşı kısa suren 
fakat çok şıddetli bir hava taarruzu 
yaplTllljlardır. Çok fazla mıktarda 
yangın bombası atmışlardır. An
laşılan şu ki, Almanlar, sistema· 
nk SUtttt.e Londrada yangınlar çı· 
karmağa gayret etmektedir • 

:talyada benzin sto
ku bitiyor 

Roma 30 (A.A.J - Stefanl: 
Halen benzin yakmakta olan ba

lıkçı kayiklarının motörlerınin ga
zoıen lt' çalıştırılması bahsinde. 
korporasyon nezareti. gazojen ter
tibatı koyaeak balıkçı kayığı sa • 
hıp~nni, masrafın yarısı lutann
dı>. prımle miıkifatlandırmağı ka -
rarlaştırmıştır. 

ASkER.-GÖZILE 
·c · E 'PH ·E ,LE~R . ' "' ., ~ _ ..... 

Büyük hareketle
rin arif esindeki 

sükut 
Mımr •• Arnavutluk 

7en• ve muhnn bır b8d.ı.se 7oktur. Yu
DIUIJJJ.ar mevzıl muvaffaltJyetler ka
zanmakıa devam edJyorJar. Libya çö

IOnde. Ban1ı3'an111 muı.aaııııw gıttık

Qe danl17or. Şnndi, heye<:ıınll muha
rebe b.areketlıerl.Dden zJyade, ,JenJ ba

"'" barel<eUeno arıfeıı!ne mahsus bir 

(Devamı 5 ina :lllhıfede) 

tn~ilizler YımaılİStaııa mütemadi7m JUdmı ediyor. ısa resim tıir Yanan limanında harp mab:emeeiııiıı 
indirilmesini eiisteriyor 

Bir motör battı, 
iki motör 
parçalandı 

Dlln bın limanımızda ıklsi dl~ li· 
manlarda n!mak ıiı.e<e üç deniz JuuaAı 
OlmUjtur. 

Lımanımızda olan kaza ıudur: 
Rıhlunda ballı Lmur npunqaa ,.W. 

nmıekıe olan altı lr>nluk Açıl mo
töı-ıt.ıe vınçıen kurtulan büyük bir 
den!< dilimuo. moıonm cllreldert. .... 
renleri parçalarunıJtır. J;u.fuaça ... ,. .. , 

olmamıştır. 

Kualardan biri de Çanalduılede ol· 
mutıur. Muharttm kap1anın Taceddin 
remıaıne aıt Daı,ı~ moıoril INılmll. 

ıçlndfltiler kur\8nlmıetır. Uctıncü ka
za Kanıde:ıuz Ert>ilısınde olmuş, Zt>n
culdak vapuru drmırJennı kırarak su
lan kapılmlş ve 25e ıonluk Vıça moıö
rtme bıtlrenlı: birçok ,.erlerini parça
la.auJlır. 

Dün ve bu sabah 
iki mur tekir satı

cı yakalandı 
Bir şeker ıatıcıs1 1 ın 

garip müdafaası 1 
Beyoğhında Meşrutiyet cadde -

sınde lô:ı numaralı dükkanda bak
kallık yapan lbrahım mallannm 
iizerıne etıkt' t ko~·mayıp narhtan 
fazlaya peynır sanığından vaka • 
lanmış ve adliyeye verilmıştır. 
Dıvenyolunda ı:; numaralı dük

kıinda sueııluk ve bakkallık yapan 
Arıl ısmınde biri de dün 36 kul"Uf
luk şekeri 38 kuru$a satlJğından 
mahkemeye verl!m4tir. 

Anf mahkemede: 

Bu sabah Vilayette 
bir toplantı ya ıldı 

Pasif Korunma denemesi • • 
ıçın 

kararlar alındı • 
yenı 

Vil!yet hududu dahilindeki bıl

tün kaymakam ve emniyet 8.mir· 
!eri bu sabah saat ıo,:r. da vıa -
yelle vali muavini Ahmet Kınığın 
reisliğinde toplanmışlar, önümüz. 
deki ayın son ha!lasında yapıla· 
cak büyük hava denemesinin ha
zırlıkları iittrınde görüşmii§ler • 
dir. 
Toplantıda vilayet eeferberlik 

müdürü Ekrem dl! bulunmu§ ve 
deneme bakkında izahat vermiştir. 

Kaymakam ve emniyet amlrleri
ııiıı mıntalı:alannda alacakları teci
blrlet" kararlaşmıştır. 

Denemede bulunmak üzue AYP 
karadan da bir heyet geleceği ha· 
ber alınmıştır. 

Seferberlik mlidürlüğii deneme
de çalışacak ekipleri tesbit eım..-. 
tedlr. Pasif korunma mükellefi • 
yetinl haiz bulunanların hepsi d• 
ğil ancak bir kısmı denemede va
me alacaklardır. 

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

ekçiyi yara ıy 
adam yak la 1 

Fakat, deli olduğunu iddia ettiğin
den Tıbbı adliye götürüldü 

Kmnkapı mahalle bekçilerinden 
Dursunun birka gece evvel meç
hul bın tarafından bıçakla yara -
lıuıdığını yazmıştilı.. Polis bu nıeç-

ÇERÇEVE 
Kaplan 

NECiP FAZIL KJSAKVREIC. 
Almanya, bir ı;ıçray11ta Fraa· 

Ayı pıırçuledıkıan sonra, çep
çevre etrafına çekilen tıızaklen 
ırormU. ve yerinde Jı.alekalnuf 
bir kaplana hem.emektedir. 

hul carihi bu sabah bulmuştur. 
Bu; Beyazıtta Soğanağa matıııJ.. 

lesinde oturan Kastamonulu Atıf 
(Dnıamı 6 ın.cı sayfada) 

-·~- -·-·---------
Çakır cerleri kih •uJn hen • 

dektc, kib ı.şılınaz duvlU'da, küı 
Jineli fıçıda._ 
Kaplanın, keskin pen~enne 

~kıştıracağı hedef ,bunlarclaa 
a<aba bane;.ır. 

Almuıyuım Fnınndılri lln te
•ehbii. lerinden menfi netice aldığı 
takdirde Fransanın tamanııııı iş

ral eylemesi ve miitarekeyi le.· 
hetme•i iht:mMli de lrnn~llidir. 

Ancak bö)le bir Tazlvelt• Fnn<ı& 
hii kiımeti Afrikeya çekilir ve fa
kat Alnıaııyanın planı da suya dil
"''· Çlinlo:ü, Fran§anın tamamile 
işgali Alınımyaya h"rhengi bir ib

ra~ te~ehbtistlne mani olmak için ı 
ancak Frao§anın cenup sahillerini 
elde ve emniyet altında bulundur
nıaktan başka hiçbir şey kazandır
maz ve Almen:va ne Akdenize 
çıkabilir, ne de Afrikaya geçebilir. 
Belki bu vaıiyette de Almanya i,
ral ettiği Avrupa kıt'asuıda mil· 
dafaoda kalarak ablukanın tesir• 
lerinden kurtulmak, harbi dün • 
Jnya yaymak ve ingiliı kuvvetle· 
rini d'ğılmak için arka tevecclih 
edebilir ve bu arada Dritanya oda· 
larıwı karşı da yeniden hava hll-

• 
·t ._I _u_l_R _N_o_T _, 

Son Posta 

•- Bız şekeri toptan olarak 35 
kuruş 22 paradan alıyoruz. Halbuki 
buna nakliye ıicreti ve sair mas • 
raflar da bını:ıror. Bu takdırde 38 
kuruştan şeker satrnıığa imkan 
yoJ.:~ur! .. • 

(Detımm 5 inci Wıifede) 

Kendısı içw kat'i olması Ji.. 

ıam eeJeu büyük sıv•YlfUUI 
rağmen ka1c$ni yılı.amıyaa 

kaplan, timdi ?kır cöderile 
dörtbir etrafına mahzun ınah
su.a bak.makta; kurıuluı istib
m tinin neresı olduiuna sanki 
ıonl§turmaktadı.r. 

Kapla.n mutlaka bn hedefiel'o 
den birile, pençelerini imtihana 
IOkruıya mecbur·- Tuı.akla.r, 

teroih hakkını kaplan• bırak • 
•ıııtır. 

Kaplanın, l!neli fıçdtedd!Be 
•otru gonderdiği kefflll lavpn, 
kulaklarwdan yakalanmış, cı

yak cıyak bağırmaktadır; .,. 
kaplan f&lur cözlerile, mahzWl 
mahzun dörlbir etrdmı ıüıı • 
mekte .• 

Seş.ljgıa, 111 lMı5aı.l M- Ü)'ÜD rörünilşil 
(Deı:ams 5 lncl Wıif J , {Y a.ıııı 5 iııci lahi,f~ 

--Gazetesinin hez · 
)'anı karşlsuıda •• 
İstanbul hapishan~sinde baka • 

ret ve yala.n isnat suçıından bir 
huçuk sene yatmış müsec<el bir .... 

1 
bıkalı ile tiıc<ar gazeteci erkadaşı 
mea'uliyetini taşıdıklan ...SOn Pos- . 
ta. ııaıetetıinde şahsımız ve gaze
temiz bakkıoda da iftira, yalan, 
hakaret d<'lu bazı hezeyanlarda 
bulunmıya ciir'et etmişler. isın.i • 
mizi ve imzanım bu çqitten mu• 
batapfara ve hecimleri eibi ken
dilui ve nıhlan da küçük gazcte

(De-ııuu S i.lıcl IGlıi/<:GeJ 

Şimal, çıkmaz ..ıkak.. f8l"k. 
aşılmaz duvar.. Garp, Aılu 

hendek, cenup ve eennbu prkl 
ltneli fıçı_ 
Berşeye rağmen kaplan, avo

lanne kartı rahat ve teliş.12 gö
rüomef!! gayret ediyor; kendi
sine koca bir (Hiç!!!) temin e
den büyük sıçrayı§ının inkisan
IU belli etmemeğe çalıflyor; ve 
atılacağı y•nl istikameti çok 
evveJdea bili)o90D11t &iAi ıUuıa
ıoı. 

Kapl•n, nhirde sakin, fakat 
hakikatte alallanıı' baliyl• bi
nz daha beklerse, bu d•fa 111-
t:aklar ona doğru llerlemet• 
başlıyacak •.• 

Kaplan, yakut :umenda, pelı 
yakın zamanda, a.asıl olsa ileri
ye atılacak ve bo atıhşile de tn
uklarıhın birinde aearln postı. 
nu hırakacnktır. 

Biz herhalde, onun snhı hen
••!• diqeceğini "'1Dllcdeııler4-
Wilia. 



%- S O N T E L G R A P - 30 ı had ıtAJıRJll' na 

BOYOK BiR 

ORA I 

Bütün tiyatro münekkitleri, 
aon hafta içinde tehir tiyatro-

1Unun oynadığı bir piyeaten 
bııhaettiler. Hepsi de fÖyle y. 
z.yor: 

«Büyük bir draıa: Abtab 
Piyesin ismi abdal •• Ve bu 

hm imif! 
Ya piyesin imri cahtallık• 

olsaydı? 
Ab allık, büyük bir fac.ıa 

ıleğil midir?. 

YALAN --
MA:aNESI 

Amerikada bir yalan maki
nesi icat edilmiı. Makineyi 
kuruyorsunuz, kartınızdaki 

adamm doiru mu yalan m&, 

aöylediğin.i çabucak açıia nr 
rayor. 

Allah mubafaz& etsin, bu ma· 
kine bütün dünyada taammüm 
eder, her yerde kullanılmağa 
ı.a.ıaraa, dünyada büyük bir 
felaket bat ~öaterir.. Kim 
bilir, ne kuyn:klu yalaalar 
meydana çıkar!. 

KADJNIN 

GONAHI 

Bir gazete yeni batlıyaca• 
iı bır tefrikayı rektam eder
ken fU ili.nı yazıyor: cBir ka.; 
dımn hayatını bütün ayıp ve 
günahlarile meydana koya·/ 
caktır.• 

Orta 
edrisat 

Muallim ıayııını ço
ğaltma~ üzere Maarif 
Vekaleti yeni tedbir-

ler alıyor 
Orta tedrisat. öğretı:uen ihüya • 

etru karşılamak üzere a.zi ta:W
ye enstttüsünün kad~ ge • 

~ karar!aştınlınıştır. :e. 
hususta tetk.i.klere bqlanuup. 
Öııümü7.delri yll bil ei<ula geçe. 

yıla nazaran bir uıUli fazla taıebe 

alınacaktır. 

Billıaıısa, riyuiye, ırriizilı:, .re!Iİ!ll 

ı. şubelerine diğer' fUbeltte naza
ran daha fazla talebe alınacaktır. 
Bu suretle orta mektepler için faz
la muallim ,.,tiştirilmiş olacakta. 

Diğer taraftan yardımcı öğret -
menlerden bir kısmımn da asaleCi 
ta.9dik olun.:>calı:tır. 

Esnaf hastanesi Sertabipliği 
Şehrimiz esn&f hastanesi ~ he

kimi ve kadın hastalıkları mtite -

hassısı Hikmetin yerine vek8leten 

dahiliye mütehaıısıslarından doktor 
$.ıit getirilmşitir. 

Koneervatuann talebe kon9a'i 
yarın alqam veriliyor 

K-On.Servatuarın 2 inci takbe kon
seri yarın ak~ saat 18 de Franaz 

tiyatrosunda verilecektir. 
--<>--

Milli müdafaa kırtasiye tall-
didatından müate•na tutuldu 

Kırtasiye tahdidatı hakkındaki 

koordinasyon heyeti kararının 

Milll Müdafaa. Vek.iletine tatbik 

olunmaması koordinasyon heye • 
tince kabul olunm~tur. 

İnanmam •• Bir kadının bü
tün ayıp ve ıfinahlarını mey
dana koymak kolay mı? Bu 
kadar genİf meydan henüz 
yer yüzünde yoktur, Hele 11-
tanbulda. .. Hiç.. 

ı;:=::::::::=~:....:..:~~==::::.ı 
lliüÇÜK HABERLER l 

OYNAT DA 

GÖRELiM? 

Osman Cemal, bir fıkrasına 
fU serlevhayı koymu§tu: 
cÜynat da görelim?.» 

Neyi oynatacak?. Malum 
ya, dünyada birçok ıey oyna
blır. Aklını oynatır, karagöz 
oynatır, kakla oynatır, çifte 
telli oynatır, dünyayı oynatır, 
kadın oynatır, kuyruğunu ov .. 

natır, kulağım oynatır, yeri~-! 
den oynatır, kökünden oyna
tır ... ilh ... 

SÜR'AT 

ASRI 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Belediye ile evkaf arasındakı 
kaleizemin, avarız vakıfları, med· 
reseler ve mukataa parası gıbı me
seleler yüzünden çıkan ihtılil!ar 

devam et"'lektedir. Meııela Evkaf 
Haseki hastanesi içln belediyeden 
185 l:; • Floı-y it<laki arazi için 80 

bin l.ra mukataa vergiai istemek· 
tedir. 

* Dtin belediye yasaklarına Illll
halıf haı·eket eden 15 şoför tec • 
ziye ol.unmuştur. 

MÜTEFERRiK: 

Son Telgraf'm Edebi Tefrik.asa: <16 

üçük a 11 avas Gel! 
SEl.AMJ iZZET SEDES 

Birdenbire götleri kararmış, şa
kakları zonklamış, asıl benliğın.ı. 

kaybedip öteki benliğiniıı. hakım>
yet.ne girivermişti. 

Acoba bu hal. bu son buhranı ne 
kal\ar zaman sürmüştu? 

Bunu bilmiyordu. Her halde bu 
Sll'ada mabut resmi akademiye 
gönJertecek zamanı bulmuştu. HW
metçi gormüştü. Bay bir hamal 
Ç:lb'lrtL?lış, btiyük bir tablo vermiş
ti. Bi:y o gün çok teı.&şlı idi. Ha-

erçeveye dikkat et diyordu, 
de re..-un kadar miıhlındir! 
butün bu olup bitenden 
•y bilmiyordu, biç b.r 'i'6Y 

hatırlamıy<ırdn. Değil öyle bir ı.-
lı resHJl yapmak, ellerini - adam 
öldürıip • kana bulamış olsaydı g• 
ne bilmiyecelc, ıene ha1arlamıya. 
cıtktı. 

- Hayır, arlılı: tehammillüm kal
madı, artık bu halde yaşı.yamı,..... 
cağmı. Doktor K.tfi beni insanl•
dan tecrit etam, beni hçlıı etsıD, 
ne yaparsa Yap8UI, ru.yım. .Elft
rir in iyı ola,__ Dıelilere tatlı* 
edilErı her re,xm ~ rtıneğ<! ba

zının ... Bu ba18i deiil. öioıymı dl.o 
ha iyi. 

