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ETEM İZZET B.ENİCE YIL: 4 

Hitler ve Mua- 1 

solini neyi 
konu~acaklar? 

Almanya hig olmana 
mukavunette dayanabil· 
menin çarelerini aramı· 
ya bQflamtflU. Hitler • 
Mu .. olini mülakatı Al
manyaya J:afer yolunu 
açmaktan :r.iyade f'Jfkın· 
lıiı 6İdermenin tedbiri• 
ni aramıya mata/tur. Bu 
6a/tunclan Balkanlarda 
11e AJuleni:r.de yeni llC 

kanlı bir boiufl'UIY' heJ.. 
liyebüirü.. 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE! 
llitlu n H ... liai 'tekrar cör'J· 

tilyorlar. ilWıci Brenner ıörüpne
oinio Avrupa7a ıetirruği slyaı;i ve 
ukeri hicliselu kadar bu müli· 
Jr.aıın neııce balumından yalruz 
•miüelsel tqebbüsler• halinde kal· 
dığı., ne Almanyaya, ne İtalyaya 
kat'i mahiyette hiçbir fOY kaun· 
dırmadıtı ıözönündedir. Balkan· 
lara kartı yapılan 1eai aizam ta· 
arruzu suya düpüştür. Fransa ve 
İspanyayı yede&• alıp İnciltereye 
lr.arp harbetmü müınlı.ün olına· 
ıruştır. İngiltereyi Mı.sın!••, Ak· 
denizden, A)ı.denisdeki üsleri.,den 
koğmak plinı &ökmemiştlr. Yuna· 
nistanı imha eylemek ve bu teşell· 
hüsün arkasından Balkanlan isti· 
la ve ilaat altına almak kararı yii· 
rütülememiştir. Bilikia fıalya her 
aahada, her bölıe ve eephede da· 

7ak yedici Jibi Amerika da İnıil· 
terenin arkasında bütün imklnları 
ile 1eralmlf ve İnıiltereala islik· 
bale matuf kudreti rila reçtikçe 
artmıt •e Almanya .. l'""ıya, 
ıı:endi ikıbetlni düıiinmiye koyul· 
muştur. Musolini. Bitler mülakatı 
işte timdi böyle bir vuiyet içinde 
'Jllktta ıeJınektedlr. 

ikinci Brenner mülikatı ile lnı· 
pn arasında Almanya, ltalyaıııa 
hiçbir f"Y yapmıya muktedir ol
madıitını uılaJIUf, lnkitaf eden hl· 
iiseler kartıSında Almanyanın yii· 
retiııe matlubiyet kurda düpnlif
tür. 

A vnıpa harbin.la ilk bt'I aıetl
eesioio müttefikler için M, mih
vereiler için de Akdenizde alına
eatı muhaklr.aktır. Britan7a ada· 
!arının istiliu üstündeki blittıa 
bayat wısurlan imha e<l.ilmedilı H 

denizler ııerl>estçe aşılmadıktan 
oonra bir hayaldi ve hali da böy· 
ledir. Alınanyanın en büyük ümidi 
inıiltereyi Akdenlıden kopakta 
idi. Fakat, ltalya bunu başarama
nıış. dava makils halde tecelli et· 
miye başlamı1tır. Yani, ln,Utere 
Almanyayı Akdeniz 1ollan ile 
aıağlüp etmek imkfuı ve teşebbüs
lerine kavuşmıya başlamıştır. Al· 
manya Avrupa lut'ası üzerind~ 
kendisine taarruz edilmek ve ih· 
raç 1apılınak ihtimali bulunan sa• 

balardan Şimali ve Maıış aal:ıille
rini iiı:ali altuıa almıştır, İnıiUe
renin A vrupaJ'• en kolay §ekli de 
ihraç yapabileceği ve A!manya~ı 
nraeatı bölge Akdeniz bölcw; 
Fransa, İtalya, Balkanlardır. 

Almanya; ağlebi ihtimal Vlşl 
lıükümetinin elinde bulunan bu 

sahilleri de i~ali veya itaati altına 
almalı. teşebbüsünde bulunacaktır. 
İtalyanın kendi ada<ınd" kendisini 
müdafaa edttek halde bulunması 
Almanya için lazımdır. Alınaııya: 
bunun için olduiu kadar icabında 
bil!iil İtalyayı da işgali altına alıp 
mudafaa eylemek için ordusu, ha· 

va kuvvetleri "" harp nsıtalarile 
takviye etmektedir. Balkanlarda 
l•e İtalya hezimet halindedir ve 
İngiltere Yunanistan toprağı üze
~ındedir. Almanya ,Amarntluktan 
ltalyanın denize dökülmesini, 
Trablusta mağlup olmasını müle
alr.ip boş kalarak orta şark İngiliz 

(Devamı 5 ıııd ııahife<Mı) 

Arnavutluk
taki İta/yan 
ordusu ıalah 

ediliyor 

•General Kavalle· 
robu işle nıeşgu: 
o:duğu içi" hare-

1 kit 9~ Vf kmi~ 1 

Yunanlılar 
yeni esirler 
aldılar 

Atina 20 (A.A.) - Radyo 
Kolombiya: 

Yunan resmi söyleyicisi, 1- · 
talyanın Arnavutluktaki yeni . 

1 

başkumandanı General Ka • 
vallero'nun ordusunu ıslah ile 

1 

meşgul olduğunu ve yeni hat
ların muhafazası için sarfı gay~ 

) ret ettiğini bildirmektedir. \ 

1 Atina 20 (A.A) - Radyo 
1 Kolombiya: 

Resmi Yunan tebliği, büyük 

miktarda malzeme ve birçok ' 
esir alındığını bildirmektedir. 

Yeni binaların 
kiraları için ta

rife hazırlanıyor 
.Ankaradan bildirlldiğine göre 

f"hrimizde ve diğer yerlerde ya· 
pılan ~;ıartman, bina. dükkan ve 
sairenin kira bedellerinin tayinin
de fahiş bir fiat istenmemesi için 
koordinasyon heyeti bu kabil kira 
bedellerini b!r kararname ile doğ
rudan doğruya kendisi tayin ede
cek ve her gayrimenkul sahibi ha
zırlanacak bir tarifeye göre hare
ket etmek mecburiyetinde kala • 

eaktır. 

Koordinasyon umumt kAtipllği 
bu maksatla koordinasyon h0yetıne 
bir teklif yapmıştır. Önümüzdeki 
günlerde hukukçulardan ve bele
diyecilerden mürekkep bir heyet 
toplanarak bu kararname esas uır.ı 
tayin ve teobit işi ile meşgul ola· 
calı:tır. 

Vali Kırdar 
Ankaray.ı gittj 
Valı ve belediye reisi B. LCıtfi 

Kırdar belediye ve vilayete ait 
muhtelif işler hakkında Vekiılet
lerle temas etme!< üzere dün ak
pmki ekspresle Anlı:araya git • 

miştir. 
Mumaileyh yeni bütçe, tramvay, 

elektrik idaresinin malıeme ihti
yacı ve sair şehir işleri hakkında 
alakadarlarla gu1'i4ecektir. 
----

( KISACA J 
Ne diye konuşurlar 

Bitler ve Musolini yeni bir ko· 
nu ına yapıyorlar veya yapmak 

üzere buluuu)orlar. 

Hl TL ERLE 
MUSOLiNi 
GÖRÜŞMESi 

Bu hadiseye diir 
malumat alınamadı 

Berlinle Roma 
telef onları 

bozuldu 

Pf ülikatı tafid edeni 
haberıer e-lmiyorı 

Londra %0 (A.A) - (B.B.C.) 
Dün, Hitlu - lalusolini arasında 

vukua ıelen ıörüşmeler bakkın· 
da dolaşan pyialara dair hiç bir 
teyit yoktur. Dün Berlin ve Roma 
arasında telefon mükalematı in
kıtaa up-aınış ,fakat ıeluar başla· 
mıştir. 

-<><>---

T obruktaki İn-
giliz tahşidatı 

Kahire 20 (A.A.) - Tobruk et- 1 
rafında İngiliz tahşidatı devam 
etmektedir. Bir muhabıre göre, 
Graziani'run .zafer yolu• tesmiye 
ettiği yolda biriktırilen asker, kam
yon ve her türlü harp malzemesi 
gittikçe artmalıtadır. 

Bugünlerde bozu· 
lan tramvaylar arttı\ 

Yedek maheme azlııP dolayısile 
tramvay arabalarıAda &rızalar ço
i:alııııı;hr. Ezcünale bu ubah da 
64 nwnaralı 1 inci mevki Fatih • 
Garbiye araba>• llarbi~ t'dcn kallı:· 
tık.tan sonra Banlı.alara kadar arı· 
zasız ıelmiş. fakat oradan K•rakö
ye relirken saat 8,05 de bozulmuş· 
tur. Arabanın bn tekilde hareketi 
yolcuların seliimeti için tel.ılikt'li 

görüldüiünden içindekiler indi· 
rilmiş ve boşaltılıp depo7a ıönde- 1 
rilmek üzere Karaköyde makasa 1 
çekilmiştir. Bozulan tramvay yol· 
culan dôğer arabalara aktarma o
lunmnslardır. llu yüzden Keraköy· 
de seyrüsdn J.-ısa bir müddet in· 
kıtaa uğramıştır. 

-

Almanlar 1 

Akdenizde 
87 Tayyare 
Kaybettiler 

1 

Almanların Ak· 
denizde f aa 1 i

l yete geçm si 
ne n<.t:c~ vardi 

Maltada 10 
tayyare 

kay b etti 1 er 
Londra, 20 ( A.A.) - ' 

Radyo Kolumbiya. 

Haber ııerildiğine 6Ö
re, Alman tayyareleri Ak-

. deniz.de faaliyete 6eçtikle
rinclenberi, 87 tayyareleri, 
Royal Air Force tarafın-

' dan düfÜriilmüştür. Dün, 
Malta üzerinde 15 Alman 

' tayyarui düsiirülmiiştür. 

Resmi dairede 
H asansor parası 

alınır mı? 
Şehrimiz evlenme dairelerin • 

den bazılarının yeni binalara nak· 
li için ıs.n mali yılı bütçe ıne tah· 
&isat konulmuştur. "Buna sebep ek· 
ser yerlerde evlearne u.loolartnın 
kavmabnılıklar bınası iır'.nde ve 

• ' 1 
dar mahallerde bulıınmalarıdır. f 

Salunun da.rlıiı .) liLü.uden üst- ( 
üst .. yapılan nikiıhlorda ekser hallı: 
a.vakta kalmaktadır. Diğer taraltan 
Eminönü evlenme rncnıurlu~u -
uun Cağaloğlunda bir opartıman
da bulunnıası da doğru ;:örülme
mi~tir. Dura)·a grlcn t'vlenecek 
çiftlerden ve davetlilnden asan· 
sör fi(:rtti nanıile adam başına pa
ra istendiği de hayr<tl< ıörülmiiş
tür. Halbuki resmi dnird rde a· 
san<ör parnsı almalı. ya ak oldu • 
ğundan bu hususta tahkilı.nta ge
çilmiştir. 
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~B1LEN fD M~ 
;:. OLUNUR!~ 
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CASUSLUK, ENTRJKA, 
CJNA't.ETLER, SABO
TAJ, İHANET, JHTiRAS 

:~Şimdiye kadar bu kadar heyecanrı, 
Bi:ıim mnhut arkadaşa: 
_Ne diye konuşuyorlar acabaf 

1 
Diye sordum da, gülerek §Ciyle 

·' merakh ve esrarengiz bir harp ve 
casusluk tefrikasını okumadınız. 

dedi: , 
Bu defaki konuşma belki de 

b; •helallaşma• d.ır. Maliım a ... 

tıukta, Afrıkada harp ve 
ArnaVU .. 

f rlere çıkmak ıhtımall var. 
yenı $C e ~- . 
H

"d'"clerin ınukaddcrolı,... ınsan• 
a 1' ı· d ··ı •Jobeti gibi pek bel ı cgı • 

)arın • h .. 
dir. Dünya bu .. Bir drfa da a go-

.... cıncınek var 
rüşmek var, coruş 

Harbin • •• •• 
ıçyuzu 

- ... . -~ 

JAPONYADA 
MÜHiM BiR 

TOPLAN fi 

Dünyanın geçirdi
ği nazik vaziyet 

karşısında 

Yeni tedbirler 
alınacakmış 

Japon Milli Siyaseti 
gözden geçirildi 

Tokyo 20 (A.A.)- Stelaui: Baı· 
Yekıl Prens Kunuyenin bazı J.a. 
bine azalan ve ordu erki.na ile 
yaptıj:ı ıorüşme iki saat sürmuş -
tür. japon~ anın yeni Amerika bü· 
yük clçi>i Nomurıı ile Bedin bü -
yük ~lçbi Oşima da bu toplantıya 
iştirak etmi~lerdir. nu içtimada 
milli siyaset ve dünyanın ıeçir

mekte oldu~u nazik vaZİ)ete kar~ı 
alınacak tedbirler hakLıııda fikir 

Yunan askerleri, yanb lıılr köylüniln tedniaile utrap7orlar 

Asker ailelerine 
yardım ne halde?. 
Yeni bir talimatname hazırlanarak 
kaymakamlıklara gönderildi 

teatisi yapı!mı tır. Asker<' gıden vatandaşların aile- bildirilmiştir. Talimatnamenin miıı 
!erme yapılan yardımlar hakkında blm kısımlarını yazıyON%: 

Muamele vergisi belediye hesap ~!eri müdürlüğün· Kimlere yardım edilecek ve yBl" 
ce yeni kararlar verilmiştir. Bu [ dım şartları: 

Üzerinde esnafa kar.arlar bir talimatnamP. ha- 1-Aileefradmdaolıılriıılnbazarde 
halinde tekmıl kaymakamlıklara (Devamı $ anci ıchifede) 

yeni kolaylıklar • • • 
Kat:b va cefter tut Pısl 'ten dolayı hır 
mak mecburiyeti o anta kapatıld 
bazı işleıde l;a.ktı 

otei de ayni 
kapatılacak 

ırkecide dört 
sebepten 

(Yazın S inci ıahifede) 

}lubarrık kuv~eli 2 b y · rı v 
işçi sayısı müe ese sahlbııe birhk
te 10 u ıeçıni) en trikotaj, plistik 
O~)B, kundura Jı.aJıbı, oi..ç~, keı.e 

ki~rıdı, tcr~zi, baskiil ve bunların 
montaj iılerini yapan &ıuaı mues
•~lerin, muharrik kuvveti 5 bey- l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-
Cİri ve işçi sayı!<ıl 10 u ı:rt;miyen 
dabağhanelcrin cötürü vergi usa· 
Hine baf:lanmaları h11kkıııda ya
pılan teşebbüsler M•liye Vekale
tince kabul edilml' ve bu karar 
Hvelki gün De!ıcrdarlıfa teblil 

(Dl't·amı S inn s.ıhitede ı 

Akde1 iz h vza
sında yeni bir 

h . ? c ... p e mı. 
Tobruk n:uhG.'nran devam edi· 

yor. Çölde kurıı fırtınala11 bll§la • 

mıştır. Harekat, bıtıabi ağır gıde
cekıır. Fakat, lng lıtlenn baskın 
,eklinde, fU günlere yeni bir mu· 
t>affakiyet kaydetmeleri beklA?nıo· 
bılir. 

Sıuimı cephesinde lıalyanlar ye
ni bir hezimete u(iradılar. Gelen 
habt?Tler, Kas~ala'nın tekrar f.ıgi· 

(Dcrnmı 5 inci ;-ahıfedr) 

= 

~Aühim Satışlar 
Mülk sahibi olmak istenen.12 

Emlak ve Eytam 
Bankasınca 

pazartesi ve perıenıbe &ilnlerl 
yapılmakta olan ınü•a) edelere 

iştirak ediniz. Sizin için 
kaçırılmıyacak 

Bir Fırsattır. 

(ÇERÇEVE) 

Tayyare, 
ayn ve 
Bir Hata 

.'VECIP FAZIL KJSA1'.VREK. 

Alman hava kuvvetle
rinin ::iicilya adaaıoda kü
mdenıruı olma11 ne ifadt 
eder? 

Alman hava kuvvetleri• 
nin ::iıcılya aduında kü
melenmıt olma11 aon de
rece munım bir aıkeri ve 
ıiyui makaat ifade eder: 

lialkanlar ve tuki Ak· 
deniz ü:ı:erine müteveccih 
bır Alman hare etine kar
tı lnııiliz deniz yardımı
na mani olmıya çalıtmak .. 
Alman hava kuvvetleri
nin Sicilya adıı.aında kü· 
melenmit olmaaı, Alınan 
hareketinin Balkanlara 
ve ıarki Akdeniz üzelline 
teveccüh edeceğine ayn 
ve kat'i bir delil ifade 
eder. 

o 
Romanyanın kara aol~ 

rına mayn döküldüiü ha
krini Almanlar bir taraf
tan yalanlamıt olmakla 
beraber, mayn dökülen ba· 
aı noktaların yakında ti. 
caret vapurlarına bildiri
leceği ıözüyle de bir ta• 
raftan taıdik etmiı oluyor• 
la.r. Bu, açıkça lnııiliz do
nanmaıına kartı bir ter· 
bir ... Her tedbir, ancak bir 
davete kıır§ı alınabil c 
ğine göre, lnııiliz don 

maaını karadenize dayet 
etmek, ancak Türkiyeyi 
harbe zorlamak niyetin
den aonra dütünülebilir. 

• 
Berlinden dönen Bulııar 

eefiri: 
- Almanyayla bir itti

fak mii2.akereaıne ıı:eaıın 
hazırlıyacağım! 
Demiı. 

Bu defa da bizim ajana 
özür diliyor: 

- Kelime (itifak) d&
iildi de (iktıaat) tı. Yan• 
lıt olmut 1 AH edeniniz! 

Hey ıridi Fuzuli, hey 1 
(Katib-i bedtahrir) in ne-
ler yapmıya müktedir ol· 
dupnu ne güzel anlat
mqbn. Vah bu tubih h • 
taaı üzerine mülahaza ku-

nn başmubarrirlere!, 
Fakat bence Anadolu 

Ajanımın yanhtlığı hata 
cetveline değil, tavap cet• 
veline ııirebilecek bir ha· 
ta ••• Yanlıılık, aavabı ha· 
ta zannetmektedir. 

NOT- Dun u. Jlazınxlu frcı 
bir tertip bat , oldu, Yıwda 

§Oyle bır c le vardı: 
(Almanı , ta:.•3t ve kuvvet 

mac:.aı dolayıslle teşebbüs

tene vel) eııikc kleri sahalara 
atJm.rktan.sa, hıç olmazsa te
§Cbbiislen sonra ymeceıtlerı sa· 
baları tercih edecek! rdir.) 

Bu cümlenin sonundaki (te
IQbbüsten aonra yenecekler!) 
cü.mlesinin (hiç c.lmıız.<a tcşC?b
büsten sonra ycr..leccklerl) şek• 
Jiııdc olacağını her akıl, iz'an 
ve mantık h!bi anlarsa da mu• 
tıarririn teessüf edcı~c ır, an
lamalı: mümkün· dei,'İldir. 

N. F. K. 



HEYECAN 

MEN BALARI 

BK ruhiyat profesörii, ma.
kalesioe §U aerlevhayı koy· 
muş: «Heyecan ve Menba!,ıı.o:. 

P"·ofesör bu yazısında ıair
lerin heyecanının nereden 
ııeld iğini izah ve tetkik edi • 
yor. Eier • lstanltul hal.kııım 
heyecan menbaları meVZ1I 

bahsolsaydı, ben. fi,Je ura• 
lard-: 

Tr..-y bnlm•k heyecam. 
vapura yetipuek lıeyecam, 
peNlenmadan bir papuç al
mak. heyccam, yağlı beyaa 
peynir bulmak heyecanı, tea
bit edilen fiyat üzerinden et 
almak heyccanL 

BAKLA 
EKllECI 

Bazı Avrapa ıncutJebtle -
rinde bakladan, darıdan ek
mek yapıyorlarmıı!. BunlBl 
için, ae11 ume..Je•da bizim 
bakla, dan öıııwat- pk 
arlınlf! 

Yille iyi cim ekmek JİJOr
lar, demektir. 

U Dlltlulwz iDii, biz, Büyiik 
Harpte Aipiıirse tvlnııaundaa 
ekmek yemittiid 

Allah bir daha göatermesinl 

CEMiYETi 

FA.YDASI 

Euaaf c;cmi:petlerio. dair, 
birçok fik&yetler var. Bu te
tekkiiU .... , menaı.ıplarma hiç 
bir fayda temin ebaiyur-.! 
Cemiyetler, ™itçeleriain mü • 
him. bir kwnını m.aAf v~ idari 
masrafma a:ınnıutlu! 

İyi ya, daha ne fayda bek
li.JorAUlm:?. Ba c:emiyetl~ 
bet oa lriti __,alıp re;" • 
yor, 1-

K.E.el VE 

KIVIRCIK 

Gazet&lerda bazan öyle ha
vadialeı- vardır iri, temcit pili
vı ııibi, mbbp ıaıtdıp olm)G a 

culara sunulur: 
Efendim, bazı kasaplar, 

keçi etini kıvırcık, diye, sa
tıyorlanmı! 

Fakat. zaten, keçinin iımi 
yanlıf konmut! Keçinin tüy

leri kıvır kıvır dejil midir?. 
Asıl kıvırcık keçilerdir. Ka
naat~ teljldri = ı leai!. 

DELi MI, 
MQLU Mil 

Ada iakeleıinde. eli sopalı 
bir adanı önüne ~tene aaldı
nyor, iskere memurlarının ü

zerine yürüyormut ! 
Gazeteler bu zattaa zahao

derken: «Ada iskelesinde eli 
baatcmlıı bir deli:. diyorlar. 

