


Tarifeye 
zam! 

RÜYA MI 

{j 
·
0
-- Belediye Reisliği fiatla· 

G R YOR? •• 

K .b · tnh· .d . rı arthran mahallebıea--
ı rıt ıaarı ı aresı, orta-

lığı velveleye verdi: Yeni yıl- leri teabit ediyor 
başından itibaren, kibritler, 
kutu başına on para"Ucuzlıya
cak! 

Bayiler, emaf beyanname 
vermeğe tabi tutuldu, birçok 
hazırlıklar yapıldı vesaire.. j 

Bir de baktık ki, Maliye V &o 

kaleti, bir tekzip nqrediyor: 
Hayır, iyidir, böyle bir fiyat 
tenzilab yapdmıyacaktır. 

Y abu, inhisarlar idaresi rii
ya mı görü)'OI'? Bu ne biçim 
it?. 

l~TISAD 

iLMi 
Y ılbqı, birçok ıazinolar, 

meyhaneler, lokantalar, otel
ler, fiyatlarına yüzde elli zam 
yapblar ve bu ite belediye mü
aaade etti. 

Bu ummın aebebini anla
yamadık; neden lüzum ıörül
dü, acaba? Yılbatmda bu ııibi 
müeaaeaeler çok tenha olur, 
zavallılar ziyan ederler, diye 
mi?. 

Bu da mı ikbaad ve ilminin 
zaruret ve icaplarından, ey, 
Belediye lkbaad Müdürlüğü ·! 
FUKARALIK 
KEPAZiLIK-

Balat ve Kaıımpaıada iki 
halk hamamı açtlmııtı. Yani 
fikir fukra, gelip az bir para 1 
iit.? yıkanıp temizlenecek. 1 

Eski bir laf vardır: Fukara
lık kepazeliktir. Bu iki fakir 
hamamı da açıldığı gündenbe
ri dokııan doku:ı defa kapan
dı; çünkü, tamire muhtaç 
İmi§! 

Yahu, §U iki hamamı, mun
ta;taman ifletemediler, gitti! 

FUKARALIK 
FIKRASI 

Fukaralık. dedim de aklıma 
geldi. Bir b&§ka laf daha var
dır: Zeııııin arabasını dağdan 
aıırır, fakir, düz yolda taıırır, 1 
derler. 1 

Dün, Eminönünden geçer· 

ken gördüm: 1 
Bir va~daı ,bir türlü karşı ! 

kaldırıma geçemedi, tatırdı, 
kaldı. Baktım, zavallı, fukara· 
dan bir vatandq •• 

Halbuki, paralı adam nasıl 
belli olur, açık göz, zeki, kur
naz, akıllı ve bilgilidir. 

FUKARALAR, 
DiLENCiLER 

Ben, burada fukaralıktan 
bahsedince, bir kısım vatan
datlarm bu sözlerimi Üzerleri· 
ne alınmalarından korktum. 
Onlar: Dilencilerdir. Fukara
lıktan maksadım, dilencilik 
değildir. Bu zümre, beni affet
ıinler. Herkes biliyor ki, 
dilenciler, İatanbulun lüks 
halk tabakasına mensup, ser
vet ve siman sahibi İnsanları
dır. 

Sözüm, onların huzurundan 
dI§a:rıda! AHMET RAUF 

Bazı mahallebici ve sütçölerdıl 

malzeme pahalılığı beyımile ta
vuk göğsü, mahallebi fiatlarınıa 

5 ltunış arttırıldığı görülm~. 
Belediye rei.ııliği; İldısat mü • 

dürlüğüne haber verilmeden ya • 
pılan bu kabil zamların tesbtt olu-
nup tanınmamasını ve kontroller 
icrasını alakadarlara bildir~tir. 
Belediye i.ktısat müdürlüğüne ha
ber vermeden tarifeleri yükselten
lere ceza verilecktir. 

IBüçüK HABERLER 1 
ViLAYET oc BELEDiYE: 

* Kars valiliğine tayin okınan 
Vali muavinin:ıll Hüdai Karataban 
§erefine dün gece Parkotelde ,... 
mimi bir ziy alet verihniştir. 

* Cadde bostanı - Çitteha\'Wl
lar yolu ili!, Florya - Küçükçek -
meoe, Küçüksu - Göksu yolları be 
l~yece tamir olunaeaıı:tır. 

MÜTEFERRllC: 

* Eczacılar birliğinin kongrem 
bu ayın 21 inde etıbba odasında 

yapılacaktır. 

* Fili askerlik hiz:metlerini yap
madan ihtiyat sınıfına nakledil - 1 
miş olan ve bu kere talim, manev
ra mak.sadile sililı altına alınan 

memur ve müstahdemlerin maaş, 
ücretlerinin tam olarak verilmesi 
tekm il devlet teşkilatına bildiril • 
miştir. 

* Taşkiiprüde tüccardan Mu -
hiddin 110 kuruşluk gaz yağını 160 
kuruşa sattığından yakalanmış ve 

500 lira p,.ra eezesıle 2 yıl Anka -
raya sürgüne mahkfun olunmlJi -
lar<lır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Fiat mürakabe komisyonu bu· 
gün toplanarak pirniç, fasulye ve 
sadeyağ fiatlarına narh konulması 
işine devam edecektir. 

* Ticaret Vekaleti şehrimiııe 

fiat kontrol işleri için 2-0 murakıp 
vermeği kararlaştırmıştır. 

* Basradaki ~ bin otomobil 
Hl.stiğlnin buraya getirilmesi için 
bütün formüller tamamlan~tır. 

MAARiF, UNIVE.RSITE: 

*Maarif idaresinin hazırladığı b;r 
Litatistiğe göre şehrimizde 681 mek
tep vard ır. Bunlardan 7 si ana mek
tebi, 521 i ilk mektep, 42 si ders • 
hane ve yurt, 12 si san'at, 51 i orta 
mektep, 2 s.i muallim mektebi, 4-0 
tanesi lise, 1 tanesi de kurtarma 

yurdudur. Bu mekteplerde 134086 
talebe okımıaktadır. 

* Devlet matbaasından başka 

adli tıp enstitüsünün de Ankarayıı 
naklolunacağı ö~tir. 

* Orta mektep talebelerinin her 
nevi spor müsabakalarına girip oy
namaları menolunmu§tur. 

*Maarif Vekiileti önümüzdeki 
yıl muhtelif vilayetlerde 15 yenı 
lise açacaktır. 

Son Tdgraf'm Edebi Tefrikası: 49 

üçük Haııı Yavaş Gel! 
SELAMI iZZET SEDES 

- Doktor Kiifiye yazmalı. •. 
Jale kalktı. Kocasına koşarak 

kalem kağıt getirdi. Cahit elleri 
titreyerek yaz.dı.: 

- Geldi!. 
Sonra acı acı gülerek imzasını 

attı: 

- Cahit Yaman! 
Ve ilave etti: 

- Henüz keneli benliğime sa • 
hi]')k n adunı kullanayım. 