Jale lJ8Ulca: 
- Oidip doöıır Kiti ile lliıı'ü • 

ııiiriiz! dedi. 

- -- --- ------·--·- - ~- -

Biade yol iaşaıu, da büyük anket 
yol tamiri 

-9-

ÖTEKİNİ ÖLDÜRMELİ 

- Demek bu hayattan bıktınız 
öyle mı?. Demek ölmek istıyorsu· 

nuz? Eğer ötekinin nüfuzu altında 
yaşamağa mecbur kalsaydınız bu· 

nu istemekte sizi haklı görürdüm.. 
Fakat... 

Doktor Kifi, Karagümrüktelti e
vinın od.ısında, kendısme son buh· 
rarurun tafstliıtını veren Cahide 
soğuk kanlılıkla işte böyle muka· 
bele ediyordu. 

Ca.hlt, karısına söylediklerini 
doktora da tekrar etmişti. Bu ha
yata tahammül edemiyecekti. 

Jale kocasıl.ı beraberdi. Pence
.rain önünde oturuyor, gozlerini, 
doktonııı başı ucunda ay altta d u

ran kör kadından ayırmıyorou. 

- ÔJ»kinin nıijfı[3U altına, OteJti.. 

ma işkencesine manı:z kalarak ,,.. 1 
pmak istemiyorsunuz. Bu. gavet 
~ .. Evet eyel. .. &l pyet tabıi..J 

Beden 

Biroenbire gözl..u-ınJ Cahıdın göz. ııediy-0n1m. O •Ötekh nin adı da 

lenne ctıkti: var. 
- Arttk oteln il<! rabıtayı. ali- - Adı var mı? 

kayı kesmenız lazım ... Ötekı.ni öl- - Var ya. 
dünnehsınız! - N<'dır? 
Cahıduı gözleri dört açıldı: - Tcliış etmeyin, öteki benliği • 
- Oldürmelı miyım?. · nızın sızın benlığınızle alakası yok, 
- Evet, öldurmelısınız, öklür- daha doğrusu otelo benliğiniz asıl 

meniz Janm. ben hğıntzden tama mile ayrı bir 
Cahıt bıraz daha şaşaladı: benlik; dımağrnızda, bir kurdun 
- Anlıyamtyorum' fındıkta yaşadtğı gıbı YllflYOr. Ona 
- Gayet basıt. vazıh. Siz de bi- kendi tçınızden hücum etmelisi-

lfyorsunuz kı. l)ıç beklemediğıru.z ruz. Rahat yaşamanız için onu öl-
bır anda. beni ğınıze bır yaban<:ı dürmenız şart. Bugüne kadar bu 
benlık sahıp çıkıyoc ... İvı ya ışte.. ıitelo benliğınıze bır türlü bir isim 
ôtekı benlığı, asıl benliğınizi gelip veremedınız. O sinn için bir he
çalanı ôldürünıll.. .. Sözun tam ma· 'yula, bır serap, göze görünmiyen 
nasi.le öldtirünıiz. Yapılacak yegıl- bır varlıktı. Bugün öteki benliği· 
ne şey bu. nıze bır cı..<nm ve bır ıstm verelim. 

Cahıt, J al,l!yi iliklerine kadar Ül'· Bu belkı sıze çok benziye<:ek. Fa-

perten acı bır ~e: 

- lntıhar .. tmek aklımdan gerr 
miynr ı:l<>~I! dıye söylendi. 

Dol<tor Kafi başını salladı: 

- .Ben ı;.tzck>n bahsetnuyorum de
di, sizın •otekh dedi~truzdcn oah· 1 

kat sız olamıyacaktır. Yüzüme dik
katli b kınız. .. 

Doktor Küfi göz bebeklerinia 
bodrumunda &akladığı el<!ktrik p
alannı sanki gözlerine aksf'ttfrdi 
ve Ca.b.idın g<izierınin icine baldl. 

Doktor sanki Cahldi ipnotizma 
ile uyutuyor, ona hakim o~uyordu: 

- Yüzüme dikkatli bakınız ... 
Gözlerimin içine bakınız ... Bugü· 
ne kadar hayatınızı zehirleyen in
sanın adı Cahit Yaman değil, Cahit 
Selimdir. 

Cahit mırıldandı: 

- Cahit Seliın. 

Doktor azim ve iradenin timsah 
gibi di.k duruyor, sert konuşuyoc
du: 

Cahit unnldandı: 

- Babamın adı Selimdir. 

- Nasıl asıl adınızı çaldı ise, ba· 
banızın adını da ~ Bu adam 
yok olduğu gün Cahit Selim Ya· 
man rahat edecektir. Anlıyor mu
sunuz? 

- Dinliyorum efendim. 

Dnktoc KA.fi iskelet ellerile Ca-
hidin ellerini 
mengenede 
ba§ladı. 

tuttu w çelik bir 
sıkar gihi sıkmağa 

• 

,, 

(tı 



a ve Roma.. 
'ıan: Ali KCIW\l SUNMAN 
i{ış gei!elerinde olnmaC1lk §CY• 
den biri de e aiir olacak. Roma• 
imparatorJarmd:ın ~fiber za • 

ııında imiş. Ay ışıgı olun biT son 
ar gecesinde Epir ahillerindell 

en bir gemici ŞÖ) le bir f'cryat 
trni di) e e ki bir rivayet ar: 
.... Büyilk Pım öldiı!. 

G~ici karaya çıknrnk buı u 
~leyince Roma alemi birbirine 

&..tir «W)jlwh, khntaha l -
na.ndığı, kiminin jnanmaıılılJ 
masallar vardır. Fakat mili.t
t:ınberi 1948 sene geçtiğine 
güre, şimdi Akdeııb sahille -
.rinde cereyan eden ,.ckayii 
Atina ve Romanın esatirinde 

hangi mabud, yarı mnbud ve-1 
) a kahrnmanlıırın masatla.rı· 
na tt~durnbilec iz?. 

şimdi Akdenn s hmcrinde ol•n 
vckayH Yunan \'-e llomamn esa
ürinde hangi. but, yan mabat 

veya kahramnnlnrm ma allanl'.a 
u~ durmalı?. diye bir sual de ba
tna gelir. Bu erak1 da zamaR 

tatmin edecek. 
tıniş Herk bir tiirlü mana ver· l-=======c::=======:::c::ı
ş. Korkanlar, mevcudiyetleri 

l'sılnıılar olmuı. Bizzat impara -
t tahkikat yapnuık iizcrc vah
•nc tamimler ) ağdırını!i. l\lc e

llin ehemmiyeti undan ileri gt· 
Qrdu: Pan, eski esatire göre or
~nlarm nıalıudu diye itikat edi
, hayalin garip şekilde bir mah
tıdur. Oııun türlü maceraları 
dır. Bô) le bir mabudun ijlm65İ 
ık güzel yaz mevsin inin ve 

~aharın da bi e~k yerlerini Ju
ha-akhklan tarzında anlaşıl • 

Epir snhifüulen {eryat edenler 
a teessüf cdi)orlnrdı ~klinde 
~ veriluıiş. Sowadau gelenler 

....., Hayır, demi~r, büyiık Pnn 
ii demek artık taşa, toprağa, 

" güneşe tapmanlD 
li manasın dır .• 

vsimi 

trb:ıbı arasındaki münnkaşalar 
ye , arırsıı varsın bu hikaye 

il şö~ le diyenler de vardır: 

...._ Yuıınncadaki •Pan. kelimesi 
lnız mahut mnbudwı adı değil
. Bu kelimenin •herşey. demek 

i bir topluluk ifııde eden mn -
ııu unutnınmalL Epir snhille -
den duyulan çığhkta «Panme
a. deniyurdu. Bunun manası İ e 
~ bü~ ilk ve her suretle büyiik.. 

~ire gibi auamct ve kudret ifa
l'dcr. Bundan maksat da Roma 
lıaratorlu • u J~ • .,, Th:u~ 
ilen genç bir mabudun ölü - ( 

dür. Eski :ııımanlarda türlü i
ılerlc Akdeni.3in muhtelif sa· 
ll~iude dohşm1t elan bu gettç 

t~ek mabat iç.in 50W'81Rrı b itwa 
"tınlar öldü diye feryat etmi • 

llir. işte mesele bundan ibaret· 

l Salühiyet sahlJM olMılarm her 
:'ili bu bahiste de kendince bi.r 

'ada buJUJURu . Bugün ise btt 

aııenin soylediği kimselerden 
Çhiri ortada yok:. Vartim esatire 

Yeni çocuk kreş 
ve diapanserler · 

açılacak 
Bunun için Taksimde 

1 ay de•am edecek bir 
piyango ter ip edildi 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstan
bul m<?rkezi tarafından, büyük ve 
çok zengin bir eşya piyangosu ter-

tıp olunmuştur. Keşide yeri olarak 
Taksim Cwnhuriyet pastahanesi 
karşısındaki Ford aocntası binası 

tefrik olunmuş ve binanın bu işe 
yarar bir şe.lt.ilde tamir ve tanzi
mine b.aşlanmıştır. 

Piyango keşidesine, 1 kftnunu--. 
sani 941 çarşamba günü, mezkttr 
mahalde b~şlanacak ve keşid 81 

kanunusani 941 akşamına kadar hır 

ay devam edecektir. Beher bıletın 
fiatı 1 lıradır. Hiç boş numara yok-

tur ve çıkan eşyalar keşide )erın~e 
tieihal sahlplennc venlecektir. Pi
~ngo hasılatı kurumun 941 :faa -

liyet devresi içinde viliıyetimız hll
dutlan içinde açılacak olan birçok 
çocuk dispanser ve kıreşlerinın ilk 
açılış masraflarına tahsis olWla -
enktır. Bilet fiatına nu.aran; çıka
cak eşya kıymetleri kat kat faik 

bufonmaktad~. Bu hususa daha 
şımdıden İstanbul merk zine bır 
çok bılet talepleri vuku bulmakta

dır. Kurumun Cagalog undakı mer
kez binasında aylardanberı devnm 

eden keşıde hazırlıkları hemen he
men sona ermiştir. 

Kurumun bu çok hayırlı ve ayni 
zamanda halk için bu çok karlı 

teşebbüsünü vilayetimir. halkı ta -
rafından büyük ve geniş bir rağ
bet göreceğine şüphe yoktur. 

ak edenler enwıla uğraşsın. 1~•-• ,_, ... , .. , .. , ... ,., ............ " ....... ,_ ..... _, ·-• ,_, .. , ..... , ..... . 

Bir köylü vatan
daşımızın neda
met vedoğruluğu 

1-'akat o eski masalları suaradaa 
'bin vukuatına uydurmak jstı-

'1erin bulduğu türlü teviller az 
tak edilir gibi değildir. Bu s:t· 

le her ma al bir vak yı \'eya 
\'ti c-.ıolıındGnuş sa ıhyor. İn -
lllara mah us türlü :&» tarı m • 

1 olarak bir nmanlar i auılmış 
il eski mahutlnr ve yun mabut· 
SOnradun yerlerini başkalarına 
itknıışlar, tiirlti isimler altında 

hlr diyar gczmiskrdir. Medeni· 
li e.çki '\e cımh olduğu için Ak-

iliz havznsı da herhalde bu ka
l Sa" ısıı ınabu11arm cevelan et
ti bir saha olmn hır. 
~ilittan çok 117.ak, az uzak asır· 
da nelere inanılmış. Faluıt mi· 
laııberi 1940 eue geçtiğine gorc 

F.DEBİ HOMAN: l l 

Geçen gün İzmıt vılayetıne tabı 
Ak~ &'Z.ının bır koyiınde bır koylu

müzi.ın vicdan nedametini ve dog· 
r.uluğunu gösteren küçük bır vak'a 
ohnuştur: 

Berayı vazife füıtak köyüı;ıe gt· 
den inhısar memurlarından Ha:- n 

1 

ÖZtürke o köyde çobanlık ~ apmak
ta olan Bulgaı ıı;t.an muhacırlcrm-

den Salım oğullannoan Ja ya la -
rında Adıl ismınde hırı muracaat. 
ederek: 

c - Ben bır hafta evvel kırda bir 

Sen de Sevece / 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 
-------------------------------------

~at, onu bil niz ne kadar çok 
•yordum. O bir guıı h çocuı,ru 

idi, Onu en temız genç kız -
llıın en ak du)·gularile karnı -

~ kol muştum. Annesinin çocuğu 
t hnbaı;ının oğlu idi. Ne bilirdim 
lt?.ınuda, paramızla btitfin var

t1tnızla dolaaıclırılıyoruzf 
Kndmın esi çok ~ükseldi: 

...._ Oysam ki bizim bütun ba 
1 kalpliliğimiz karşıillldn bug•n 

benim karılığurun, ne de ço • 
Umun hat.kını gütmegc y.arar 

ltıizde hi<;hir şc) de )Ok. İmam 
Uğa nüfus ka rıdı çıkaramam
i. Çünkiı, nıkulı kıyıldıktan 
iıin kağıdı çıkacakllll kocam 
· ıdı çık rtmam Ş mdi be-

nınuyorlar. Gördünüz mü konıiı.er 
şu bniPnıa gelcnlcrı?. Ve .. genç kız 
daJaa çok ağlıynrak ilave etti: 

- Açlık. yokluk ,bütiau bu çile 

canınıa tak etti . .Arilk bi1' kapı bu
lup çalı malı idim. Çalışabilmek 

içm de en önce bu çocuk başım -
dan gitmeli idi. Onu, piç fibi Sö

kaga bırakınak da istemiyordu... 
Ana ı. bııba ı belli olsU11 .. belki p.. 

un bh-iude ODU ne bulunun di
yordum. {)irs - İnıJl altında biiyUk 

bir b n de var ır. Onu yüz yıl ptt-

se e oylesine •e bol•r11111. 
Ve.. olgun kadın: 

- Ah.. yavnmı Ü benim 1Ma 
-a ' ~enı. 

Diye yeniden b\iQP:r laünılür 

l§tkların maskelenmesi ka
ran kalktı. Sokak lambalan 
yeniden yandı. Fakat, aTaclan 
bunca zaman geftiği halde, 
hala, bir kı ım semtlerde ba
zı lambalar yanmıyoT. Sebebi 
nediT, acaba?. Y anmıyan bu 
liımbalaTın heniU hazırlıkları 
mı bitiTilemedi?. Fakat, biz, 
dikkat ediyoTUz, henüz mıTa 
kavuımıyan yerler, daha zi
yade, kenar- mahall lcr •• Ya
ni, esasen yolu bo:z.uk, faımır· 
lu aemtler .• 
Işıkların tekrar yanması k~ 

rarı verileli epeyce oluyor. Bi-
naenaleyh, ıimdiye kadar, 
bütün lambaların yanacak ı•
Jrilde lacızulanmastna hiçbir 

mani yoktu. 
EğeT, bazı ltimbalaT, lıususi 

biT maksatla ve emirle yakıl-
mıyorsa, bittabi, diyeceğim~ 
yok. Fakat, biz., böyle bir es
babı mucibe bulunduğunu 
:uınnetmiyoruz. 

Y anmıyan lambalar ara • 
rula bilhassa, fehrin hava • 

gaz.ile aydınlatılan aemtlni 
var. Acaba, havagazi ıirkct
lerinin bir açıkgöz.lüğü mü? 

Bu qe bir el koymalı!. 
Bi.J.lHANC:EVAT 

Eııfiyenin buruna çekılen keyif 

verici bir toz olduğunu hep biliriz. 

Tütün yapraklan usulüne göre 

kurutulduktan sonra, gayet ince 

toz haline gd rilir. Enfiye olur. Az 

miktarda alınırsa, bazı baş ağnla· 

nnı ve nezleleri gidermekte fay -
dası vardır. 

Ağız kokusunu izale etmek için 
bazı enfiye rocı aklılıırı, t ı kibine 

menekşe kökü tozu, levanta çiçeği, 

gül, limon çiçeği, berarnon yağları 

karıştırırlar. O zaman, terkıbindcki 

kokuya göre, gül enfiyesi, menelc~e 

enfiye i gibi isim :ılır. 

Enfiyeyi çok kullanmak bu renk 
hassasiyetine zaaf verir. Çünkü 
Burnun içindeki g şayı rnuhatiyi 
sertl ştırır. Onun ı~ın enfiye çek-

me e tütün iç_.meg alışmıımak en 

ıyisidiT. 

çuval içinde 7 kilo kaçak tütün 
buldum ve bunun 3 kilosunu Ak-

yaıının Tekke ismınd mahalle -
sınden Hiı.scyıne ve 3 kılosunu da 

yine avn mahalleden Halıle sat
tım fak t bu hareketime nadim 
oldum.• 

Dcmı.ş ve kalan bır kılo tutunü 
de getır rek memura teslım etmış, 
sattığı tütun bedelı oln ~k G lırayı 

da ayn n tc hm edeı ek t\e dısınıol 
mahkemeye verılmc , nı rıca et -
m~lır!.. 