Ayol. bu .clemm ureai de
li?. Vapurda yer bulamamq, 
iti zorbabğa -yt&ıır; bi
li.in. ÇQk akılh t 

AHMET 11.AUF 

Yarı !'ala~ lliWc~q !?!nü'-=. ·n---=m=e--•~e--le __ •_i: Hasta olan 
8cıl ışl r • :"Lartcurt,,ıubava •ıı-Y n· Sebze, ,gıda memurlar 

Ediraekapı, Eyüp ballr.ıl mıy D bir ko uşma deler·ı haA ,. B ların .h~ngil~rin• 
harbi 

yol mÜteahbitleriDden 1 Koordiııasyonheyetiumumika· ma tedavi ucreti 
• • A • libi HaLtm Atıl Foyucuk bir kaç 

Yasan: Ahmet Şükrü ESMfJ 

Malumdur k:i Almanya, 1939 ır 
nesi sonbalıırrında hava kuı•ı•etıll# 
güvenerek İf!fliltere ve F~u ıısa'll' 
karşı lıarp açmıya cesaret et mışt& 
E.MSen Alın<ml«r Muııih'te kaza!' 
dıklan siyasi zaferi bu lmı·retlll 

beJecfıyeye flkayet ettı gün evvel, radyoda bir konuşma Yerileceği bildirildi 
~~~:~17: ~~;::-~::::~~:~ . .ıe lrü-

1 Bıı işe ayrılan Mısır çarşısının Şehrimizin bazı semtlerinde yol 
iiı.jail, i.stirn.lik oJıınan binaların 

yıkılması gibi bazı işlerin mev -
sim miina.sebetile ım:iteah.lıitferce 

yüzüstü bırakıldığı belediyeye şi
kayet o ımmuştur. 

Bu meyanda F..:lir:nekapı ve Eyüp 
ha.lh da şn şil<ayeti yapmışl.a.rdır: 

- Edirnekapı - Eyüp yohınun 

inşasına başianıldığmı görerek se- ) 
vinmişttk Fakat daha pek kJ:5a bir 
zaman geçmeden ve yolun yapıl· 
masr işi daha Defterdarda iken, 
Edirnekapı mezarlıkları ara..ınııı 

da açılmasına geçildi! .. Mezarlık -
lardan çıkan topraklar oralar.ı yı.
ğıldı. Havalar bozunca da. a.me • 
leler burasını öylece yüzüstü bı,. 

bırakıırak gittiler. Şimdi; Edirne
kapıdan Eyübe giden y-0! toprak
larla kaplıdır. Bu molwlardan de
ğil geceleri, gündüzleri bile düş. 
.meden yürümek imkansızdır.• 

Bayuıt Kahataı meydanlan 
Beyımt - Koska yolundaki taş. 

1ar ve molozların da tamamen ;kal

dınlması, Beyazıt ve Kabataf 
meydanlanııdaki faaliyetin pek 
yavaş gittiği bildirilmi,')tir. Bele· 
diye rei~liği btt hu:ruslarda müte
ahhitlere tebligat yapacak ve ya
rmı lı.aJan işlerin sür'atle ikma • 
lin.i: istiyecekt.ir. 

KÜÇÜK HABERLER 

MAARiF, ONIVERSITE: 

* tİnivenllede önümüzdeki lı.aziraD
da muallim muavinliği ehliyetna.me 
imtillanr açılaaıtctır, * thıhıeı si bey• all:oacak doçentlerin 
söılil imtihanları yakında bitiril.-lı:, 

bmı der.ıler doçentliklel'i ~ de ,...ı 
lmtibıın acılacaktlr. * Lise ve orta m&teplerin yeni yıl 
biitçelerj - idareleri tarıd.ından ha
:m:lm:ıa.alı: maarif mlidilrlüğjiııe ve o
radan da Anlu.ra7a gönderilm~tir. 

TiCARET ue SANAYi: 

* KÖ1ffi7a 280 bin ton pıom\lk to
humu tevzi olunacaktır. * ~-de ~eynı.r buhranı devam r 
etmektedir. Şimdi yağ;;ız peynirlerde de 1 

ihtikar başlam~tu'. * Mepezarında.ıı ıJlr. defa ~imim< 
mtli:ı!m miktarda sanmsak gönder~- , 
tir. * Pamu); :!iyatlan jl(ibel.md;tedir. 

MtlTEFERRl/C: 

* İslanbnlı!Plııi 1>o3'a nlaalannın pa.. 
zar günleri de açık buhınmalatı içill 
teşe*isn,;e geçilmiştir. * Üsküdar, Knci..ıköy, Kuzguncuk 
taraJlnrında mangal kömürü son de~ 
ca aza.b:ıı ıtt.ı..r: Buıaa sebep yolların ca
m urlu olmasmda.n civardan kömür gti
ı:aemesi.dir. 

~* eYni Çorlu kaymakamı Nasuhi 
Kımıasman ..wfesi<ıe ba,U.m vıtır. * BakırköyiiDde Z..,.Ztinli.k mahal. 
lesiıı.de oturan 17 Y88lllda Suzan mA
nevt babası Hal<kunn kendisini odaya 
kilitleyip evd«: yalnız kalmasından kor
ltııırnk P"!lceredea atlımı;ılr iste~ la.. 

kat - -~- kap1IUA 
petıeel"elcrinin demir p.a.rmaklıklarl.D& 

tairıJmı~ da kurtarılmıştır. 

* ŞM;lide M~tiyet mahallesindo 
Allnan 80kak 8 mmıarada makim i... 
mail lm.ıı Kaib- bynııT çaydaıılıkl.alı 

lml "" lıacaklaı:wdım h"11-tır· 

vmıa 1 kaydetmek razmıdu ki. istimlaki Mavısta bitiyor 
bu musahabe. şiııııliye kadar ben· J 

Verilen yeni biı: karar lllllcibince 

hasta.neye yatmıyara.k. taı;la.vi)eıi 

:ıesiııi çW iinJ.ed~iıniz liliaheler· 
den derhal ayrılıyor. ru8ısbet, mii
ılelld, açık e d.aiaa hakikati gö:ıı
ö.uüııde tutan bir eda taşıyordu. 

Din a hclıralll. karşısında hü • 
küınctin almakta bulunduğu ve 
almayı d~nndttğü ikhoadi ted -
lli..rlcri aalatal\ ıuuuıni kitrp. !Ok 
ıuühim mevzniara temas etmiş_. va
t81lda lan a~ tlmlatııı•11tır. E..-...eliı, 

bu bi&ahenin r11Jkunda •cartcutt> 
yoktur. Şöyle yaptık, böyle yap· 
tık. ınes'11duz ,mürc{feh ve raha
hz,. cilti ""'umi ve geaiş lııükümlü 
cümleler kulanılmamaktadır. 

M ısırı.;arşısının modern bir Hal 
ha!ıne ı!.r olwııı:ıas i:çiııı ırapıllan 

istimlak muameleleri t.amamlan -

mak iiztteGiır. Çarşının l:ıruricinde 

bulunan binaların ve dükkanla - ı 

rın i ~.!eri tamam!Qmmı~ ve 
bun!arı.ıı \'tkılmasına baıılanm"ltır. / 

İ>l!.m"'111 i~ burada çak yaırn~ ı 
fakat devamlı bir şekilde ilerle • 
mektedir. Bun;. sebep de çaıı.jıdaki 1 

dükkanların 3o milyona kadar va- ı 
ran hisöeye aynlmış olnı-a.:;·diır. 

Bwılarrn ekseri sahıpleri beledi • 
yenin koyduğu kıymeti az 'ı ·la-

kadar da.va ınalıkemei. temyiıe de teUcin ettiği korkuya bor~lu ıdilııfl 
ın. tı·'--J eım.ış· tir. Belediye istim - ı~~--'·~ ~· V Almanya senelerdenbe:i hazırla" ""' rar__.....- .Bu. llaiın ıM....,ı e-
liık nmdiirliigfuıe gpre ı:aqının is- m'I.. lmyiiık ve ka"vetli ıayyatl 

kaletlercec teşkilatlarına tanılın e- fil z d .~ 
tirnl;i.ki. ancak mayıs ayında ta • d.ii'ıni§tiv. o an i~a etTi•i{"ti. Bu mü ~ 
m.amlana<?aktır. 1 zarfında İngilizler donanmaıaril' 

Yaln . "'d 1 . ta Di~ taraftan sanaioryomlama meşgul oldular. Frımsa da bü ..<l ız şımuı en muame csı - Y,... 
tedavileri icabeden memurlar fedaka·r'ık'-r'- Ma1·ı·no /ınttını ~ mamlanarak istiınliik olunan dük· ' ı.a ı.a ~ 

kfüı sahipleri dükkanılamu terket- Sıhhat Vekaletinin Heybeli sana- pr etti. Alm.anlar tayyare kuvv'* 

mektedirler. 

Mısırçaı:~..,;ı için belediyece ha· 
zırlanan prnje,·e göre l>u Halde 

daha fazla peı·a.kende sebze sa • 
tışları yapılacak ve kasaplar. i nğ-

toryomunda yer yoksa. hususi sa· tine dayanarak Orta Avrupa 1" 
natoryomlnra paraları alii.kadar kimiyetini kurmıya teşebbüs et 
Vekiiletlerce verilmek w sı:ra bek-' tikleri zaman, Britımya adalanıııl 
Ietilmemek suretile daha çabuk bombardıman ediTeceğinden korlll: 
yatmlacaktır. tuklan cihetle, lngili?le'r, Almatı' 

yanın önur.de ric•a.t etmek wdl'. 

, rak mahl\:emeve müracaat ehıış • 
!erdir. 

Hükinnet, dMııya \ıuhraAıııdan 

Tiirkiyenin de mü!eessir ofduğu
nu kabul etmektedir. Bunun için , 
tle buı tedbirler almaktatiıL Ha· 

cılar, bakkallar buh.ınacaktıT. Gıda K .. • 1.. k ' munu hissettiler. Almanya, MÜ 
1."adde!erın n bozulmama~ı ı~m so- a J'Q gumrU R t• 1 nihte ric'at ed_n lıı.gi!terenin zaı]li, 
guk hava terhbah da yapıla~ak • , tarafını keşfetmişti. ı'e ayni ıafJ 

tır. ZlfQ vınln yare kuvı·etine a..11anc.rak Pol~ 
yat pahalılığı 'ardır. Fiatlar mü· 
temadiyen yiikselmektedir. Şika· 
Jl'ÜH ve sılwıt.J me.,.,...tbu. Fakat 
tıuaı..rm ial~ i.mkiin daire· 
ııiı>H ~ıjdmak1ad.r. 

Bati!NL teJllJl& ettiği. mühim. IMIS. 

talu"- lıiı:i tle ııodu:r: Hi.iküııaet, 
illıalitip tü~carılaa mew.auo de -
ğiltlir. 811. aılaıular, lıutıiinkii fev· 
k.alade fllrlluı fll!sat ve nimet. lıil· 
ıaiıler, kendi kar ve menfaat yol
larmı uamağa koyulmu:tJar, ba· 
yat pahahlğına,. vatandaşla.na ız· 
tırabına sebep ..U..aşla.rdır. Bu. a
damla.a, sen bir ihtar yapılacak., 
makul yola girmezlerse, ithali! i· 
'ini lıükümct !rendi eline, yani İli.

hisar altına alacaktır. 
Bmm kanaatimiz ıwluı: ki, i1-

haliit.çılar, bir bııçuk senelik harp 
saoıaJU i~inde köfü bir- imtihan 
vermişlerdir. Onların ıslahıhal et· 
mesi nıümküu görünmüyor. Ken

dilerine kifi meydm ft miihlet 
lurakllfl1J.1fır. e., lıifi4ir. İilutlat 
i•ini, cı.,rhal hüküınet ele almalı

dır. 

llESAT FE.YZ1 

Snkecide Yıkılan Binalar 
Sirlrecı garı köşestnde !strm • 

lak olunan bfna ,.,, diıl<kfoiarm 
ikinci par!isir.i n de :vı kılmaları na 

belediyece baş!an.lmıştır. BJ iş 

birkaç günde ikmal edilecek br1.3.· 
hare burası tasviye edilecek Sir • 
keci meydanına iL'ive oiur.acaktır. 

Y.eni Demiryollar1mız 
ArıJw;ad.an bildiriJdiğ,ine göre 

bugünlerde Nafıa V ~ı.ıetinde, de
miryolu mütehas.ı:sl~rın<lan :mü
rekkep bir komisyon teşh1 o1uııı.a
ca:ktır. Bu ·komis)on, inşası hük.ü
metçe tasan= "".illen yeni de -
miryollarının geçeceği dağlara çı• 

karak tetkika~fa b,ulunacaktır. 
Bir Gar<livagon Ezilip Öldü 

Salih of.lu Ali Adışan ismindeki 
lıir gardıvagon Adanada yeni is
tasyoncıa maı:ıt?Vra yaparken ve iki 
vagonu birbirine bağlarken tam.
poniar uasmda ka.Iara.k kolu ve 
gövdesi ezilmiştir. Vaziiesi başında 
ı.ıtrr surette yaralanan Ali Adışan 
nastaneye kaldırılmış ise de has
•.anede ölmüştür. 

Şimdiye • kadar bu sakilde na 

--------------- d k -k • ya zaferim ı!e kazanmıya teşeb 

i sta n bu 1 g om r o ğ Ünde- i ~~g~ii.k na:~~~=:ı, :i !u~::u:ı.:ı:~ haf 

k • -t 1 f 1 Harp çıktığ. zaman Almaaıı" 
1 1 a Ya n m a ar 1 kurumu Kaııagüırırii.IC 27 inci ilk - en ·~ otııı.z bm t.ııyar 

okul konferans salon un<la 1941 yılı · "~· s.ı.-.. lca.7ftohlld& 1 · 
italyadan. bi.r hayli mii§kiiıliıtla. \' delel' J11iyasaya çrkarıhp istitaıde kongresini akdetmfııtir. h&txı Tıırıımıö :ıııck. ri:r'i illi. F 

ve Bulg;ı-ristan yolile i<ehrimiz t' olunamaıınak11adır. Kongre tam saat 13.30 da ce- llaııa llumıdi t.;. :nfmlı. 
gümniğüne gelen mallar hala ~;- / Binaenaleyh beklenen kruıanııa- miyet reisi Cemal Subat tarafın· ~ _..,. ıa hava ~ 

• --irı· buan evvel çı:kanhnaeı bu , dan a--'~·~ ·- Ebedi Şef Atatiir- lim ....____._......_. -'-·-. l1lfl"! karılamamıştır. Buna sebep ıto•·-a . ·-~.. ~,..., ·~ _,__,,.. ...... u.-,,... .. 
ile aramrzda mevcut ticaret anı.a~- 1 vaziyeti önliyeceğinden tacili ~ kün hatırası.na 3 dakikalık saygı ı ~. ,_. lcamıet!mle t • 

masmın 31 kanunuevvel 1940 da faydah olacoktrr. suısması yapıldıktan ""nra: seçilien İAf'I eftrle~ ve po'lnt yetift~ 
bilmesi ve g.elcn mallarn:ı ithali Diğer farla il= l:ıazıJ ımııJ.'lar için ko<ıgre heyeti tarafından cemi • ~ı.mtır. Gerçi~~ 
için yeni bı.r ka.rııma.me p:Jta.:rıI - serbest döviz verilmesine muka- yetin geçen yıla ait faaliyet rapor- riya ·e il~ i.di. Fakat 1ngr 
ma.sı.mn gümrilk.lfiee beitleıoil - bil ithal müsaadesi al.ını:rkeıı ]tal· !art okunup it1!ilakla Jta:ruı edil - 7riıı rehine olim lriTkaç 1'CIZiyet 

1taıyadan beklenen bu mallaı: 
arasında piyasanın ihtiyacı olan 
mııfıleli! ııwıddeler bulunduğu gi· 
bi bir kısım gazete kağıtları da 

va.rdır. 

Gfrmrüklerdc her geçen gün 
için antrepo P.a'ICr.n, ardi~e; kira Ü<t

reti lıin:iiğind.en bunların masraf
lan dalay!5ile maliyet fiatlan art
makta. ve hem de en lüzumlu mad-

yan menşelı mallar bilakis serbest, 
dövfzle elmad1ğr halde- ithaI edi-

leınemcktedir. Bu malların parası 
mukabilinde maf alınmasına tali-
kan Merkez Bankasma yatırılmak-

tadır. Binaenaleyh bu gibi vazi -
yetlerde serbest döviz ile alınan 
mallara gösterilen kolaylığın kli 
:rink ile alınan mallara tercihan 
göıı~ilınest de tiı~arfarca. t>hem
miyetle Wnemıi olm:ırı:ıaktaar. 

( . \ 
_ ..... C"POL.JS Ve ADLIYE:::.
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,Ga·p sefaret katibi 
kaça çı mı f di? 

,Şili sefareti katiplerınden M. 
Sam.son Misinski bırkaç gündn -
beri oı:tadan kaybolmU§tur. Mu • 
maileyh son olarak otomobili ile 

Park otelden anılml§, sonra <>ta· 
mobili Taksitr.de boş bulunmuş -

tur. Zabıta işe el koyup itina ile 
ara.'llasma rağmen henüz izi bıı -
lunamamıştır. 

Hadisenin dikkate layık birkas 
ciheti vlduğu söyle:ı:ımekteııfir. Bi
rincisi şudur ki Samsan M'ıııinski 
Şilili değildir. Şili lisanını da bil-

mez Bu itibarla kendisini meslek-

ten bir sefaret katibi addetmiye 
im1r.in )'Okım. 

Mahalli vazifeler iç.in seçjlen ll
tiplerdendiı. :Bwıwılıl berabeır eli-

l 
lirrıfzi bilmediıii gibi fransızca ve 
ingilizcesi de nakısdır. Her nıısılsa 
oeiaret erkanının emniyetini. ka -
zanmış ve kendisine sefaret katibi 
mevkiini temin etm~tir. 

Katip 45 yaşında olup aslan beyaz · 
Rustur ve Çarlık zabitidir. Mu.ına
ileyhin sefaret katibi olduğu halde 
hiçbir zaman Ankaraya g1t.me -
mesi İstanbulda oturup sı!t 

sı;k Rornanyaya gitmesi na • 
zaxı diıkkati celbetm~iT. Mu -
maileyhin btr J"beke ile lııirlikte 
elmas ve saire kaçakçılığı yaparak 
şimdi ortada11 kayb<iıi~ veya bu 
şebeke efracfmın bir cinai l'tarekec
ÜII.,. Fıed'ri mdu~ tıısa'"111' edil-
melde ve. tahkikat clerinleşti:ril -
mek.tedir. 

miştir. Bilahare de yeni i.ı..n he
yeti: intiJ:ıabma geçilip eki idare 

heyeti a'2alaTı yerridm seçilmif -
ferdir. 

dı: 

ı - Eum.t Almanlar ağıat~'4 
eylül agları ztrrfrnda çok ağrr ~ 
fi .at t><!'Mlıişlerd'i. Gerçi Almmılf·t 
nn otuz bin tayyareleri vardı~~ 
kırt bunların hep!i de ön hat, ı 

Dii:n oll.u:rıan rapoırdıan anlıaşıl - , clerhal havalanabilecek tayya'ff 
ler değildi. Binaenaleyh lngi~ 
muharebesindeki iiç b1n k 

ta.11Yare zayiatı, anrnsanamııı 

dığına göre şu benin 1 yıl evvel 

80 a.ıasr vaırlcenı hunııı iıılıaıte lııeyeti 

san yıl içinde aza sa.yısLIU 345 e bir yektl...U.. 
Z - Harp Çiktıktiin sor.ra ta 

balığına gön bu m.i.ktar pelıı az gO- re tipleri de~ t>« tekemmiil 

rüln1üştür. İlk olrull..rdııılti ~ ti. Binaeruıleyh ilci devlet ar 
daki koovet w;.:nıcıze!M!s esk· 

çıkannışhr. Fal<a mulıi it:r !:alıı-

çocuklar için yemek parırsı olarak 
' İnf9 edil.10&İf olaft tavytlf' • • 

!Ol lira verilmış, evf yanan Z va- ziy4de ,.,m İrof4 e&ileıt tııl/Yar# 
tand~a nakdi yardım yapılm.J4 lere dayımıyardM. Ap v · 
avrıca 60 fakire de muavenette bu- 1914 harbôndeıı erııe! Dread 
Iunulup teberrü, pul, rozet hasılatı 

ol.arak 3219 füa 10 kuru~ wakezi. 
umtı m.iye giinderilmiıj1ir. 

Dünkü kongreden svma nalıi.ye 

gençleri tarnfından, Cummmiyet 

Halk putisı Karagfunrülı: mahiye 
başk= Vasıfın yudığl cSavıışta 

Kıaılay• is>m!i piyes muvaffalt.i -
yetle- temsil olunup Karagi:ıl'Miiklü 

mukı!"rlir gençler şiddetre alikış • 
lar.:rrm;fTrdtt. 

SULTAN AZİZ 
NASfl 

OLDO OLDO? 

sistemi gemile1' inıa edildiği 1' 
, 17IA1& ıia v4ki olmuştu.. Bu yeni 

liö4.ıif kabili§eti çok yühelc 
:n7ı.I.lııt' ic<lt; edilmezden. 
İ-rıgilttte W Al~ GZıuz.ııdG 
nizlerdek:i kuvvet nisbeti, l · 
term:in çat lelUııoe olanok t 
iıE. Halbslci Dreııdat>t6ght ...... 
ıtilıı!ilcten .I01lnı, aki Nt.3a 

ferin. d'Öğii.J ~ 
mvet muvauıım tmdan 
iTtşaı:rta tıft;oi o?dn ğıtndaıt 
!riiyük mesafe de- kiiçilrdıi. l 