Bu ·ırada hizmetçi kahve getir
eli. J ale kıza: 

- İstemez dedi, bııy biraz rahat-

1 
sız! 

- Bir r :_"l r in ;z var mı? , 

Cııhit kızın yüzüne dik dik bak-

tı, onu tanımıyarak, baktığı belli 
ohıyard u: 

- Hayır, dedi yok. 
Jale bıran evvel kocasile yalıu.ı 

ka.lmak istiyordu: 
- Nasılsın Calut? 

Calıit aya.ğa kalkmış, karısının 

önünde dimdik duruyordu. Birşey 
söylemiyor, cevap vermiyordu. Ja. 
le karşısındaki yüzü, maskeyi tanı
yordu, bu ötekiydi. 

Cahl t ne söylendiğini anlama • 
:ınış gibi: 

- Ne dedin? diye sordu. 
Jale evlendiği günün gecesini 

dİİ§ÜJldü ve ertesi geceki korku • 
sunu hatırladı. Cahit gene aYni 

• 

Barem kaauaundaki 
noksanlar 

Devlet memurları aylıklarııım 

teThit ve teadüf'Line dair olan ka
JHllla ek liyiha müzakere edilir
ken, Büyük Millet Meclisi çok 
hararetli ve münakaşalı bir giiıt 

daha YBflldı. 
Bazı meb'uslar, bugün tatbik e

dilmekte olan harem kanununun 
lıifayetsizlii::inden, hatal:ınndan 

bahsetti. Şimdi, bu hataların tas
lailıi için uğraşıldığı iddia olunda. 

Bir kısım hatiplerin Ü2:erinıl. 

durdukları en mühim nokta, üe
retli ve maaşlı memur diye, dev
let hizmetinde çalışan elemallla
nn ikiye ayrılmasıdır . 

Neden bir kıstın memurlara iie
...t verilir? 

Hakikaten, bu mühim bir mev- ı 
radur. İlk bakışta hatıra iki mu
eip sebep geliyor: 
1-Barem kanunun.mı. dertte ve 

hükümleri kullanacağımll bu e
lemaıu tatmin edemez. Yahut, ha 
elem••, barem kanunu mevzua • 
tile elde edilemez. Ona yübek bir 
11.uet vererek, ihtiaasmdan istifa
de edebiliriz. 
ı- Bir kıAm elemanlar vardır 

ki, bunları derhal deTlet h~ 
tine alıp, devlet memurlannm ha
iz olduk.lan bütiin bak:lardıuı. k<ın
dilerini istifade ettirmek doğrıa 
değildir. Henüz, bunlar, bu liyaka
ti kazanamamışlardır. Bunlara kü
çük bir ücret verilir .Bir müddet 
çalıştırılır. 

Yukarıda tasrih ettiğimiz iki 
mucip sebep de, iş, randıman de
diğinıjz netice üzerine müessirdir. 

Barem kanıınu, güzide eleman
lan tatmin edemiyecek halde ise, 
bu kanun hatalı ve kusurlu de -
mektir. 

Yok bir kısım elemanlara dev
let memurlarının biitün hak ve 
sıfatlarını veremiyonak, bunlan 
devlet hizmetinde kullanmaktan 
bily\ik hata olmaz. Çünkü, bun· 
larm göreceği iş götürü ve yol~u 
işidir. İşin kalitesi düşer, sür'ati 
azalır. 

Herhalde, efradını cami, ağya
nnı mani bir yeni barem kanu -
nuna ihtiyaç vardır. 

1..ESAT FEYZi 

Y e§ilay kongresi 

Yeşilay cemiyetinden: 
Cemcyetimizin yirmi birinci yıl· 

!ık kongresi 1941 senesi ikincika -
nun un beşinci pazar günü saat 
10,30 da Cağaloğlunda Eminönü 

Halk evi salonunda yapılacaktır. 

Azamızın tcşri!leri elıemmiyetle 

rica olunur. 
-0--

Sipahi ocağına yardım 

SipAhi ocağına yardım !!;in be
ledıyece 3000 lira verilmesi kabul 
olunmuştur. 

-o--

Yeni asistanlar 1 
Laypziğ üniversitesin.in doktora 

sınıfından mezun Sedat Alp An
kara dil, tarih. coğrafya fakülte -
si sün,'eroloji asistanlığına , keza -
ayni üniversiten in arkeolojl dokto
rasından mezun Ekrem Akorgal de 
yine ayni fakültenin arkeoloji asis
tanlığına tayin edilmişlerdir. 

buhrana yakalanın~tı. Kim bilir 
kaç saat, k:aç gün böyle adsız ya -
şııyacak, doktor Kafinin dediği gl
bi Cahit Selim olarak gezip dola
şacaktı. 

Kocasının boynuna sarıldı, ko · 
hından çekti: 

- Haydi odamıza gidelim, ya • 
talıın! dıye yalvardı. 

Cahıt genç kadının elınl ttttup 
kolundan çekti, ittı: 

- Yavll§ gel küçük hanım! .. 
Bir kahkaha attı, sonra hızla o· 

dadan çıktı, atölyeye giden mer -
divenleri tırmanmağa başladı. 

•Yavaş gel küçük hanım '• diyen 
artık Cahil Yaman değildi, bu söz 
Cahit Yamanın benliğini çalan hır
sızın sozüydü. Öteki gelmiş ve a
tölyeye gitmişti. Jale arkasından 
fırladı. F akat atölyenin kapısını 

kapalı buldu. Calıit kapıyı sürme
leınişti. 

Ümitsiz, öfkeli olduğunu bildi
ğiniz birinin, sevdiğiniz birinin birj 
odaya kilitlendiğini gördüi!ünüz 

Giinün meseleai 

Mahkumlar ı. asıl 
çalıştırılacak? 

• 
lstanbul ve Üsküdar evle-ce.za 
rindeki mahkılm, mevkuflar için 
müddeiumumilik proje ha.zırladı 

Istanbul ve Uaklidar cezaevleri 
ve tevkiihanelerinde bulunan bü
tün mahkWnlarlll iş ve e.lı:mek s... 
hlbi olmalar> için müddeiumumilik 
yeni ve esaslı hazırlıklara başla -
ımış ve yeni bir nizamname hl!Zll'
lıyarak Adliye V ekiiletine gön • 
dermiştir. Nizııınınaıme Vekaletin 
te1lk:ikinden geçtikten sonra der
hal tatbi.kı.na başlanacaktı.r. Bu • 
nun i<;in de muhtelif atelyeler, i
ma1ithaneler açılacaktır. Bir kl-

ımm mahkılmlar da nafıa, beledi.
ye işlerinde çalıştırı,l.aea,kl.ardJ. 

Diğer tarııltaıı iRanbuı cez_,.. 
lef'inde eroin, esrar gi.Di zehirti. 

maddelerin sıobılnmması için .,. 

saslı ve çok stlı:ı tedbirler alın • 
mıştı.c. Gar:d.iyanlar bile içeriye 

girerken araruruya tM:ıi tutulrruık
tadırlar. Eroin ve esrarcılar tec

rit edilip ayrı Mğnşlara alınmıı.k
tadırlar. 