Komiser gözlerinin oııiinden hep 
kendi kızlarını Liı fi~cnın yerine 
ko)·arak gcı,:ırdig-ı fılimm onıına 

gelmişti. A vuçlun arasuıa nldığı 

şak.aklarım kaldırdı: 

- Yauk be kız sana!. 
Dedi. 

- Ağlama ,ailama. Dur baka -
lıın .• 

Diye odanıa içınde dolaşmağa 
başladı. 

:f'ÜZBAŞININ EVİ 

Geee ilerlemişti. Komiser dal -
dığı düşüocelerdea ayrıldı. Sert 
bir sesle sordıı: 

- Ku biitüa bu anlattıldum 
dotru MU? 

Genç kadın södine bütün var -
bğıDJ ,benliğini katarak: 

- Doğna .. 
Dedi. Geçkin ya§lı, lıcız babua 

komiser de buna inandı. 
- Sana öyle ise bir kolaJhk.. 
Diye sö:r.e bafladı: 

rp s n: ler·nde I 
at ·ş akı 

Harp içinde edebi hayat, edebi 
mahsull r, hareket \'e sebepleri 

1 l&ZAD: HEŞAT FEYZİ 1 
Avrupa harbi 1939 eylulünün bi

rinci gimi.i, Alıunuyanm Polonya
ya saldırnıasile boşladı. lıil vaki, 
Avrupmmı si)nsi harita ındn, on
dan evvel de bazı değişiklikler ol
du mmn, tecavüze uğrı) an ta -
raflar, mukıaemet göstermedik -
leri içiıı, yeni dünya harb'nio baş
langıcı 1939 cylulU olarak kabul 
edilmektt-dir. 

Bu hale unzoran ,harp, <>n ııltıncı 
ayını bitirmiş bulunuyor. 

Türki}C, yeni harbin dışında ka
lan meınleketlerdcndir. Bu sruı -
detiınizi ıniıdrik bulunuyoruz. Fa
kat, bugün, ihtiyar ldirc ö~ le gi
rift bir hayat çemberi halindedir 
ki Avrupa harbinin h vası, ko!-u
su, bazım bir «.Badı Saba. baz.an 
dn, suğuk bir şimal rüzgnrı halin
de, memleketimizde de his edili -
ym·. Beynelmilel hayat ve ruh a
leminin ihtiln~ları, bizim üzeri -
mizcle de az çok te ir ediyor. 

Avrupa harbi baslıynlı, hayat 
pahııhlımmıştır, şehirde eyriiscfcr 
ınüşki.iliitı ba lamı.,tır, gazeteler 
hacimlerini küçultmü lt.'Tnır. 

Her gün, sabah ıık nm ol.udu -
ı.,rtınıuz harp trbliğlr.ri, bir dünya 
hnrbi için<le ya adığımızı hatırlat
mıyor mu? 

1914 - 1918 diinya harbi, insan 
korekteri, insan ruhi~ atı, iıı un ;.) a
şayı ı Ü7.crinde geniş d ğisikJik -
ler yı ptı. llnrhi uınumi bir ta • 
kım zevk, nhlak cemiyet tclıil,ki
lerinin yerini boş bıraktı. Bazı· 

larmın yerine k• ) dugu daha ı) i 
oldu, hazıları d .. fena .. 

Bu harp bitse artık. di3 oruz. 
Normal zam, nlar normal hayat 
baglasa .• Bütün duu3 a bu temen
ni dedir. 

İşte, harpten, harp sözünden, 
harp tebliğlerinden .harp hava -
dislcj·"nden uc:nnç geldiği anları -
nu:ıda. fikir hayatımız, bir başka, 
mevzu ihtiyacı duyuyor. 

itiyatlardan n1.nk kalınuk, Mo
noton hayat, insanları sıkar. Harp 
havndisi, harp tebliği yeni iken, 
d:ıh=ı başlangı~ta heyecanlıdır. me
raklıdır. Sonraları, konaksıyoruz. 

Ajans havadislerini radyomuz -
dnn dinlerken, gazetemizde harp 
tebliğlerini okurken bir füı geli
yor ki, tamamen başka bir m ne
''i a}Pmte, bir İÇ bcalik haynsiJe 
tema etmek istiyoruz. lescliı, 

rndvomuzun bin bir ic:tas~ onu a
r<ısında. hir serenat arıyoruz. 

Rütün dünvo tarihi gösteriyor 
ki, harp :nlları, :r.an Vt» tnlıınin hi
lafına fikir ve edebiyat icin en 
verimli devirle otuyor. 

Bana, bu yazıyı itham eden ha
dise. ge«n gün gautcterde oku
duğmn hir küçük ilandır 

İliln u idi: Samipa n zade Sezai 
br~·in Sergüz~i i imli ronınuı, 

~·eni harflerle bnsllmı ve kitap 
halmdc inti ar etmiştir. 

J?dchi;\ nt taribıle ~ akmdan veya 

bu kağıdı ~ ırtacağım. Ço -
cul .s.enin olmı) al·ak. Onu .. onrii
liic Ne" ~ e göndereceğim. 

Seni de i~ i bir yere vcreceğiın. 
İzini kaybedoceğim. Bu yönden 
bir araştırma glursa onu karşıla • 
mak da bana düşer. Nasıl iyi mi?. 

Genç kadın, şa kın, anlamamış, 
söyleneni kavramamış ordu: 

- Ben kurtuluyor muyum?. 
- Kurtuluyorsun!. 
- Ya muhtar yine belli yıb -

Jatırsa?. 

- Hangi mabtar?. 
- Piripqa muhtan. Şevket.. 
- Ne diye ya.kalatımı?. 

-········· 
Komiser bir daha Mrchr: 

- Onun senden t.ir :ıwu JDU wr, 
ne diye sen.i kovalasıll?. 
- ........ . 
Ergen kadm muhtann: 
- Ne yapsan elimde.u kartala -

:mıyacaksuı.. 

Dediğini 

uznktaıı alakadar her.kes bilir ki, 
Sergüzeşt, Türk romnncılığınm 

hemen hemen b:ışlnnJ:ıcı . olarak 

~&terilir. Bu eserin cdebi~at ta -
rihi bakımından ehemmiyeti var
dır. Kitap halinde çıkm&S.1nı ha -
raretle karşılamak lôzım. 

Kıymetli dostum Sel-ami İzzet 
Scdesten duydum ki, l\lehmet Ra
ulun aEylUI. isimli romanı da 

3 alunda kit p halinde ba ılncaktır. 
Babıali kitapçılarının önünden 

geçerken bakıyorum. Fikir ve c
dcbi~ nt hnyoh, iki sene evveline 
nnzar<>n çok daha canlı. 

Namık Kemal için ihtifal yapıl
dı. Necip Fazıl Jtır.akürck, Namık 
Kemnl hakkında büyük bir ctiıd 
lıuzıdadı. Ayrıca, edebiyat fııkül
te_i de Namık Kemale dair bir e
ser hazırlı) or. 

Mehmet Akif için merasim ya -
pıldı. Tiirk dostu, Fran ız şairi 

Lamutine için 'Üııiver ·itede ilk 
defa merasim yapıldı. 

Bundan başka, Babıali kitapçı -
Jarı, edebi,)at tarihimize ait muh
telıf ettitlcr, eserler hazırlamak -
tadır. Maarif Vekall'ti, E\ Iİ) a Çe
lebinin, Şair Fıtnat Hanımın mc-ı 
zarlarını ~aptırıyQr .l'ine Vekfı -
lct, btiy''lt bir hnlk edebiyat. an
tolojisi hazırlamaktadır. 

Yen:dcn birçolt edebi~ at mec
muaları, edebi~at gazeteleri çık -
mıştır Bunılurda hararetli edebi 
ıneseleJer münakaşa cdiJiyor. Ye
ni ZC\ ktc, yeni duyuııtn bir takım 
şiirler ynzıhyor. 

Daha ~eçcnlcrde, Piycr Luizin 
AJrod"t isimli eseri aylarcn süren 
bir münaknşa~·a vesile olmamış 

nu dı?. 
Biitiin gnetelcr, sanki, konu:. -

mu lar gibi, dil, gramer bahisleri 

etrar.nda neşri~ at ) apıyor. 
Hulfıc:n, memlekette, bir ede -

bi~·at cd~biyata ihtiyaç bava.sa w

yanmı hr. 

Geçen btiyiik harp de, edebiya
tımız için çok verimli olmuştu. 

Kıymetli edip Reşot Nnri mc bur 
•Çalıkuşu• romanını, büyük har
bin son senelerinde yazmıştır. Yi
n<' büyiik harbin son eııelerinde, 

şiir hayatının: yeni gen(ler kazan
mış, bilfiha.u şahsi •etlerini imlan 
~e nlınmlaş;m bu gençler, e za
man yazıya başlamıştı. 

l'nuttul!ıım bir çok edebi hare
ket \'e hadiseler daha var. Fıikat, 
göriiliivor ki. harp vılları, edebi
yat ve fikir iilcrni kin verimli bir 
devre ohı~·or. A('oba. bu, bir nth 
İıjfİ;\·akı mı, yoksa, tesadiif mil?. 
Bu uoktayı içtimai,at~ılar ve .ru
hh atcılar dli Unsiin!. 

••••••••••••••••••••••••••• * Kanatlı gençlige yardım ede
rek gecıreceğimız hır bayrnm, bay
ramlann en huzur veı·em olacak
tır. ....... ··················· 
Lütfiyt~ muhtnrm hikiiy~ni ele 
uzun u:zuıı anlattı. Komisec buna 
da sevindi. 

- Aferin sana kız .Gözüme gir
din. Sen alnmdan öpülecek şeysia. 

Dedi, ilive etti: 

- Korkma. Tırnağına bit. do • 

kunamaz. BeR °"" çağırır, bla
ğına üflerim. 

Ve .. bir daha a.ıattı: 
- Seni iyi bir 7ere yerleştin -

ceğim. Orada böyle umusunle ça. 
lışacakslllt kurtu~abm • .O. -

ÇllDU saklıyacağanı. Benim vieda· 
nım. seni kurta.rdı. Kırk yıldır bü
tun suçluları adtiye,e röD41eNha. 
Bir suç üzerinde cle htiküna l'el' -

mek beaim vicdanımdaki nıahb
nıenin salahiyeti lpncle olSUll. 

Ve.. ilave etti: 
- SeııiJ §imdi keDd.lm _... • 

ceiim.. 
- Nel'81'•T. 
- Yliüa.şuma eV-.. 

3 - 5 O l'( T E L 6 a A F - :su l tnl'ı KA ~l'N ı ••o 

HALK 
-SÜTUNU 
Evlenmek istiycnler, iş ve İKİ 

arayanlar, şikayetler, temen

niler ve müşküller 

1§ ve i§çi arayanlarla herhangi 
bir nıU§l-."iilii, olan okııyı.ıcu.lanm.ızın 
mekttıplan bu. süıtLnda muntaza
man ve meccanen neşredılecektir. ı 
Gazetemizin doktOT tıe avukatı da 
sonclanlara ceı·ap vereceklenlir. 
Ciddi izdıvo.ç teklifleri de bu sütu.•· 
da parasız neşroltmacaktır. 

izdivaç teklifleri 
32 yaşında 80 lira aylıklı bir 

gencim Sarışın, ort.3 boyluyum. 
Bazı kızlar erkeklerde cazibe, gü
zellıü ararlar. Maalesef o kısım 
bayanlar için ickal bir tip olduğu
mu iddia edemem. Ahlakım güzel, 
içim, mazim, istıkbnl hislerim te
mizdir. Hayat eşimde de güzellik, 
zenginlik aramıyorum. Bir erke~ 
idare edebilecek ev işi bilmesi, gö· 
zü suste, mod&da olmaması .ıctif ı -
dır. Kımsesiz veya kalabalık aılcsı 
bulunma~ anlan tercih ederim. Ka
naatkar bir yuva 1.."Urmak ve meş 

ru hayat arkadaşile başbaşa ya~
yıp temiz giyirune, eğlence, gez -
me, sinema gıbi l.ıbii haklarından 
kocnsile beraber istifade etmek ar
zusunda olan bayanların lutfen 

cSon Telgraf Halk sütunu: Mü -
cyvet. adresine mektupla bildir -
melerıni hüm1etle rica ederim. 

Gelen mektuplar 
(Alaka ıle karşılanan ciddt izdi

vaç teklifleri sütunumuzda ekse -
riya teklif sahiplerine fa-dalarla 
muteaddit mektuplar r,elmekte -
dir. Bunlardan hangısinin' daha ev
vel alındığının teklif sahiplerince 
anlaşılması içın zarfların üz.erle -
rindeki posta damgalarına baka -
rak mahreçlerini yazıyoruz.) 

Bayan T. H. - Dün ilan ettiği -
miz mektubunuzdan sonra Beya
zıt aaıngalı bır mektubunuz da gel
mitşir. Il.-=ısmi de aldırmanız mer
cudur. 

Bay C. H. - Namınıza evvelki 

gün Beyoğlundan bir mektup geJ
mış. Fakat dün yanh!':lıkla gaze -
tede H. C. diye çıkmıştır. iize ait 
olan bu mektupla Üsküdar ve Se
limiye damgalı ıki mektubunuz da
lıa olduğunu bıldiriıtz. Lutfen al
dırınız. 

Bavan Behire - Evvelki mek · 
t:uplardan başka dün de Ankara 
ve Tophane damgah iki mektubu
nuz gelmiştir. LOtfen aldırınız. 

Aranan itçiler 
Cağaloğlu Sıhhat;rurdu hasta be

kıcı ve hademe kadın aramakta -
dır. 

Toprak mahsulleri ofisi sılolann
da çalıstınlmak üz re ba makinist, 
santral makıni tlerile makinist alı
nacoktıı 

İmtihan 6/l /941 pa7.aı-tesı günü 
öğleden sonra saat on dörtte An • 
karada Umum müdürlük bina.smda 
yapılacaktır. 

Tnhplerin imtihan günü sabah 
saat onn kadar vesaikle bizzat u -
mum müdürlük 1.at işleri şefliğine 
mürncaatları icabetmektedır. Yine 
ofis Ankarada çalıştırılmak üzere 
bir elektrik mühendısı aramak -
tadır . 

Onu du gehnce Darül8cese-
ye •. 

Siz dontin~iye kadar e aç
lıktan ölmez mi?, 

Bu sorguda kıılbı sökfüup alınu 
bir annenin bütün yara ı, bütiiu 
suw vardı. Komiser: 

- Birşey olmaz .Ben o•u geldi
ğindenberi emzirttinı. 

Deyince bunda da an&e, a1tae
liğinin hiitüa sevincini bılldu ve: 

- Gidelim. •. 
Diye yerintlen kelldı. Da Dl -

kı§ tfa yiae onda; on11Jl söaök, 
durgua ,ölti gözlerinde yelli Wr 
lfliıD panJı.au hltqtunbü 

u 
YENİ Bta BAY.ATIN zşiöı:NDB 

~eaiıa~
- Süta.oe. .. 
- Evet 19vnma.. 
- Şu K kimia efit 
- Ali paşaınn m .. 

~uıtan a11muuun 
huzurundaki dola dı;ıca 

Rekoı·aa·ı içinde buhmdu
ğumuzmalüm. Süı·at reko . 
ru, açlık rekoru, pahalılık ro 
koru, zenginlik regoru.. İlh.. 

Ga7.etelerin mahkcm~ hır 
vadiıleri arasında okudum: 
tı:Bir adam da, dolandırıcılık 
rekoru kırmış .• Bu mütehassıa 
zatın ( ! ) muhtelif mahkeme
lerde, tamam 160 dosyası vu 
mı§. 160 defa dolandırmak, 
160 defa mahkemeye düşmelt 
160 defa mahkfun olmak dilt 
kolay. Allah kimsenin baıına 
vermeşin amma, doğrusu, §a· 
yanı takdir bir faaliyet nümu.
neai ! 

insan, 160 defa nasıl dolan 
dırır?. Bu, bir meseledir. A -
det&, bütün bir ömrü doldu -
racak kadar yüklü bir me§gu• 
liyet? E;Jmiyorum, bu dolan
dırıcılık rekortmeni hayli 
ya.ılı bir adam mıdır?. 

DoJandırıcılığ n, mühim bir 
nıesleK olduğunda şüphe yok. 