hava kuv11etinin aliı aylık in 
havalarda göatereiği faaliyet 
de takip edilebilir. lngiliz b 

bcırdımaa tawareleri, AlmanYd 
Al-yıua• ifjjAli alt.ad• bıılu 
mna'eketln-dc Öfoce g:ecelel" 
refakGt!erinde avcı tayyarekrt 
l~ halde v.çmakta i 
lııgilizler ıüadüz 1'Ç1'Şları ya 

Son T elgrafm Edebi T efrikasr: 4 ne sessiz etrafını kapladı. 
Leman yine göğüs geçirdi: 

düşündüm. F&kat köşke girdik.ten tetik duruyorum, göziilnü yoldan Bu Büyük Eserin Miellifi 
Tarihi Vesikalara Da.ya

narak iddia Ediyar~ 

y& caant edeırUtpırianla. S 
1 ı..., buloı~ Uııclanta 
, bıışladılatı. Şiımdi 11undüzul't 

BILLOR· KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

el 
SELAMI 

iNCi KISIM 
ı-

- Böylesini görmedfuı dedi, 
çiftec kumrular gibi bakışıyorlar da 
hi~ konuşmuyorlar. Gözlerini gô:
miyen onları kırk yıllık evli zan. 

neder. 
Kahveler geldikten sonra kan 

koca nihayet yalııız kaldılar. Ce
mal l:adııun elini tuttu: 

- Hayatından memnun musun 
Lem ..• " dedi. 

Le.ı,an Cemalin elini candan 
sıktı: 

- Aklundan bile l!ecirmediği.m 

iZZET 
bir saadete iriftim Cemal. 

Cemal güldü: 

- Artık i tira! edebiliriJn dedi, 
bu .tadar giizel bir yere gelece -

ğjmizi ben ~ tasavvur etmiyor -

dum. Bu köyün medhini, havasını, 

snyunu hep ~d:im. Yazın, İs · 
tanbulun Jı:alahahk sayfi.y,.Jeriııd.;n 

kaçıp buraya gelmler oluyor. Ö
lüme mahkfun mr tanıdığı mvaDdı, 
hayatını burada lı.urtardı. Fakat 
ben biç gelmemlş, gözümle gör -

~tim. Köye girdiğimiz zaman 
içime birdenbire kasvet çöktü. 
•Leman bura.da oturamaz• di~ 

sonra ... 
- Her yerde ve her şeyde be.;•. 

düşünmen beni minnettar ediyor 
Cemal. Sen yanımda. olduktan sun· 
ra her yer benim için güzeldir, serJ 
öyle seviyorum ki ... 

Sofradan kalkmışlardı. Öpüştü 
ler ve bir an bu uzayan öpü~e
nin büyüsile kendilerinden geçti

ler; sonra sarmaşıklı parmaklığa 

abandılar. Dirsek dirs~ dırruyor· 
}ardı. 

Ortalık kararmıştı; deniz top -
rakla birleşmiş, gökbitimleri göz
lerden kaybolmuştu. Köy uyuyo~
du. Yaprak kunıldamıyor, su ak
mıyordu. Ta ötede, yolun bir kena

- Ne sükıin!.. insanın içi din -
leni yor. 

Cemal başını kadının omzuna 
dm yadı: 

- Evet ... Temenni edeEm Jti, 

Billur kö~k bize billür gibi bir ha· 

yat temin etsm. .. Burada sevgi • 

mizle başbaşa rahat bir ömür sü· 
relim. 

Leman içini çekti .,... usulca: 

- İnşallah!.. diye söylendi; hı.ılı. 
sesle söyliyemiyorum, duyarlar, 

kıskanırlar da saadetimize engei 
olurlar di~ ödiim kopuyor ... 

- Amma burada rahat etme -

rmdalti küçük evin penceresinden 'memiz. ml!3'ut olmamamız içinse

sarı bir ışık sızıyor, tektü.k parh· bep yok. 
mağa b~an yıldızlar arada bi~ - Böyle deme Cemal. Bir yalana 

uzaktaki denize nokt.a gibi aksedip bağlı ola:n saadet her an bozul -

'llönüyordu. Derinden derine, gece 

meltemlerinin yankulad ğı J-.ir lo -
komotit düdüğü duyuldu, .sonra ge-

mağa n<ImZettir. Bu geceki kadar 

ıınes'ut olduğum zaman bile kor
kuyorum. Her an kulağım ~ 

ayıramıyorum: Biri geliverttek, 

bizi ayıracakmış diye yüreğim oy-
nuyor. 

Cemal biraz sinirlendi: 

- Çocuk!.. 
söyl€ndi. 

Çocukluk!.. d:iy>e 

- Kusuruma bakma Cemal, sa-

na bu akJ.undan geçenlei söyle 

memeliyim amma, ne yapaym&, 

duramıyorum ... 
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Lemanın endişeleri kuruntu de
ğildi, Cemal karısının bu duygu-

suna cçocuklukc demekle hata e
diyordu. 

Cemal de acı hakikati biliyor • 
du, fakat kadına karşı duyduğu 

zaaf ile, muhtemel tehlikelere 
göz kapıY<Jr, aııcalı: tehlike göğüs 
göğüse geldiği zaman mücadeleye 
girişiyoroıı. 

(Deıxmıı var) 

Sultan Azız 

intihar 
Etmemiştir! 
Bu feci cinayette Seras
ker Patanın roli "" hir 
kadın parmağı •ardır! 

• 
Bu Çok Güzel Tefrikayı 
25 İkincikanun Cumar
tesi Gününden İtibaren 

• 
iKDAM 
Sütunlarında Takip 

Edeceksiniz. 

1 UÇ111"!1ctadırlar. Ve bomba 

tayyırrderiw auı ~reJdio 
fa1mt dmel:t!Sr. Bu. de göall 
ki. 1~ haN kınmctıi gi 
a~. JK!Jıass.ı SORı 1*f 

ta °" ptı içWıde lwgik:ı t 
leri-ıım w UAeı._,_,.,,. ııe B 
gibi Al,,_. lıa1llJ ü.!leri -
yaptrk!an uçuılar ve rid.: d 

leri netıceler dikkate ldytl<~ 
Fransamn tayyrrre kıı=eri• 

iff, 1ta!ycm tayyare koıw.: 

sıfıra ya.km olduğu anla§'l 
İngilizler, §imali Afrika.daki t 
!erini hava kuvvetlerine 
durlar. !talyımın bu zdfı te 
ettikten. sonradır ki Alma,. 
re kıwııetleri AkdenizdP. vaZ' 
Tnıfıaro.r. Birkaç gım evı•el 
ya açıklartnda Almıan /ıaı•ll 

ııetlerile lngiliz deniz ku• 
-..ıd4 vuku bulan f4 

~5meisa1ı 



er iki f"'ransa •• 

Harp meselclerile takvimin gün• ! 
Jcrı ar~ındakı irtibatı görmemek. 
nıumküu değil. Kışın şıddeti Av
rııaprun nıc<ırul yerlerinde neler 
çeı..Ldıgiui düşündürdüğü ı:-ibi 
} raru.ayı da hiç unutturmuyor. 
940-41 kışını ıztırap içinde geçir • 
mekte olan buıoüııkü Fralllianın 
bır de 917-18 kı~ olnıu ·tu ki o da 
hiç unutulur gibi değildir. Umu
mi harbin soıı •enesindeki o kıt 
l''rausa içi.n bırkaç cihetten boh -
ranlı olmu~tur. O zam'."' gen ral 1 
olan bugiinku J\1a.-eş:ılın adı Frau
sauın o müşkülatla geçen ayhır.ıı· 
da meşhur ı•hnuştur. 
Klemaıı.so 917 'onba!ıarında ken

di istediği gibi bir kabine teşkil 
etmiş, buna iştirak etm<k istemi• 
)en muhaliflere de: 

- İster geliniz,· ter gelmeyiniz; 
demi ti. llu biikwnctte Klema""" 
hem başvek&lrti, hem de harbiye 
uenretinl aluuştı. Gen•.ral Peten 

bunu öğrenince: 
_ işte, denıi~, hiç bir hükümet 

cephede bunun kadar iyi bir intı
ha husule ı:etirenıez. 

Geç- harbin içinde 
Fransa birdenbire kai
kınmııtı. O zaman zafer
den ümidi keaenlerin 
söyledikleri ile ıimdiki
lerin dedi!ii birbirine 
benziyor. Fakat. .. 

rını hep hıwrhkla geçirmek isti
yordu. Kış ayları boyle geçerken 
ve General Peteoin ismi her ve-
sile ile anılırken ba,,J<a bir isim 
daha alıp yürüyordu: italyaı:ı.ların 
meşhur Kaporetto hezimeti üze
rine Fransız kumandanı Foş git· 
miş, bir çare aramıştL General F«>- j 
~ şöhreti o zamandanbcri par
lamaia ba,lamı" ıüha~et 917·18 
kış ayları geçerek bahar bn,laılığı 
zaman Ft>J da bütün müttefik or
duların başkcmandanı olmuştur. 

Başkumandanhk mesr-lcsi o zama· 
ııa kadar ·riınceM<de kalmış•ı. 

Klemansoı,un meşhur bir •Özil 
var: Bu meseleyi de halletme '>e 

bir ~n Almanlar bizi icbnr e<le
cclder .. 

Bugün de Klemanııonuıı bu eski 
sözü unutulmnyor: Çünkü düş -
mana karşı kat'iyyen n1ukaveınet 

azmi bir kere belirdikten sonra 
düşıuanın her hareketi Fl'ansu~a
rın bu azmini daha arttıruuştır. 

Bunlar gcı;mi znmnnların hika -
yesi .Asıl merak edilen gelecek o

landır • 
Klemanso bu suretle istecliği ııi-

1>1 bir hükfımet kurunca. •eline 
Yaralarda pa-

.., 
mugun 

siiııiirgevi alarak• işe girişmekte 
gecikme.nişti. Artık zaferden ü

midi kesmiş olarak söylenenler 
vardı: 

- Bu harp daha ne v..kte ka· 
dar sürecek? İşte Almanları maiı
lüp edemi~ onu. İııgıl.~lerden yar
duıı bekliyuruz. İngilizler işin ea 
güç bir yerinde bu:i bırakıvere -
ceklerdir, İtalyanlar sözde ınıit
tefil< iseler de bize hiçbir fayda
ları yok. Zaten onlar da kendi cep
helerinde nuı., p oldular. Ameri
kanın müessir surette yardım ede
bilmesi için .ıaı.a aylarca hazırlı
ğa ihtiyaç elduğunıı ııöylüyorlar. 
Bii tiiıı ltar lıia qır lıiı Franaaıııa 
omuzundadır. Artık bu işe bir al
bayet vermeli. Hem de AlınanY• 
ile aalapaak neden müıııkiia ol

nıasın!. 

.kul) nı,dı ı tarih 

Böyle diifİİl"9• - ı.- ..U· 
tika a4emlan, mellı'aalu, paet. 
ciler ekııik dejfüli. IU••anM ltua
Jarın faaliyetiJle, neşriyatına set 
çekmekte i.. cirİflDİJ alduivu 
kani d i. Milletin kuvvei manevi -
yesini sanacak ae varsa lıunlan 
ortachn kaldırmakla Fransaya ve 
müıtefilı;Jerill uvaııuıa en lıüyük 
biz-ti görecej!iııe inanan Kle • 
manM> çok geçmede.n faaliyetiııİll 
nıüsbet netkelerini de görmekle 
kwdini -·ut sayıyordu. Fransuı 

ordusıı birçok çetin imtihanlardaa 
sonra tekrar kendini toplamap 
.,uvaila.k olmuş\u. Bu işia baflll
cla da General Petea bulunuyor
ıln. Klemauo cıaa her istediği yar
ılınu gösteriyurılu. Klemansonun 
• zamau şöyle bir hesap yüriittüjii 
anlqılıyordu: Kıt aylan eeplle -
!erde harekitın ister latema ılar
duı!U aylardır. Böyle zamanlarda 
yapılarak~ gelecek bahar için lıa
sırlanmalr.111'. Ordunun 1Nr çok ek
sili var. Almanlar ilkbaharda mut
lak• taarruza ıı:eçmek istlyeeelder, 
onun için müttefikler de ona ıı:ön 
ııazırlanmalı. 

Avrupadakl İngilis cmlııılarmıa 
~kumandam da !111-11 1r.1f ayla-

.EDEBİ ROMAN: 28 

Sen de 

Panıutıın bugünkü hckiınli.kta 
ıı;örduıl.ıi o katlar eheın.i) "''i işlere 
bakınca, insan. pamuk ulıuasaydı, 1 

operatörlerin, hekimlerin hali nice 
olurdu, diye gayriilıti)a ı cı.uşü -
nüyor. Her yaraya pamuk lazım! 
Bir hastanın sırtına tentürdiyot 
sürülecek.Bir fırçayla sürmek 
mümkün olsa lıile, soııradaa üstüne 

pamuk üıter. 
Halbuki, pemuiım hekimliğe gir. 

mesi dün cletıllecek kadar yeni, ya
ni aşai:ı yukarı yüı seneliktir. O 
vakte kadar yaraların üzerine yün 

kııınatl yolu mu parçalar, 
tiftik Ye aire k-nlurdu. 

Pamutua hekimlikte ilk defa 
kullanılmaıı, yanıklara karşı _ o 
da lıir teuılilf meticesi • olmu•tor. 

Amerikada pamuk yeti~tiren :.. .. m
leketlerin birinde çocuğun lizerine 
lıir kova dolusu kaynar su dökü

Hlr, Çocuiun anası, yavrusunun 
gömleğini çıkararak, kendisinin 
topladığı pamuk yığmı üzerine ko· 

yarak, hekim aramıya çıkar. Ge -
len hekim, çocuğun paınuk yığını 
therlnde,rahat uyuduğunu görün
ee, lüçlılr 197 yapmadan orada ı. .. 
ram, .... uk lberilHle ~ 
yaaık yaraları kapanır. Bu )'&Dlk 

la.iüşesinlıı tarihi belli deiilsa da 
bunu haber alarak yanıktan pa
mulda oaraa İagilia hekimi An -
ılenonım· bil ite 1828 de başladı • 
iı hilialr. 

Bu suretle pamuk taammüm et
mit ve tiftilr. yavq yavq ortadan 
kaybolmUflur. 
Pamuğun havadaki tozlara karşı 

alizgeç olmaı, biiyük Franaız dok
toru Pastörün de çok işine yara • 
mı§br. Simdi pamuk, bugünkü be
Jr.imlıgin en biriAci VMiılalanncla.n 
biri ohını-ttur. 

Yazan : ETEl\.1 İZZET EENICE 
-

- Bizi amcam bahçeye çaiırı • 
,ur. Kuzinimin isim fiinü. Her ... 
laalıle eğleniriz. Seni ele l:erllber 
götürmeyi düfiindük. Ömrün hep 
•'·de kapalı ıeçiyur. lleuı biraı a
çıltr, ıc~I.:?', hetn de bi:ıim ve am

r~"'.:111 .~UIDmardaJ.i bahçderini 
ıorur~u11. 

Lüiiiye bir ""ı:iye düşündli, ooa-
ra: 

-: Am.ua kocamın haberi yok.. 
Dıye tercddüdiinıi göst~nı· N . ı ..... 

tıye ya bir ısrarın. )·a kuvvetli bir 
M'vginiıı ifadc•i holindc: 

- Salih be)e h•ber veririz. Ve
reın<·ı.sck bile c• . r senin b. · ı ı ~ n:ım e 
geh n bir su fnde ed ne onun 
ınc 'ulivelin1 de J;:nbı 1 ederiz. 

Ded~ 1 •ıtfı) niu isıı d. ı:itnıek ' 

le gitıncıncyi ayni samanda i ti· 
yen karışık bir ıluyıı;u v ıJı. Ku • 
casına haber vermek ve verme • 
mek arasına da müteredditti. E
jcr, gidene ilk defa lıe rrıaclaa 
pcpn iz.in almadaa ptmif Nacalr.-
tı. 

Naciye: 
- Amma, çok düşündün?. 
Diyor, ilave ediyordu: 
- Nihayet bir gezme, bir alla 

eğlencesi bu. Salih 'bey ne derf. 
Kocadan izin ılın•yt müılümu 
kadınının birinci ndı diye iıaltul 
etsen bile biz Araplar daha çelı 
müslümanız. Muhammedin öz ç«>
rnklarıyıı. Sixin Iı.adar taas.subıı
muz ve dar d~üncenıiz vok. Ka- [ 
duı ve erkek hukukuna da ayrı 

budala 
rupa 

ve ukala Av
bayraalanaa 

• • 

gideriz,, S-On T elgral, bu iıin üzerin
de ı;ok duı·muştur. Daha, ge
çen yaz, hatırlatmıştılı: Önü
mıiz klf, halk yagmurda, so
gu1<ta be - ıyor. , ül im ve ka
iabalık tramvay İı<Cıı:yonlann
da uatü kapalı duralı yerleri 
yapılmalıdır, demiıtik. 

Öyle bir diyar bulsak he gideriz 
t te var! • amma, m h eıneye gı me 

111aznun ufak tefek, fakat cer -
bezeli bir adam. Daha bır gece ev-Kışın ortası oi.du, geçiyor, 

tabu, bu iş lıiıla olmadı. Bazı 
llazde havadıalerinden fWU' 
öı."Teniyorıu:. 

Bu i§lerıe alakadar erkan 
ve kodaman.ur arasında bir 
iki z.Uppe, ••vri a~ılıı <!e u a•<İ 

1 velki içkin.n hı.rmarından kurtul

madıgı, gözlermden, bakışlırın -
dan belli ... Kırçıl sakallarının he- f 
men bir haftadır ustura görmediği/ 
arla lıvor. Üstiınde b"'}ııı<la, bü-

§U fikri ileri aurmı.§l<;r: , 
- Avrupuda, böyle üstü ka

palı durak yeri yo • .ıur. Biz, 
neden y .. palınt?. Şehrin, yol
ların man.:ıaraaını bozar. 

Ba fikrin sahipleri uimler
dir, cidden tununa is eriz. 
Bu adamlara şunu sormak lô-
:un: 

- Bay! Avrupada 45 da
ir.ika ramvay bel.lenir mi?. 
Avrupada böyle yol, böyle 
trc:mvay, hatta, böyle tr(Ufl• 
vay idaresi, böyle erkan var 
mıdır?. Avrupada, bir fehri, 
onların huauıiyetlerini tanı
mayanları erkan ııraaına geı;i. 
rırier mi?. 

Bazı hastalar varJır. Bun
lar budala ve aalaktırlar. Mü
temadiyen Avrupadan bah
derler. Biz, kendi ihtiyaçları
mıza göre faaliyet sarfetmiye t 
mecbur bir milletiz. U kalfılı
ğın lüzumu yok, durak yerle
rini yapın! 

BURHAN CEVAT 

Eııızir Sl 

1-
Çocuk aaneaiadet1 ayrılıp doi -

dul<ıan sonra kwıdağa ıı..ıdıği aıı• 
ılııu itıbarcn ana llÜliİ ile be.Jeıı· 
mı)e muhtaçtır. 

lla:ııın cihazının son derece na-
2ik olması ve ananın hamil esna· 
sında ve hamlin son aylarında vü
cııJiindc trgayyiirat husule gel -
mMi, çocuğu beslemek için en iyi 
gıdanıa süt olduğunu gösterir. 

Filhakika dojumdan bir kaç ay 
sanraya kadar çocui!u lııe6liyecek 
en gıdalı madde süttür. Ancak •· 
radan birkaç ay geçtikten souradır 

lrl, yavq ayvq çoeuia aüttea Mt
ka gıdalar verilmesine başlanır. 

Bir çocuk lıiric:ik cıdası elan sü
tü ya anasından ve yahut anlWDlll 
sütü killi gelmiyorsa ııiitnineaU.. 

dea alır. 
Buna da hekimlikte «talıit em

zirme• derler .Bir de ~ocup em
sikle süt verilir ki, l·uua da •ıun1 
emzirme. elerler. En iyi emzirme
nin aııa sütü ile emııirme olduğuna 
şüphe yoktur. 

Ancak tabii ve ımn'i emııirmeler
dr de dikkatle ıı:özönüncle bulun -
durı:la<ı k ııuktalar vardır ki. bıın-1 
dan da yarın ba.hSt'deeeğiz. 

ayrı yer ve pay ayrılma•ı inuuııı· 1 
cla .. ·ız. · 
~e katlar t!<i · ı l t1l<lu ki, bu ,c;z- ı 

ler ı:cnç kadı.ıı llummar bahçe· 
leri ge.ınıc..ı;;,ine ıncylettireceği yer
de onun üzerinde tam ters bir ha .. 

rekcl > aptı. 
- Uanlma Naciyecik. gideıniyo-

ceğim!. 1 
Dedi, ve .• onun gönlünü alnu) a 

çal14tı: 
- Bir başka gün Salibi de ho

raber alır, daha toplu, daha laa· 
zırlıldı gideriz. 
Şuh, cana yalan fıkır fıkır uy