Kendi kızına hırsızlık ı 
öğreten bir ha ha! 

Aksarayda .Aiııınet isminde bir 
bakkalın dül<1kimında cereyan e

den bir iursızlık hl!ıdiııesinin mıı

halı:emesine dün 3 üncü sılih ceza

da ibakılllllJ}tır. Vak'a haddizatın

da k üçük bir hı.rsızhktan ibaretse 

de, bund a bir 'babanın kendi öz 

kızına hırsılzı.k yaptırması gibi ha- ı 
.tin bir facia da saklı bu!ımma-k -
ta<lır : 

fukara, maşa satan Rasim is -
minde b ir Kcptiye müşterilerin -
den biri bir süpilrge sipariş et -

m1ş, Rmrirrr d e oüpüxgey i alıp- gtı

türecek parası olmadığı halde bu 
siparişi kabul etımiştir. 

Rasim süpürgeyi çalmak~ baş
ka çare olmadığı d~üncesile ou 

i.şi kızı. Haticeye yapt . rmağa ka -
rar vermiş , .onu yanına alarak kü
çük bir tenbih te de .bulunmuştur. 

Baba kız Topkapıdan Aksaraya 
kadar dükkiınlar ı tetkık ede ede 
gelmişler ve tam .burada bakkal 
Ahnwdin dükkanını münasip bu

larak içeri girmiş, Hatice de he -

Jll€n kap:nın yanında demetle du
ran süpürgelerin önünde kalmış
tır. Rasim bakkal Ahmede: 

- Ben bir hayli fasulye alaca

ğım. Ne cins fasulyeniz var. Para
ları kaça .. Bana birer birer gös -

ter .. diyerek onu meşgul etmiye 
ve oyalamıya başlamıştır. Bak -

kal Ahmet fasulyeleri gös · 

terip fiatlarını saya dursun be -

cerikli Hatice kaşla göz arasında 

süpürgelerin topuna birden •!katk 
gidelim!. deyip dükkfuıdan dışarı 
uğramıştır. 

Fakat gelgelelim, vaziyetten 
şüphelenmiş olan bakkal Ahmet 
faka basmamış ve tam zamanın-

zaman nasıl korkunç bir endişeye 
düşersiniz?. İşte Jale de kapının 
önünde kıvranıyordu. Acaba atöl· 
yede ne yapıyor? .. Şu kapalı kapt
nın öbür tarafında bir facia cere
yan ederken, siz öbür tarafta aciz 
durursunuz. İçeri girın<?ğe, yal -
varıp yakarmağa, faciayı önlemeğe 

imkan yoktur! 
Jale kapıyı yumruklamağa har 

ladı: 

- Cahit! Cahit!. 
Cah il ne cevap verdi? Nas;J ce

vap verdi? Sesini işitse bile an -
lamıyordu. Bu ses onda hiçbir he
yecan uyandırmıyordu. Jale artık 
onun karısı de.ğildi. Artık başka bit 
Aleme girmişti, başka bir hayat sü
rüyordu. Şövalesinin önüne otur
muş kimbilir nasıl korkunç, ığrenç 
manasız bir r esim yapmakla, ma
lô.l. dimağına akseden manasızlık· 
ları tanzi m etmekle meşguldü! 

- Cahit! Cahit.. B enim Cahit! .. 
Atölyenin kapısı duvardı , içer -

den ses gelmiyordu. Jale birdenbire 

da o da dükıl<Andan brhyarıı:k Ha
ticeyi yakalayıp bu hı.rsı.z baba kı

r:ı poliııı. te..liın etmiştir. 

Neticede h.3.kim Rasim.i 22 gün 

hapse :mahkii.m etmiş, H a t iceye de 

yaşının W~ü nazarı ittba

re alarak 14 gün hapis cezası ver

miştir. 

Uaküdar 
mezarlıklarını 

• • • 
ımar ıcın • 

Kar::caahmet mezar
lıkları iç.in Belediye
ye müracaat edildi 

Üsküdar mezarlıklarını imar ce
miyeti tarafından Karacaahmet 

mezarlıklarının duvarlama işi çok 
ilerlemiş, şimdiye kadar yapılan 

duvar miktarı da yirmi kilometre
ye baliğ olmuştur. 

Tamamlanan duvarın muhtelif 

yerlerindeki kapılar için lüzumlu 
demir mevcut buluıunadığından 

cemyiet tarafından belediyeye ya
pılan bir müracaatta yalnız hurda 

ve yıkılmış demir parmaklık en • 

·kazından istifade edilmesi, bun -

!ardan kapı yaptırılmasına müsa
ade olunması istenilmiştir. 

Belediye yaptığı tetkiklerden 

sonra bu hususta müsaade vermiş 

ve cemiyete tebliğ edilmiş oldu -

ğundan kapıların yaptırılması için 
lüzumlu bu '<abil demirlerin top
lanmasına başl~tır. 

<kıktor Kafıye Cabıdin yazdığı kl
ğıdı hatırladı. 

Hemen aşağı indi, giyindi, bir o
tomobile atlayıp doktor Klfiye 
gitti. Doktor Kati Jaleyi görünce: 

- Sizi bekliyordum dedi. Nasıl 
olsa bir buhrana yakalanacaktır. 

Fakat ben mücadele planuru hazır
ladım. Herşeytamam<lır. K:oca.nııı.ı 

kurtaracağız. 

Pllını basitti. Cahidi tahakkümü
ne alan ikinci benliği ortadan kal· 
dıracaktı. 

- Eski bir hikaye bu, bir mi9al.. 

Biz her şeyi kendimiz icat ettik, 
kendimiz keşfettik zannederiz, 

Halbuki değil. İkinci benlik, Mı
sırlılar bunu biliyorlardı. Eski, -
ki bir masal! .. 

Evvela telkin ile Cahidin ha 

buhr andan kurtulacağını ümit el;. 

mişti. Fakat bunun kapil olmadı • 
ğmı, olamıyacağıru sonradan an • 

ladı. Bu ikinci benlik, öteki cahidin 
öyle icine ~lemis. zihninde öyie 

' 

Belediye . 
yasağı f 

Harpte Talih 
YllUD: ALİ ~IAL SUN~IAl'I 

Harbin talibi kadına benzerm~ 
K.iıniıı cür'eti bzla ise ona iitifaı 
edermiş; derler • 

MüJıim yasaklar halka! 
renkli afişler ve küçük 
laYhalarla bildirilecek 

Blediye neşriyat ?e turizm mö
dttrü B. Eşref Şetılı: mühim bele • 
diye y~klannın halka bildiri1-

Iİ için renkli duvar ~ ve u
mumi yerler için ıküçü.lı: levhalar 
huırlanmaktadır. Y erl«e tükü • 

rolmemesi, süprüntü aWm.amam, 
caddelerde daima sa~ yürün • 

mesi ve saire gi·bi belediye tenbih
Eini ihtiva eden bu afişlrden 

başka sığınak ve siperlere nuıl 

girileceğini ve korunma şekillerini 
gösteren renl<li afişler de hazırla
nacaktır. 