Fıkra malumdur amma, bir 
kere daha anlatayım: 

Valcrilf', Sultan Mahmut 
zamanında çok şöhret bulmul 
yuman bir dolandırıcının ad1t 
ta, saraya kadar yayılmış. Pa
dişahın huzunmd , aı sık, ha 
meşhur adamın ismi geçer -
rnıı-. Bir gün, Paditah merak 
c;tmiş: 

- Yahu, demi~ bu dolan· 
dırıcı dediğiniz ndam da kim 1 
Nasıl d<1landırıyor? Dolandı
rı tcı.n ac!R.rulnr budala mı? •• 
Gözteriui açsınlar •. 

O herif, gelsin, b"r de b•ni 
dolandıraın, bakalım .. 

Padişah, irade ebni~ .. Do -
dandmcıyı palaspandıraa hu
zuru hümayuna çıkarınıslar. 
Sultan Mahmut sormuş:~ 

- Sen dolandırıcı im ipin l 
- Evet padiphım .. 
- Bu it o kadar kolay ise, 

bir de beni dolandır da göre
lim.. 

- Aman efendim, huzuru
nuzda •.. 

- irade ediyorum, dolan
dıracaksın .. 

Dolandırıcı utanır, sıkılır 
gibi yapbktan aonr~ boynu. 
nu bükmiiJ: 

- Derhal mi, efendim?. 
- Tabii, tabii, timdi .. 
- O halde, müaade bu • 

yunın da aletlerimi, takımla· 
rımı alıp geleyim.. 

- Pekala, haydi çabuk ait. 
,el. 

- Yalnız efendimiz, zab 

pbaneye kartı eMıti i.letlerimi 
kullanamam .. 

- Pekala, öyle iae, nna bir 
l<cae altın versinler de, yeni
lerini al, 1ıelir .. 

Dolandırıcı, huzurdan çı~ 
mış .. 

Bir gün, iki gün, bC! iÜn.. 
Ne gelen var, ne giden •• suı.. 
tan Mahmut merak etmiı: 

- Yahu, nerede o adam, 
bani gelip beni dolandıracak. 
b?. 

Bendeganı fU cevabı ver .. 
mı§: 

- Efendimiz, dolandırılda, 
ya •• Bir keae altını aldı, gitti. 

R. SABiT 

BİRİMİZİN DERDİ 
ff[PIMİZİH Of~DI 

Pazar sabahı 

tram•a1lar 
Kalyoncukullukia oturan bir 

okuyucumuz yazıyoı : 
Tramvay idaresinden bır şi

kayetim var. Pazar sabahları 

tramvay sef:erleri hem geç baş
lıyor, hem arabalar seyrek ış
liyor. Halbuki saaUerın bir 
saat ileri alındığını idare bi -
lir. Sonra pazar günb çarşılar 
ve daıreler kapalı da olsa. ts
tanbulda hayatın durmadığını 
da bilmesı lazım gelir. Puar 
günleri seyruseferied bu ka-
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Olüm, bazen hayırdır Paris yine eğlenceye daldı 
1 Ya7.aD: Mahmut Yeari 1 

Hllfwrmdıı, yılların n<>deme, sil-
111ege lnyamadlgı bu çocuk hayali 

yaşar. 

Çocuk, diyorum. Kil!& boy var. 
Hayır. Ufak boy. Ufacık vucut. O, 
nekadar ~ansa. ve buytirse y;ne 
eçocul<ım• kahnağa mahktlındu. 

O, kibBT aile çocuğuydu. En iyi, 
ağıı· kuma.~an ısmarlama esvap 
gıyiyorou O tarihde; çoculdarm, 

g 'nçlerin, yaşlıların sırtlarmdak:i 

~ap, •drvrin• vüzera. vükekl, 
nesi, hafiyeJ .. r, kalbur üstü dal • 

kavul<lar bıçare yiik!ı<>k maaşlı 
111eınurların bir • iın1forma~· idi. 

Hep. <hazır• giy<'rdik. 

Arkadaşım, ·Lem'i• p.i'azııtle 
mıydi, bevradc 011vdP Bılmıyo -
ftlnt Kibar çocııt(uvdıı bt'lki ... Ki- • 
bar ~"OC'Uk olduğu muhakkaktı. 1 

O, ufacık V1)('u<iuııe tıpatıp uyan l 

:mnarlama e«vabllr şık ~'Oeuktu. 

-ııapyon. Jrra"al takardı, "" ko -
m.ışı.n-1<...,, bRlrmımıı parmaklarile 
gravatmı du7.el•ırdi 

O, chareket halnıde• çocuktu. 

tanııııyormuş. Ikı kitap çı!ı.arttı. 

bana verdi. 

- Mutlaka olııuyacaksımz. dMJ. 
O, .ılo Jaıablo, olruriuğumu pek 

zannetmiyorum. Yi:nm lriiımr ,,..._ 
nedir. .Qayret. küti.iphatııe'1ıntn ~ 

niindf!!l geçerim. Gerbıs efend:i tle 
se!Aınlaşı:nam. Bazan, arltada•lar-

la, bilhassa Nizamettin Narifle 

dükkanına ~. otı.ırunım . konıı

JUnız. Yine, brr tfulü, seliiroh sıt

bahlı ahbap d.-ğiliz. 

•Lem'i., kııçük yaşta .• Babı.ftlı. 

cadd!'çioi tanıyordu. Ve b<!nmı, yıl
larca sonra, okud1'ğum latapları 

okuyor, takip edıyordu. 
Daha, li•an bilmıyardu. K.,_,.kıu 

zekalar ıcin, <rehalet. yo«tuı. .Öfı'
renıverırler•! 

Onu, •Ölrr :ış', diye ckı:vdum O· 
nun oliımünü duyduğum zam~n. 

belki çok acunıştım. Bugün. hıç 

acımıyorum. ·Kur tıldu'-. diyorum. 
Türk edebiyatı. bır buyti !'l•doclı/ 
belki de bır df'hayı ka• hetnıış ol& 

Pt-ekos ~kiılaı-ın inkişaf anları Pek' yaş~sa idı ne olıtcaktı? 
belJı olmuyor O, sınıfta, •mıiteka- Bu, ha,<sas. temiz, kibar aHe ço-

ıınH bıı ıstidah halinde ıdı. Hoca· cuğu; gazeteci! öm ve gawtt>cı -

lm:ı, onunhl iftihar ediyarlaroı. tikten daha kirli kıtapcılann lrırh, , 
Sınıtia'.rda. b<iyle parlak zekillı 

1 
kaba, dönek muhıtinde, yme, öl· 

lalebeler bulunması, söniıp rekalı ' meğe nıahkiımdu. 
klebeyi, mahvediyor öldürtıyordu. 

Ben, bu çoroğa diışman olmuş
twn. Çiınlnl, onun yiızıinden mü
iemadiyen ~ıfı.r alıyordum. 

O, pm 1 pırıl zeki, pınl pırıl ştk, 
lıemi• aile l(O<!Uğu, benim. mütema
diyen sıfır almama sebep olan, ço· 
e»k bır gün, yanıma geldi, yak
laştı. 

Ben dojidımı do'3lı, •Proleter. 
nıhlıı bir insanımdır. Fakat ki -
barlarla da mükemmel arkad~lıl< 
edf'bıHrim. Benimle ne konuştu, 

na.ıl kontıftu, ne koııı.ıştu. Bılmi • 
yorwn. 

.. 
Dıişmıüyorum. l"aşanu ol"3yd1, 

•umdugu istıdat. ın. bugünkli ha
lini. yani, benım halımi gorm de 
ne derdi? 

Ölüm, onu, bu sulnıtu hayalden 
de kurtarmış oldu. •Ahreı., -ruh• 
aklımın ermedıği derın şeyler. 

Bu dünya ile citeki dünya ara -
!ltnda, havadan bır ilişık varsiı, bu 

ÇOC(tk. çok yaşamadığından. artık, 
kusmuk haline getırilen, ıi(renç 

•san'at. sıgasına i."'1bını kaptır • 

madığından, bızJeri ve ınsan zeka
sına rolmeden yemlt'ri g0rml'd1 -
ğindeıı. mes'ut voe memnun olmıiş
tür. 

• ' 

--· --· 
~ Bu QOC\IP,..n ko~a elruvvet. 1, I 

r;ore bakarak lronoşmaktı. Siyah 
halka gözleri, renk91l'd.i. Re»k.ızdı, · 
dryonım. Çiinlrii, gözlerinin ren -

gini batırlıyımnyonım. Hatrrlama
ma da imkan yok. Çünkü, g<izle -
rinin .kaskın ışığı, renkleri yakı -
ynrdu 

Akıllı, zeki çocuktur d~i~im. Paiis, Alman iwali altmds yine eğlenceye daldı, Fakat bir farkı 
varsa, barlarda, kate şıın.taıtlarda çıplak kadın reviilerinin hemen 
ı....-.. kaldırılmış oo-dır. Şinı eli bunun yerine tuvaletleri daha 

atelreye kapalı artistler sahneye çtlrmalrtadır. o lı:ad.ar ki Paris ııahnele.ri, 

Bizim gibi, yıllarca silri.ioe sıiriıne 
ya"8yacak. aptal mı o• 

Sinemadan pmdi bundan elli sene ey-velini ha hrlatmaktadır. 
Omı, """ gördüğüm gtinü hatır· 

h.V<>mm. Babıali - Ankaı·• cadde -
ıı.ndt.'fl çıkıyonlum. Muharrir de

tikli"m. Tatil günlennde ıdi. Kim 
bi.lrr, nereye gıdiyt<lum? 

Koluma girdi. Uyanık yi.iriınde, 
z ki\nm neş'esi vardı. Sınıfın. pek 
lı.ayla.z sayıbnaz•• da. Pn aylak ta-
1 .. tM>«ıle. ı-n •gu1.ıde• talebesi, kol 
kola vöni.v<>rlar, 

Gören aldanır, b<-nde, l§ğıırlık 

var AtJr a~ır vtirurken. o pırıl pı· 
nl zt>kı ~><"1iia , bl'lkı de, akıl oğre
tıyanım. «Hnan ol.mu.(!tur. 

..G•.vret, kiitiıphanesının önüne 
l'.t'lmıştik O, b~na. mfıtPmadıven, 
.okuvacattnı• 1 V4' .:~tıfade Pdece
t>n"' kılapları tav"1v<• f'<iıvordu 

•Gayrt. kııtüplı.arrf'stne gırdL 

O y~ta krtapçı Garb" efendı ıle 

Madleı Duarina, Solonv adlı bir _ • 
küçük kövde ve 1914 de d~uştur. Hay Tanlar• gostet'ıleD 
1g35 ae Pari"" geımış. bır şapkacı alaka 
dükkanında ıkı seoe çahştıkıan Lıındradalri hayvanat bah~ 

90nra fiı6iranhkla sinemava ınb - deki çeşı.t çeşı.t ku41ardan. hay • 
sap etmiştır. İlk evvel Dögmeli Ra- vanlardan İn~ gazeielerinde her 

fail baba Lebonnar tilmlernıde b- gtın ~edılme:k Adet olmuştur, 

gürnnlık .vapmış. sonra .Ma,~ Tu- Çüruru olru:vuculanrı b!lyük bD' a
na. ve .dünya sarılacak• filımle - 1A.kıısı olduğu göniliir. Gene Lon

nnden kuçü.l< birer rol al=tır dra gv.etelt'rınm ya:zd:ığına gön! 
Bu tilımlerde gÖ<tt'rdığı muvaf· harp çıJrtı çıkalı hayvanat beh~ 

fakıyet ıizenne şöhret kazanmış. sının ziyaretcıleri çok ııza~ır. 

resımlen afişl .. r üu>rındl' göıriın • Bundan oradaki hayvanlar da 

mıye başlam~tır memnwı olmasa gerek' Çünkü ken-

İşıe bu snretlf' brr Danvel Daryo' dilennı gôrmege gıdenler ellen ~ 
bır MıŞO!I Morgan hlım .vapılmıy<ll'. gı.tnuyordu Şeker ve saıre götürü-

Harp ... Artık fılım .Yapılnııvor, lüyor. kocaman filler hortumlarını 

MadolPn Solony tekrar .ıtolve~ uzatarak bunları alıyordu . Şimdı 

dönuyor böyle zıvıırelçller azalmı.ş. 

YA UZ SULTAN SE.LiM 
~ da beratıerunJ.2Jde bulu -
ouyordıı 

Bır saa ı ka<Jar geçtı. 90ora, başı 
br»s.lı ,entarılı sıyah 91tl<alh brr 1-

uııınu11 ili: dıru dersı:>d.e bulUll . 
dul< Halife ~r Diyarında 

&6 V a:ıa : M. SAMI KARA YEL 

Acemi oğlan bölüğüne mens.ıp yiğitler 

- Fol.in !erin icin, dedi. İh tiya -
:ın cld-,.: h<·llı 

'Taıyc· dckı ıa.bıtlere di:ine • 
rck; 

K ı•ak0lc 1 1- .et: A' 1onvah 
M hm,.tle K ıabu' • \ l\"I a~rı -
w ı r rk r .ı rr a lı olarak. di-

r ı d 
·ı 

f.. lık rnıt8$>Z 

ı! Bır av zar-
f, +~ı ete ~·(te' -ı..,""lın na
.,,ı gıttı ~ni J'ra lı n.ı t idırınız 

K •, Hı>< "' <;en de nı-

tal" agrıt>mculara tan· 

- Ka.Jıramanları.rn ,ı;ızi "'*"'i:k 
ederım 

Ağrı-bwcu ve tırandazlar ıbııh~~ 
nİll ıııhavet ınde toplrı narak t.~nbur 
vp t rampf'll•n baslarıll<la onle -
rınct,, Mş talım muallımı ve ıld 

nıulazıım olıd\J{:u halde öoWllQroen 
ıı~ivorlardı Dıj(Pr rkı muallım 

k Ja<la kalmışlardı Bırı kıl·c t&
J.rmı vaoan nderlerır v 'lına !(tttı. 

'1 ,.,.r de bm vanı bes 
~ag<la it> bınanm al(:alt bı 

ınınıı ııotiırdı.. 

lmam ük dersındt' Allaha ve i
mırJen kaı"I ılaatten bahsettı 

Erte:ıı satı.ıh. talıme çıkmadan 

&'\'Yel ağrıboz tüfegme kavı nasıl 
~arlar oldugıınıı öğrenmıştını. 

Art>!< acemi oıılan bo!tı.gı.ıne gır· 
ırw;tım. Kll(,'Uk talımler yapmakla 
beraber dm deı slerı de okuyor -
duk. 

Anıdan ıi~ av geçrnı1tı. Bır C'U· 

aıa gunu :;a.bah nanıazındftn 60nra 
.ılı deta olarak M~nmet, ben "" 
Alt ocaT.tan uınlı çıkıyon!uk. 

Ab bnden ancak on ~ gün 
aonra musltı:man olmuştu. 

Ml!slUnıen oknak ıçm zorlamo • 
yorlard.ı. Hepımız rruhıtın \esin 
altında kalarak vav~ yavaş mw;
:tüıno n ohı ordt!k. 

Bu da yeai bir 
san'at 

!çimi3ı!en hangi binmİ%.. haya -
tunızda yedlğim.tt bir yumrukla, 
göziımüzün etrafının mosmOl' ke -
silmediğinı id<ha edebiliriz. Belki 
bızde boks o k<ıdar u:ımmıileşme • 
diği ıçın. bu ıddıada bulunanlar 
olabilir. Fakat Nevyorlctıı değil. ().. 
rada az çok herkt't! boksör .. 

Bu vaziyetı iyice görerı Nev • 
yorklu bil" berber. morarmış göz
lerın tedavısi için bir enstitü aç -
mıştır Ancak keıı<iisınce malfun &

lan bır ilıiç sayesınde, göZ'Ün etra· 
bndalti morluğu on beş dakikada 
tedavı ediyormUf Bilhassa milli 
bavram.Jarda ve 9eÇ1ITl gllnleruıde 

kazancı çok fazla oluyormuı; 

çın ona e~ Vl!f'memışl.erdı 
Hatta para d<ı vermemişlerdi. ~ 

lo ve yrtık aya.k.lcaplazoı ve eJhıse. 

leriJe çok fena vazıyette ıdı. & 
lınde pıs b>r lmşağıı talnJmış bir 

bıçaktan başka sllih1 da yoktu. 

Zavallı hari:ıedar 8Bnjp biz.im uşa

ğmuı, gib! idl. 

Bızım parlak lulıçlanınn, ı.mç.. 

tan yapılımUj cılilı tokalanıw:ı., 

her taraf ışleme kuşal<larımı.a _. 

m12 bı:r ka YUğım>Y2., zarı.t ıı::t ak -
kaplarımız vardı. HerJc:esıe bir ye-

nıçen yold!Cjı oKhığu:ımızu ~ • 
re-bıliyorduk. 

Ac-emı oğlan bölüğıme meı.-zp 

babayı~ıtlerden olıeluğıımııız belli 
idı. Ben. ı.kıde ~ lc.ılıcmı<ı ba -
kı:yurdum. 