uyan, kanı ile mnhataplan lçla 
heme ~ecik sempatik oluYenta 
gtisel Arap km: 

- Yoo .. Yoo .. işte bu •lmaz. Se
ni almadan pradan fUrBY• ıı;it· 

mem. 
Dedi ve •. Lı'ltfiyeyl kendisile bir 

ve beraber etmek için dilinin u -
cuna gelen her sözü söyledi. Hat
ta bir aralık aralannda kısa, fe-

' kat çetin bir miinakaf8 da oldu. 

tun fır ·a1anına~ına rağmen iyice 
çıkmamı~ çamur iz ve lekeleri . 

Maznunumuz sarhnşluk maınu
nudur. Mahkeme kapısında sıra 

beki yor. •Nedir? Nasıl oldu bu iş, 

ahbap?• diye soracaJ< oldum. Sen 
misin soran? Şurada burada top
lan ılarda söz alıp da kekeleyen, 
iki lafı bir türlü bir .araya getirip 
sö •), vemiyenlere taş çıkartıp par-ı 
mak ısırtacak bır t~lakat ve bern
gatle kekel~rrcde.-ı durmadan, bir 
te 'iye, gra'l!c!Jn gibi anlatma a 
b~dı: 

- Yalım altmı.ş ... Kırk senedir 
a~amcıyım. Bazan coşup fazlaca 
ıı;tiği:m olur. Fa' t, şımdive ka· 
dar, ne kimseye takıldım, ııc k;m
seye fena söz söyledim; ne de dun 
gecel<i hal başıma geldi ... Dün ge
ce, Arap Musanın meyhanesinde 1 

oturmu . dem~eniyordum. 
İstitrader şunu da arzedeyim kı, 

tA çocukluğumdanberi şı'rü inşaya, 
edebiyala, .ınuslkiye hevesim, mef
tuni;etim vardır. Fakat huzuru -
nuzda hadd <le ril, öyle. <adc su-
ya meftunlartlan dcğ,lım. Her ne
viden eş'<ırım, kcndıme T. re, kendi 
yazıp kendi beı.tele<liğım şarkıla

rım \'ardır. $imtli. ,. kemali bul
du. Anıma, nP de olsa .cami yıkıl
rn da mihrap ypren · dir• fehva -
sınca. hala da bir par<;a sesim var-
dır. Yani benim musiki meftuni -
yetim, 

cBezıni meyde süfehanın SGZO 

meftun olUfl•• 
•Nazar,ı•ıda su içen m'Tkebe ıs-

lık gibidir!• 

tertiDinden d~ğil<lir. Hemen an • 
!arım, hem çalarım, hem siıylerim, 
hem ya"arım .. 

Yine meftunu olduğum bazı yiik
sek şahsiyetler vardır. Ruhii Bağ

dadiden tutun da, Füzulilere, Ne
dimlere, Bakilere, Nef'il~re, Galip 
dedelere, Hayyamlara, birbirine 
benzemiyen ayrı ayn meftuniyet
lerim, ayn ayn hayranlıklanm ve 

hünnetlerim var. Yine bu cüm -
leden olarak İsmail Dedefeudi 
merhumun dA hayranı, meftunu. 
perestişkarı yun. 

Arap Musarun bir radyosu var
dır. Geceleri alaturka saz çalarken 
oturup orada içer, kendi kendiır•e, 
gönül eğlendirir im. Kimsecikl.,re 

hiçbir .ararım yoktur. Dıin gece 
güzel bır hüzzam faslı vardı, Dede
nin de bir şarkısını çaldılar; gayet 
de güzel okuyorlardı. O aralık, gö
züm, maC'tının tlzerine ynvıl.mış bir 
gazeteye ilişti. Garip tcsa<ltif ... 
Yah) a Kemalin cL ail dedenin · 

- Nac·iye: 
-· Sen adeta kurandan korku -

}Orsun. 

Dedi ve sö·ıiiıH.' rklrdi: 
- İstanbullular bizi kaba ve ge

ri sayarlar. Fakat, bHntezl~r ki 
1 

Suri~eliler ~e bel~ Ş3nılılar ~ok te- j 
kamııl ctmı~lcrd;r. Fran•ız kül- . 
ıürü huralar halkını yıllardanberi 
iyiden iyiye işlemiştir. 

Liltfiye, bu cevaptan hoşlanma
dı, sözünü de saklıyamadı: 

- Amma, bu sizin i~in pelı. .ı. 
iyi bir not de-;:il. 

Dedi ve ilive etti: 

- Fransızl•rın Suriyede ıiyad 
emellerle uzun yıllar çalışt.ıkları• 
nı hepimiz biliyoruz. Bu ç.Iıtıt

tan sizin henbınıza çıkarılacak bir 
ıorur hissesi olmamak IUımdır. 

Bu karşılama, Naciyenlıı yüzün
de lıafil bir kı ırtı yaııl• "·' • ı, 
ğı ve J,\ıtfiyenin sözlerindeki ata. 
ki henıence<İk kavradığı anlaşılı· 
yordu. 1 

- ~u politikadan anlamam F•· ' . ' 

ölümü. dıye bir rubaisi vardı ü
zerınde ... onu okudl>lll, 'bır daha 
okudum, bir da.'ıa okudum, ezber 
ettım. Rübai şuydu: 

•Tuna girıftaT olarak Minada• 
cCan Vl!Tdi celıenııem gibı bir 

huru.mada• 
cFaani ise öz b~stelerin l.!'!Uik" 
cDoğmak, yaşama.k najilediT dün.

yada• 

., Allahım!. Okudukça coş
tıuu c tukça içtim- İçtıkçc oku
dum. Okudukça coş•um; içtım. O
kudum, ıçtim. okudum, içtım. Ni
hayat elendim, •mesti la ya'kiı. ol

muşum. Mey· aneden çıkt.-n. Yol
lar sallanıyor. GozlC'rim bulutlar 

arka ndan bır §C) ler goruy"r am
ır.a. ne ı;ördügümlin farkında de
ği!''11. Nıhayct, Divanyolunda, ya

ya kaldırımına c!' ip kaim ',,., 
Bekçiler geı.p kal .. r r. O ara-

lık, boyuna •İsmnıl d d r: n c•I' -
mti> nü okuyordum. Arlı\ ,zb r 
etmı .:J1. İnsan, nekaııar sarho ol
sa, v.ı t ğını bilıyor, ertcsı <>ün , 
hat; lıy.ır amma, işte, cı anda l en
dine hakim olamıyor. Bek ı: r :.ıc

ııi karakola g·itürıll<'k ıstıvorlar. 

Halk etrafı •za bir kmi E n git-j 
mek istl'mc'TI. Aman er 'ld.m ..• ı 

• O aralık, aklıma n<>ler gel· ·or, bo·' 
yuna söylıh·oru.". ı 

Hü'e •in Rilatın l!ayynmdan ter-ı· 
cünıe bazı rübaılerlni okuyorum .. 

Mesela: 

•Besliyen meyle "e'· 1 ·rıınnn• 

cŞu samrrnış yü•ilm olsun ı1a•·uı. 
cGasledin nı~u ile. hattı.i yapınız 
cBaııa bir amıa dalındn11 tabut. 

Yine mesela 

cZülıTeden Mıiluı kadaT deV'!'et-

lim.• 
•Gôrtuedinı. mey gibı mecli.ıqo.Qrd• 
cS<L§arını. ak·hrıa ,,;eylıanecinin• 

cSatt•ğ ndan dalıa dilber mi 
parfl?• 

Yine mesen. ilk mısraını şimdi 

halırlalnı:forum, gece tamaın :;Öy

lemiştiın: 

............................................ 
cGönlitmü mey ile tesrir ediniz• 
•Haki cim.im ile tuğla yapa,.ak• 
•Babı meyhımeyi tdmiT ediniz• 

Başıma toplananlar, gecenin geç 
vaktinde kim olacgk? Ta bit, hiç 
biri söylediklerimden bir ~y an
lamıyor. Zaten, ben de, kimbilir 
nasıl geveliyerek, lafları ağzımda 
eı:ip çiğneyerek söylüyorum? Bir 
aralık da, bekçiler; 

- Haydi yürü! dedikçe, 
- Gideriz derken, aklıma, Mailli 

Kadimin •gideriz• redifli gazeli 
geldi; onu okuma/:a başladım: 

cHavaııı Ufka uyup kılyi yaredek 
qideriz. 

•Nesi mi ırupha Tejik~z l>alıaredek 

gideriz• ! 
(Deı.'<lmı 6 ı71C'1 sayfada) 

kat. Fraıısız lisesinde olı:udui;'Um i· 
çin Fransız kültürünün hiç •.üphe 
ynk ki tesiri altındayım. Türklı•ri 

sevdiğim kadar Fransızları da se
verim. Fransızlara karşı olan sev· 

gim garp medeıüyetine karşı olan 
sevgimin ifad~idir. 

Lütfi~ e de bu bahis üzerinde da-1 
ha fazla durmak istemedi, geuç A· , 
rap kızını gücendirmemek içia o- ' 
lacak Jr.i: 

- Demek kocamdan lıorkturu-
mu sanyorsun7 

Dedi. 
- Korkuyorsun )'L. 

- Buna nuıl hükmedebiliyor -
sun? 

Naciye gevrek ve fettaa bir Lalı· 
kaha savurarak: 

- Biltün halinlsle onu anlatt
yorsun112. Size bir saattir Dum

mara gitmeyi rica ediyorum. ili· 

lıi bir karar veremediniı!. 

- Bunun aksini isbat etmiş ol

mak için haydi hemen çılwm. 

3-80 
• 

--HAL 
::=süTU u 
Eı:efenmek i•tiyenler, 
İf ve i§çi anyanlar, ıi
kayetler, temenniler ve 

müıküller 

İt ve işçi anyıuılarla b<'t'h:uııl bir mılt
kühi olın okuyucu'arunı:ıın mektup
lan bu •iltund:ı mantu:ıman ve mrcca
n n ntşrttfilc·ef'kUr. Gutt.f'm':ı.:U doktor 
ve &\'Ukatı da rulanlara oenp vt>rece. 
klerdll', C::·dd.: Jzdiva.ç tekli.ileri de ba. d 
&unda pa.rasu ntl}roJunaı·akLır. 

İzdivaç Teklifleri 
- 38 ynşındayını. Kumral snçh, e-

l ıöz.lü, beyaz orta boylu bır ltaduıım. , 
Gu.ı.el yemek plşirır, bllhnssa hanıı.ır / 
Işlerııu ~.ri yııpa1un. Be-yoj'lu .. Akşam 
Kız San at kursunda okuti . Yuşun

la mtltenasp orta ha..'..L b r a:cçindi
rcn bir erkekle evlenmek ı.stJyorum. 

Esmer olmnsı p.yaru tercıhtlr. Tal.ıple
rıı1 Son 'l'c.gıaf lfalk. SO.lununda Zehra 

n<irnuıa ınüracaat.L.u·ını dıJerırn. 

- YaşLın Lt.;..t ık1. Boyll.m 1,67. On ık.l 
scneJ ·. Pl.)' da tucc Tım. Astı bir ai
le çocuğl yum ve k ndı başunıı !aUi 
n1uhtanm 8e\ ımli bir tipe malık.im. Hiç 
ev\enmedı:n emelinı mes'ut bir yuva , 
kunnak \C ölu.ıcıye kadar yı.ıvama 53. 1 

dık k k. H c h:ıyat arkadaı;unı 
ttı eih etmek.Ur Arzu e<l.ıllrse iç guve-r
&J de g <! rını. l\Iiltcnasip, güzel bır aile 
kı...._le ev erunek istiyorum. T liµlcrın 

(Holk suı.ınu s 23) e muracaallarıru 
rica ede ·im. 

- 28 yaşında tcnıız bir gencim sa-
n tkarı.n ~S lira kaz: ruyo:-u Jk mt·k.. 
tep mezunU.)"\Un. Annemden babnmdan 
ınahrunıum. 'femlz nAmu!llu Ur kı-zla 

h:ıyat arkada~ı ul ı a \.Jld. yım. 
İç guv~yt;i de.,g"' .... el.ıil; n1. 'I'pJl ·lcrin fo .. 
toğcoflarlle Son Telgraf Halk Sulunu 
Sefer rumuzuna mllracaaUarını rica 
ederim. 

- Orta halli bir ailenin kızıyım bo
yuın 1,63. yaşım on k ı. Koyu kum-' 
raı ye ıl g il, ki\ _cık ç ı;vım. İlk 

P ,cc.;ı mc .. num. 
Ev asıle ol:tk..ıdnnm. ~\ iık 

&c1 rl O, ,; ı:ıo llrad n z bulun:""u .. 
yan bir VNZıfe hi.:.iy e e>vlenlp yuva 
kur ı nk tıyorıırıı. 'l'nl:p cm (Son Tel
a:raf IIalk Slıtı,nu Aylaı: rr.itıe milra· 

caaUarınt rıca ederinı. 

Gelen mektuplar 

(Bay Adil Sarışık; Fatihten), (Bay 
Cemal: Erenköy, Biıyilkdere ve Eclir
nekapıda'l.), Cl-'. Ö. llalde-n), (G. H. 

S.~ FaLihh.·n) mtktuplarınız vardır. • 
Bayan H. Ç. T - Dün mekbplanruz 

po.=.ta ile adrc.c;inize gönderdikten sonra 

P:.. bahte, Ram~ Bty zıl ~ Balurki>. 
7una.en 4 11 ekt bWlUZ gclmiştır. AJ. .. 
mAnız \ey ı Rdresııı ze aondcrınek Uza.. 

n: l.»oSt.:ı µuru göndermeniz. meı'CUdur 
(B.,yan H. l>. t.cınbul, &yko.ı, Ka: 

dıköyden) ,&yan H. B.: Bakırkoydeo. 
1Wdık1iyünden) (Bay T. U. T), (Bay s. 
C. F.), (Bay Sabah:ıddin M.), (Bay İo
mail B.) - Bir bayan tarafından bıra· 
kıl11ış mktuplannız vardır. Tekmil mek 
tuplann saat 15-19 arası lialk Sütunu 
muharririmizden aldırılmnwı mercudur. 

Dera Veriyor 
Re~mt ve husuıt ok.utlar programlan 

mucibince tü.tkçe, fnın .. ızca, riyazi,.e. 
muhabere, usul deft~ri dersleri veririm . 
Herhangi bir ııebeple m lcl>e Jidemi· 
7en çocuklara tam t.ahsıl venrim. Ta. 
llplerln lut!en (Halk Sulununda H. S.) 
nımuıuna milracaaUaruu dilerim. 

Aranılanlar 

Samsun - Udlk: tütün enatitoıRI, ay. 
Wt 75 lira ücretle ve ATnca ıa,., lba

\eoinl ele temin etmelı: üzere 40 yqmı 
geçmem.İl, J7I daktilo bilen t·ir anbar 
memuru imtihanla aramaktadu'. T:.ı.lip
ler ayın 31 ıne kadar nıeı.kıir ensUtd 
müdlirhl~'iine müracaa tetmelldirler. 

Dev!Pt De'niryollan ltlelm..t için iL 
30 yaş arasında. orta mektep veya h• 
mezunu 1 dAktilo aranmnktad~. Aiüsa
baka ayın 27 nci pazartt..-.i günüdür. l\.1il.. 

rac-aat l-urnart.eel uQamına kotdardır. 

Dedi ,iliıve etti: 
Bu söz ve bu di!rk !,fıtriye üze

rinde garip bir tes;r Japtı ve on11 
bir hayli ~dürdü. Genç kaclua 
kendi kendiaiae sordu: 

- Ben kocamdan lıt>rkuyer ma-
yum? 

Buna ne: 
- Evet... 
Ne de: 

- Hayr. 

Diyeıniyora. lleıalb lliçhir Y• 

sile 4"•• b<iyla !tir •-1• P. 
tilrmemifll. Falıat, lıakilr.atte: K.

casmdan Iı.arkmah DUY"hT. Bu -
1'11 kafasUU1l içiai allak bullalı. et.. 
mipl. Hayal olarak alıyordu: 

- Şimcll çıkıp gitsem, bu r;icli" 

kocamdan korkmamak mı elur7, 

Kafasının lçindo hndiıiae çok 

çetin ve agır gelen hu sorunun ca

vabını hazırlarken Naciye: 

- Aınma. hila burodavz!. 
(Devamı var> 

'!1ncı l[anun t • ---

Darülacezede 
gazeteciler 
pavyonu 

. latanbul Belediye ;, bir fi. 
kır ortaya attı; ih iyar , 
it göremez bale ge mış gaz• 
teciler, münevverler, aan a*
kiclar için Darülacezede ir 
p .. vyon tesiı edilecek .• 

. Birçok meale t şiar, bu fii. 
rın leh ve a.leyhınde ıöz söy
ledi. 

Belediyenin, bizi, D rüla
cezeye layik görmeı>i, Lir nuvi 
hakaret degıl mı!. ı ısc, u 
tarafı ııeçelim?, 

.. Bazıları dl.'., böyle bir teye 
!uzum olmadıı;:ını ıl r; iu •.• 

yor. Y ı.hut ta, bu pavyoıı n 
D.arülacezeden ayrı ve u,.,.;ı: 
bır yeı·de .uru!maaı Hlen: or. 

ogaziçi sahı Jeri•ıJ~, Çam 
lıca sırtlarında es i ya 1 ar 
ı.··kı . . , 

O§ er mı, yok, efendim ( 
Madem bir h yırdır, iılcııe
cek, o ha.de, biraz dab him
met edilse cıe, erbabı kal~m 
ve fikre layık bir mues eıe vı.. 
cude getirilae •• 

Bir bakıma, böyle bir mü
essese meydl'.ııa geline i6lı"" 
b 1

. . , 
a muz nıucllli .en demeı.uır. 
Arkadatımız Naci S.. u .J 

yerinde bir sual soruyor: 
o:Pexi amma, ahır omürl• 

rini böyle rahat ııeçirecek 0 
lan gazeteci er ömurlerını na
sıl i çirecekler? .» 

Zeki arkadatıuıız gazete. 
cilerin, çalııtı ları ;amanlar> 
da zaten pek ikbal ve ret ıı.l 
içinde olmad1.1<iarını aöyl• 
me iıtiyor. 

Refah ve ikbal içinde Y&f&
mak., Kalemle, yazı ile geçin
mek f&rlile.. Bu memlekette 
DC? zor?. 

Size bir fıkra anlatayırnı 
Bir gün, Nureddir. Hoca. 

nın yolu, yabancı bir köye 
düşmıi§.. ıe:u.rlık aruına:t.n 
ııeçip köye girerken, tqlann 
üzerindeki ııarip yazılar, Ho
canın nazan dikkatini ceı. 
betmit: 

«Bet Yllflnda ..-efat ed• 
Hacı A!unet Aiamn ruh
fitiba» 

Bir baıka tat 1 

«Üç yaıında ..-efat edq 
Hafız Mehmet Efeııcliııin .,.. 
huna fitiba» 

Bir batkuı: 
«Bir Yllfmda ..-efal ed.,. 

lbrahim dayının ruhuna fiU
baa 

Hoca, köy kabveaiııde, köy 
balkı ile hot betten aonr a, 
menuu, mezar tqlarımr. 
zerindeki ııarip yazılara naıı:
letmit: 

- Sizin köyde ned- böy
le pek ııenç yqta vefat edi
yorlar? Sonra, LeJ ya§ın<ta, 
üç yqında Hacı ve Hatız 0 :..

yorlar, bu nasıl it?. 

Köyün •ırası izah e• 'q: 
- Biz, insanlıır.. ; ş , •ı 

bütün seneleri h aap etı.ıe~ .z .• 
Yalnız, meı;'ut, rahat, lıuzur 
içinde ııeçen günleri sayarız. 
Onlar ne kadar tutana, m• 
zar lafına yazarız. 

Nıreddin Hoca, dü ünmü~, 
diifünmiif: 

- O halde, dcnıif, ıize v -
ıiyetim olaun, ben 6ltirscm, 
mezar tqıma ıöyle yazımları 
11Yqamadan vefat eden Na .. 
reddin Hocanın ruhuna fa
tiha» 

R. SABiT 

Çocuk Diıpanaeri Ve Kütüpa 
baoeai için Müsamere 

Eminönü kaıa..ı <,«uk Eou geme 
kurumu tarafından Çarşıkapıda 

yeni açılan çocuk dispanserinin ve 
çocuk kütiiphaneain:.ıı takV'y~ ve 
t<>vsii maksadile hasılatı k•ır;r. a 
ait olmak üzere a.vın 21 ıncı lı 

günü •aını Fran.>ız tiyatro,; ·mla 
r müsamere verıl,...,csı karar 

•ır Bu ..- . T. revt ,., m-
etımiz.m tanınmış ve sahne 
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OSrı1ANLI - ITAL YA HARBiNDE TRABLUS

GARB ve ADALAR MU HAH -oE"I 
''~~-Y_aau~-:~F_A_l_K~B-~_·R~C-~_IE__.N~~ 

.ı umu~ak ,fakat vakur bala, - ı 
larıru, luır~ı-.ndaki delikanlının 

ywunde ~katle ge.;dinrek ya
YMŞ h;r ~e~Jr: 

Nişanlım benden memnundu .. ba
na ola,n :>f'' gi.st &enelerle hrruher 
olgunla~mıt. çoğalmı.,h. Onun ~ ü
ziinden bazan bir melek kndar iyi 
olan annemi bile iıu:iti' or ''e ağ
latıyordum . Şiı.1r! ı.,ag c•f..,~1~dt c;m
run1Uo geri IG.Jau kr.!<.nnuı fHıdan af 1 

d~lenmekle gt-t,:irirdiın. Biz b(j~ !e- ı 
yız. b.a1:an burnunnrzun dibınde 

ıeçen en nı7nhlu lıitdü-eltri d,.hi 1 
ıörmekten itriz kalırı:.ı. i çinde hu
Junduğumu:t: c;t·mherdf'n sı~·rıldı

iımızda, gaflt"timı:tın farkı r., , ~r- 1 

.makta ff't'ilune~ci 1 . Şu \'ar kı ı.;1_e 

pek büyük fedokarlklara maı .. ıa
cak ına.hari~·ell<"rd~n 'akınmn~ı 