Hakimlerin terfii için 
Adliye Vekfileti terfie hak kaza· 

ıııan. bilimleri daha fazla beklet • 
meınek için yeni bir formül tet

kik etmektedir. Bu suretle yalnı& 
yüksek maaşlılar değil, küçük ma
aşlıların da terfileri mümkün ola· 
cııktır. 

lzmirde kömür m,uhtekirleri 

İzıı:ıirde kömür buhranını hal -
letmek için sıkı kontroller yapıl • 
maktadır. Evvelki günkü kontrol

lerde 5 tüccarın •kömürümüz 

yok!. .. dedikleri halde depolarında 
60 hin ile 10 bin kilo arasında odun 

kömürü sakladıkları görülmüş ve 
hepsi ihtikar suçile adliyeye ve - 1 

rilıniştir. 

Balıkçıları himaye için 

Deniz ma!ısullerınden daha ge
niş surette istifade için Münakale 

Vekaleti bi r proje hazırlamıştır. 

Birçok sahil mıntakalarında kon

serve fabrikaları kurulacak ve ba· 

lılrçılan himaye için !stanbulla di

ğer yerlerde kooperatifler teşkil 

olunacakhr. 
İstanbul balıkhanesi için de yeni 

bir bina yapılacaktır. 
---000---

Mühim konferanslar 

Eminönü Halkevincten: 
Bugünkü peqembe günü saat 

(18) de tıp fakültesi profesörlerin
den sayın Sadi Irmak tarafından 

(Milletler arasında üstünlük da -

vası) mevzuunda bir konieraM 
verilecektir. 

6 ikincikanun 1941 pazartesi gü

nü saat (18) de edebiyat falıillte.ıi 
profesörlerinden sayın Mustafa 
Şekip Tunç tarafından (Halk ne
dir?) mevzuunda bir konferans 
verilecektir. 

Her iki konferans için davetiye 
yoktur. 

---oo----

Esrakeı odacı! 

Hasan Özer imnınde biri üze.rindıe 
15 parça esrar bulunduğu halde 
bunları Tophanede Mustafa oğlu 
Hüseyin isminde bir odacıya satar
ken yakalamnıştır. Hasan ve esrar
keş odacı adliyeye verilmişlerdir. 

yerleşmişti ki, telkin ile ötekini 
yok etmek kabil değildi. 

Doktor Kafi Cahit Yamanın nor
mal hayatını hazfedecek, hastayı 
heyulasından kurtulmuş olduğuna 

inandıracaktı. 

Ve Jale artık ınıeıı'ut yaşıyacak
tı. Genç kadına: 

- Bu heyulayı yok edece~! di
yoe tekrarladı. 

- Doktor si3e minn.ettar 1<alı -
nm. 

- Eğer fennin insanlara biraz 
iyiliği dokunmazsa ne ~e yarar? 

Doktor Kafi plinıru takip etmelı: 
için 'buhranın geçmesini bekli -
yocdu. 

-11-

TECRÜBE 

Cahit Yaman atöl:yemne kapan
mış, orada. yatıyor, ocada yemek 
yiyor, içeriye hizmetçiden başlı:ı • 
8Illl almıyor, gece gündfu: durma
dan ç.alışıyordu.. 

Avrupa brbU.iıı Afrikayu sira
yet etm · o kadar muhakkak b,.. 
luııuyordu ki cerek İtalyanlar, go
nk İngiliııler orada ellerinde b,.. 
ı- yerleri takTiye etmektea g& 
ri kalmımışlardır. İtalyanın bir 
Fin harbe girmesi e kadar ihti
mal dahilinde itli ki İngilizler bu
na düşilııer<ık İtalyanın şarki Af
rika imparatorluğuna hudut ma• 
arazideki kuvvetlerini gitgide arf.. 
tırmışlardı. Soara cenubi Afrika 
ile Rodezyanın müdafaası esbabı 
temin edilmiştir. Eğer Afrika ha
rekatının başlangıçtanberi geçir -
diği safhalar dü~iinülürse şu göze 
çarpıyor: İngilizler için asıl bü -
yük meseleyi upuzun bir huda
dun müdafaa" teşkil ediyordu: Şi. 
maide Habeşistan, şarkta da İtal
yan Somalisi. Bu suretle İngiliz • 
!er için müdafaası zaruri olan hu
dut 900 mlldcn aşağı değildi. Bu • 
nunla beraber İngiliz kuvvetleri 
en mühim noktaları tutmuş, müıı
kül şerait altında çöllerde yerleıı
miştir. 10 haziranda İtalyanın da 
İngiltere aleyhine harbe girmesi. 

üzerine Afrikada ilk harekat b11 
sahada başgöstermiş ve İngilis 

kuvvetleri tarafından yapılan ba
zı taarruzlara karşı İtalyanlarııı 
mevkilerini bıraktıkları görül· 
müştür. Haziran ayı böyle geçti. 
Lakin te.ınnmzdaki harckAt İta! -
yanların faaliyete girişeceklerini 

göstermi§tir. lUoyalc muharebesi 
bunu anlahyordu. Ancak Afrika 
harbinde de üstün mevkii ergeç 
İngilizler alnu~ <>ldu. Sonbaharda 
yenideıı ]Wşlıyan harekat ~imdiye . . 
kadar Italyanların aleyhıne cere-
yan etmlştir. Halbuki Afrikada 
İtalyanların daha ne gibi fütuhat 

emelleri besledikleri anlaşılıyor

du. Pamuk memleketi olan Suda
nı da ele geçirmek suretile zen
gin bir yere hakim olıruık sevda
sında olanlar için tatlı ümitlere 
düşmemek olmamıştır. İngiliz!eriıı 

yukarıda işaret edildiği gibi uzu& 
bir hududu müdafaa mecburiye -
tinde olmalan öbür tarafın bu ü
mitlerini canlanırmaktan geri 
kalmamıştır. Halbuki yeni saf -
balar başka türlü neticeler verdi. 

Şarki Ahika imparatorluğu • 

nun kurnlması 'imdilti İtalyanın 
en büyük zaferi diye ilan edildiği 
günler unutulmamıştır. İstila için 
elde her türlii vesaitin bulunduğu 
da söylenerek ilerle~kte tered -
düt edilmlyecekti. Daha Habeşis
taıı seferi esn.sında - sonradan 
Mareşal oİ.ım - iki kumandanın biı
biri ardınca değiştirilmiı olma .. 
artık İtalya için fütuhat harbinde 

motörlü vesaitin alabildiğine kul
lilnılması devrinin geldiğine işaret 
sayılmıştL Çünkü seferin başlan· 
gıcında General Dö Bononun elin