Belmıdek:J sılAh:ırnıı w ~ • 
dakı potıınımıa gO:z. ge:odirerek gı>
rurl~um. Hele başındaki 
kllvu k b<-nı böıılbütün iri ve be7-
bet.li bv bele tletinnİŞÜ. 
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Deniz edai 
Böcek yiyen 

adam 
OSMANLI - İT AL YA HARBiNDE TRA BLUS 

GARB ve ADALAR MUHAREdESI 
.--::==::.:.- --- --

Vaıi.ııglonda Pcrsi Vilbur ismın· 
de birisinin şimdiye kadar ge\'<'n 
bütün hayatı müddetince, 10.000 

bôcek yediği soyleniyor. 

Trablusta teşrinevvel muharebeleri 

Bu işi san'aı edinmış. 

Çünkü p._.rsı Vilbur bir ma<leııi 
ııu frrmas.n<la çahsmaktadır. Ba" 
müşteriler şışeler n ıçınde böcek 
bulurlarsa , zl'hırlcndikll'ri •odia -
sile fırma aleynıne dava açıyor • 
)arınış. 

Persi Vilhur mahkeme huzu -
runda. sisl'lt'rnc bulunduğu iddia 1 
edilen bSceklerı yiyerek, hi~l>ir s•ı
reıle zehirlenmedıi!ını isbat etmek 
suretile davac nlırı hi:d:asını c;ı.irüt

mekted.r. 
B.r defo :nda. ısırmra ın: anı öl 

dı re"' h ı tru~nc<" Vt ~nek mec -

lıurıvctı:ıde k 'm" ıı. Kc·nd ne 
ger.irdıgt t>~l l anlatcınlara ~o~·

lc süylemı tır· 

- İş ~un rJrn<.· ka,.ı~mavın 1 

Bir domc.tes atana 
5 dolar 

Holivııdda sade~c senarvo rnz • l 
makla b• havi ı • ı ka7an.ınLır fa 
vard1r Fr. a' bu, t· ı:ı şh,·lr hır va

zif" el< \t rı.mı t r l\om·k bır film
dcı h.' l~ t.. t ,. /;,ı.nıan a':1:törlErin su- 1 
ratına ~ )' Jtcs, yumurta 'e ~eoze 

atmak i\rt1k b1 nlnr, bu ·c:.•rı o 
kadar ihtısas sahibı olımı Lnlır l:i, 
20 ınetredc'n bile mermı ... rinde 
taın ı abctler kaydPtmekt.,.dırler 

Fakat şt:rası var: Her d:ıın~te:; 
"tıslarıncla 5 dı:.lar kn. ın yorlar 

İ don, tes a• 1•
1 ·ı 7 d' 

Dünyanın ea b·'lıük 
kütüphaneleri nerede 
Dtınyanın en zengın kıltüphane- \ 

si, Parıskkı •mılli kütüpl ane• d'r.
1 3.000.000 cılt kıtan vardır 

Sonra sırasıle Va.,ıngton ! .,. · 
hanesi (3.000.000), N"v~·ork k, ' 
hanesı (2.600.000), Londra ku' ı:ı

hanesı (2,600,000), ..Kemhriç kıi - 1 

tüpharıesı (2 200.0110) Holandada 1 
Gravenlıgc kütüphanesi (2.000.000) ' 

Berlin kiitüphanesi (l ,700.000), 

Münih kütiıplıanesı (1,300 (){)0) .•. 

••• * Mektup zarfları ilk defıı olarak 
1839 da kullanılmıstır Ondan ev

vel mektuplaT hüküll'rek bir kır -
mızı milbürle mühürlenırmiş 

*İspanyollar perşemheyi uğur· 
ııuz gım sayarlar. BugündP hıc 

~evlenmez * •Annanı• da ertı....kler!e k~ • 

dınlar aynı kıyaf<.>ttedırler 

* Bilıirdo oyunu 157'2 sE'nes•nde 
bı1· Fran:n2 tarafından icat olun .. 

muştur. 

* Nikel raJnız Amerıkad3. Ye
:nikalı>donyHda ve bır ele Alnıan • 

yada buJunw·. • * Küremızde ·ıı~l\·an l1'Mnla -

rın yuı>de kırkı zıraatlc uğraşır. * İlk Banka ınılattan 600 sene 
E'VVt'l Babılde tesıs edilmiştır, * insan havasızlıktan 5 dakika
da. susuzluktan l haf! ada, uyku -
suzluktan 10 günde ölür 

_Sebebini anl'dey·im: Düşman ı 
donanması şin1di Trablus. ve .ılin
gazinin işgalife uğraşmakta. Ak· 1 

denizin ğarp ,..e cenubu garbi mın
takahırındaki ticaret ) ollarını 
kontı:olla n1esgul bulunnıaktadır. 

Blııacnalcl·h bu ,-aziyet karşı -
sında bütün kuvvetile hiicum ede
rek bir ııe1 ice alamıyacağı Çanak
kale boğazıııı zorlanıağa donan · 
ınasından bir kuvvet ayıramaz. 

PTevcze bildisesine gelince, İtal
yan donannıasının deniz iislrrinc 
~ok yal;in buluuan bu Jiınanın mü
dafaa tertibatı da olmadığı için 
bö.' le bir hücunı:ı maruz kalınası 
h r r znnıan bt.•klcnl'tt"l--~ hir keyfi

) ettir. 1\Iaanıı.\ıh İt.ıl~'ııı donan
n1ası do1ha Truhlu sularına hare
ket ctn1<-drn ;yap!ığ:ı bu hü~umda 
ne kazatıdı?. [ki l''lki torpito nıuh
ribini balırnıoktan baska bir ne
tice eldl~ etti mi? İ~tr ~n mii~;ı]t'n 
Jar gozonunt.· alınınca boğaza 

y~pılacal< ital'.\·an hiicun1l~1'1nın 

taınanıen c\·hamdaıı ibaret oldu~ 
anla~ı1ır . 

- Fakat halk hö~·le düşiinmü • 

yor!. 
- Denızcilik bilha sa deni% harp 

t3'Jİ>t.-si sade hall\ın de;·il. bir çok 
vak' .1lar bu kuv\·et i, inde 'Vaıiıe 
ve rol alnıı~ n anlnrın hile kavrı
~ aını~·acagı kı.ırlar ~ıi11 t.lhi bir nıa
h1,:et arzcJer, Halk, ıı.,tcdlği gibi 
dü:--tinıncktc serbesttir. ı:akat hü
h!.Hncl ve dcııi:t mak.u::ıla ı va:ıi

) etin icaplarına uynuık mecbu -

rı\·ctindcdir. 

°Cu konu~ma eııer siirdü .. Neti
cede Bahri~ e :Saz1rının ı~larile 

donannıa kuınandanı sırf cCkiırı 
uınunıi~·cnin tatmini için Çanak
kak~ e harckde ınecbur oldu. 

Halbuki bı,j;aıda kara~o!a me -

mur edilen des1r()\ er motilliısı 
eınuiyet ~er'\.i.·ini ifa edi~·oı'~ do -

nanıııanın bogazn gitmesine hi~ de 
lüzum göriilmiiyorrl11. 

Bu konu-:ınanın c~tl'~ · giinü - 28 
fr,tiııicnel 19H • akşam Uzeri 
hareket eıkn don•nnıa 2S ilkteş

rıııde. "'at ı0,20 de Nara)·a gelmiş, 
d~ınir mahalline funda etmişti. 
Osm•nlı imparatorluğunun U

het (' miirat·nati ve ital}an hare
kctl~rini prote~to~u bir netice ver
mt~di*i e-ibi ı•pt-y miidtlet istan -
bu!d• kalan Mist~r Ştidiıı de tav
~1~ eteri hf,·hir ı~ yaranıarnış, bil
tinı nf'lİ('<" Trablu~t:ı İtal:ranlara 
do~ uz doj\"ıırlan bir ııvue Türk 
kalır~ınnn1nın shn~ii~üne bağlı 

kahnıştı, 

vur 
TRABLllSTA TE!:)Rİ"IİEVVEL 

i\U'HAREHELERINİN 
NETİCEL1':Rİ 

B<ıor~l)'eri Lıoıgunu Ye Dokuztmcu 

Flornnsa ala~ı nas1l iı11ha edildi? 
İlkt~riuın birıucı giinii Trab -

!usa çıkan ikı bin Jıal~ an bahri • 
ycfüi ev,clıl yerliler]~ birlikte 
tchrı yağmaya koyulnııı~. çarşı ve 
pazarları , dt•pol.ıırı, uıağazaları, 

gümrük ve idare ambarlarını ta
laıı etın~yi mütekaip ~hrın çöl w 

Tamam<>ll yeni bir hale ifraj{ edilerek tezyın edilen 

Ş A R K (Eski Ekler) S 1 N E M A S J 
Pu yalrında: Göriilmeml~ hö yiik filimle•: serr.ııni ırösterme&e 

• l»qbJraeak tır. 

İlk Siıpe, Fibm: GUSTAVE FLA UBERT'\m romaaındau iktibas 
edilen 

MADAM BOYAR Y 
Dy~1:;r POLANEGRİ 

Se;fircileri haYJ"etle bualuırak ve 

nin en gilafll 
,..rattığı bu filmde 
pşyedece ktir. 

vahalar kısmındaki hudutlarına 

ka.!ar ilerliy~bilmiş ,sahildekı do
nann1anın top mcnziJi dışarısına 
çıkanııynn bu dcni:ı kayramauJa • 
rı (!) yolda bulunan İlal~·an ihraç 
kuvvetlcrinin gelnıl,çini lıekleıni• 

ye başlaını~tı. 
Adriyaliktcki A •gosta askeri 

lhnaııınd&. ha~ırlanan Flora,1c..,a, 
Savca ve Turiıı fırkaları on se
kiz r.nkliye gf'ınisile tcşriııic'·'"·elin 
dokıı1unda ancak ~·ola çıkabilıni~~ 
ti. 

Üç günlük bir deniz yolculu • 
ğundan sonra TrahJusa gcl\!n bu 
kuvvetler, Tralıl ı~ har<-ki:ı ku • 
mandanlığına ta~ in olunan G('nc· 
ral Kano\ ~na~ mu\ ,ııı;;;;,J· tile 14 te~· 
rioien·el J~ll de Tralılıısa ~ıkn • 
rılmış, o güne k:tdar ancak '>l'hrt 
nıuhafaı:t,\'ll muvıı [f·ı' oJuhil:-n 
bahriyelilcrdc11 mıntaJ.;nyı tcslinı 

a1mıstı. 

İtal)·an lıalıriydilrrinin tuttuğll 

hat llarnidiy<" tah~ asır·d:ın Zanı .. 
ra, Buınil~·atcnin ~arkı, ZanzOf 
yolunun dihı:nıeri '\'<" Sultaniye 
kalesin€' kndar tı7nnan; ~chrin ik' 
buçuk klfnnı<-tre ,]erinli!lin:icki sa" 

bit kısnınıda idi. 
Gent·r:-ıl K·•no\·a, ihrru· ku'·'"·c " 

tifo birlı'tle ıirleta zofer ala}! ha· 
tinde J"ljl~rasl1nle ).: ~raya çıkınca 
doğru vaJii nmun1i An1iral Rnfael 
Borbanır. yanına gitn1iş 1 onunla 
işgal ,·azi,·cti etra"'ın tla görüşınUŞ"' 

tü. 
Her İtalyan gihi General J(anO'" 

va da miibaliıgalı bir azaın~tlc h•· 
rek6t ediyordu. Amiral lkırba Jıa· 
rita iizrrinde vaziyeti izah edt·reh 
bahriyelilerin işgal eUijii mınta • 
kayı İtalyan hattını gü&tcrinr• 
Kanova ha'.\ ]arını -tı: 

- On dört günd<• kazanılan top· 
rak. topu topu şu birka~ kilonıct: 
relik saha mıdır? Ne yazık!. hı 
ki tam vaktinde gelmiş ve bu ha· 
rekatı deruhde etmis bulunllyo • 
rum. Sizi ternin ed~rinı Aıniral, 
kahraman Bersal)·cri (!) olayhtr• 
bir hafta sonr:l Lib~·n ~iilüniin nİ" 
haeytinc kadar İtalyan sah·ctiııİ 
ıötüret:cklcr, ba3rağ11nızı orarl~ 
dalgnlandıracal.lardır. 

On dört günliik tccriihcsile, kar 
karşı>ındaki lı' avuç Tü"k kah• 
:ramanuıın neler yapınağa muk 
tedir olduğunu anlnnnş bulnnatl 
Amiral giilüıns.edi: 

_ Belki., :Fakat çcıl• ihtiyntlı ,.e 

~ok tedbirli davranmanızı ta\'~i~·e 
edl'ceğim Gcreral!. 

l\1ağrnr General oınuz silkti: 
- Kime karsı ku7Wll:'. Bir k•1S 

çöl serserisi il~ TrabJu,tun atıl • 
mış enkaz lınlinrl,·ki Osmanlı R•· 

kcrlcriııi kuvvet diye anmak bil• 

i~tcuıcm. 

Hu tarzdoık i konu~ntn Kano\'n~2' 
neLo.ıraıı tlaha ;uurhı \ltJ- daha 11 11'" 
la\· ı~h Aıniralin ele <'anını sıkıll'~ 
ol~cuk ki ilk konuşma~·, kısa kc~tl 

(Det:anıı var) 

ŞEHZADE !~AŞI 

TU.1 AN. TiYATRO~UN°A 
:il Kanuntu•\·\t•l Sah günu 

akşamı 

San'atkar NAŞİT ve 
DarüJbeda)' ı ~ao'atkürlnrınd<.111 

HALiDE PİŞKiN 
birlikte san·atkiır NAŞİ'.l' o 

gece un taklitle sahn•de. Yıl· 
başı geee8ine mahsus büyük 
nriisamere. Okuyucular, var
yete, diietto ve saire. Tafsihit 
el iliinhmndadır. 

T~l•fon: 22127 

BU AKŞAM Se•enin En Sürük 

MELEK Fransız Filmi 

Sinemasında f J R T NA 
Aok. - B•emo 11111: ihtiras hiırHerini canlı bir !ı-tırcltl"" gö tcrt.•ıJ 

m•wm· Nmiu baş Bolforinde 

ANME DUCAUX F.RİC V. STROHEİM 
ANDRE Ll'G\"t::T 



}' unanistan 

ıso 24SAATI 
içinde i 

Hadiseler 
(Bu yıuının metinleri Ana. 
dolu Ajansı büUenlerindea 
alınmı.stır.) 

Bir not 

Son Posta g zetesinftı 
hezeyanı Karşısında 

r 
? 

Zevk alemlerinin hazin aeticeleri 

·y crDbe iz, masum 
bazı ızl r nası 
düşür-ıu or? 

'~top yekun,, 
harp yapıyor 

istila iJslerine 
yapılan taarruz 

~~areşal Peten 
yeni bir nutuk 
daha söyledi 

Telhis eden: MUAllOIEK ALATUa 

( 1 inci M&hifed<?A devam ) 
lere '°"şı istimal etme~ tenezzlll. 
sayarız. '!..: abwı h.erkesiD bildiği lı6r 

noktayı bir bn daha tıebtırıiz d
tirelim ki, hayatımrznı tek kusun& 

halinde aradabir milıe..-ir ..-e SllJ'" 
pız kalemleNıe gös-\erilmek iste
nen •Muhittin Ü1>tündııi• tar:ı.İJ'• 
..-ermek. hareketi. phsi hir :ıirlımm 
değil, cunırumuadu.r. Çiinkü tar
ııiyeyi ben r~ deiil; Ebeoll 
Şef Atatiirküa emirleri ..,. an:ulan 
ile ' erdim w m emri bena re. -
:ner Parti m"rkesine davet ecı.. 

rek: 

1
-Röportajı yapaa :-

1 
' - Sakin ol ya~Tum ... Haydi b6-

. BAlÜK CEMAL rrz kendine gel.. Akşam biraz iç
ce o kadar fenalaştın ki o haldıt 

Atina 30 (A.A.)- Atina ajansı 
İild.riyor: Lavoro Fuista gazetesi, 
~ tınanlıların artık muza.fferiyet
t.n IJahsclmcdıkl~rini karilerine 
li!dirmektedir. Bu gazete, Yunan
ıların ağır zayiata uğradıklarını, 
lıühim miktarda hayun kaybet-

Londra, 30 (A..A.) - İngii:Z Hava Ne. 
zareti isHhbarat sıerYİSl, isti.hl üsled:De 
yapılan son bombardımen hakkında a
pğıdak! tafsil:il.ı '"""'ektedir: 

İngiliz bomba.rd.ıman tayyareleri, cu
ınarlesiyi paı.ara bağlıyan 'ecenin çok 
bulutlu olmasına rağmen, Lorient de
nizaltı iliıoüne k&rfl hücumlarına de- ı 

vaın clmişıerdir. Bu taarruz ol<iu:kça 
ıiddetU olmuş ve sRat 18 den itibaren 

bir saatten fazla surmüşbir. 1 

Viclıy, 30 (A..A.) - Havas ajana 
blldiriyor:t 

Fransız gençliğine hitaben radyoda 
bir nululr. söyllyen mareşal Petal.n de
miştir ki: 

lfalae ıztırap çekiniz, fakat istikbali 
düşününüz. Hal karanlıkt:ır, fakat mu
kaddcratıruza 13yık olmayı bilirsenil;, 
atı aydınlık olacakbr. 