bilmeJi.1-iz: c;;onu ek!feri. ·a (e Jik r-te 
miinrt-r oluyor. 

Ay<imlı k bır yaz gecesi ... Vakit 
çok geç ... Büvüka<lanın mutıte -
şem otellerincien birinde... Oda 
kapı.sı vurnlur; 

- Tık, tı:ıı. A 
- Kmı o?. 
- Aç,nı.z!. 

Çok dalın oir adamdı. Hır gı.in 
ağ r hasta ol<Lıgl!.. ı ~ııtıgı bir ah
babını yokla-r.ıya 0 itrnışti. Kaf)ı

da. hru.ı;,r r. oğlu ıle itarşıJaştı. 

Bizun Ba~ H. cıa istatıs'ik merak
lıstd r. İ.s n~ulda yangınları, cı
nayetleri, Kazaları. fırtınaları gıı

nü gününe notcJer ve he mı de 
ayrı ayr dm;yalarda saklar. 

Balıktan dönen iki ka7ık~2yı çevirdiler 
- Bilmiyoruz. Bi•. ıcundelik ha. 

yatını deni:ı.in Jfıtfundaıı bekii~· en, 

karda, kışta. ~·agmurda, soğukta, 
a-ece, &iindliz demeden bir lokma 
nın tedariki için çırpınan iki ca
hil ve görgii•iiz balıkçıyız. Ne do· 
aanmadan anlarız. ne de harp 
a-emi(eri hakkında malfımat edin 
nıeğe uğara~ırız. Binaenaleyh bu 
busıısta birşeJ söyliyenıiyeceğiz 

vekili Murtaza bir ka) ıld» ı·abııl 
cı gemi~ l' gıtuler. 

Ka)·ık, İtal)an h~rp gemısı..-/ 
lumbsr ağzına ~·an<l~ınca nöbctf 
işaretle içindekilere kıpıı·danııı' 
malarını sÖ) lcdi. Biraz sonra ıu' 
bar ağıına gelen bir mülıizim ytl 
nındaki tercüman rnsttasile V 
yıktakilere sordu: 

- . ..\ ·drr.anı, soyunuvorum. 
- KuZJ!""'l '"K"a ederim, aç1nn! 
- Siz xı~'riz? 

- Baban na,,ıl? oıye sorou. 
- Si.ılerE: un1ur'.. 

- Yn •. ıı:..~ . .ı. ~ abıl oldu böyle? 

- Beırnn ~a mıa pldigiıı. va- ı 
ILit muhakkak ki baRa bak vert -
cek.sin avrunı, dedi. Hrnii' ~ok / 
ıençsin , v~ hayat senin için dah~ . j 
halli imkıinııuı bir muamma ..,(ha· 
ana girmit değildir. Sen 'imıli, 

döa~·ayı yalnız se~gilinin mavi göz
~den ibarettir zannedhormn'. 
Bütün kaygın onun boşuna arit · 
mektir. Sı~ak \ ' e delikanlı nefesin 
ff heyttanların sad~ec ·O ~ nun 
iinilode ıablanıyor, Annen i~in he

elın için dökmi) eceğin ya'!lan bu
flin .o, seni bırakıp gitti diye dök
mekte tereddiil etmiyonun!. 

- BJr gt: nt:~. - Bırat'rıbıre oltiu. Bir ıkı gün 

Son gunkroe yeni bir meraka 
düştü. Gazetelerde ne kadar ev len

me h&berleri varsa ,hepsini dik -
katle tahp e<liy.or. 

- l\e ıı r.ır'.'-Ul1d T.? 
- _ .. ·k! 

- Gı 

- (' 
r-1 k .,e\-.. n··errJ 1 

gLizcl 

ev'\1f·l hcıl ( iriıZ i: llİ~ df•nmüs-,tü. 

Sn ar. ne tıiou bilmiyoruz, yavaş 
Yll\'R}· hattı] kE>ndi o.ilt i nrkına \·ar
n adan öldü. 

Arkadaşları bir gün sordular: 

- Avıp oımasın sormak amma, 

bu izdıvaç haberlerini ne diye top-

luyor.sun?. 
Süvari bulunan İtalyan denir 

binba• ,, hır la ha)·kırdı: 

- Ne istiyorsunuı? 
Murtazn efendi ahldı: 

- /h . ., .. 
- c l· Z(· .ı,h. 

Bı ji.a ·aı1 dalg111 dalg\n dinli
J~D dGm: 

- Men' l<"K~ile eı·kek nüfusu a-

zalıyor <ıı:\·e bir söz i~ittim. Onun 

miktarın ı aniamak i>tiyorum. 

- ~ .z her c;,eyi bil;~·or ve SÖJle 
nıek istemi~·or<unuz. Fakat ben 
'de~>il sizin gibi iki inat~ı dil a 
hil'iıti. balıkları bile Y.onusturaea'
usul \'t f.;ftrf'yi hiliriın. 

- Ben Jin1an reis l'ekiliyim. 
Sonra Şaban onbaşıyı işareti• 

- .'\J t;ı.Js n z'. 
- S1z f<:ıkım!. 

- \ . a. , •·alı! dedi, eğer sonradan 
fal"kına vardıy~a. o deh• fecı ol-

- Nasıl ani yacaksın?. 

live etti: 

- Bn da Jinııanımızın junC:ar 
karakol kumandanı ŞabRn on 
p . Buraya gelisiniz hakkında l< 
di hiikum.,timi:oden hiçbir enıll 
almadık. Fakat tl'tıldenlir. J'll 
harp g .. misi herhangi bir linı• 

uğrarsa mab"lli liman reisi • 
•hoş geldiniz d<nırk \'C ziy• 
sebebini sormal·l:ı ınlilttlleftiı 
makıoat1a gen1İ~1 e gelmı~ bulunll 
yomz. 

Bu,ı:ıla"i n z' muştur!. 

- l\<'Tr v ı<:a k rr: .... ınız. 

- 1 

llaba biraz dinlenmek istiyor -
mu~ gibi uzanıp giden denize bak
tıktan sonra dHam etti: 

Benimki de böyle oldu. Ot-teli 

i\incliizlü ~lıtınam bir bu~ıok >~ne 
iirdü. Liıkin bu müddet zarfında 
erimiş ve: za~·ıflaa11şt 1n1. BiiU.in 

say ve ga. relim bir hedefe matuf 
bulunu;ordu. Annrm bn hali gö· 
rüyor ve üzüntü~ünü belJi etme
mek için bu J okla benimle hiı· mü

bahaMı etmiyordu . .Nişaulım<o ., bir 
ugurı.tuluk seziyor gibıydi. I'il -
vaki ni~nlım hazan benden öyle 
aeaip ,eyler istenıeğe başlamışb 
ki, hen de ha ·relteıı kendim' ala-

F.ık ıt <am,m" arka<l~'!"l·~ Be
d "'' n n~anl 'ım. 

- Bazı kadınlara biz nedense 
rk fazla ehemmiyet veririı. Dü· 
pllfmeyiz ki, kıymet verdiğioıiz lnı 
mahlflklar, bir kli~ük kapris uğru· 
Da bütün hayahmızı bir lilmıda 
altüst etmekten , bizi harabi e sii
rüldemekten a•la çekinınezler. 

Bnll(a yıllık aile ocaklorıru, yavru
larını . ,...ef \'e hayıriyetlerini çiğ
n,,yip bir maceraperestin peşme 
tak•lan düşkünlerden bah,,..tmeğe 
ltızum bile yok. Görüyorsun ki, 
ofuilet- in medlQlünü bilmiyen-

GPnç oad n varı çıplaok •kap" a
çar· 

Rt.•u ni~n daha evvel <>Ovle
mec.ıni: ?. 

lki e ur arasında 
- Bak.kala, kasaba, ek.mekçiy• 

eli !ıra borcum birikti. 
- Ne yı>pacaksm?. 

- Mahalleyi deği.jtireceği.ın. 

SARHOŞ 

ler olahi azaldı. Bana sen, artık ben 
yaşıylllll.lyııcafmı, mahvoldum ba
ba: derken .. ni azarlamıv°" ve 
hiddellenmiyorum. Vaktile, ıuuım 
du bana, bqiiıı nna ıw:ıdıf:ım pbi 
M'INt. Sena kHıdİ h.ikiyemi llll· 

u tovm> de belki eski kuvvetini 

mıyordum. İ<imin çoklııi;undarı o
eu sık da ıönmiyordum .• 'eıicede 1 
kansız düşınUsün1 1 ~·e bir kı" g'i· 
nü fena bir ~~.uklanıa tt' lr'le 1 

hastalandım . Lal.on ha,!alığa al-

1 dırnuyarak yine İ!?ıoıt• rlt'\·am et6 

tim. bununla beraber i,,·il~~rej[ime 
daha fena oldum. 

Ayyaşın biri meyhanede adam
ak iL }\:ın.İşti. Tam çıkıp eve gide
teg.ı .-,,ı ada, kendi.sinı ararrııye ge
Jt.n ka .-ı iie karşl;.~tı. 

Jıaıanınuı: 

Kad·n, kocasının peri~n halini 
görerek: 

- Şu kıyafetine bak: Bu kılık
la !'!alemin karşısına çıknuya u
tanmıyor mu!>un? diye oağırdı. 

Sarhoş oo\·nunu büktü: 
- Hekkill var, utanıvorum ka

rıcıgım. dedi ve tekı·•r mevl-.ane
ôer. içeriye girdi. 

• 
Ba~·«n- Boyuna zil çııl)· <>l'Um, 

MAHKEMEDE 
Ret> (au.çluya)- Karını ne di

ye öldürdün?. 
•Onunla ilk Hvi,tiiim umanlar 

-•en daha gençtim. Anca.lı oa 
llffi~ ya§lllda ·dun. O belki ben
.. n daluı Y•flı idi. U:ııı.nca boylu, 
kamıal .. çh ve gÜ>.el, hem ele çok 
pllel bir kndı. ı;;, baban da tim
ılilıi ıibi cleiildi yavrunı, o da DZll1l 

J.oylu, parlak ııiyah a-özlü ve ya
lopklı bir delikanlı idi. Ültelilı 
lıôr yaprağın lumıldanıpııdan, bir 
ıuyun sesinden ürperecek deffe-
4e kaasas ve rooıantilrtiın. 8"" de 
loayatı yabın IM>\'&ı;ıden ibaret sa
aı ·ordıun, dünyam yalnız o idi. 
l'ıllarea oe•>işlik . Brn benii• nıek
tepteydim. O da okuyordu. l\tnhi
tlmisde istikbalin e.ıı me~·uı çifti 
<tiye tanılı) onhık. hHkbal<' ait bir 
ııllrii. projeler tasarlı~ ordıık; hat. 
ti o kadar iri mobilemnin ,..ıtlini, 
pttdel...-in rengini, ldltüpbanemi
~ koyaeağımız kitaplarm adını bi
lot teııbit etmiştik. Likin evlidım, 
ı...rwey birtmyede kalmaz; fU ya
l"Yl§ sırasında Çt'lı.tiiimia ıztınıp
lılr, mazhar oldıığımıuz saadrtler 
d.-,.am «>debil•e3 di, hayat :Ya büs
ltiıttln tahammülsüz olurdu veya 
bmamile yapnmağa değerdi. 

Bir ""bah bii:vük bir sıkntı ile 
kallı.bm . zorla adım an~·ordum. 
Öj[leye doğru muamuı ba. ında ça
h§ırken anııızın göğsümde bir 
kayna§Dla ve boğazımda h•tlı bir 
ııok duydum. Tuvalete kadar ıor 
yeti9tim. Kıpkızıl ve köpilklii bir 
kan lllı:ıada beyaz faJ·anslan bo· 
yadı; mütemadiyen kan kllıı;ı:nynr

ium. anki damarlarım bo ·alı -
yordn. 

bn- •urlu gehni:yorsun ı 
Hizmetçi Jm- Aiied ersiniı, Yak

tile t<"lefon idare.:;inrie idim Zil se- 1 
9ine ald;r ~ eı.mezdiıın de... ! 

Suçlu- Artık dayanamaz oldum 

bay reis ... i~ki <lH.ien>ı, içer, kü

für derı;en.iz ,eder, tabak, çanalı, 

hemen her gllıı kırar. Bunlar ye · 

tişıruyormu~ gibi, şimdi de eve ge

ce ykrıları gelmege ba~ladı. 
Bastalığımuı imtidadınra niı;an

lım bir iki defa beni ırivarefr ıı:rl

di .. S.nra şifa.,z bir hasfalığa hı
tulmuş olduihıınu öj!r<"niııce poı;· 

tayı kesti n hir daha da ~ iiziinö 

ıöstermedi. Aradan altı ·~· yeç
meden onun bir lwvli dıin. alığı 
olan bir miiheııdhdr e~lt>ndi~inı 

duydum. E\ \;toli ~a~ırdını. inan -
mak İ.itemiyordum. isyan ettinı 

•ayklrdım: lıikın boşuna .. Sonra
ları al.ı.§tnn ve bir gün onun evvel 
ee me\·tudi~ etimde bulunan y~ri· 
ain bo~ah!ığını hissettim. 

İki senelik bir tedaviyi mhtea-
1ıip eski<ind<"n daha iyi bir suretle 
ha~·ata yPniden başladım. Bir müd
det ! nnra da akıllı. müşfik ve kili· 
türlü bir lnzla evlendim. Anneıı. 

bana berŞ<"yi venni>fİ. I kütıı. sa
adeti v• beseri hauı.. 
Şimdi yavrucuğum, kafandaki 

lı.ar:ı bult!tluı u7aklaşhr ve DI -

dınlık bir aleme ~ıkmağa çalış H•· 

• 
Bur ~Y •· gıaen kayakçılardan 

birı Llud .. gcla aeremsi \>ir yere yu
varlaııd.; . 

- Eyv~n. dedi, karların içinde 
.z.at~.ı.rce~ e taıuluc.:igım. 

• 
DGktor, zengin hasta.sının tıı.ırıa

mile iyileştiğini anladıktan llO!Jlra, 
hastanın oiri.ci:k varisi olan l<ardes 
çocuğuna dönerek dedi ki:' , 

- Cffaret azizim, amıcanı:ı iyi .. 
lefti. 

Ha piıhanede 
Gardıyan- (M.ıhkiımu .flÖ6te!'e

rek) işte yirmi senedir burada o
lan bir ad.am ... 

Gazeteci- Suçu nedir? 
- Ne bileyi.ın. Kendisi bile u

nu tını WJ!. 

Rüvalenmıxuı tahakkuk dev -
.,..; ya.klaşıyordu. Bi:rim ufku -
111nF.da sade kendimiz vardık. Her
l"Y bizdik sanki .. Mekepten çıkın
n , km-kes ııibi i~ aramıya koyul
iımı ve hi( de fena clenıniyecek 

de...-....ıe bıuınçlı hir iş buldum. 

yalın se~·ri pek seridir. Bir g.onç ı---
kızın sapık kaprisine, ~urıu1 ve tın hiçlitiui ,... boşlnğunu kiralı: 

ııııvalh hareketine omuz silkmek edettktir, ve o zaman. senin gü-
1""1tndır. Çünkü bir llİİJ\. gt>lort'k. leeeğin şekilde değil, mııztarip bir 
yalı;ble yaprw§ olduğu bu ~ılınnh- eda ile hatıralarını yoklıyaeaktır. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
fe)" bilmıyordu. Fakat ordu sağa 
dönünce yenıçeri ihtiy•rları MJsır 
üııerine sefer olduğunu deriıal an
lam~lard ı. 

Meıtımet bana: ,_, l. r 1 D . J - KaxaOıılut ,çok geçmeden ve 

na ITeı,r ıyarınaa ~;ı~:.şımdi muharebeye baş -
:: l,.'~ı. 102 ''r'!' rı ~ SAMI KARAVEL Dedi. Sözlerine şunu da ilive 

l etti; 

Hazırlanınız, Memlii"lerle çarpışmıya giaiyoruz, - Karabulut, eeni göreyim .. . 
Btiyük bir kahramanlık göster .. . 

Agrıbozcular, okçular, nuualtJı.. Hele, o tatarların emir gıötü.rüp Yavuz Sultan Selimin iltifatına 
ı..-, harbedarlar ve herka& ..... ır- getirmelerı bir hlı.rıka idi. &tün mazhar ol! Ol da büyük bir adam 
mağa başladılar: ordu emirlermı bu tatarlar yıldı- ııırasma geç olmaz nu?. 

_ Ya.ııasın yeruçenler... rıım s~'atile bir yandan bır yana M hm t .. , ___ de be ka-
s ' l ak Ilı · 1 dı e " • soy....,...,., n 
. ancaı<tar ar, sanc ııa y<n: - verıy<ır ar . .. . fanla. )Q:}ymuştum... Ya, öle<:ek-

lar, bır yandan da tamburlar harp Ordu kumandıınları, bölük ku - • ._ _,_ t ..,., ... k kah __ ,_ı.., 
h · H · d. . d 1 ulak f ka .. u. v .. nu ~"J u raına.ıu.uuar 
avası vuruyorau. crı<es ~·an man an arı. en ne erme - " 

imünde imi§ g>i:ri yorgwı.l~u, dar emırleri götürüp getırenleri gıöete-rlı:ı sag kalarak padişahın ya
.kın bir bendesı olac&ktım. ll>Cllj,"1 unuLıp ad1mlanru szk..laı;.tır- hiç yormadan telakkı eyliyorlardı. 

ınıığa ba.şi...uıştı. Tatarlar, hayret edile<'ek ın;;an- 1 
Emirler ,o derece 8iir'atl. .cta !ardı. Bunlar, padisatı eın,,-ler:ini 

olun .ıyıordu ki, bu intizama hay- bir yandan bır yana ciakikaa• dslu-
ret M.memek elde değildi. Ordu l- bsm• ışlıyorlıırdı. 
d~t t-ır makine j(ibi hareket hal.in- Ordu Mls18\ nehri vadisine 6 
el• wı.. rınt'iye kadar cısııa ıu.,· lum.;e bir 

Aylardanıb<'ri yuriıyorduJt. .. Fa
kat lıü!Wl bu yiirüyüşe ra/§lnen 

alaylarda tek bır lntizamaızhk y::!.. 
tu. Y= binlerce dPYe ordumuzun 
çadırl•rıın ~rou. 

H<oit enak tıollUlPı. .. Y~ec:.ak .- J 

- Ökiür('Ceğın<', 'oo§a;.aydın. 

Suçlıı- Mümkün değildi. Onu 

aldıgını zaman, bizi aneak ölüm 

ayırır diye yeının etmit,.-tim. 

En büyük delil 
Baba- Oğlum, lnE'k leptuı ınem

nun&UJl ya!. 

Çocuk Eve! baba!. 

- Cc.n n ~ı.kı11yor mu?. 

- Evvelce hiç t.anıdığw'- yolı.kı. 

canım sıkılıyordu. Şımdı alıştım. 

- Alfı ... Hıoeaların ıhı .ıenden 

meımnun mu? 

- Evet, heptıi mt"mIJUn '. 

- Nereden biliyorsun ° 
- Mtidürun kend•:>ı öv le aöy le-

di. 

- Ne deciı'. 

- Dün, b!nJ. <ldı.~ nn çagırdı: ı 

•Oğlum, dedi .eg~r .ıwkwpteki bü

tün talebe ~enin gibıı ol"8, dı, lrir 
dakika dü;iinmez, mektebı i;aıpa· 
tırdım .• Gördün~ a baoo?. 

çecek gani idi. Kor.ak 'eYlerıne 

geldiğimiz zaman h<""1e.'1 ha~ır 
buluyorduk. Yeniceri karanı daima 
kaynıyordu. 

Çadırlar;mız gorülmege sezad.ı. 

Yüıksek oda gibi çadrlardı. Bu ça
dırların içleri canfec; lruma;;larla 
~emeli idi. 
Yüzbaşının çadır· b>r aaxay gi

bi büyüktü ... Kmıhılir büyük fru.. 
mandanların çadırları ve çadır 
balkı efradı naı;ıldı?. 

Ordunun suyu kırıb<ııa.-la, tu -
lumlarla, develerle taşınıyOl'du ve 

her birimizin su kırbaları vardı. 
Padişahın verdiği emir iiızerine 

sağa yiirüyorduk. Bütün bir gfuı 
ve gece molalar vererek yürüdük. 

Ertesi saıbah dağlara tnmandık. 
Meğer Bilan boğazı denilen bir 
yere y\inlyormuşı.ı:z. 

YÜ2ıbaŞınJ, dağlara ~irken 

bize dönerek bağırdı: 
- Kahramanlarım ... M~ ıır Bi

lan boğazına ge liy(>ruz. 
İht.iy ar yeni~enler iÖY le iwmı -

- İzdh·aç ilbılanaa bak.., o,..,m, 

1 
EYlen~n k•dın m. daha fazl4, yok
sa erkC'k m ?. 

ı 1 

Sou rn da arkasında iki ~tingöJü 
il, P~ir}l·ri kuınandanın ,-anına çı 

karan ıntil.t1iıne enıir \·erdi: 
Acaıba? 

Bir mecliste, lı:dk.n rngi;('t gös- J 

terdıgi o:. uo torun ısmınoen oan

sediliJ•or<lı, B1., ı dt \.li ;·ı. 

- Rıt köpt·kJeri kümiirliii!~ atın. 
ş:ındilik kırhat· altında kömiir kır
mnl·la i<fir. hnt (!) et•inler .. Ko
nu~furıııak irin irap edenleri de 
)·;1pn1a' ı ilnnal etmeyin!. 

- "'1üthı.ş pcor" Ku. ... a ı 

Ötekı ıl.;vc et ı 

- B1lrne1YJ., Jı,ı.st r. 

istemek ~ô~t dr u 

"'"· 
'!"r pt ra 

Bunun iı r ı ıı Jt.·ıı ~r<lu: 

- Ya nr '\iat"~r> Pa •. wr-. \"l.re
seden tı~<ıl" g;,tl ba! 

• 
- Dan,aU nız çı)k iy" bir .tr1t! . 
- Evet, yedı lisanla J iıt et-

meııinı i>ılır. 

Tarihçilerden sormalı 
Şaiı ~E-.rın1ı:t.0C'n b:: iıı~ sonı1u.; • 

!:r. 
- Erkekl<: !.::;ıdını na.~ 1 1 a)·ırt e

dersin?. 
Diişünmiİ!l: 

- Vallahi b<;nim hildif{tır., de -
mi§, erkek pantalon ceaH gıyer, 