de o kadar matörlü vasıta yoktu. 
Fııkat sonra onun yeriııe gönde
rilen General Badoglio hi~bir şe
ye bakın.ıyarak motörlü vesaitteıa 
istifade ile harbi neticelendirmeli: 
için gönderilmişti. Adisababa üze
rine yürünürken 1725 kamyonun 
birden 20 kilometrelik bir yolda 
nasıl sıralandığını anlatırken Ma
reşal Badoglio bunu motörlü v ... 
saitin galebesi diye tasvir ediyol'
du. Eskiden müstemleke sahibi ol
mak uzun •amana ve pek çok da 
para ile devamlı emek sarfma 
muhtaç olan işlerdendi. Dünya • 
nın muhtelif yerlerinde arazi e
dinmiş, !!_uralardan istifade et • 
miş memleketlerin tarihi bunu 
gösteriyor. Fakat şimdiki İtalya 
müstemleke meselesini kendince 
pek başka surette halletmek is
temiştir: Yani çabuk bir surette. 
Onun için :.:erek Habeşistaada, ge
rek ondan sonra da ele geçirilmesi 
tasavvur edilen yerlerde motörli 
vesaitin azami surette kullanıl • 
mnsı muvaffakiyeti temine en bi
rinci 3ınil sayılıyordu. Afrika bili" 
binin bugün varmış olduğu neti
celer ise artık başka bir devri• 
açıldığını göstermektedir. Birçok 
emeller, tasavvurlar akim kaldı. 
İstikbal için hunun ne kadar ha?' 
ka tesirleri elacağmı ;1.üşünmı:k 

laıbildir. 
(Deıı91M 5 Mci sahifede) 



Buda bir. 
mukayese •• 

\'nfpa .btarhi ~sefer Mtk• 

Geç.m ......ı ..... ile 
bu.erki ............. ... 
bir maka.,.. ı•ata• .. 
lnsiltereaia 918 de matt. 

~fllderiıı zaferi khe .... 
kelay olmaclıja ~ 
ae l...utereaia ba ... u. 
neclilcliii pbi yalmz kal
madıiı daha iyi anlq~ır. 

Y eDi Jolcla• Yazpçtik 
iat9miyonız 

l&at611lua - tele 
................ ~ Wr -- • 
lanlttla, 6ir .ma.ntla w ""' 
ınİNt ,bir cleHlı ,bir çahr, 6ir 

f A°SJCERLIK BAHJSLERJ°j 

Umumi ve hususi 
sıaınaklar 

oldu, btl .sefer başka. Geçea 
r İne:iltere ne f'raMa ve .... 
aibi büyük miittefiklerhl ar ... 
a Stlnradan itaba tla bnfıml-
914 18 harbi ile - JNırüd 
kayese "'9rlrea hele pçell Y• 

vnıpa kıt asmda F.ransema çik· 
· üzerine :tncnıerenin yapa -

hm bldığı• hiikmederek JJN• 

manlarnı m11Yaffald,eti ile orta 
seaeleri htgilhı tarafının &rittik~ 
artaa möfktilitı ile ıeçmişti. ~ 
kin ... ..O.a ingiltere ile mütte
fWeriabı ıalebesile kapandı. &

kiden alman misallerle yelli ve

kayün makayesesind.n çıkanla -
cak bir 11etitt vardır: İngilterenill 
bu sefer yaln12 kalmış olmuıa • 

dan Alman ve ltalvan tarafı ~k 

iimitlere düşntüstü İngilterenin 

geçeli harpteki gibi bu sefer öyle 

'birçok ıulitUfikl• bulı.ınadıjı milıı

' er matbuabnca her gün tekrar 

edilip durmuştur. Fakat ge.:cn se

fer müttefik1e.rın coklu.,,n da ay

rıca müşkulHta ~ol n1,;muktan ~e-ri 

tan ..... IHr ,., ,ciutı °'""' . 
ma?. Yeni ;,apılu Ankara 
cadde.i beton aalalh dahil, 
hepai böyleJir. Gefen Pli 
Börciiilı, bir yerinde çukflT .. 
çıyorlartlı. Son hari>in şimdiye ıkadarki sef

haların<ıa t:n .muessır rc>N oynı -
)1 an ıtilih tayyare oJ:mUitur. Cep
hede ,silah başındaki .krt'alardan, 
ti ~erler-deki şehirlere, köylere 
kadar tepeden inme at~ yağdıran 
bu sil&ıh karşısında, kornnnıa ted
birleri araştmlırken gız.leme ve 
1ıoprakaltı inşaatı on planda gÖ'L 

önünde tutulınuırtur. 

eme JikCitenler az de~ldi. ~ 
• ,.~ ıeçen vekayi İ9e bat-

hakikatler ıöetumiş oltlu. O. 
içia lnırilnlerce harpte İngi

- Fıaasız tarafuun o kadar çek 
üttefiklerle kalabalık olması ni· 
i zaferi yaklıll;brmıstır Oyle 
nıHMIHdiii kadar kolaylık tcş • 

Din, Kmak6yı/ett, Ban/ta • 
lar caJduinJen geçiyorduk. 
Ya)'a kaldıranının iızerinde11 
yürüyoruz. Osmanlı Bankan 
onünden geçligimiz ıuada, a
yağımız birdeR burkuldu. Bir 
çukura diiJer gibi oltlak. Balı
lık: Kaldırımın iiHrinde be
ton bq altı taı yerınde yok. 

etmemiftir. Almıuıya tarafm
llUJ _.rile az müttefikler 
dı. Fakat daha ziyade bir bat
idare e4ı1wonla. İasilizleria 

4 • il ye • harbi arasında mu
eııe Jilrttttlrken ele al ... cak 
~ ~iyorlar ki 'bwa· 

....--- .aaewimsiz ol· 

bhnanu h Bugiınkii 

harekatında tiaha erb 
yor. 

ln~iUcre 

l bulunu-

... 
Bu cadde, ıehrin en iılek 1 

caddelerinden bıridir. Artılı 
kenar nıalıalieleri siz dıifü
niuı. 

Muharip devletlerin resm t~ 
liglenn-Oen ogrendıgimıze göre her 
gi.ın yap l n hava a ın \ c taarruz
lar nda kfJ ı unma te ırlerı ıyı 

ta bık edıldıgi ıçın muharıp mem· 
leketlerın şehir ve kascıbalannda 
luısar \e zayiat oluyor. 

ınacas. 

Meseli pçeB harbin ortaa.ınft· 
s•ıled• bir taraftan Alman· 

Artistlerin 
güzellikleri 

ile •lttdikleri, diier tanf • Güzellik için §imdiye kadar çok 
.. __......_ Ae -.u.ı .. ~•--:..:a ..-..--- - _._....... sözler siylenii. Fakat hakiki gli-

Bu, funu istiyoraz: latan .. 
balda yeniden yol yaptırmak, 
veya bir yolu ba§tan bGfa ta
mir etmek için biitçeye ne ka
dar tahsisat konulnWfN, hep. 
si kaldırılmalıdır . 

kel'flya ohta nai,..tllri in- zelliği siz tehrede mi. yok1ta vü-
98 ifbı pek çok nMifktdit ar- j 
. ortlu- Al-.aa tarafı sayı iti• catta mı ararsınız?. Eskidea kadıa 

lstanbuUul,,,. yol, a#olt, par. 
he, hiç, amma, hiç bir ·ey ia. 
temiyor. lıtedi6im z ıadur: ·ıe .., fakat llarekitnMla Wr- vticudü mü erkek vücueti mii dı-

görid8Yorda. İngilis tarafı N- ye sora.rlartlı. Bu sualin ce\ abı v~ 

i~ çek, ilkin ltarW de - rildi mi, malimı 41ejil!. Çok kim • 
ettiftDek ve netieelendinnek seltt diğer hayvan ııesillerinia er

M eucut yollard cılıi bu gibi çg. 

karlar, tiimıekler lıapatılırn. 