Sofyadaki Taymis mııhabiri.nm 
hildirdiğine giitt., sabık başvekil 
Çankof BulgaristalLUl nıih..-er d.,._ 
lctlerine iltihak etmesini teklif .,.. 
miftlı. Bu teiüıf melt'usaa hariei
ye encümeni tarabndan reddedil
miştir. Encüm.,.., memleketin kat'i 
suretle bitaraf kalma'1 hakkında 
bütün parlamento nallJ.Jlla ayrıea 
bir tcmeeni izhar etmiştir. - Ma.hkU~ partifıifi ,,.-. 

ktlmiyeti, kıızunmcm deoıetin le.
yılı. olacaktır. Dct>amn devem • 
mem..i Atatürk anu etmiyor,,. 
tarziye vern&eıti iatiyOf".• 

Evvelki kwııolann hüliııaa - ~ evine, annene götürmekten ko,. 
iamiııde genç, ,.akıiıklı bir fabrilaltilr 
LimiA iııminde lecrübos"' bır l<ızcaim 
aarhot edip bir ...., &ö\ümıilf ve her 

ııeyini çalm.ıöbr. Llmia ufnıdıb büyük 
tellıUI; 18hahlqin Jaılkıoca anla"'-" 

br. Hablwı üstünde hıçkırırken ~ 

eelii)ı<lC". Llımia ana hiddet.le b~ 
ve bundan ~ btM genç ı... 

ıöyle anlatmaktadır: 

~- Buraya getirdim ... Bir parça 
açıl da konuf&lım.. Hatamızı be .... 
her tmıtic edelimL 

Hatamızı mı? .• Hangi hatamızı! 
Bu kli.kette benim ne kaba -

hatim var ki?_ Ben bir yavru kut 
uysallığı ile yanma sokulup evime 

erken gitmek için, yağmurda ate 
mubiline sığındığım adamın ze -
birli bir yılan olduğunu ne bilir -
dim ?.. O sıcak salon, içki, çalgı ka11 
§ısında be nnası..I muka\'emd ede
bilirdim? 

Ukıorini iddia etmekte ve buna bir 
itıil olmak üzere Yunanistanda 
~iilün baytarların sil:\h altına 
lh11Cığım ileri süTnıektedir. Bu 
tlzcte nihayet Yunanistanda ordu 
İlıtiyadarıuın temin .dilemediğini 
ltalvada ise ordu ihtiyaçlarının 
lııiikemmel~n lemi• edildiğini ~·az
lııaktadır. İlk iddiaya cevap olarak 
~Unan resmi tebliğinin çok ~ükiir 
Ger gece yeni muvaClakiyetleri ha
ber verdiğini söyliyebiliriz. 

Pilotlarımız, b:rç~lı: ,defa alçakta -
rederı Oulııtların gt.;mesin.i beklern~ , 

mecbur iyet· '1de k.alm1şltr1 fakat bunu ı 
mı.iteMlub bombnlann Lorient havuzla
rının ve fabrikaların bulwıduğu Scortt 
ırmağı kıyılarında ınt . ı. klaruu gönnü>
lcrdir. 

Ağabeylerinizin bir çoğunwı içinde 
büyüdüğü fena hava onlar z.evkln çi
çekli yollan arasından tarihimiLin en 
biiyülı: telilketine götürmiış\ür. G<onç 
ya.51ruı.dan itibaren attldı!İınız çetin yol- t 
da kolay elde edilen zevklere yeııileo 
m~tUatın temin ett.gi heyecanları ter-

TÜRK - YUNAN İTTİFAKI 
Yunanistan matbuat naurı Ni

kolidis, bir Mısırlı gazeteci:ye ver
diği beyanatta, Yunaıı muzafferi
yetinden bahsettikten sonra Türk
Yunan ittifakına temas ederek cı. 

Cümlesi ile baaa bildlıen Antal
ya meb'usu ve • zamaııltl İstanl>al 
Parti Reisi Cemal Tuncaydı. Nitı.
kim de bunu takiben devlet .... 
parti teşkilatı tevhit edilmiftl. 
Da ,·arnız ve mü<adelcmiz mukacl
de> bir dava idi. Eğer böyle oın..
mış olsaydı bugün arkadaşımııı 

Cevdet Kerim İncedayı Münab
lat Vekaletinde, Galip Bahti~ 
İzmir parti müfettişliğinde, A.U 

Riza Erem parti umumi idare h• 
yetinde ve meb'oslukta bnlunmaa; 
Muhittin Üstiiadağ İstanbul vali
liğinde ve c:t.ı.af Banlı:a<u• rezale
ti de müeacl.elesiıai yaptığımız hir 
çok mevsnlarla herahf." askıda be
lunurd.11. Pam ve ,....;.. hay.atımı
zm 6Jl kuv..-etli ve ~ verid 
hadisesini bilmeme2'1ik, çekeme
mezlik, kıskuçhk ve muvaffalri
yetsizlik sevlıi ile aleyhimizde gi

bi gö.~ermiye çşlışmak bmm ııe

refli h· yatımızdan hiçbir şey lı:ay

bcttiremiyeceği kadar kendilerini 
adam ve mn; arrir yerine sayıp 

mubhclcde buhınn:ııya t...nenlil 
etmi;oeceğimlz mütecavizlere de 

birsey karanılmımaz. Yalım; sırasa 
gelmişken bir hakikati ifade ecli
yoruı.: ,o kadar! .. 

Dün akşam o gi5zler o kadar de
rindi ki iÇine yuvarlandıktan soa
ra bütün yal1'ar1Şlarım beyhude, 
faydasız olmuştu. 

Ve §imdi sanıyordum ki o ha -
kışlar beni bulunca biraz Slkıia. -
eak batta af be!diyecek ... 

Biiyiik zaferlerin muhtelif mev
tilerin ele geçirilmesi suretile ka
lıınılan birçok nnıvafCakiyetlerin • 
btticesi olduğu herkesçe malum -
«ur. Bu menilerin elimize g"t -

lııc;i bütün İtalyan müdafaa hattı 
lın yıkılmasile ncticelenmekte -
ılir. İkindteşrin nihayetinde Hi
tı.ınıeuitsu - Göriçe İtalyan haltı 
~ suretle yıkılmı~tır. İlkkiınuıı. 
Ortasında Ayasaranda - Ergiri hat
tı da ayni surette yıkıldı. Yunan 
laiyatıua gelince, Yun.anlılar İtal
)anlardan daha az zayiat vermiş
lerdir. İtalyan zayiahnın ehem -
lııiyc!i birkaç kere İtdyan re,mf 
ltbliı:lerindc tebarüz ettirilmiştir. 

Ordu ihtiyuına gelince, herkes
le nınlilmdnr ki, ilerliycn bir or
ılunıın ihtiyaçları gerili) en bir or
duya n i•betle daha giiç temin e
dilır. Fakat miitemadiycn devam 
tden ileri harck· · inıcn kıt'a· 
larnnızm iaşeleri ~untazaman te
llıin edilmektedir. 

Yunan zeküsıDlll yarattığı mu -
tizelcrden biri de gerek cephan~ 
ilin gerekse gıda maddeleri \'e ça
ltıas1rlat11t her gün gönderilnıesiıı
de tcm:n cdılcn iutizam a gi.ırül
lııekkdir. 4 milyon Yunan kadını 
dUrıııadau askerler için sıcak tu
tacak fanilalar ve saire örmclı.le 
lııc)ı:uldür. 

Pilotlardan bir !"anesi, bir bo'!'ba saL 
vasunun in!ilfıkvu miiteGkib ook büyük 
bir yangın çıktığını müşahede ctmi~tLr. \ 

Boul6gne :t-.avuzlarna da hilcunılar 

yapılmş ve havnrun fena olmasına rai
men birçok boınbaların Loubet, Filot 
havuzlarile altı numaralı havuz etra
!ıuda infil~:, ettiği görülmüşlür. 

Cherbourg lim~ına da bir taarruz 
yapılrnış ve havanın fena olmasına ral
de Anvers ve Rottertlarndaki Alman 
petrol depolanna hücum etmi~1ir. Rot
terdamda tayyarelerimiz havanın kısa 

süren bir açıl:naaından istifade etmişler 
ve birtok bombanın hedef mıntakaıa 

dahilinde in1i!Akmı mütalıede eyl...U.
lerdir • 

Bekçiyi yaralayan 
adam yaıtalandı 

c.ih ctrueği ögrenec.cluoiniz. 
Mareşal bwıdan ııonra gençlere ve

cJ2eleıt;tirilmiş şu nasihatlan ve~tir: 
Bir mnslek intihab edeceğiniz mman 

Azami kazanç asgari gayret hcvesincM!o. 
!<açıruruz. 

İmar için elzem olan şey intiratcıh
itın ortadan kalkmasıdır. 

Milli inkılab gençle< için ve gençler 
tarafından yapılmalıdır. 

İmar faaliyetine gençliğin t>Mıl yar
dım edebı!eceiı\ııi l.1Ji.h eden lll8l'ellal 
denı~tir ki: 

F.sas itibarile içinizde ilti ~ 
yaşatmalısııuz. Hakikat ""' hulila. 

Mareoal ısöUerini fiil suretle bıtır-
miı;tir: 

Mareşalin memleket için yaptığı gibi 

siz do, vatan ~ı ile Fransa için km
dinizi !eda ctnıcği ö~rene<."eksiniz. 

( 1 inci sahifeden devam ) 
Sert isminde bir:dir. Alili muva -
zcnesinin bo: u.k oldugundaq şüp
he edilen Atıf Seı-t sorgusunda: 

Seylabın yaptığı 
mühim tahribat 

•- Herkesın bir manisi var. Be
n bnki de tabanca tB.§'mak mera -
kıdır. Geçe geçerken bekçinin ta
bancasını gördü.m. Kendimi tuta
madım. Tabancayı almak üzere il
ZHine atıldım. MAni olunca hı -
çakladım!• de~tir. 

Bu g.ı.r'.p ifade karşlfil!lda Atılın 
tıbb ı adilce muayeııeıe i"'Vki kn
rarla ırılmış~r. 

BJ;KÇiNlN TAllACASILE 
TEHDİT 

D!ğer taraftan Abfın, bek~inİıı 
tabancasını al ıktan sonra diin ge

ce bir yere giderek bir adamı ö
lümle tehdit cd:p para istediği an
laşılmış ve Atıf yakalanınca da ta
bancanın he1'~iye ait olduitu ta -
hakkuk etmiştir. Bu garip adam 
bu ,abalı tabibiadliye muayeneye 
verjfrniştir. 

Bursa 30 (Hususi) - Karaca~ V9 
Kcmalpaşad~ki seyiabın artması üze
rine viliıyctçe jcab eden Acil tedbirler 
alıruru.ştır. Vı l -.yel jandarma komuta
m ile nai'ia ı n udüril de Kemalpaşaya 
gitmiş bulunmal<ıadır. Kıı.ılay tarafın· 

dan :!UOO lira gönderilmil ve 1200 li
rası Kemal;.: aşaya, 800 lirası da Kara
cabeye yollanmıştır. Sular Kemalpaıııı. 

Dlil bir kaç mahallesini isti.\ etmi;tir. 

Buralıu-daki halle; geçen senelcl acı 

teerübela-den istifade ~k evvelce 

tahliye edilm!Jtir. Sey!Ab Kemalpaşa
da geçen seneki haddi hulm~, Kara
cabeyde .ise bu haddi •=br. Akşam 

viliıyete gelen malümata ıörc Uluilıat 
köpri.isünden K3racabcyc kadar olan 

ı;ose ve ilci tarafı da tamamen sular 
altındadır. Karacabty _ Bursa telefon 
ve telgraf muhaberatı kesi.lmi,:;tir. Nü
fusça bir zayiat yf>k.tur. 

EGEDE 

1 unanistan. kendi. ine tahmil e
diiou harbi tamamile topyekun hir 
harp şeklinde yapmaktadır. İki 
tydaııbcri ~n ufak zerresine kadar 
hütiin Yunan enerjisi, İtal~·aya 
kar~ı zaferi istilıılaf ediyor. ital~·a , rllli"P:~-.pııııp"11fA'~PIIF'W'• 

İ.zmirden bildirildığine göre de Ma
nisa, Meneınen, Alaşehir, Salihli. Tur-/ 
gutlu, Tire, Bayındır, Kuşadası, Aydın 
ovalan da sular al~ındad.ır. Manisa ve 
Menenıende bazı köyler mahsur vazi
yette, tehlike içinde kalnuşlard.ır. Bu 
kOylere sandal1ar gönderilmıiştir. Ba
zı şo:-:eler bozulmuş, köprüler yıkılmış, 
kışlık zcr1yat ve p3muk çürümüş. mü
him tnhribat olmuştur. 

§İmdi bütün kuvvetini bu yolıla 
larkdcn bir milletle mücadele e
diyor ve bunun içindir ki taarru • 
tun ertesi ı;ii>ıünden itibaren nlÜ
leınadi mağlubiyetlere uğramak -
ladır. 

Hitler henüz l 
~ararını vermiı 

değildir 

İngilizlere göre 
<ı yenı nızam » 

(2 inci sahifeden devam• 
dild; ve eı•ık bugün (a~i ırkl.ır 

mefhumu inıuaratorlu&:a yabancı 
bir mefhumdur. 

İn&ilizler bu yeni nizamı şöyle 
ulalıyorlar: 

Manisada Muradiye yakınında 10 

kfioylü suların cereyanına kapılınışlar

sa da jandarmalar kurtarmıştır. 

Asker gözile 
cepheler 

miştir ki: 
- İki memleketi blıbirine b3ğ

lı:ran ç<>k sıkı dMtluk ve ittifak 
bağlarını pek iyi biliyorsunuz. 
Buna ilaveten diyebilirim ki, Yu
nanistanın geçirmekte olduğu im
tihan, bu hağları CÜ" geçtikçe ı.u.,.. 
vetlendirmektedir. Yunanlılar -
Türkler ayni hislere tabi olarıık 
ayni gayelere .ı..ğnı tıım. bir tesa
nütle bak.ınald.Hır. SOD1111A kadar 
müllehit olarak yürüye<.-eğimiMıe 
.kııt'iyyen şüphe et.m.iyoı-uz. 

ALMANYANIN TAZYİKt 
Vi§i rady<JflUllUn haber ..erdi~ 

ne göre Fransıa Bahriye Nazırı A
miral Darlan Vipye dönmİİltür
FrallSJ.Z kabinesi uzun toplantılar 
yapmaktadır. Yea.i FranSJz Hari
ciye Nazırı Ftuıden, Papanın mii
mess!li Valeriyi ziyaret etmiştir. 

Zürihten Riiyt. ejanunm bll -
dirdiı;'İDe gere, Alman hükume -
tinin Vişi hükılıneti ilurinde yap
makta olJuğu tazyik dev..ın et -
mektedir. A.m.inıl Darlan, !Unıo
tal Petenin bir mektubunu Hitle
re tevdi etmiştir. Almanya ile 
FraJ1sa arasında yapıls.n müzake
reler devam etmektedir. Fakr.t, bu 
müzakereler Fransııı: milletinden 
gidi tntulm•ktadır. Binaenaleyb, 
mfüakerelerin seyri ve mahiyeti 
hak.kında sarih birfey öğrenmelı: 
kabil olamıyor. 

Hiir Fran'1zlann. şefi General 
Dö Gol ,bütüa Fransızlann müoa
deleye girişJIMlSi için yeni bir hi
tabe irat etm~. Dö Gol bu beya
natında ,Fran""' Afrikasma ge~
lerek mücadele edilmesini ve böy
le bir miicadeleye girişeeeklerle 

beraber olacağnu söylemiştir. 
Röyter ajan.sının diplomatik mu

habiri, Vişideki vaziyetin çok ka
ranlık olduğunu ifade etmektedir. 

Geneul Vcy~andın hali Fasta 
bulunması da manidar teliıkki e
dilmektedir. ittavas ajansı ise ne§· 
rettiği bir tebliğde, \'işide vazi -
yetin normal olduğunu bildirmek
tedir. 