kadın da fistan, manto ve saıre .. . 

- Ya eltıise icat edilmeden? .. . 
Yani her iltisi de çırılçıplaJ< iken .. 
Şu cevabı vertniş: 

- Vallahi o kadar incesini hil
mooı. Ben şairim, müvernh cıeg-;. 

liın, Onu tarihçilerden .ormalı. 

• 
Yeşilayclardan biri, bir ıgiin iç

ki aleyhinde konferans veriyordu. 
Sordu: 

- Söyleyiniz bllkalı.m, bu dıin
yada rakı Juıdar muzır ne vardır? 

Nasıliıa, dinleyicilerm arasına 

lr.arı"1'.llll; olan bir a~y~n seı;i du
yuJdu: 

- Terko. 8UYU!. 

İki Tii•k balıkçısı İtahan bah -
ri• olil•rin'n d'nrik darbelerile sü
riaerek t.Cim:·rhiğc atıldı. 

Ital) an muhribi o gcee~·i ışık 

yakmadan '.l!orto önünde geçir -
mh·.ti. Ertesi gt.:.nü ~afaktan sonra 
lt.ı ç g6nrl<'rınde İt 11] ,·an bandı.tası 
sallanan bir harp gt..·ıni~inin Ji • 
m a 11 H{!;ı nda durdngunu gören •· 
hali u~kulr.Pınış. bu geminin bu
r; •a g<'lis sı·bebiııi hiiktıınet me
murlarıt-O:ın sorn'~'ga kalkı.~mıştı. 

Liman reis vekili Murtaza den
di i t· TJlal;nHi jandarnıa karakol 
kt11nancian1 ~aban onba!jı bu mü
rtu."aata s.ö~·le cevap ,·erdiler: 

- Kom~u bir dnl<'tin harp ge
mi\idir. Ziyaret ınak!tadile gel -
miş olnhilir .Gerçi bize böyle bir 
ziyaret hakkında haber verilmiş 

deftildjr. Siz müsterih olun, işini
ze, giiciintize dönün. Bi•, şimdi 

cider, öğrenir, size de iiş anlatırız. 
Halkın bir kısmı 1 erinin başı

na döndüler. Limana lılrilıeıı lbir 
kısım meraklıların türlü tahmin ve 
tehirleri araMnda ~·anına iki jan
darma alan onbaşı ile liman reis 

Düşman deniz zabiti terl~ınıa 
bazı kelimeler sö~ !edi, tercünı 
da bunları tiirkçcye çevirdi: 

- O halde bu ·urun, ~ ukarı 
.lıabilirsiniz. 

Başta Murtaza Efendi, onu t•ııY. 
ben Şaban onlıa ı ile arkasınd• 
jandarmaları silahlarilc blrli~.,ı 
&"'mi . ·e çıktılar. Önlerine dü 
deniz rabiti ve tercümanın ref• 
ketinde yüriiniilerek dü5man 
6ne,inin bas 5alonuna alındılııl' 
Bir dakika ;alnız kaldılar. 'f,,. 
cüman onlara: 

- Kumandana ziyaretinizi Jıt/ 
ber vereceğiz .Şimdilik burada 
dakika istirahat ediniz~. 

Diyerek zabitle birlikte dı.,ıt 
çı1r.mışh. 

Bekleme uzun sürmedi. Birl<lf 
dakika sonra kamaranın kap•" ' 
çıldı. İ~eri~·e bir d<"n'7. zabiti ;il 
bir maııga silahlı nefer girdi. J(I' 

pının ~·anıııda durdular. !err '"'' 
telirar içui geldi. Dıul!lklarııt 

!t"Ylan<11 bir giiliirüğiin isleri ~' 
riiııörlı.en aıılatb: 

en~· in E::<t BUyük edlsl 

GEL BARIŞ 
İRENE DUNNE - GARY GRAND-RALF BELLAMl' 

Pek yakında LAL 'de 
Bu hafta müs teıına olarak 

Yarın SARAY Sinemasın 

l~C .,.....eı;ınin en büyük sinema şabe6eri olarak teı:.kki edile. 'e 
CLAUDETTECOLBERT-HENRYFO~lJA 

laniından harikulade bir taı-JJda yaratılan 

VAHŞİ~O u 
• . Tamamen renkli ... Zengin w b6yftlt milaılBEnlı ... Mühnr. vt ala 

.,,ı;,o:;~,!-~'ka bah>j me'1Zuu ... Böyük bir "'* :romanını cerçt>veliven rr . .ie'"'' ;-;. ···:·:"!...:-;_<,.~·=-~~~ .. • 
· · ve hissi sahneler. 

fUyorlıtrdı: 

- Ha!. Geldik ... Beyıwd dev
rinde burada muharebe etmiştllı: 

Merrılılklerle. 

- Bu sefer bu heriflerden mu
hakkak ocağın inti.kamıru almalı
yız.. 

Hakiıka\en evve:ıce yapılan mu
harebelerin izleri gıörülli,yordu. E
serleri mevcuttu. Acaba, yeniçe
riler ,burada mı ~lırnuşlardı. 
Dağlarda yürüyüş çok çetin o

)uyoordu. Bın müşkiilitla ve bir
çok eziyetlerle İsltenderuna dot
nı dağlan tırmanı)"Oll'duk. Toplan 

gıötürmeJı: için çıo1c müikülat çe -
kiliyordu. 

Nihayet Bilan boğazı denilen 
meşhur yere vardık. Müthiş bir 
geçit, etrafı kayalık, ormanlık bir 
yer ... 

Bir cuma günü öğleye doğru gü
~ bize dikine vuru,> kavururken 
dik bir dağa dof(ru çıluvorduk .. 
Hepimiz V'Orgucluaian i:ıi.l.iıiı. bir 
baki• ıdik. 

Tınnandğıom dağın .ağında ve 
ac>lun<la derin uçurumlar vardı. 

Önfunüıru kale gibi )l'Öklıe& .k~ -
lar bplamıştı. 

Yeniçeri azap aeftrieri oo dile 

byalan bk keçi eibi tımıaruy<lr'
:ı... ve llfllY<ll'lardı. Bu aııi<erler kim 

bilir böyle Uç c1ai apnışlar ve ha

yatlarında kaç muharebe ııö.rm~ 
!erdi. Bi& ııcemi1er l)(ıılr. aıkıntı çe
kiyorduk. 

Hele iiııiülnüaie bulunan ıtırhllll:' 

çok ağır !ık nriyordu. Bi2 daha 
ilk yola çıkan llCemilerclik. 

İhtiyar yeniçeriler dediğim gi

bi daldan dala ,itayadan kayaya 

Mkerek yü.Nyorlardı. 

En 901< beni hayrete d~en 
posta tatarları idi. Bunlar, ayakla 

'bile geçilmez kayalık ve dağlık a

raz.ide hayvanlarını bir aşağı, bir, 

ycltarı yol bulup sürerelı: eırürler 
eötüMitı getiriyNlarcı . 

(Det'"""' ~>ar) 

' Birdenıbıre kny a lıklann derıJI 

lllderınden bir giirl<"me geldi. 

seı; top sesi idi. Hepımu kulak ~r 
ibıırttıık . 

Mehmede sordum: 

- Kurt, ne oluyor! 

- Mooarebe gahba' 

- Amma, ortada bır teliı 

- İleride oluyor herhaldP .. 

Toplar, lekrar tekrar 

Toplar, sıkı gürliiyordu. 

heım yürüyor, hem de konu~ ' 

iı.wı~asmı durdurmu,tu. ı< 
kabartın'§ toplara ve ileriye il~ 

ediyordu. 

Baktım yüz.başı.mm hayvan _ 11 
müştü. Hayvant bin mii~!n:l· 
yedekte götürüyorlard Art '.-1 
!arı aıınuşhk. Bir meyilden iJl ' 

duk. Sağ tarafımı.ldan denı' 
bil' züküyord.ı.. Bayraktarımız 

rıığ bayrağın m .zrnk direğin• 

""JJŞ yürüJ<ırdu. 



SON24SAAT 
:çindeki 

Hadiseler 

•• 11)' ı n. Hldeda ı.. .......... ~ 
nhıd•JOI'· S.. fiırmi tllrt 
••tin - mim= Mdi ıd 
hadm. iki Totalits Şefin 
her müllkabm, mutlaka 

Masum kızlar nasıl 
uçuruma dOşOyor? 

(Bu yaırwA mıettnlerl Az:; ..ahim bir ublf ft 9'yal 
dola A;aw blltrJe&Juıl .__. tlıkip ..-. Alu ı • 

. aiııımıstır ) 
~ this ._ ıniaMMl!B ,ALATUll yanın, ba aeff!1I' Akd-i.de 

l 
Kassalanın zaptı Franaızlar iiç 

Siyam harp 
gemisi batırdı 

Karpatlar yolu 
ile Sovyet 
nakliyatı 

r lllipmtajJ ,..,... • :=ı L HALiJK CEMAL 
karak ve doktordan umıt bekli -
yerek yalvardım: 

•-Atma dejil mi Reşat Bey? .. 

Müstakil Framm aj ... pJlllll harekete .-cec:eii taı.m;. 
-.at bir te)lnf .,_jyor. Beyllol• leri kunet balu,or. Bua 

tik ~ mahrıDere ıöre, Almanya, 

çok ehemmiyetli 
görülüyor Nevosia diflom 1--=•,,_e L--i bir Aı&.. r.mnetqmeıöıe~---- ...... - ... .J' -~ 

l ~zimetten ~içba m~eır- ya tetebWia etmezden n- l Kahire 2.D (A.A.) - Bşdyo Ko-
.. __ .. _. a.. _.... -• 1-=illııN,.· Akdenizde '--ı.•ya.· 

le Muoli_.... - .. 'YlllNt ... ~ 
l.at Y111..laYP "Sulpriltalla mailiı> etmek azmindedir. İııgiliz1er tarafından Kasala' 

-~ iM• 'ı ..... 
1

'mea V9 ============~ Dq>tedilmeei, Habeşistan ve ~ 
İtaipa tas• ıMWh -""' Ya • Malta7a düa yapdlaa Wr taJı•• reye yapılacak taarruz için iev -
na11iıit .-ra • firJd7 .. hi- Jailcumunda itası hasar nkn ıel- kalide ehemmiyeti haiz olduju 
cum .... ip. Al•en Jataahm• miftir. Bu Alma taurmnmda t.- tebarüz ettirilme~. 
seriı••• ... mı=leketlertiMı ceç- sffizler altı tqyare dtifiimmeie Kahire 20 (A.A.) - Radyo K.o-
mesine aii•HM e.tilmesini ~ JllDVaffak obaqlardır. lombiya: 
nıeldetlir. Ba Jaare)ı;etia pyeu iki İngilb: avcı tayyaresi pip- İtalyanlar, geç.enlerde tahliye et-
Karad•'• •• firkb'eıaia Ak. - tir. Birinm pıileta saldır. tikleri Eladem tayyare karargl-
deiUa ..ı.,uı.we 1nılanan dead lıısiltere 'H Almallya tiHftade hını, bugünlerde bombardıman et-
ve ..... ldednl ... aecmnektir. iiin bava faaliyeti ............ mişlerdir. 
B• ....... ti)nkMlm içiD. .&ov - Maaş 11a1lmerinte --meuilB Ruzvelt Vilki 
..- Jr • • 1 Alreshna pae- ._Jar brphldı .ıwı. etmitfw -
J- -1..ıuc.&-'- _,...... .. _, ·ı - u· ta• 
sine SoVJef --...- •• s- ............ Allun ...... ı e ıor ' 
4«ıej;." BaJh-•lgla aui ta - alan daha fok Aluteais mata - Vafiııgton 20 (AA.) - Radyo 
hakW.lala .._ elaü 191 * • _ .. Wl,.te ~. Kolombi7a: 
ey~ ~~ riiBM ı...\VAU.S MUŞMll Mösyö Ruzvelt. yaram saat~ 
am Fea BllalaeairOP • Vlfii• HWW teWll edfWljiDJı detle .mölyö Wendel WilJki ile gö
Juı•ıd•M•la • •reeliPi7• b hil- sfile, lbNpl ..._ fiil Lhal ıiifıniif ve İngiliz Bapekili lııfösyö 
aaiWiil 9i71mb'-. ile bir ıörtipne 7apmıp. Ba sö- Çörçile verilmek üzere kendisine 

Bil ... ..,.._.,... .,.ı ..-., riipa• Jle ll8nfal Petmle Lival llusust bir mektup tevdi etmiştir. 
.-amili•• ..ııı-r. •• :rlıdr:i ... _. .. ,_, ... eda- Mösyö Willld öbürgün ln,giı.tereye 

cFUM ntırkire ......... .-. ._ hlk*ip Wldirllz +tciU. Si- mütevecihhen hareket edecektir. 
kirane danukb+r ~ ~ mntillc, .. .......-r1a 
İngiliz • Türk k11nuıları ansın- ,umu bir takua siy..t e1mii1i • 
da yapıla kanofmalar bilhalla meller .......... baaatindedir. 
maniclu6r.w Gkiii ıh• .-ra Lbal, oteme-

Muharrir, Tlbtiı• lllemD9 wl- lriHe Paıile litmiftir. 
.__ -.L. '9lld- nnz•Tl?I' ,. YEMİN El>tY08 

ra.t.X.. taklre Ulğlfteıe.am ,av. TAMA 
v.&IP a. aunetün iiçiiacii .,_ Ameri-

yeye yarhn Mleeelf hal&n...,Mı•~ ,._ __ L----t.mw .. a • tiha)a 4o-
diği teminatın tamam• ifa - • ,kan~~- m 1 

--~ la,..sile 7emia Jll8l'UİJBİ bqiin ~· 
~~=--..:; ....n. l.w•- elt L- •• UrJLEIC-M~• 1'RJ___..u pıı.aktathr. Bav , - mıuıase-
Loıı4raaan _. ... ....,._. ~.· betle 12 dakika aüreeek ima bir 

.... - ... u1uk sörli7ecektir. 
re ,Al:man7a, hcftleıef• 1ıarp a-eribaıa tMiı. · tere.teki aablk 
istill harekefllle ....... ise, _.a 1.-.k _.. Wiyik elçisi Keaned7 dün ak§am 
bir lliieam )l1ba ~.._.._ .. Al _ radyoda bir DDtak söylemiftir. 
Mmolhd; •tıw ...-----J•...., 1M=lfl'r. 8a ail- Saltık elçi hillta111a 4emiftir ki: 
ı-.u.,,- a..1-- _ t..!-:ı:z millet.inin maaevi•atı 
1'kata ..... '+' ..... ap-- ı ~ ,, 
de JıllJllla ••P SaJslnlrlda vukua çok yüksektir. Franaız hezimeti 
wileıımettedft'· Bu mülikat, B~t- yuJru bulduğu zaman İngilterenia 
ı.tıa ttatJalakl wllfu;:m• pRlt" hali acmaeak vW,.ette idi. İn&il -
Jedflhte t1lılr",... » ..,.... •Jl. tere miidafau..U. Avrapum m• 
........ lmtWeratı tacWs adalarmm fethine 
-• Jıll» tdr d t11> _.. 1-lla wı. Fa'kat, Almular mü -

aıttınta ..... ~ 1adanna elapDUDDlflardır. An;te
re, li Akdnisde -tl°'P .._.. ribnın derhal harbe girmesine ta· 
:ve.AJ•u unarelerini Sicily• raftarım. Emniyetimizi konunalı 
.: ,..ı~ AWmld ikiye " silihlanmalıyız. 
bölmek .. , ... ıthllhaekteclir. Bir vtLKt SEFİR m OLACAlt! 

..Alllerilıjj ....... ı. mülakatta Cumhuriyetçi partisinin eski 
Fraııll• ukeri pflerin.in de bulu- eamhurreisi namzectı Villd sah 
liaeaiıDi ,........._, -....kadın, gbl İngı1tereye hreket et111eiea 
l'ranSIS ....... ele ge\Smek el· önce Buzve1tle bir ıörilJme yapa
data Aft -''h ktedir., 8- im· . c:aktır. Villdnin Amerika Mikinle. 
~ 1ıasd elfiia trıkdi:nle, mi1nıer ti tarahndan lngiltereye sefir ta
birkaç saffaluırp p111isHe M Wu 7in edlleceil -söyleaa..ntedir. 
denizaltı ......... ebıcak*ilr. ~ yıılnnft tagille'e7e ıele-

lsviçre gazetelerine sin. Bider, eekttr . ..Wntn a'ftlll b•llftl51ll· 
meçlaal Wr__.....-U BerUadea .. Mr _._ 9iJtl,_. laüer w-
laaektıt etmıplr. JI' ıl'rha de ~-
a-adall .,....... elfsılr ..._ iNGlLtz DENiZ TICABBI' 
.. 1..... GEMILDl 
tr~Y.aDASl aı•U &ırAA'ft lngitlz deıı;z ticaret ....-eti 

Asker gözile 
cepheler 

( 1 .... ıahlfedea 4enıa., 

Hz!er tanıfındmı ifguf edildiğitd 
bı"ldirlyor. Bttrada ttaıycmlar çok 
myiat 1'erm.iş, ve ric'cıte bOfltnmf" 

lcm:lu'. Habe~i Habeı mü
&ıl~in tqkitcitıandınl

ft!MJft ifi d-e .çok ilerlemiştir. Habe
ptcm.dcı ycıkında, verlilmn ftcıl -
ya.ya Jcarp Hyik w kt,a,"etti bir 
cephe oçrnafamıa intizar editebilir. 

Yunan cephesinde yem bh- M-

dise yoktur. Kı, "e icar doZcıyısile, 
ftcırelcat ağır gidiyor~ Fak4t, teşeb
büs clait'llll Yın14nlsfanft etindedir. 
•1"1Z'4 Mnkdler, Yunanlılaml 

lehine MlicelenlJIO". '9.vW,,.,a Yu· 
Mn tawareıeri twa,ftma&. t1eni
&kR ha.banlama• ediJaif'ir. 

En mühim eneffle, Akdetriıde, 
vem ve ka-n.lı muharebeler' arife
siade buluttUld"9umı gölteraı e
~. AZ-wlct', Sicilya A
dasıT&G taı1J1are taklit ediyorlm-. 
JıfaU4Ran bombadıııwım ~ 
tır. Almanlar, ltalyaya hava kuv-
~ yardım etmek suretile 

· iktifa edeceldenm? Y oba. §Crld 
Akdaizde, .,eıd kara cephesi aç
aağıs te,ebbiil ed.ec.eklft' trlif. Asıl 
..w.ıe btı<,lwr. 

Al•• ,_,. .,... •• dol.fl$ile, 
ltalyan tayyarelerinın Y nn cıep
heriınde dillıa f'azla. miktarda ve 
ak sık g(jrilfıecefi ıahmlft edılebıUf'. ____ ..._ _______ _ 

Sanoa ZO (AA.)- Bana bil
diriyor: 17 Unmı'U&nide Uuk 
Şark Fransız deaiz kuvvetlerine 
mensup cüditamlar Siyam kirfe. 
&inde bir Frama tayyaresine hi
dim edea Siyaı arp pmileriae 
nıallUlllflard&r. CerQaa e4ea lllM· 

haret.e ......... --b~ 
ıiınn iki Siyam pmisini '9atannıt 
bir üçüncüsiiııtl de basan utrat
mışlardır. 

Talımiaea bir ay eYvel bu ci
nrda Siyam tan-areleri Frarus 
BiMitinisi brualanada ... -
makta olan bir Framu karakol p
mlslu 1ebepais ldlcmll etmifler
d.ir. 

SiJUB Jaarebtlerina müüel• 
elmak tizere Frama han kanet-
leri Braşinburi tayyare meydanııu 
fiddetli bir bombardıman• tüi ..._ 
muştur. Meydan4a hedeftere 1Nr 
çok homltalar İlaMt ettiii ıöriil
mtlştOr. 

Aramj ve Va4haudı Jıaqarlar 
"ft tesisat t.ombardıman eiilmit
tir. Bilhassa Aramjda büyük yan
gınlar çıkttfı siirillmtittfir. Siyam 
tayyare dafi bataryaleruım ıiddet· 
li ateşine ratmea tanueleriml -
sia hepsi üslerine clöamtiftür. 

Fransız esirlerine 
para gönderilecek 

Cenevre 20 (A.A.) - D.N.B.: 
Vişiden verilen bir habere göre 

bundan böyle Almanya bulunan 

harp esirlerine mektup ve paketten 
maada para da gönderilebilecektir. 

20 iklnunusanideD itibaren Fran
sız postaneleri ücretsiz olarak Al

manyada bulu11an harp esirlerine 
gönderilecı:k par'1arı kabul ede -

ceklerdir. 

[1·](•1:t•'!ji1:fJ] 
Hava harbi 
( .2lnd aehifedelt. devcin&) 

Akdmizdeki mücadelen.in yeni bir 
•f.haJ& ~ ~or. Ba 

•ücadelelieAı-a.lcr'-yli~ 

n zayi etmişlerse de elde ettikleri 
aetice de mühimdir. Bir İftgt"liz 
kruvazörü MCtMf, itiw<.i bit' flCfll 
gemisi ·ıe illu.striaıua tanww .-
•isi de htıSara uğrcım&§tır. Anle -

fllıyor ki fngı"lizler, bundan !>öyle 
Akdenizde hiç bir kıymet ifaa 
emuyea lıa!yım tayyare hwd -
lerile değil, Almatı "4va bwd -
lerile~· 

Moskova 20 (A.A.) - D. N. B.: 
Diplomatik mahfillerden öjre -

nildiğine göre, Karpatlar yolu ile 
Lvov ve )lunkaç arasında dojru 
demiryolu nakliyatıı için burada 
Sovyet - Macar görüşmeleri yapıl
maktadır. Sovyet ~u idarelli 
makamlarile teferrüata ait nokta
ları müzakere etmek üzere yakın
da Moskovaya Macar demiryolu 
idaresi mümessillerinin gelmesi 
beklenmektedir. 

Alınan tlleplerl buz
l•r •rasında kaldı 