_,,.· .. .te si ZBiyliyea, türlü fi· 
leri olu. muttefUder blaN -

kantıkbiı göae çar,.yor
~li ltu mtitjeftk)eria her 

• aJr ayn blı~ zayiata kat
tHY_..._..,, fakat zahmet ve gay· 

itleri kJAne• 1tota gider gibi o
rorclU. Geçe. harbia ortasıa • 
P" deVJ'e İqiltere ile müUefik· 
· içia biyle iiilıfldtlita tMit ol· 

r. Sonra iki mühim keyfi-
keadillİ ,_terdi: ~ka -

rfle girm.i ve Uha •nra 
Jllfjttefikler tarabada .kmnaa

)lirliihd• ...... 
..- pa• tlıa nutmamak li· 

kekleriai ileri sürerek, bu bahis:e 
erkekleri kazand1m1aga çalı~tı1ar. 

Fakat bagtin sorulan saal su: 

Yilı: güzelliği mi, vücut gü:ı.elliği 

mi?. Bunlar öyle n~li davalardır 

.ki, galiba Jıiç INlledilemiyeeek -

terdir. Apollon kadar, Venüs de, 

Venüs kadar Apollon da güzeldir 

tle)dp i'in içinden çıkmalı. 

Güzellik nedir? Nasıl şe)'dir?. 

Evveli vücut cüzelliği her şey -

den evvel, tenasüp ve düzgünlü-

ie istinat eder. Venüs heykelle • 

rlnin hepsinin de ıi&teTdiği müş
terek vasıflan Tardu: Mevzun, 

Bu ite kim bakar, kim ka
Tl§ır, vallahi bilmiyoruz. Bil
diğimiz birıey varsa, ıehirde
ki bu garip, hazin hal ve man
~adır. 

BVRHANCEVAT 

ıka mak bahsi .. 
-2-

l\tenıleketınıizde sıcak hamam 
ve soguk hamam olmak üzere ha-

•· ıt'I ...,tln4a Ahllaa tuafı i-h.,ilil tarafı anam4ald ın.v _ mütenasip, müdevver, pürüzsüz bir 

ıt .11tek•Jeeeaİ ... yle kli: güzellik! Apollon da böyledir. Fa-

raret dereceleri muhtelif iki tür

lü hamam ~ardır. Hararet dere • 
cesi 34 - 45 derecede olanlara sı-

Avıtlpa4• İaliliz, Fnmsn ve kat Kleopatranm burnu niçin nıc~-
I~ 118 brkaMaa mu- hurdw? Aatuan bu burnun gü -

.Wl AJJnanı.nn 128 fırkası bu- zelliğine mi httulmuştu'!, 
Neyse, yenilere relelim: 1101....ıu. Halbuki İngiliz tarafı 

ı ftibarile 'hu llstünlütue rai- Greta Garbo neden bu kadar 

• daha kat'i bir netice bekli - §ibret kazanmıştır. Bir çok sine-
lllİYOtdu. Sonra Rus) anm da ma mütehassısları diyorlar ki: 

- Greta Garbo bütün ınuvaf -qtea çekilerek Alman) a ile 
ftl&Jiı priildü. Bu sW'etle müt
jkler eeplaeaiade miihim bu 
iifiklik ehhı 4emektir. İtalyan• 
da doirudaıı doğruya İtalyaya .miştir. Marlen Ditrih pek o kadH 

fa.kiyetini cüzlerine med) wıdu.r. 

Nuıl ki Coa Kravford da ağzının 
büyüklüğü ile kendisini ı.evdir • 

dlik etmedikçe herhangi bu pzel değildir amma, fizyonomisi 
:ePte iştirak içia uker verlllİ- asri güzelliğe örnek olmuştur. 
rJ.arcl.ı. Mtittefiklerdea birinia .... • ••• ••• •••••• 1 ••••• • ••• 

ptınetıi, diierinin de nıiiştrrek ,a için öyle fedaklrhğa kl\tlan-
1Ylfl inıilterenin. işini kelay -
tıratak ıribi değildi. Alman or
&anıaın harekatını idare eden 
..teadorf ingiliz ku' vetlerhıe 
fi bir darbe indirme~ i çek dü

ıiiyerdu. 

* Kul'ban bayramı, üç milli 
cemiyetin gayelcı ine yar<lıllJ 
için en uygun fırsatlardan 
biri<lır. 

* Kurbanını Hava kurwnu-

cak haınıun, 29 deree~den aşajı 
olanlara da soluk hamam diyo -

ruz. 
Sıcak hamamlarda beden ha -

rareti artar. Nabız sür'atleşir. Ci

ğer ve cildin ifruatı fulalaşır. 

Umumi bir taharrUk ve tenebbüh 

neticesi 'iicutta bir yorgunluk 

duvuhır, kandaki suyun bir kısım 
ter <'larak çıkt1gı ıçitt susamak ih-

ti~·acı hasıl olur . 

Bö~lc çok sıcak hamamlar de
me,·i mizaçta olanlar için pek o 

kadar i~ i değildir. Bu hamamlar
da çok kalmamak şartile yıkanıl

dıktan sonra iyice kurulanmalı, 
vücudii tedricen soğuğa ahşhrma-

1 hdır. Arkaya bir havlu koyup ter 
·,uruyuncıya kadar beklemek ve 
eve dönüldüğü zaman yatıp vü -
cudii dinlendirmek lazımdır. So· 
ğuk bsnıamdau urın bahsede -

:.eçen 1ıarltin ilk sent.'leri Al • 

na vermel k ı ban olmamak 
içm en kut vetli teminattır. 

•••• • •, • • • , • •• • •••, • • ı ceğiı:. 

EDEBİ ROMAN: l ı -
Sen de Seveceksin! 

Yazan : ETEM İZZET BENİCE 
----------------------------------

Muharebe bu. Ya ohlöyse, 
yarala»tlıysa?. 

i>iye tasa edi31or. Uatfiye kapı -

·~· ç ghk çığlıja MYinerek 111-
rıya koştu: 
_ Hanımefe.di Nillat beyd• 

•ktup!. 
irdevs mektubu bps liW 

iiveni.n elindea altlı. Zarfı ..
adı, parçaladı, bemea olnuaıya 
ıladı. İlkönee mektu'&u olauaa· 
r, satırlarma göz gezdh+J~ 
... Birşey var m.ı, birşey ....... 

ı? 

\tendi kendine: 
Birşey yok 1• 

lliılunıinü "'erince rahat nlaat 
, üksek se le okuaııfa batla-

- «Karıcığım; 
Dokuz aylık çalkanhdall sonra 

iflerim duruldu .Bu, sonu almak 
için sana üç haftadır 111ektup yu
madım. Dün emrimi aldım. Cemal 
pap karargahmda çahp~ağım.. 