İngiliz diplomatik mahfeli erinin 
kanaatine göre, İtalyanın vaziyeti 
çok naziktir. Bunu ıören Bitler, 
Fraıısnyı tazyik ederek, Akdeniz
de mahreç ve fimali Afrikada ;ı. 
istemektedir. 

İSTİLA 'ÜSLERİ 
Diğer taraftan, İngilizler, İnci

liz •dalarmı istili i~ia Almanya
nm iia olarak kullanahilect"ği bü • 

Alnımız daima alı: ..-e başmm: 
diktir. 

E. t BENİCE 

Dün ye bu sabah 
iki muhtekir yakalandı 

Muhakeme; bunun doğru olup 
olmadığının sonılın'131. için kalmıt
tır. Arif hakkında pazlll' günü sa
tış yapmaktan da takibata geçi -
locelrtir. 

İKİ MUHAKEME 
Karabet Topuzyan ve Melun« 

Ali ismınde iki muhtekirin bugüJı 
8 inci asliye cezada muhakeme -
lerıne bakılacaktır. 

- -----:>-----

Bütün 
zmden 

Arablar Faıi
nefı et ediyor 

( 1 - sablf•d• deYaıa ) 
anlattıklarını dinliyerek fll§istler
den nefret etmiıjlerdir. Her nereyıa 
gittimse, orada, İngiliz zaferi için 

dııılar işittim.• 

Bu istihbarat subayı, yanında 

portatif bir sinema mekinesi ol

duğu halde yaptığı bu sey~ 
faaliyet halinde İngi.l!z bahriye -
sini, hava kuvvetlerini ve ordusu.
nu gösteren filimler göstermiştir. 

(B~deooml 
tuınlaruu teksif eder. Aıı.cak, 
transanm işgale uğraması ve bü
lrumeW. Afrikay• çekilmesi. İngi
lizlerle birlikte Fransızların tek
rar harıı. iştirakleri şeklinde te
Celli ederse Akdenizde ve Afrika
da İngilterenia vuiyeti çok daha 
lıuv .. etlenir Ye İtalya Trablın, 
lfabeşistan ve Somalidtlll derbıal 
lardolunabilir ve harp kısa bir za.. 
illan sonra AlınBJ1yanın hattı ba

~eketi ae olursa obun; Avrupa ka
tıılarına rahatça intik•l etbrilebi

lir. Bir de Fransaıııu işgali sükunla 
ltarşılaması ve Afrikaya çekilerek 

&eyird vaziyette beklemesi vardır 
la, bu takdirde İıı.giltere yine kea

tl.i imkanları ile mücadeleye de -
\>am eder ve fakat, zafer yılı belki 

ltirnz daha uzar. Her şekilde görti· 
lııyor ki, Avrupa harbinin müstak· 
lıeı inkişafı ve Almanyanıu battı 
barekl!ti bakımından Fransada ce
reyan eden müzakerelerin büyilk 
ehemmiyeti vardır ve herşey •»
ııak bu mÜ•akerelerin aonınula 

'1ızuh bulatak hir mahiyet uze&.. 
llaektedir. 

«Fazla kalabalık Avrupanın ıMi
fusuna terakki ve daha iyi şerait 
lemin edecek en lıüyük ümit 98· 

u.yilerinin inl<İfaf ve ıenişleme -
sindedir. Alim n telıı.isiyeıı.lerin 
ammenin menfaatine arzettiği i
cat ve makineltt he.-kesin istifa.Ja 
edebileceği bir hale ifrağ edilmeli
dir. Çalışına ve istirahatte daha ;... 

yi şartlar ve dah• yüksek bir ba
yat standardı gaye olmalıdır. Fa

kat Almanya kendi menfaati iç.in 
Balkon milletleriııiu geri kalma
SlAI, ağır ziraat işlerinde kullanıl
malarrnı. bu esnada d• kendi .... 
nayiini inkişaf ettirmek ve mille
tini refah içinde yaşatmak isti -

( J inri sahi fede-rı devam ) 
sükiln vardır. İ.ııgillere)<e, yeniden ; .. 
tilildan bahsedilıyor. Almanlar bütün 

Maili ve Atlas denizi aahi.llerlnde ha
hazırlıklar ıöıU7or. 

tüa Fransız sahillerİJı.İ bom.bardı· 1-------------

ETF.M iZZET BENIQ 

yor.• 

Yeni Vali muavi
nimiz bu sabah 

vazifeyi devraldı 

Alman orduları başkunuındanı Ge
neral Brau~ noelde söylediği nululı:

ta, İngiltereye istila zpm.pnının yakın 

olduğunu ifade etmişU. Acaba, bu, 
dotru mu l Almanya, hakikataı, yeni 
bir lsti!A teşebbüsü mil yapacak, yok
sa bir baııka to.ra!da birden hare!relıe 

mi geçecek? Bu noktayı kat'! olaralı: 

kestirmek mümkün değildir. 

Heriıalde, muhakkak olan bir f'!:ı' 

vars~ o da, İtalyanın uğradığı muvat
lakiyetsizllkler ıilsilesuıdea sonra, 
Almanyarun bir şeyler yapmak ı.tı -
7eceğidir. Fa.kat, yapabilecek mt? Bu, 
mühim bir sualdir. Diğ..- tanıfdan Al
manl.um. Romanyadald IDtalaruu art
tırdıb. Pirene civannda ve Brenner 
geçidinde )'elli ktalar ~d ettiği yo

jOÇidinde yeni kıtalar taıııid ettiği yo J 

hında haberler geliyor. önümüzdeki 
haftalar lıAd4eleri göstermcje ~ -· 

man etmektedir. Bütün l'llanş " 
Okyanus sahillerinde çek tesirli 
hava akınları yapılmakta, ihraç is
keleleri, top mev:rileri bombardt
men edilmektedir. 
ATLANTİKTE KORSAN GEMİSİ 

Noel günü ubabı, büyük bir Al· 
man korsan gem.isi şimali Atlaa -
tikte seyreden İngiliz gemi kafi -
lelerine hücuma teşehbüs etmiş -
tir. Kafileye harp gemileri refa -
kat ediyordu. Bunu farkeden d~ 
man, sür'atle çekilmiştir. Kor'81l 
ıemisinin tam ortasına bir obüs i
sabet etmiştır. 8204 tonluk Badea 
Alman vapuru İııciliz harp gemi
lt'ri tarafından ba.1ıı ılmış~u-. 

ÜÇ İ'l'ALYAN VAPURU 
BATIRILDl 

Yunan Bnhriye Nezaretinin ul>
· lstanbal vali muavuıHtine tayin ----------.... -ı liğine gÖl'e bir Y111Uln denizaltı aı.

dir Kars valiliğine tayin edilen misi, Brencliziden Avlonyaya n

eski vali muavini Hüd:ıi Karataban ker ve malzeme nakleden ve k\l.,.. 
perşembe günü şehrimizden vazı. vetli harp gemilerinin himayeJİJt-

edilen mülkiye müfett:ış. Raştt De-
mirtapn emri phruştir. 
Raşit Demirtaş bu iabalı vill • 

yete gelerek e&k:i mwıvın Hüdai 
Karatabandan vazif · clevnıl -
mıştır. Bugfuı veya yarın sabıı!ı 

vaztl.esine baslaması muhtemel • 

fesi.ne hareket edecektir. Ça~şam- de bnlnnan bir İtalyan remi kaf>. 
ha günü ak§a:ını park otelde Hüdai lesine hücum etmiştir. Denizaltı 

Karııtııbana vilayet tar~fınd;uı biri üç İtalyan npomı.ııu hatırmıştu. 
veda ziyafeti wrilecektir. _ İtalyan destroyerleri Yu.uan deıı.i9-

' 

alttsını t:ıkip ebnql<'rse de yab
Jı7aınamışlardır. 

Arnavuluktalıi harp, Yunanlı -
!arın lehine olnrak inkişafta de • 
vam tdiyor. Ynnaıılılar yeni mey. 

zilor elde etmişler, esirler, harp 
ganaimi almışlardır. Şimdiye ı.... 

dar Yunan harbinde SU İtalyan 

tayyuea.i clü~rülmi.iftür. 

AMERİKANIN YARDIIIU 
Amerilıada, İn&iltereye yardım 

iıi gittikçe artmakt•dır. Bir çok 
taıwımış AmerikaWar Amerik• -
nın harbe girmesini istiyorlar. 
Buzveltin nutku lıer tarafta sabır
sızlıkla beklenmekte idi. Bu nutka 
tarihi bir eheouni.yet atWilınıık -
t.dir. 

İNGİLTEKENİN HARP 
MAS&AFI 

İagiltere, harp ınasraOannı k:R
plamak üzere yDde ii.ç fais1i l'-' 
bir harp istiknm ektedecektir. 

İngiltere ııünıle ll,7"6,000 ı.. 
ıPJis lirası ınasnıf yapmaktam. • 
seoede 4,250,000,000 iqiliz 1inm 
tııtıuek*adm• 

Halbuki Ziya Bey gayet kayıt -
Bllfllnda ha}"lll rüzgarlarının .,... 

tiği o apaydınlık ç;çekli salondan 
sız w sakindi Tabii bir sesle ııor- böyle karanlık bir yere, mülevves 
du: bi rd;;...,.e · ki ~s stırü eneceğimi, ilk 

- Niçin a,,"lıyorsun ca.nnn? .. Nen 
genç kızlık günahımın cebenne -

Yar? .. 
Bu ııual ü~erine o dakikada bö.· 

tün bitkinliğiıne rağmen yerden 
fırlamak ve hırsla, intikamla üu
rineattlıp o gö7Jeri ebediyyen çı
karmak arzusi.le yandım!.. Fa kat 
ne yazık yerimden kımıldayama -
dan yine yüzü koyun halının üs -
tüne diıştüm! •. Kollarımdan tu -
tup kaldırmak isterken de yine 
ayni kayılsızlıkl1 soruyordu: 

- Sahi ne olduğu sana böylıe 

Lamia? Bu halin ne?• 
Zehir adam .. . ./\ lev çocı.k diye 

bağırmak istiyorum: 
•- Beni bu hale koyan sen de

ğil nüm? Sanki bilmıyornıwı gibi 
ne sanıyorsun? .. Narnusınnu kendi 
elinle parçaladığın yetmiyormuş 

gibi bir de bilmemezlikten !l'i ge
liyorsun ? .. • 

cÜ• baş ucumda devam ecliyor: 
c- A?. A?. Nerede entarin? .. Ü
şümüyormımm böyle? .. Bak so -
bayı da ya~"lJla:mt,'liar!...> ve yerler
dclci entarimi, çoraplarımı top -
!ayıp ı;etinyoc, giydırmek istiyor .. 

1 O 'akit hA!a çıplak olduğumu, o
danın buz gibi bulunduğunu his -
wdiyorum. Dısanda müthiş bOr 
rüzgar camları kamç•layoc .. Aıgm 
bir fırtına kudurmwı gibi pervaz,. 
lan sarsıyor fakat içim o kadar 
yanıyor, her tarfım alev tutuşu -
yor ki soğu "ru. fırtınayı değil ea 
küçük bir üşümeği bile hissetmi -
yorum. Canmı giyinmek, dinlen. -
mek h'le istemiyor.. Entarimi, 
çoraplarımı elinden çekip hırııla 
yf!fe fırlatıyorum ve sonra diz -
Ierine, ayaklarına kapanıp hıçlo
rıklarla sarsıla sarsıla yalvarıyo -
rum: 

- Ziya Bey .. Ziya Bey niçin bu-
nu bana yaptlDll? .. 

Üsküdar birinci 
sulh hukuk ha
kimliğinden: 

0.Jriidarda Bağlar batında 
Huan Pat• aokok 182 No. da 
mukim lhaan 

lhxinenin aleyhinize ikame ey

lediğı' otuz lira alacak davasının 1 
cari muhakemesinde gönderilea 
~bligata ve zabıtaca yapılan tah
kikata göre ik.ametgiihınızın meç
hul olduğu anlaşılmış ve 15 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına 
ve muhakemenin 22/1/941 çar -
~ günü saııt 10 a talikine ka
rar verilmiş ohnalda yevm ve nS. 
tı mezkı1rda Usküdar sulh birinci 
hukuk mahkemesine gelmed.iğiniıı 
takdirde usulün 398 inci maddeli 
mucibince muamele yapılacağı da
vetiye makamma kaim olmak üze. 
re ilineD tebliğ olunur. 940/699 

minde böyle bir gecede yanaea -
ğı:rru nasıl tahmin ederdim?.. Seoı 
benden bir genç kızlık aldın. 

Her şeyi çalınan ben oldu:"um 
halde hınnzlığında barut da hı.. 

se mi ayu·ıyorırun?.. Sen bana 
kıydın. Bir ail~ şerefi, bir istikbal 

öldürdıin. Bu cinavetine, kanlı 

!evsine şimdi beni de ortak mı y .. 
pıyOJ'SUn? .. Maktul hiç katille bir 
olur mu? ... 

(Devamı var) 

Almany.a 
bu harbi 

kazanamıyacak 

·- Wınncı •tılıifednı ıin>am) 
Fak2t, Almanya harbi ~ 

zanamıyacaklır.> 

Ruzveit, bu 80ll sözünün, biitüa 
Amcnka efktrıum unl'yt-sırun fik
ri olduğunu ilfıvt! etml§ ve demolo 

rasinin gnlebcıine itimadını tek -
rar lamıştır. 

İngiltere)"' yıırdmıdan balıseds 
Ruzvelt şunları söyle~tir: 

c- Amerikaımı bu yardımı. bl
tııra!lığını boaruyaeaktır. Nasıl İ• 

veç ve diğer 1ramfU. milletler Al -

manyayıı. herıün mühiımnat ve ... 
ire gönderdikleri halde bitaraflılo
lıın boı:ulınuyar. İngiltereye yar -
dım etmemiz, bir hissiyat mese -

lesi değil, askeri mütehasıııslarıım
zın tavsiye ettikleri baairetk&ra.ı>e 
bir askeri '!iy-ttiı. 

Hiçbir diktatör veya dikta.törlük 
kombint.zoım, bizı bu yardımdaa 
menedemiyeeelı:tir Mühimmat i

maline sanki kendimız harpte imı
şiz gibi ayni silT'at ve ıızmıle de -

vam etmelıyiz. Amerika, demok -
rasilerin büyük bir mühimmat ıaı.. 
rikası olmalıdrr. 

Hürriyet ve emniyetleri içill 
harp eden Avrupa milletl<n biz -
del sıllh ve mühimmat istiyorJ.-. 
Onlara iııted.lltlerinı sür'atle ve 
vaktinde gönolıM meliyi% k'~ biz w 
çocuklanmu, -1arın çelcf ikleri DO 

tırap Ye aetlan ~!im 
Reisicınnhur sıfatile si!d"n btt 

pyretı, istiyonı:m. M~ek ga -
yem.izin tam bir muvaffalc;yetıe 

neticeleneceğinden emiııinı. Boz -
gu.nculuk içın hiç bir sebep yoktuo:. 
Eminim in, miJıyer devletleri b11 
harbi kuanarmyacaklardır. Bu 96-
zöm, en son ve en mevsuk istih -
barata dayanıyor.• 

B. Ruzvelt, 111Jtkunu şu sörlerle 
bitirmiştir: 

c- Mihver devletleri dünyaye 

tahakküm emellerinden vaz geç -
medikçe Amerika ııulhtaı bahae • 
demez.• 

TAKSİM PA VİONU I~ 
Taksim GazİIMl811DUll Bodrumundaki. Pavi- yerlll al.şam 

saat Z!.51 liıt açıh1or. 

BEK GCN SAAT 17 dea l!I ye KADAB DANSLI ÇAY 

• ,.. ~ • !Wcıada da: KOKTE t'L PARTiSI 
JMr akşam Z% dm itibaren Dandı Lokanta 

.bnpac1a W9 ~ elmıya• ı.. zarif PAVİONUMUZ t.ı-
1"ı'- en ıı.- Jııal1a için yeghe toplantı yeri ohocaiı mulıakkakbr. 

• 
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Macar alimi Vamberinin meşhur 
mektubu •• 

M~ riy9mdan dolap 
ık>vletin siyui gaılelerini auldı 

ıwuıedenler ıüphesiz ki aldanmıt
lardı. Rumiye İran ri<:'atı, Erme
nistan ıalalıatı meselesi, aleyhımi.z,. 
deki p!Aruıı dikkat ve eheınmiyeı. 
le takip olundutunu gösteriyordu. 

miııeliınan• ailzleri ftr'9a da, ne 
faide iri, ÜBmanlılar bunu büa
bütün unuttular ve kolunuzun 
İııtaubulda ikamM ettiğim vakit 
yani bundan elli beş sene evvel, 

hakiki türkçeyi (kaba türkçe) di
ye bir tarafa atmışlardı. Son ıa

manda bu kusurun tashih edil
diğini memnuniyetle görü -
yorum. 