Stokholm 20 (A.A.) - Oreawıd'lı 
kaplayan buz parçalan Gıolayısile 
faveçe yapılan mahrukat mk1i • 
yatında güçlük çekilmektedir. Al
manyadan ve Holandadan gelen 
birçok şilepler buzlar arasında kal
mıştır. 

150 yeralı esir 1 
Mont Pellier 20 (A.A.) - İsviçre 

yolu ile A wsturyadan 150 yaralı 
harp esiri getirmekte olan bir tren 
bezien'e gelmiftlr. 

lranda yeni sanayi 
mü esse sel eri 

Tahran 20 (A.A.) - Reuter: 
Tahranla Kazvin arasında KaraJ 

il&uyomı eivannda birçok fırın -
lar ve idare binaları inşa edilmea 
üzerine İranda demir sanayii mü
hiın bir inkişaf görmüştür. 1939 da 
inşasına başlanan demir fabrika -
!arının 1942 martında biteceği tah
min edilmektedir. 

Roman yadaki 
eski şefler 

Bükreş 20 (A.A.) - Stefani a-
j, -W: 

Gazeteler e91d rejim ricalinin 
faaliyetini tetkik etmek üzere lej
yoner hülrılmet •atından te§kil 
edilen tahkikat komisyonlarının 
mevki,,.. .. .,,_ bir rapor_,.._ 
mektedir. Bm.irlerine verılen mel>
Jljlar hakkında kanaat verıci iza
hat veremiyen eski devlet adam -
larmm ıeiirlwflle wz'ı7ed edil -
mifUr. 
250 Fransız vetan
d .. h~an çak•rıldı 

Cenevre 20 (A.A.) - D. N. C: 
Vişiden abnan haberlere göre, 

J'ramaz mistemlelleierinde 'ft ~ 
bancı memleketlerde bulunan • 
Jl'ransız, ~ illbt edil
miştir. Kazırlar heJeti, dan bu 1m
.-aki kararlan tavip eyleznlt
tlr . . oıı---.+fılr ..-.biri partimento mtlslepn Arthr Sal-)18,.ka ......-- , ıa__ı__ 

ı .. _.... mıw-• Alman ter, Amerikan p11114ec.._-... ..-
tt., 7:' ltal .... m. . diği beyanatta, ""1len ~ta 
kıt.:::: lleJiis 'ir igal or- r.am-. JtUen, fnıittererua 1939 
ıo• L-1.&. ;..... idMılir. Ge- ü malik .W.19 ................ ~ 
'11111 -..- .,. _u..._ --__ .._ ti sıne 

Muamele Ye? gİIİ Bunu• bmabet- nutıılmama - ltııll_,_..._ _ _.._._ ..... 
c ı 11ae1 ... .._ ..,.. > ttdıT ki, micadelnift Jcat'l neıtcm. • Pislikte• clola11 bir 

,. ~ W'alsı, ..... - •Ü· -- --- 7-- • . 
._ _....._ --taala - •W. ~ .e,ı iftir. ....... ,,. , __ .... L......:&o,---.a.. .....___ 

h fil lanndaa ve ır.tter, 'IAr .,. -.--...,..... 
rile beraber ava o . nln sili1a, ftPlll' w taJ7111'9 •• 
laaw ... ~~ .-Uye .-Wtk ila~ ........ 4a 
ıalfremleru.im~· Mw ...._ üljlrWe ..-,.ıe 

Alman tayyar_... ~ .. ,...,._ tıiJlr iftir. 
dasına yedepMide --~ Sıcn. AFRiKA uDBi 
ya ile Tunuı arasındaki ~~ JüliılndelEi bciliz - rnt ka· 
mihverin keamıla altada 4H1ıldır. ıarıU-m biltlirdiiiae atin J.ib-
Bu kanal çok ıeaip. D~. • - ya cephesinde bk d~k yak -
raftan Matta lmlesi, (kuiaal or- twr. s.•• t.,.uis lat'.-ı Ku
dularına ıönderilecek takvi79 kıt· salayı ,..ridela ifeal ~· 
aların .. ,.ı.au u-ektedir. Baza ttalfaıılar. b• ~ enasmda 
h ıt1ctti fap.tleır, A)ean 1aıtlum pk aviat venraiflerjir. Dip•• 
ile ltaı1 .... ~nia ar- ric'at eı-ek&ıetir. laalya~ ~ 
taeatnu talraiia etmektedideL ııa1a ci~armdaki kuwv.etb mena -

Alma.illa: lıiçWr zaman mütte- lerini de taMiye etmek mecbtld • 
filde i hal;,anlaa karjl fada iti- yeüat&e kaluuıtır. . 
ma't bealemeaaiperdir. Fakat, 1- Diğer )tir habere &We' .. lngılm 
tal anın ~ıflaması tahmin.de• ..UY ve erıe.riaclen murekkep 
daha evMI bqlanuttar. Bu suretle kafileler, BabefistaD budud ...... 
Almanlar, keııdileırini, Akdenizde 600 kilometre ıcıeride, Babeı va
vaı.·m ihtilaflal'11l teladidl altında tpperverlerillİD ltalyaya kaf11 
ıörmil§lerdir tini taasi• etmekte, 

. mubvenıe . lharm kulla -
MALTAYA llOCUMLAB Habeşlere yeni sili . İn nm. 

Almanlar ııalta üaeri..ıe Jlllllh- nı1masını öğretmek~ ~.ı-
teıif lrıepf U\'8flan ~· ter, mühilll ~ .~: ınu-
Beı Alınan tayyaresi 6Üifiiriilmiit- semeyi :ea~taea •olan 1 

*: lhhWil Ahaaa tananleriııe nifak~· Wbik l»ir 
'le llabet :vaki olrnn•.._ 

ehmm111tw. Şehdmkdeki ha ka- Akdetaizde .,u, Pl"J>tc aı.ma1..ı lokanta kapablcla 
'bil müesseseler aahipleri ltuctin- Cır. ~ ,.,,ee w ~ 
4ea itiı.aren ı ., içilUle AtlaJar, ,,.,.. .mtMta mrfındıa l.,eıtaw -.. Belediye ~ pis cMJrtAn w 
-..,-., S.ıyer w a..,..07 bu- lanaı Wal e&wMk wwıchritdWe- otellerin ap.ı.ım..n- DJIDA -
lanada mabatWürllllr.l.rtae, 41iier tlir. Bv ....... 11 SA ü Awae- llramlıkl.va blldfnnlttir. Yapıla 
yedide ı.c ··• 11. "-sisi t"l1cama, t,.,au _ AıtUa ._ ..,,_ lııanlroDenle Sirkecide trmlftJ' 
pfliğine mih'acuıt ... nk ptttril 1)etleri anümdakl -~ ı. mddesinde 80 numarah S. Ahme
nrsi taleWle Wr ~--- ve- filtae ıeMae ajariaftmııcej& --.. din kebapça ve lnkıntm pialiktea, 
receklerdır .Bu ...,.. defter C.t.a det ile takyit eclilmistif'. Kemıyet ruhsatsız çalışmaktuı, hallmn 
ma w Utip keti .a1U _...f. i&ibcırile Ju1lA Alman.ya lntgUtere- mek pişirilen yere ylllkm olma -

c:ı.n==b=nm==lm=q=ola=eak==ıı:br=.=======-1 we faikti1".1'a1ctıt gerek tftgilizle - andan dolayı belediyece 10 gÜll 

Bat.eş oNmu. hzrlanmaktHir. 
YUNAN RARBt 

Y•an Bahırire Neuretiııia bil· 
dirdijiae •ire, kap'aa Mipl Bad 

Konstantiniıı lmmandasndaki ~ 
teus Yanan deniultısı Santenya 
lsmindekı 11500 tonluk bır İtalyan 
naldi.Je pmiaiııi talua.p etDÜftır. 
:ı..MraUn aelea haberlere l"Ö

..., 1talyaalar, Yu•iMaM 7eai· 
-.ı snkQtat ppwMtaW. 1aat -
J'llftftl, Alma ta,,,.releri pi ı esi 
_.e lıefkat.a~ 
Yanamstana ~eri anla· 
flJmıktadır. 

Yunan tanareleri Avlo11ya 11· 
manmı yeniden bombardıman et
miştir. Cephelerde Yunanlılarm 
telıi"' netice1enea mevzii mı 
:mahtlut JuareatMr o)mıqlu. 

,... w gerek Ameri1ccıl'1ann i"fG müddetle kapatılnuftır. dültklll 
mühürleıımit ve bir tabell asal -

dfıkferi tayyareler Almmı tayycı· mıştır. 
Nlenne §U noktalardc:m jaıktır: Diğer waftan Sirkecide 4 ote-

l - Avcı tayyareleri daha yiUcı- lin de muvakkaten pislikten ıkape-
sek sür'attedır. tılması kara~. Otel 

2 - Bombcırdıma.n tnyyameri. sahıplert belediyenin ba tmırma 
tun. siWıUın daha ağırdır. itlraz etmişler ve mahkemeye mü-

3 - V~"llCÜ bW tıoktcı olcmk cis raeaaı eylemişlerdir. l'abt itira
İngili., tayyarecileri daha uzun ve lan reddotu~ kapatma 
daha ıyı ta n ve terbiye ile yeti§- karan bugünlerde 'tatbik oluna -
ıinlmektedırlft'. cırktır. 

Ketrfı.yet balwamdan bariz olmı TramY&J teli kopta 
bu tefevvuk, Amerikanın da yar- Dün akşam saat J9 da omıı .. 
clımile, k emiyet bekımından da te- parkının önündeki 48 mmıanlı 

tnin edilecek olursa, mücadele 1n- elektrik teli kop~ur. Telin bir 
gilterenin le une ol.aT"G.k neticelen.. ucu yere düşmÜf diğer ucu da 
1ndic:f.ir. lngüizlemı teaın etTneğe tramvayın teli üzerinde kalınıftır. 
,, Almanlann da m • ol nıya ça- Bu vü-zden uzun mdddet münaık. 
~ oıaziveı de ~ llt duraıUltur. 

Atınıyacak dejil mi? .. Ne olur 
IÖyhıırw•ı .... 

O benim bu müteessir halimi 
görünce tavrım aesini değiştırdi. 
'l'feJU 'ftft!D ,....,.. bir aheU-

le: 
- Böyle bir teY yok canım! 

IOh"DN brr, lıa ~-· LAmla ba lfebda:r da Ç8bak .Uphelenıyor -
halde artık eve ...._Qror ft 1tk cim amız!..a dedi ft pencerenin önüıa.. 
clu.7duiu 8lkm. Jhtjrum W1rlle ~1179 giderek dlpl'Blla ~ haf' 
metres olu1'or. BalJml70!'. AtaaamBDllal Wıt. 
lft:undlld ııobkta ....... ÖjtlUnla 
.ınde Mtnlrlan bir odada w,ı- a.1 O dada bir dakika alır bır sukAt 
raber an ~ ~. bu &7 90llr& Z17a( oldu. Yaltnurla kanpk sert bir 
nvaş J"aYBI değifb'or'. LAnrlaya olan ~ rüzgir blll pencerelen titretiyor, 
tefll ih~ hafifliyor ve Repd famJnde uzaktan uzağa caddelede donen 
""1Ç btrdoktonı ~tulı: artaıdapııı> .. 
diye lAmlnya takdim ediyor. Simdi ım tramvayların raylarda sürtünt-n 
arife seceııadlr. z;,.. ~~ psece- tekerleklerinin iç paralayan gıcır
lbn> dJıe pce C!ft ~l.Di LA.- tıları, otomobil konıe1ert duyulu
mıaya sö7lem.iştir. Llmia odasında 781- yordu. Fakat Ziya Bey hAJl gel -
ıuzken doktor Retat ıelb'or "- Zb'ama miyordu. Reşada da tuhaf bir hal 
Sltmektm vaz IDl!Çtill Mbrm& odllra 
~. 0tmap LAmJa De tınz koaaa- Arız olmuştu. 1tih pencerenin 5 -
tuktan 90Dra cıebindm ldlçük bir~ nüne gidiyor, kAh odanm fçfnde 
ve reDli tile çıkanıw. LAmia bunda bir boydan bir boya gezinerek at-
IOIU"UUU bbe f67Jıe anlatmakhıdır: gara için dolapyordu. Ara sıra bir 

Bep.t bu sözümü de küçük bir şey söylemek ister lfbi önümde 
kahkaha ile karpladı: duruyorsa da sonra vazgeçiyordu 
•- Ooo... Siz sahiden saf bir Ukin ben artık onunla .ılkadar 

kım\lşsınız Llfia hanım.,.• dedi ve değildim. Zihnimi ateşten bir kıa
derin derin içini çekerek ilive etti: kaçla barkulayan tirlü türlü Hı
•- Yazık.. Size ÇC?k yazık ola- thnaller içinde yalnız Ziyayı cfii-

cak!-• ftiıriiıor9ıı. Bir aralık sokakta 
Hafif bir feryat kopardım: '* sür6ıtfl olda. Kapı aç:hyor 
•- Neden Rept Bey". Bir py annettim. l\:aeeıt:,e lroftum. Pa

mi biliyorsunuz yoksa Ziya Bey kat bizimki değildi. Yaırnuıclaki 
beni bırakacak mı?-• 10nra birden eve biri gelmişti, Canım çok s.kı

h,,ordu. Bir an oldu ki artık Be-
78Şlanan gözlerimi mazlum mu
lum yere indirdim. Rüyada baa
flll' gibi dalgın bir eesle mınlGan-
chm: 

c- Ben zaten biçare bir kısmı 
Reşat Bey •.. Hayatim cO. na ta· 
myıncıya kadar hep mahnnniyetle 
geçti. ömrümtın 80ft ild aynıda 
uiradıfım bu ~ 80lll'a bir 
yudum saadet, bir pMÇa 8ftHaç 
baldum, sevgiyi tanıdım. Şimdi 

bunu kayıp mı edeceğim? ... Yok 

hem ben erkeğimd.en eminim. 'Os
tüme bir ff!Y yapmaz. Beni bırak
maz_. Atmaz'• 

Bir hıçkırık fJrtması a&zlerlmi 
latL Göpüm lbtillçlarla inip bl. 

pdıa odwki nrfıiı da belli Wıil· 
yor, yahuz keLvk, yataizmın Um 
rine kapuup '9oğula ~ ağh-
7arak içmin ahirini dMıW .. 
tiyc&dum. Halbuki ...... hiç oral\ 
delildi. u.-. siıan içip müna-
81!betti miipMelıeCmiz 11ıon~ 

Nihayet cRept bey ben yatam.· 
_,__ ZiJaAIB ~ecegi aüşı
..... Aıtlk • jlilliai&a di,Je nca 
ebnek iltedim. Fakat: 

c- Reşat ae, ...• diye kekejp• 
ken JUUnmda• Bir akurık ciim
lemi biti .Arka arkaya birkaç~ 
fa aksırd-. Bept bemen yeria
.. blıkla. FMıl!Da ~ ,..,..,., 
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lstanbul Defterdarlığından: 
Götürü uıulde muamele vergisine tabi tutu
lacak sınai müeueselerin nazarı dikkatine: 

1 - llUS I071lı Muamele -.;a1 iumununun 27 nd maddealle haklann
da ıııtürü verc:ı uaulünün tatbiki kabul edllmeınif olan mükelleflerden: 

- IKINCl KISIM -

Büyük Harpte Dönen Dolaplar 

a - Mulıaırilı: kuvveti 2 beJ'ı!ri ve işçi AJ'W müesoese sahibi ile birlikle 
ııau ıeçml:ren Trikotaj, p!Alt.ilt _., l<UDdura lı:alıbı, Ökçe, Kese Jı:ipiı, Te. 
razı. Baakül ve bunların montaj il)eriui yapan uoal müesseselerin, 

b - Nüfusu 30 bine lw:lar olan yerlerde bulunup muharrik kuvvet ku).. 

~ ve işçi sayı~ı müessese sahibi ile birlikte onu &eçmiycn boyahanelerin. 

c - Aşağ>da yazılı 3973 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki tartlar 
~Jrıde vergiden muat tutulmuş olan meşin, sahti,.an, vaketa, küçük bacak 
derJıındm &!tarlık ve gön haricinde imal ettıkleri bil!an kösele, ıııse ve 
maruken gibi derıler dolayıslle vergiye ~bl olan, muh.amk kuvveti 5 bey&irl 
Ye lwi .aırw 10 u ıeçmiyen tabakhanelerin, 

Yaanı la"-'l• F. SERTE.LJJ No. 5 

Yavuz Ye Midillinin J&phit bombardıman 
Diye .öylenmifti. İngilizlerin tU-

11.flerini ve mit mit Bab.ı.&liye gidip 
celditmi &ören Alınan mümessil
leri işi daha ciddiye alarak, hüku
metin ihti)'8Cl olan para mesele -
ilini de hallettiklerini haber ver -
meleri üzerine, Talit Bey tekrar 
İttihat ve Tuaklri rüesasilıe görü-

.-k: 
- Almanya ile birlikte hareket 

etmemiz icabediyor. İtilaf devlet.-
lerin.in fllrlları - :memlekel:iımizin 

ııokaklarmı altmla d~ - ka
bul ~ nziyette,U. 

Deıniftl. 
İngiliz Rfirl, Babı.Aliden aldılı 

90D ıneenuıwıe cevabı İngiltere 
hiikfunetine bildirdiği zaman: 

Moale-t 1tıihat tıe Tf!Tcılcki 
ltomitai faaliy6U iUft, BabWiyi 
iknaa imkan yoktu'I'.• 

Cevabile phsi kanaat!nl dlıhl 

lliw etmeyi ihmal etmemişt.i 
İki siyııari böyll!Ce çarpqıp du

rur.keıı, Almanlar bir hileye mü
racaat ettiler: Dcm•nm• ile Kara-

* GÖBENİN KARADEN1ZE ÇIJOŞI, 
BİZİ HARBE ÇABUK 
SÜRÜKLEMİŞTİ .. 

Alınan ııefiri her türlü tedbiri 
dllllf, perde arkasuıda.n bütün do
laplar çevrilmeğe başlamIJtı: A
miral Soşon, Yavuz ve Midilli adı 

Terilen eemilerle Karadeııiz.e çılo-
10rdu. (1) 

Talat ve Enver için için gülfl -
yordu. Onlar, donanmanın bu çık>
fl<lnaıı Almanların neler bekledi
ğini pekla biliyorlardı. 

Kurban bayrmnındaıı bir gün 
ff\'el, Sivastopol ve Odesa ,ehri 
bombardıman edilrnifti. 

Bir gün mnra, yani bayramın bi
rinci günü hidile her tarafta men
fi akisler yaptL. Bu, yalnız Alman
lar için müsbet bir hadise idi. Bay
ramın müteakıp günlerinde İstan
bul halkı da, Ru.syanın bu iki şeh
rinin Yavuz ve Midilli tarofından 
bombardıman edildiğini haber al
mıştı. Artık Oımıanlı devleti fiilen 
harbe girmq bulwıu~rdu. 

Bu hAdiae, hiç bir ıuretlıe tevil 
edilerneJJdi; yani: 
•- Bizim haberimiz 

Alınanlar bombardıman 

ıer ... 
Denemezdi. Zira Amiral Soton, 

Osmanlı bahriyesinde vazife al -
mıştı. Gemilere türkçe isimler ~ 
rilmişti. 

Nihayet, biz!:m lstediğtmiz ve Al
manların beklediği bir f"':i'<lc, üç 
devlet tarabndan bize karp. lı;:rp 
ilan edilmişti. (2) 

Rusya, İngiltere ve Fransa dn-
letlerile hali harpte bulunan O&
manlı devleti artık Almanyanııı 

yanında yürüyordu. 
Bu devletlere mensup sefirler 

pasaportlarını alarak, çok meyus 
bir halde İataııbulu terketmişlerdi 

İngiltere aefiri Slr Malet. tstan
bulu terketmeden bir gün evvel, 
bahriye nazırı Cemal paşaya §Öy
le bir haber göndermifti: 

cİtlbat ve Terakki erUnmı ik
na edemediğinizi biliyorum. Ne 

fa71 k ki, tarihte bir çok ıt.ad,;ı-

&arlıklarla birbirine dostlu!<la -
rını fiilen izhar etmiş olan iki 
devletin §İmdi birbirine iJinı 

harp etmesine şahit oluyoruz.• 
Arta Bahriye Nazırı Cemal paşa

nın elinde bir kuvvet yoktu. O da 
ötekilere iltihak etmiş, Türkiyeyi 
Alınanyanın yanında yürür gör -
mekte bir mahzur tasavvur etme
mişti. 

O sırada Berlinde çıkan bir Al
man gazetesinin de yazdığı gibi, 
Türkiyeyi Almanlarla birlikte har
be sokan &mil, hiç şüphe yo.k ki, 
bu ilti geminin Karadenize çıkışı 
omıuştu. 

Gerçi Osmanlı devleti Almanya 
ile bir ittifak akdetmiş bulunu -
yordu. Pııkat, Göben ile Midilli 
ıcırhlılan Çanakkaleye iltica etme
miş olsalardı, Karadeniz hadisesi 
bu kadar çabuk olınıyacak, belki de 
Türklerle Rusların arasında bir · 
anlaşma zemini de bulunacaktL 

Hasılı iki geminin sularımıza 

gelişi ittihatcılann ekmeğine yağ 