Kararıalue Şam4a kalmuı karar
laştırıldı. Şannn ea güzel yeriıa
ıle, CelteWeyi:ıı. Artık HicM .. -

ıairyolurıun kıqm kmn çöllsia
de ulaşmaktan, yetmİf .... 
llİll.8§ altuMla çalışmaktan kartal
.._ .Bar• raltat, salda, diiasiia 
Mr ça._ hayatım olacak. Sa -
1tahleyi11 tlokuz•a gideeaii-. M
flllll ..... pkaeağım. 

Tam Wr MN hayatı. o.- .... 
dir ki artJk ...a elnuya linlD 
ve& 8-i •• (IM8imaa u •uua 

getirt.meyi yerınde buldum Mu .. 
hakkak ki, Şamı çok seuceksin. 
Buruı Suri~ enin eu büyük, en 
güzel, en kuııf 11 hı şchirlerinllen 

birisi. Palhiyye caddesinin bir eti 
tstanbulda bile .}'oktur. İnıpara -

torluk merkezinde h'amvaylar at· 
la sürülürken l.urada eleiktrıkfe 

işletiliyorlar. Geldiğin vakit hep
sini görecek, beğenecek, seneek
sin.• 

Nihat mektubwıda uzun UZUB 

Şamı anlatıyor, en soeunda şöyle 
bitiriyordu: 

•Cici karıcığım .şeker kancı -
ğım, güvercinim, ku1W"uıa, bir ta-

neciğim.. Seni ve Güneşimi mes

ut etmek için yaşamaktan zevk· 

lfti.yoru.m. Se.U Şamın en gtbel 
evinde, ea rahat şekilde oturtaca.

pm. Hem çad1rda bile olsa sen 
.bc7JUll J81Wlda olmayı, konak

lutla ,Alll3'1arda otarmaktan üs
tin tutarsm tlejil mi?. 
0... jpadir ki una 1'8r• IÖU.· 

Ha\'a hüeumlarından korunma 
tedbirlen nelerdir?. 

Bu çok geniş ve §Umullü mev
:ru her memlekette hükUmet tara
f ndan tetkik o~unarak bu :i§e 
lüzumlu tedbirler aktif ve pasif 
olmak üzere iki kısma ayrıılmış, 
böylece tatbik ohın~aktadır. 

Ahtü korunma tedbirleri, hava 
taarruzlarına karşı ordu cüzütam
ları tarafından al nan tedıbirler -
dir ... Hüeuma maruz mıntakalar· 
da uçuşa hazır avcı filoları bu -
lundurmak, muhafazası arzu edi
len şehır ve kasabafar etrafında 
hava dfili toplar ve makineli tü
f ekleri tabiye etmek bu kısım -
dandır. 

Pasif korunma ise, hava hü -
cumlaruun ateş te6irlerinden ma
sun kalmak, hi.kun un tahripkar 
te.sirini azııllmak, insanca zayiatı 
önlemek üzere halk ve hükUımet 
tarafmctan birlikte Uıvessul olu
nan tedbirlerd.ir. Bu tedbirler: 
başta siper ve sıığ.nnk inşaatile 

Yangın söndürme, sııhllf imdat gaz, 
temizleme, isabet vaki olan ve
ya talırip edilen mesken ve bina
larda ayıklama ameli\ esi yapa -
cak ekiplerin t~il ve hizmete 
ha- r bıJluoduruJıııuı!tile alınan 
tedbirlerdir. 

Hava bombelarmm tonlarca sık,. 
lete kadar çfknrılan ve tahrip de
recesi son haddini bulan ali feve
ranlı kısmından muhtelıf ceşit -
!erine kadar her türlüsü mühim 
bir tahrip vasıtasidır. 

Bu bombaların infilak anıında 

meydana getirdiği ö1dünlcü tesir, 
toprakaltı inşaatı - siper ve sığı -
naklar - vasıtasile azaltıhnakta, 
ıpasif kıorumna tedbirlerini inti
zamla tatıbik ediş sayesinde hava 
hücumlarının zararı mümkün ol
duğu kadar önlenmektedir. 

Sığınaklar, inŞa ta~na göre ko
ruma kabiliyetini haizdir: Bina
ların altında veya cıvarmdaki ar
salarda 4 ila 10 metrl derinlikte 
yap1lan sığınaklar, .t>et.onarme in
şaatla da takviye edilırse, ufak 
bombaların 5-0 - 75 kiloluk tam 
isabetlerine k11rş1 da mukavemet 
göstermektedir. 

derdim. Evi boşaltırsın. Getirile
bilecek eşyayı ayırır, geriye ka -
lanını satarsın. Sen, çocuğum ve 
sütanuesi çok çok on gün sonra 
buradasıııu: demektir .Buraya ıel
mek çok kolay. Haydarpa~dan 
terene binecek, dördüncü giiıı 
Şamda ineceksiniz. Ben sizi istu• 
yonda beklerim. lstanbuldan ay
rılaken teJgrnf çekmeyi unutmL 
Haydi beninı güzel kancığım, Bti-
tjio bu qlerdea kelldiai hiç ib -
meden, kolaycacık yap, et, §imea-

difere atla gel emi? Y .. akla.ruı -
dan ,dudaklarıadaa, &Kleriwlea 

hasretle bol bol iperim Çeeaiu
mu Güneşimi beaiaı için .nwaeıll

bya, mıncıldıya, fakat ağlatmadı-.. 

iacitmetlea öp, öp olma ma? •• 

Firdevs meld:alN ~ine tiDdille 

siDdiıe okudllktan senra: 

G'd . .1..-::.:ı • LA..-: •• ? - ı erı.z ~ Dil --.,e. 
Dedi. 

- Gideri&.. 
Güneı de. riııak ve ıfliaa M> 

ve 
kabiliyeti 

inşa mal7.emesinde ~ bal. 
lanılmamak üzere toprak sathın -
dan 3 - l<l metre derm~ kadar 
yapılan sıgınakla.r parça tesiııi• 
rine karşı muka~ fijster1rıe.. 
se de, tam i8abet takdırinde llD • 
roma kabiliyeti gösteremezler. 

Esasen sığınaklar oJ&un, bunla
rın daha kolay ve daha ucuz birer 
örnegi <>lan •parça emm:yetli si
per• tesisatı olsun tam isabetlen 
karşı sigortalı bırer melce sayıl
mamalıdır. 

Parça emniyelli siperlere ~lia
ce: Bunlar, şehrımllxie her evıa 
tesis ettıgı münkeerr bır hat ha
linde ve uzeri :kapalı olan toprak
alt siperlerıdir. Gerek mütearrıs 
filolar tarafından atılan bomba
ların parçalanma ve dağılmasın • 
dan, gerekse dfıfi toplarının geri 
Jdönen Fpöuk par~lar an ~ 
kua gelecek zararlQJ'a manı olur
lar. 