SENE CiARANTiLi iSViCRE SAATi 
EN ZARif HEDiYE 
TAKSiTLE SATIS 

OSMAN $AKARVE$~ 
GALATA BAfiRA.LAA CAD.41'-59 TEL. 415~8 
BEYAIIT ÜMİVER~ITE CAD.ı8-KADtKÖY İSKELE ~AD. 3VZ. __ _ 

26 

Tld ,..-,nılımnın sıhh•fll w gllrbUz yetişimine bOtUn meml• .. 
lıadutlan dahilinde lıer fel'C rağmen tevakkufsuz çalışaa 

ÇAPAMAR'A Diğer taraftan Makedonya m.,.. 
•lesine kat'i surette hallol•nmuş 
nazarile bakanlar da aldanıyordu 
Bükrq muahedesinin tayin ettıği 
,eklin nekadar payidar olacağı 

kestirilemezdi. 

Tatarlar bu hususa yani lisan ı--=---------=---------..... --=------------...,=-=-! 
cihetine çok ehemmıyet ver -

941 de 26 yaşını idralı -elıle ba htiyu alacaktır. 
Tarihi tesisi: 1915 M. Nuri ÇAPA 

Artık yapılacak bir lf vardı; 

Halkın pek çok ıayı!layan mane
Tiyatını canlandırmak. 

Peşteden, muallim .vamberi. nin 
Orenburgda çıkan c Vakit. gaze -
tesine yazdığı bir mektupta bu 
nokta hakkında çok mühim beya
natta bulunmuştu. Okuyucuları -
mızın talebi üzerine bu mühim - ve 
tarihi bır vesika mahiyetinde olan-1 
mektubu aynen dercediyoruz; 

Orenburgda •Vak.it• gaz.et.esi mü
iirıyetine: 

cFmletHI efendim hazretleri. 

•Avrupa ve A5ya milletle -
rinden Macar milletimiz ile Türk 
>e Tatar kard~lerimiz arasın

da olan karabet malılmu alile
ridir. Bu karabet münasebetile, 
Ballran muhakebesinin neticei 
elimesi bizim memleketimizde 

de büyük bir teessür uyandırmı~ 
tır. V a.lni geçmiş zamanda Ma
car ve Osmanlı milletleri - din 
farluııdan dolayı - çok defa mu
harebe ederek, muhabbet yeri
ne cidal ve kital ile birbirni mah
T~eğe ~ılar. Bunun neti
cesi olmak üzere, biz kemmiyet
çe zayıf ve katil olduğumuz için, 
istikWimm kaybettik. Fakat. 
Türkler o kadar zarar görmedi
ler; ittihadı islim sayesinde fü. 
tuhatlarına devam ettiler. Ne 

yazı.it ki, ccehaletin sonu hara
biyettir• dedikleri gibi, Türk -
lerin kuTveti de bu yüzden za
yıfladı, eski neş'eleri kaybolup, 
ter taraftan saran düşmanla: 

anlan mağlup ettL Kırkkilise 
ve Lüleburgaz muharebesinde 
münhezim oldular. 

İşte efendim, dünyanın gidişi 
böyledir. Kemal ve zeval bey • 
unde olan mesafe pek küçük -
tür. Li.kin Osmanlı kardeşleri -
miz ümitlerini kesmemelidır. Bu 
milli musibetten istüade edip, 
elbette, istikbal için ders alacak
lardır. 

Türkler, gurbet olan Balkan
dan vatanı aslileri olan Anado
duya avdet ettikte, ihtimal ki, 
temeddün ve ıslahat yoluna girip 
mes'udane yaıamağa başlıyacak
lardır. 

Doğrusunu söylemeli: Osman
lılar çok hala ettiler. Her ;ey
den önce, zahirperest oldular. 
Milletin maneviyatını ihmal et
~ler. Frengistana olan lrurbiyet
lcrine ve milli istiklil!erine rağ
men medeniyet, ullım ve fünun 
yolunda pek az g:ıyret ve him· 
met gösterdiler. 

mişlerdir. Bilhassa siz.in (ŞurA) 

mecmuasının bu baptaki himıe
ti cidden şayanı takdirdir. 

Ve umarım ki, hemşe!ırilm -
niz, bu hizmeti itiraf ve takdir 

ile neşriyatınıza lüzumu dere
cesinde dikkat ederler. 

Bu vesileden istifade ile lhtl -

ramatı mabsıısamı takdim ede
rim.• 

Budapqte - 26 mayıs - 1913 

Vamberi 

Muallim Vamberi mektubunda. 
Balkan harbinin elim neticelenn -

den pek müteessir olduğunu, O. -
manlılann başına gelen birçok fe

laketlerin, Cehaletinden ileri gel

diğini ve bilhassa harbe hazırla -

nan bir milletin maneviyatı tama

mile ihmal edildiğini yazıyor. Blll1 · 

dan sonra lisan ve milliyet meee -

leler.ine de küçük birer iğne ile te
mas ederek, tatarlann llsanlarını 

aadele~tirme!eri yüzünden çok ile
ri gitıil<!erine işaret ediyor. 

Vamberi bu mektubunu, Kanal 
paşa zadenin: 

cHaşmetindir ~ yer prr 
teni!· 

Kıt'asile .USlemişti. Mektııp ay

nen ve kendi kalemile türkçe ola
rak yazılmıştı. 

Bu mektuptan sonra, İstanbuld3 
tllrkçülük ve milliyet cereyanla -

nna biraz daha ehemm!~t ftril

diğini görüyoruz. 

(Deyam1 wrl 

GENÇ 
Görünmek istiyenlere 

50 flltluuıdaki kadınJar 
DUll SS ,.apnda göriiı.e

biJiyorlar l' 

Türkiye Kibrit ve Çakmak 
iNHiSARI ŞiRKETiNDEN: 
SAYIN HALKA İLAN 

1/1/941 tarihinden itibaren yeni bir iş'ara kadar,beh'r kutu kibrit'in 

Perakende Satış Fiatı 2 Kuruş 
olarak tesbit edildiğinde~ fazla talep edecek bayilerin Şirke~in tn 

ya lnn acenteliğine veya doğrud"n doğruya lstanbul'da Karaköy Pa 
lasta 5 inci kattaki adresine bildirilmesini sayın halktan rica ederiz 

. l .ı,ERIKAH T08'{İŞ INVEST MEHT KORPOREŞOtı 
Türkiye Kibrit ye Çakmak inhisarı sahibi imtiyazı şirketi 

• • 11 

ll--------B_EŞ_ İKTAŞ, ÇAPAMARKA ./. 

MAKSİM 
Alaturka kııımıuda • her aktam 

S A F İ Y E ve 20 arkadaşı 
YILBAŞI GECESi 

Safiye - 30 kişilik büyük revti - Dans - Caz - Kotiyon 
digrr e{:lencclcr sabaha k:ıdar devam edetcktir. 

Masaların hemen temini. Tel: 42633 

M .4.KSİM- BAR 
Y t LBAŞI GECESi 

~al n'ıa kadar z~ogia Varyde, Kotiyon v~ ~ürprl7kt• 
·:t )1 • s• ' nrın ı,oim.fid•o temini, Tel: 42fl ;~;~ 

Levlet Demiryollan ve Lim.;ınları 4Ietme 
U. İdaresi İlanları 

l 

Türkiye Kibrit ve Çakmak 
iNHiSARI ŞiRKETiNDEN 
BiLUMUM KIBRiT 

Muhammen bedeli (HISOJ !in ola.ı (500) Ki. 5 m/m. !Ilı: örOlmemlı 

amyant 3/1/1941 cuma günü saat (ll) on birdP Iiaydarpaşada Gar bJnUJ 

Undekı komisyon tarafından açık eksiltme u.-rulile a.o.tm alınacaktır. 
Bu ite gınnelı: L•t!yenlenn 123 lira 75 lruruslulı: muvakkat teminat ve ı'~ t 

nun ta,....ın etti~i veaaikle bırllkie ekaillrne cünü aaatine kadar komisyona ııı 

Perakendecilerine 
İLAN 

1/1/941 tarihinden itibaren beher kutu kibrit'in prakende satış fiatı 
2 kuruş olarak tesbit edildiğinden, fiat farkından dolayı bir zarara 
maruz kalmamalan için ellerindeki kibritleri 31/12/940 sah günü 
acenteıiğe iade etmeleri Ye 1/1/941 tarihinden itibaren fazlaya 
•atacak perakendeciler aleyhinde kanuni takibatta bulunulacağı 
bi.itüıı perakendecilere ilaa olunur. 

lMERiXAH TORKiŞ INVtSTMfNT KORPDRISOJ 
Türkiye Kibrit Ye Çakmak inhisarı sahibi imtiyazı ıirketi 

Kızılay lstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

1511 ve 1611 No. LU 
ı l;B•l'l~ 

T.A.P. 31.7 m. 946.l Kc/s.1%0 Kw. 

ea•tları liumdır. 

Ru ile alt .. ...,~mel..- lı:~'lparasız alnralı: d"'11ılmııktadır. 
J,hı ı .p ı 

Ali lvl'uhiddin Hacı Bekir 
Ticarethaneleri 

llerkezi ı BAHÇEKAPI, 
ŞııJ,eleri: BEYO(';LU, 

KARAKÖY, 
KADllCÖY, 

MISIR ELKAnlın: 
Kn\ ınaklı Lokum ,KM"hıne 'Şekeri, Meyvalı Nıığa, Kırkkatlı Svr•~ 

Bukbvası ,İki kavrulmuş, BaW.m Şekeri, Biilhiil yuvası, T~lı •~ 
helvHı 

Detlet Denizyo!ları lş1etme Umum Mü~i: rl ~ ]~ l'aı'. ırı. 
30 Birincikanuodan 6 lkincikanuna k &t 

Muhtelif hatlara kalkacak vaparl•nn isimleri, k•lkı' 
gı1ıı Ye uaderi ve kalkacakları nbtım la: 

~ lıaU..• -Salı 12 de (Enurum), !"'r;ıen.be 12 dt• (ü u " '"" 
ve pazar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtunwdazı 

-Salı 18 de (Analarla), Cumarteei 18 de (Aoı.s•1 

Sirk..,! rıhtımından. 

lladuı7a lıattm. -Pazarteai, Salı 9.50 de, Çarpmbll, Pe....,mbe, "'""' 
19 da (Tralı:). Cumartal 14 de (Marakaı) ve PavP 
UO de (Trak). Galata rıhtımından. 

B•....._ı •ettm• -Pazarteıd, Çarpmba Te Cuma 8.15 de (Mank_,:J· 
Gal>ota nbbmından. Ayrıca Çarşamba Ye Cumar,...ı 
20 de (Saadet). Tophane nbtıınından. 

-saıı..., Cuma 19 da (Kemli). Tophane rıblımmdOl'" 
-Pazar 1 da (Barlın) Tophane nblınıınd<lll. 

--Çarpmba 15 de (Buna), Cumo.rtal 15 ele (ManlJJl· 
Sirkeci nbbmından. 

Oyun Kağıtları 
Mağazamızda düzünesi: 1922 ve 

Destesi : 181 kuruştan 

Dalga Usunluğuı i] 
1848 ın. 182 Kc/s. 1%0 Kw. 

T.A.Q. ll.75m. 15195 Kc/s. zo~_. lfOTı 

hmtr tıllr'at utı.a-Pazar 11 de (hm!r). Galata nblurunclan. 

bmır aralık -"'81 - Perıeınbe 13 de (Tırban). Galaıa rıhwamda. 

Saat 18.00 Program ve memleket •- ""'uı.ı , .. _ - -• =" ' _,... ... .,,_ • n»" 

Perakende olarak satılmaktadır. 

t ,....ıı AAıealderlmbden 6tı:-Debl ıtr. 
saa ayarı. Galala Jlaf -ıeııtı - Galata nbtum, LlınaııJar Umu.. Müdürroıt' 

18.03 Müzik: Radyo gaz orkes - binuı alli.ııda. we2 
trası (İbrahim Özgür idaresinde) GoıJata .... • - Galata nblmı, mmtaıca Llmllı RaWitı ~ 

18.40 Müzık: Beste, semai ve §al"· aJtmda. .oısa 
kılar, Blrbd ••ıı. • - Sirk.ec!, Yolcu ......._ 2274G 

İşte, siz tatarlar, bu bapta Os
manlı Türklerine her cihetten 
tefe vvuk etm1i5iniz. Terakki ve 
U:med<lün taraftarı olanlar size 
kalpten aferin okumalıdır, SU 
efendim, vesaiti kalile, lakin 
himmeti cemile ile temeddün 
yoluna basıp. şimdiye kadar u
mum müslümanlar içinde en zi
ıade ileri gelmışsiniz! Ve inşaal
lah bu fôlda meraırunızı takıp 
edip daha çok faydalı neticeler 

:Meşhur bir cilt müleba.!sw tarafın.. 
dan kqı!!, ptlam ve c en, bir clld ; n 

uıısurlanııa mOpbih olarak ııenç hay 

vardann cilt hüceyrelerinden kemali 

ili.ııa ile islihoal ve (Biocel) l.>bir edi

len yeni ve kf711leUl cevher, cildin un

suru ol:ııı pembe renkteki To!t&loıı 

krem! te..kibinde mevcuttur. Her ak· 

pın kullanınız. uyudutunuz ber da

!Ul<& esnasında clldinl.ı bu lu7meU\ 

c:evhtti ınasaederek besler ve her ... 

b<ob Jı::ılktıtınızda clldiulzin daha be-

7"""• daha taze old•gunu ııôrecelı:siııU. 

Gündüzleri de beyaz (yağsız) Tolı:alon 

kremini lı:ullaruruz. Bu baait tedavı 

ve itina sayesinde biltlin kadınlar 10 -

Adres: Kızılay Han No.20, Yeni Po3tane 
karşısı - lstanbul 

..... l .............. ~-------9111--------., 
19.15 Müzik: Piyano ile caz (Pl.) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<~1~25~o~O)~~j 
19.30 Memleket saat ayarı ve a- :. 

•ide edeceksiniz. 

Eğer Osmanlı lrardeşlerimlz 

lisanlarına ziyadece dikkat ile 
bir takım lüzumsuz arabi ve fa

15 7at cençlq•bilir ve pyanı haJ>ret 
bir cilt ve tene malilı: olabilir!..-. 

rısi sözleri bertaraf edip, millet !============== 
ve milliyet fıkrine riayet etmiş 
olsalardı, vatan hisleri yurdun 
ller köşeshde terakki ederdi, 

• Gerçi, islAında olıubbülvatan 

Sahibi 11e neşriyatı idare eden 
Baf muhaniri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telaraf Mathaau 

Maliye V ekiletinden: 
Gümüş yiiz kuruılukların tedavülden 

nlması hakkında ilan 
kaldı· 

GllmOı ,.az lnınJllulda?lll JftUN ,ıımo, bir JlralıJı:lar darp "" ~ 

kAfl mll<tarda çıJı:arılınJI oldutundan rtımill )'1la kurutluklann 31 lldndlı:A

aun 1941 tarihinden IOnr& tedavQl.left kaldırılma. lı:ararJaıtınJııutlır, 

GQmQş 70z lcurutlulı:lar l ırubal lMl larlhindmı itlbıorwı artılı: teda...W etnı.ı

)'ecek ve ancak yalruz mal andılı:larile C'umh~,..ı -- banJı:u& ırubcler'.ııc:e 

ltabul edilebilecelı:tır. Ellııcle ııomar :r1lıı ıı:uru.ıuı. bulwıanlanıı bunlar. mal 
ııandılı:larile Cumhuri7et merka lıaDlıuı at1ıeı..ı.,. tebdü ıW.-W.1 11AD 
-..... _ ım - ı021t 

jans haberleri. 
19.45 Müzik: Radyo ince AZ he

yeti. 
20.15· Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Viola soloları. Zeki 

Berkilren 
2i.oo Müzik: Dinleylcl istekleri 
21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik: Radyo orkestrası 

22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri; ziraat, esham - tahvilit, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22,45 Müzik: Cazbant (Pi.) 
23.25/23..30 Yanı:ılti ııraızram ,.. 

kapanlf. 

Baş, Di9, Nezle, Grip, &oma.ti•ma 
Nevralji, Kını.1Jk Ye Bütilo Ağnlanaızı Oerbal Kuer 

lcaDloda ,aocı. 3 bte ıı.oıbllı. . TAl>.l.ITLERINOF:N SA~ININIZ. 
HF.R Vf,lfOF rlıtı.U l<UTl'tARI ISRAllLA 15ffVhlll 