lliinııÜftil.. Soşon paşanın Karade
nizden büyük bir muvaffakiyetle 
döndüğü herkese ve her yerde ilan 
ediliyordu. Guya yeni ülkeler fet
hetmişiı gibi, bilhassa İtt>hat ve 
Terakii mensuplarının yüzü gü
llJyor, adeta yarı resmt şenlitler 

yapılıyordu. 

Hiçbir milletin tarihinde, böyle 
korkunç Akıbetler hazır4yan bü
yük bir harbe girerken, o hükü
metin sevinçle, neş'e ile ateşe atıl
dığı görülmemişti. 

Talil Bey endişeli görünenlere: 
•- Ne düşünüyorsunuz? Mu -

zaffer olmıyacağız diye mi korku
yorsunuz? Şaşanın aklınıza.. Al
man ordusu mükemmel hazırlan
mıştır. İlk adımda gördüğümü2 
muvaffakiyetsizlik, bir askeri harp 

Muamele vergisi kanununa el< 15/1/941 tarih ve 3973 sayılı kanunla götü
ı:ü vercı usulüne ballanmalan kabul edilmiştir. 

2 - Yukarıda yazılı müessaelerin ve 3843 sayılı kanunla mükellefiyete 
lirrnil olup ta mezltô.r kanunun 27 nd maddesinde 7azılı götürü vergi prtla
nnı ha.iz bulunan (bilfarz muharrik kuvveti 5 beygiri., iŞı;i sayısı onu teca ... 
vüz: etm.iyen marangoz, teni, kundura imalAt.baneleri gibi) mües.oıeselerin, 7İ
ne 3973 sayılı son kanuna göre, içinde bulundutumuz 1940 mali yılı vergile. 
rinln de ıötürü olarak tahakkuk ettirilmesi Jr.abul edilmiştir. 

3 - Yukarıdaki fıkralarda 7azılı milesseaeJere götürü vergi usulünün tat 
bllı edilebilmesi için bunların ışbu i!Anı tabp ..ıen günden itibaren bir a7 
içinde ,.az.ı Ue talepte bulunmaları lAwndır. Bu talep aşağıda numunesi gös.. 
terilen bir istida ile İstanbulda Galata · , Balık Paaarında ~1uamele ve İstihlfik 
Verııilerl Merkez Tah:ıkkuk Şefliğine •e Adalar, Be:rkoz, Sanyer, Bakırköy 
kazalarında .Malmüdürlüklerine yapılacakur. 

4 - 3843 sayılı kanunun 28 lncl maddeai mucibince tarhedillp ltat1leşeu 
'6tilrll wrg:i iki mali sene için muteber olur . 

HO maU yılı için tahakkuk etUri lecek ıötüril verııden, müesseselerin 
&1Dl ...,e zarfında beyanname üzerinden ödedikleri vergiler mahsup edilir. 

(318) 

Muamele ve istihlak Veroileri Tahakl:uk Şafliğina 

-~-· ..... ----
Soy .... 

.......... 
llol6r adedi: 
-•tanetı,. .... 

...... -
• 

• . . . . 

llalıam ile Yazı ile 

• • • 
• • 

11- -'"' -- -..ırııı'+ea._ .. ıre&ert "'rsı '8rilannı hab •ldaimn

- riluri ...W. •- 'l'USWae libl l•ml-mı ıalep ederim. 

11 Knru.ıalı Pal 
'Tarih w~ im> 

hllesinden başka blrşey değildir!• -------------- -------------

Cevabile - çocuk aldatırcaıuna -~-ııımı-·. . 1 , 

teselll veriyordu. m~••hlll!Blll.lımıumm 
_Ha.~ girer girm~z ~erşey de- TÜRKIY E c u MH u R J y E f ı "~ 

ğişınıştı. İdarede rnuth~ bir arlo- 8 e-1 

::~ı~::r::i:!:~:~~ri z·ıraat Bankası 1 
h~va ~o geçtikçe memleketin her 1 ~ 
lıı:öşesını aanyordu. Kurul Tarihi ı 18118 ~ 

Talil w hempalarının bir gün 
119 1 

bile neş'esizli~i görülmemişti. GU- Seı-fftf: 100,000,000 Türk Liral " 
ya onlara, Alman erkinıharbıye - Şabe ve Ajans adedi ı 265 
linin, her ne pahasına olursa ol - -
8Ull, ıu.11 bir zafer temininı va _ Zirai •e ticari her nevi banka muameleleri ~ 
deden plinlan gösterilmiş gibi, va- ~ 
z!yetten ve ltiden emin bir tavırla. ""' ~ ;. 
al<şamlan vükela meclisinden da- ~ 
ğılınca Toltatliyanlara, Serkeldor- ~ = 
yanlara w daha sonra hususi ev = a 
toplantılarına koşarak, bu:ı:lu şanı- ıs = 
panyalar içiyor, milletin ıztırabıle ı ~ 
adeta uzaktan eğleniyorlardı. ~ 

Abdülhamit istibdadı §Öyle dur- ı il ı 
sun, Neronları aratan, Haccaçlara '.... =!!!! 
rahmet okutan şiddetli bir tazyık el 
ve tedhiş idaresı yüz göstermişti. 1 
O kadar ki, İttihatcıların beyaz 1 "' ;;;; 
~ördilğü bir maddeye, kara demek. ,~ . ~ 
ınsanı !dam sehpasına kadar gö- ! _ ' ~ 
türen bir suç teşkil ediyor, "· ~ını ! :. ;;;;;; 
açanın çenesi derhal B?kirat bö- ~ '1 
lliğünde kilitleniyordu. Fikir ser- =ı =ıı 
di, münakaşa itiraz .. Bütün bun- § "' ij 
!ar devleti!\ hazinesini oo.vmaktan ~ ........,...._ ~'.:"_ 
daha korkunç birer suçtu. llasılı ~ • • • 
tedhiş politikasile herkesin_ ağzı =o Para bırıktırenlerc i 

(1) 16 teşrinievvel 1914 çarçabuk kapatılmıştL ~ • ı • . 
_<_2>_3_1 ıev_1m_·e_vv_eı_ıı_u _______ <v_evamı __ -_r>_

1

! 28,800 Lıra kramıye Verıyor 1 
Sümerbaak Umum Müdürlüğünden : ~Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsu taSllmıf hesapbrıncla en §i 

ı~az s.o lırıısı ~ul~lanı .senede 4 deia çekil ... ck kur'a ile qa&ıdakl -
Karabillı: demir ve celllt tabrlkalan ıııtihsalAlmm ihracat ne allıkalı •tıe tt- ı= plana ııore ikrıuıııye dacıtılaealı.lır. 

teri umumi m!idllrlütnmtlzde temerküz ettırllmlt olduiundan bwıdlln böyle aJA- ~ 4 adei 1.000 • 4ralıl. «.000 Lira 
!talıların doitnıdan dotruYa Anltanıda Umumi Mtıdürl!itllmüze mllnıcaat etme- ı==ı 4 • IOO • Z.000 • 
!eri lüzumu llAıı olunur. c138• ı 4 • ZSO • LGot • 

40 • JIO • «.uot • 

İstanbul Valiliğinden : ! ~ : : : !::: : 
Diğer viUyet~rden ma beklemek tıure vfll7ellmlı eınrlna -.er.len ııtret

ınenler Jnffkeıde mniıhaı Lu1unmamasa ve nadirm YUkubulan münhalltte de 
aıra b<-k.lanemek prtlie emre verllon öğretmenlerin tayin edilmeleri yüzünden 
uzun zamandanbcrl herhangi bir münbale inha edllmemekledlr. ll1Jen yalnız 
koylerde açık oğretmcıılllt bulunduğundon bu kabil lljlretmenlerden klly ııereı.. 

menlilr.lerinl lsUyenlerin bir iaUda ile nıaulf milracaaUan 

1 160 • ıo .. 3.200 • ~ 

.._. DİKKAT: Hesaplarındaki ııaralar bir 11Prte !(inde ~O liradan ~ 
Eiihsağı dusmivenlere ikramıye cıktıliı takd.rde % 21) fazlasile venle- ~ 

cektır. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evlül 1 BirincikAnun, 1 Mart S 
ve 1 Haz ran tarih lemıde celdlecektir. • -~· • li 

wnm•ın• mDIBIBlllll&I 
llin-ob&aur. (332) 

(3 üncıl •yfadan det>am) D .. n p I h 
chi<Up4rd rindi bed(qübe kan u ya 1 an m u 
cZekdtımeywri!ir!~::! lif maçların kriti 

Zekatı mey ve
rilir bir diyare

dek gideriz 

Bu 11<>:ı mısra bofuma gittiği için 
birkaç defa tekrarladım. Y.ine de
vam ettim: 

Edince kendi lehin Mtın mezaka 
hutur• 

cDiy4n Mura değil Kandı.lıare
dek gideriz· 

cTariki fakail4 hemkefş olup 

•Cenabı külhanii 
Senaiye• 

14yharedek 
gideriz• 

cFelek geçf!T8e kefi Nailiye dıi
mcinın~ 

•Seninle mahkemei girdigıiredek 
gideriz. 

Bunları okuduktan sonra, ke -
ınfili tantana ve alavı va.la ile, ar
kamızda bir sürü halk, karakola 
gittim. Orada sızmışım. Sabaha 
karşı kendime geldim. Ayazdan 
her tarafım tutulmuş. Üstünüze a
fiyet, dayak yemiş gibi, her tara
fım hala ağrı sızı içinde .. Her ta
rafım sanki HurduhıJ§ ... 

Sırası gelmişti- Mahkemeye gir
di. Orada da, sarhoşlu./iunu, nasıl 

coştuğunu, neler yaptığını anlat -
tı. Bir lira para cezasına mahkiım 
olup çıktı. Giderken: 

- Lirayı vermek bir şey değil, 
lirayı verınciyc kadarki merasim 
fena, dedi. 

* Düşündüm .. Tuhaf, kendi halin-
de, kimseye zararı olmıyan, nev'i 
şahsına mün1' · sır bir adam. Fa -
kat, bana kalırsa, onu şu hallere 

giriftar eden ve kendisinden başka 
kimse.ve zararı olmıyan ak~Rmcı
lığından vazgeçirmek ve nefsine 
zararından kurtarmak için; 

•Seninle Bakırköyüne kadar 
gideriz!• 

Diyip kolundan tutar, bir müd
det orada misafir ederim. Briki de 
sonunda hayır duasını alırım. 

KULAK MiSAFiRi 

l•ffiIZ•l 
j Dalga Uzu ıluhı• -, 
I_ 1848 ın. 182 :S:c/s. 120 K w. 
!T.A.P. 31.7 ın. 9~s;; Kc/s. 120 Kw. 
jT.A.Q. 19.75m. 1Sl95 Kc/1. zo~j 

ECNEBİ Dlı.LERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGJ:lAMJ: 

Bjrjnci servis İkinci aerviı 
İranea Saat 12.0a Saat 11.30 
Arapça • 12.15 • li."5 
Ellence • 13.!5 • 18.U 
İnıri.liıce • 1 UI • zı.ıs 
Fransızca • 14.00 • zı..oe 

Saat ıa.oo Program, ve memleket ~ 
at AyarL 

18,03 Müzik: Rad70 cu cw1t .. t.ra&ı (ib 
rahim öqür idaresinde) 

18,40 Mtwk: ~ prlular, 

19,15 Müzik: Swing ve Step'Jer (Pi.) 

19,30 Memleket saat Ayan, ve Alana 
haberleri, 

19.45 Müzik: Radyo ince sa.ı bey.ıl. 

20.15 Radyo ıazetesi 

20,45 Müzik: SeviJmİI parcalar. Ça
lanlar: Ulvi C. Eritin, Halil 0-
Mesud Cemil. 

21,00 Müzik: DiDI~ lalıel<lerl, 
21,30 Konu.oma. 

21,45 Mlizllt Rad;ro oneatruı (Şef: 

Dr. E. Praeıorius). 

22,30 MemJe.ket saat A)tan, Ajans bao.. 
berlerl; ziraat, Esham, tahvllAI, kamhl
yo Nukut Borsaııı (Fiyat). 

22. 45 Müzılt: Dana müziği (Pi.) 
23,25-23,30 Yannkl proaram, ve tapame 

lııtaobul Aııliye Birinci 
Hukub Hıikimliğiodeo ı 

Hakkı Sözer taralından Slıbdde 

Meşrutiyet otelini lkametıılhı daiml 

ittihaz etüt! bildirilen ta;ryare :rüzbllfı
larındlln Salih aleyhine !kame olwıaıı 

alacak davasının 11/1/941 larihU mu
balr.eme ceı.e.ıncıe mumallqb Salih 

llAna ratmen muhakemede hazır bulun
madıiJnd•n hakkındpkt muhakemen.la 

11Y•lıen devamına ve 111ap lı:aranıun 
kezalik ilAnm teblltıne ve mubaltem .. 
n1D 18/Subat/941 Alı saat 14 de ~ 
.ıine lı:aıv -ildiltl illııen tebl.i,I olu-
nur. 40/51 

Sahlp ve Başmuharrlrl: Elem lnet Benloel 
Neşriyat Dırektöril: CeTdel Kan.bll,rla 

.SON T&IAR•~ Mallıaua 

Vefa Bcykozu, Beşiktaş Süle 
mağlup etti • • 

manıyeyı 

Lik maçlan dün yalnız Şeref 

stadında yapıldı. 

Vefa ve Kasımpaşa B takımları 
arasındaki günün ilk karşılaşması
nı küçük Yeşil - Beyazlılar çok gü
zel bir oyundan sonra (8--0) ka
zandılar. 

Vefa - Beykoz 
İkinci maç Vefa ile Beykoz ara

sında oynandı, 

Vefa için fevkalade ehemmiyeti 
olan bu maç, Yeşil - Beyazlıların 

milli kümeye geçme vaziyetlerini 
belli etmiş olacaktı. 

Oyun Beykozun akınile başladı. 
Şahabın topu ayağında tutması ilk 
anlarda Vefa .kalesi önünde tehli
keli vaziyetler ihdasına mani olu
yordu. 

Vefa da biraz sonra mukabil a
kınlara başladı. Hatta bu hücumlar 
gol olabilecek kadar tesirli idi. 

On birinci dakıkada b:r Vefa hü-
cumunda Be}kozlu Kamranın 

yap!ıgı penaltın Hakem Tarık ver
medi. Akabinde Hakkının çektiği 

şüt Sarı - Siyahlı kaleci tarafından 
büyük bir meharetle .kurtarıldı . 

Fakat Vefanın bu tazyikı devam 
ederken an! bir hücuma ge<jıl'>n 

Beykozlular, bir ara pası alan Ka
zımın sıkı bir şütile ille golü attı
lar. 

Bu gol Vefa üzerinde derh~I te
sirini gösterdi. Mukabil hücuma 
geçtiler Bu hücumların yüzünden 
Beykoz nıüdafaası mr penaltı yap
tı. Vefalıları beraberliğe kavuştu

racak olan bu fırsatı Enver pis bir 
vuruşla avuta attı. 

Bu umulmadı!< vaı.iyet Vefalıları 
canlı çalışmağa sevketmekten ge
ri kalmadı. 

On altıncı dakil<ada Vefalı Fik
ret soldan ald;ğı bir pası kaleye 
sokarak takımını beraber bir vazi
yete getire;. 

Teessüs eden bu müsavat üzeri
ne her iki takım da gayretle ça.ıış
ınağa başladılar. 

Yirmi beş!nci dakikada Vefa 
santreforu Hakkı kendisine has bir 
sürüşle topu Beykoz kalesine ita· 
dar indirdi ve sıkı bir şütle ağlara 
taktı. 

Vefalılar galip vaziyete geçin 
daha güzel oynamağa başladılar. 

Forvette bilhassa Fikret çok güzel 
çalışıyordu. Otuz birinci dakikada 
Hakkının bir ıütü direkleri yalaya
rak avut oldu . 

Beykoz takımı biraz gevşer gibi 
ohnuştu. 

Kırk ikinci dakikada Vefa kale
si karıştı. Fakat Beykozlular topu 
kaleye soltamadılar. 

Ve böylece ilk .lnsını (2-l) Ve
fanın gatibiyetile bitti. 

İkinci devrenin hemen llk daki
kasında Bey.koz kalecisinin topu 
elinden kaçırması üzerine ileriye 
atlayan Vefalılar golü atamadılar. 
Vaziyet gittikçe Vefa lehine inki~af 
ediyordu. Fakat Beykozlular da a
rasıra hücmn yapmaktan geri kal
mıyorlardı. 

Yirminci dakikada hakem Vefa 
müdafaasının yaptığı penaltlyı yi· 
ne görmedi. 

Yirmi üçüncü dakı"kada Haydar 
90laçık mevkiinden çektiği sıkı bir 
fÜtle üçüncli golü yaptı. Beykoz
lular artı:k mağlubiyeti kabul et
mişlerdi. Bir dakika mnra Vefalı
lar bir korner esnasında kafa ile, 
dördüncü golli de attılar. 

Fenerbahçeyi yenen Beykozlu· 
!ar bu dört gol üzerine tamamilel 
bozuldular. Otuz beşinci dakikada 
Hakkı uzaktan sert bir fiitle topu il 
tekrar ağlara taktı. 

Bundan 90nra oyun neticesini de-! 
ğiştirmedi. Ve (~1) Vefanın g~ 
libiyetile bitti . 

Beti.kt&f • Süleymaniye 

Bu maç müstakbel İstanbul şam
piyonu lehine tabii neticesini ver. 
eli. tlk devre baştan aşalı bAkiın 

oynıyan Beşiktaşlılar beş 

rak devreyi (5-0) gaJ:p bi 
İkinci kısımda Süleyman 

çok güzel bir müdafaa oyunu 
ederek bir golden faı.la yeın 
Ve hatta lchJçrine olan 
penaltıyı atamıyarak fırsa 

kaçırdılar. Netice de maç 
Beşiktaşın galibiyeUe sonra 

Alhntuğ - T opkapı 
İlk devre her iki tarafın 

lıklı gayretleri arasında go 
rabere bitti. 

İkinci kısımda Kasımp 

bir gol atarak galip vaziyete 
ler. Vazıyet oyunun bitme · 
beş dakika kalıncıya kadar 
halde devam ederken şert b t 
tarzı takip eden Topkapıd 
oyuncu dışarı çıkarıldı. Tal< 
di kişi kalınca hakem de Top 
hükmen malilüp addederelt 
bakaya nihayet verdi ... 

Naaıl oynadılar 

Beykoz tak mı iyi bir ma 
ramamıştır. Bılhassa Qyu 
mütemadiyen ~ırb:rlerine k 
!arı takımın umumi · abengı 
zuyordu. 

Vaflılar i~ ikinci devred 
tan sona kadar hakim ov 
İlk golü yeme!erine rağmen 
yen bozulmadan arka arka 
gol çıkarmak büyük hir ga 
enerjinin mahsulüdür. 

Dünkü oyunla gördük ki 
Küme klüpleri arasına k 
Yeşil - Beyazlılara yaraşaca 

* Kadıköy S aı!ındru i 
maçlan tehir edildi 

Kadıköy stadındaki m 
yüzünden sabanın gayrın 
hale gelmesi dolayısile teh 
miştir. 

Sakar)•a Sok 
Koşusu 

Sakarya sokak koşusu düıl 
de yapıldı; müsabaka iki 
üzerinde yapılmış, birinci 
6500 metre olup, Şişli tram" 
posundan, Hürriyeti Ebediye 
ve Mecidiyeköyü asfaltı 

olmuştudr. 

Birinci katagoriye ellid 
atlet iftirak ettı. İ kinci 
3500 metrelik Hürriyeti 
yolu üzerinde koşulmuşur. 
fUYa yüz atlet iştirak etti. 
Havanın ve yolların çanı 

ınası, alınan derecelerin 
jüne sebep oknuştur. 

1 inci Müsabaka 
İlk koşuyu 3500 metrelik 

tünde ikinci katagori atleti 
tılar. KO§u saat tam 10,5 dll 
eh. 

Neticede aı.k bir vaziyetll 
yu bitiren atletler ferdi 
fiiyle dizildiler: 

1 - (Şişlispor) Vark.,f. 
14,5,9. 

2 - (Haydarpaşa Lis~i) 
ıeces! 14,6.9. 

3 - (Eyüp Mühellefi) 
rece si 14,9. 

puan tasnifinde takım h 
yüp Mühellefleri birinci, 
paşa Lisesi ikinci olmuş! 

2 inci Müııabako 

8500 metrelik birinci 
müsabakalarına saat Jl de 
dı. Depara giren atletler 
tanınmış bir kaç milli 1ı 

ıeçiliyordu. Havanın yaıışll 
sına rağmen yine az çok 
kitlesi yollan doldurm~ 

Neticede finişe iki yilz 
la (Be "kta lı) Artan ile 
bahçeli) Hüseyinln çeki 
heyecanlı oldu. 

Artan sıkı bir atak 
ıinci J?l'ltl · 