Siper ve sığınakların ınşasında 
iki taraflı ıki kapı yapılmalıdır. 

Herhangi bir sebeple bu kapalar
dan birisi çöktüğiı veya tıikandıfı 
takdirde, digerınden istifade edil
mek imkan nı veren iki kapıdan 
maada, sığmağın .istiap Jıaddine 

göre bir veya bırka~ baca yapıla -
rak bu ooretle sığınağa heva gir
mesinı, kapılar kapandığ takdir
de yardım ekıpleri tarafından a
çılmeıya kadar havasız kalmak 
tehlikesini önlemek düşünülmüş 
ve tabbik edilmiştir. 
Sığınakların gece ıhireumlarma 

karşı kullanıklıkları zaman mas
kelenmiş fenerler veya elektr.iık 
ies'isatile aydınlatılması iııtiza -
mm mulıafazas noktaSlnC!lll'l. \'<)k' 

ebe:mmıyctli bu· keyfiyettir. Si -
perler, küçi.ık tesıslerden bulun -
dugu için .bunlara elektrik tem -
sab konulacak yerde maskeli ge
mici fenerı veya elektrik fene -
rile aydmlatılaıbilirler. 

Yine .sığınak ve siperlerde yan· 
gıtı söndürmeğe mahsus ilk edevat, 
kum torbaları, su kQlalarile sön.
dürme cihazlar bulundrtıru.laıası 

çok faydalıdır. Bı!hassa muba • 
rebe gazlarına karşı kireç kay -
mağı ve diğer kimyevi ımahhiller 
bulundurulması, kapılara iç ta • 
raftan ikinci birer kumaş perde 
konulması, imkan oJıckıiu takdir
de kapılara büyük vanti.JAtıörlft' 

vaz'ı .gazların tehlilresini bertaraf 
etmek itibarile itina edilecek hu· 
susla:rdandır. Maamafih, sığınak 

ve siperlere girerken gaz maske
leri de beraber bulundurulaca • 
ğ.ından gaz alarmı karşısında mas
kelerin takılması mabadı temine 
kifayet edebilir. 

Sığınak ve siper tesisatının e
hemmiyeti kadar, alirm işareti ve
rildiğı zaman gösterilecek sıoğuk
kanlıl1k ve intizamın da deleri 
vardır. 

Hü<'Uma baslamadan evvel dll
düklerle diğer ı bar vasıtaları ya

(Devamı 6 '"cı sayfada) 

nın eşinden alan sarı, katmerli 
saçlarmı eDSeSi.ne döke döke bi

cÜl" boyunda lüa karıth: 
- Gideriz anne .. 

Ve.. hepsi bu beklenmedik yol
culuğa hem ~viadiler, hem Şllf• 
tılu!. 

Firdevs, I.Mtfiyeye: 

- Haydi Şakir beye haber ıöa

derelim. Gel&lıı bakah-. ıae yapa
cajız, nasıl toplaaaeajıs, .. u-
maa gidebilecetiz?. lstenea b· 
nkela kadar sen pt. 

Diyordu. LAtfiye ı.-.. çu -
pOaitd.ı: 

- Ben giderim!. 

m 
KASDIPAŞADAM ŞAMA 

Lttfi:ye ;r...,_ 

tlç aythr ş.m .. a.. NthHm a 
llaMr vertliii ıriW ..W4-~ • 
lnh•*'•r. saım.. rüat, meın.t 
... uyatlan var. Ganeış btiyiiyor. 

ucıı,e ser.w~ WMiia WMla 

HALK 
_SÜTUNU 
IMemnek i~, it .. iMl 
..yanlar, fikiyetlel', ---

aiı. Ye aüptlller 

İf 1'e işçi cıraymılarla 1ıerhngi Evvelki atin Büytii Millet 
bir mü.fkülü. olem okuyuculanmı:mı Mecliıinde, mütebaatv olduk,. 
fMkttl.plan bu süıtıtmla 1m.ı7'taza- lan için kendıl•ine yuluek uc
WMm ve meccancm nerredüecektit'. ret verilmeai icap eden zevatı 
Geze~ doktor ve avukatı da kirama ait bütçe konuıulurkea. 
son.da"Ja"" ceucıp 11ereceklenfir. Çanakkale meb'uıu Ziya Ge .... 
CifWi i.ıdaoaç teklifleri de &tı ıüMa- her Etili, mütebauular cetve-
fia pcanNIZ Mf"Olunacaktar. lıne ·ithal edilen bir çok ele-

ARAN ANLAR manların hakikatte miitebu-
İnMarlar idareeiıUıı taşra ~ Hı olmadıklar1D1 iddia ederek. 

ıatuı 1- münhal tütün ziraat tahrir bılbasaa, balıkçalık müteba ... 
w kentrol melllurluklarına orta aıaı üzerinde dw du. 
crneslek. ziraat .ınektebı mezun • Efendim, bilmem laanıi V • 
lan aluıacaktır. kiletin tetlrilab araaında bir 

Talip olanlar umum m dül'lük balıkçılık müteha11ıaı •armtf; 
memurin şubesıne muracaat etme- bu zata da 210 lira ihtıaa• 
lıdirler. mevkii ücreti verilıyonnUf. 

Erenkôy verem sanatoryomuna 
usulü miızaafeye vakıf musabaka 

ile bır muhasebeci alınacaktır. Ta
hplerın Yeni pofiane karşısmdaıki 

yeni Valde hanında verem müca

dele cemiyeti merdtezine .rrriıracaaı
ları icabetmektedir. 

JzdiYaÇ teklifleri 

- Yirmi üç yaşında 1 83 bo -
yunda 80 kilo sikletinde bir gen • 

cim. Şerefli bir mesleğin menrNP
larındanım. Hayatta bir annem 
var. Namuslu bir allenm temiz bir 

kızı ile evlenmek istiyorum. Eti· 
min 17 - 22 yaşlarında buluDJD181, 

biraz uzunca boylu, güzelce, f!Y it
lerine vakıf ve bnaatkh olmaR 
şayanı arzudur. Taliplenıı cSoa 
Telgraf Hallt siıtunu T. K. K.• ad
resine müracaatlarını nca ederim. 

GELEN MEKTUPLAR 
Bay Saminı - Eyupten pesta,a 

verilmiş bir mektubunuz gelmif • 
tir. Lfıtfen aldırmanızı rica ederi&. 

Bayan Füruzan AJdın - Bm • 

~~ya verilmif bir mek· 
tubunuz vardtr. Lutfen aldırııııL 

Bayan A. ö. E. - Bır mektu -
bunuz van:hr L'lltfen aldumanm 
rica ederiz. 

Bayan M. Yurt - Bir mektu • 
bunuz vanlır. Li\tfen alc:brmanıs 
mercudur. 

Kandillilileriıı EmniJ'et mi • 
dijrlüjünden ltir rican 

Kandillide Derman sokak 1 nu
marada mukim okuyucularrmndan 
B. Bürhanettin Kızılkandan alch • 
ğmm bir mektupta Kandil.Ulileria 
emniyet müdürlujünden bir te -
mennileri bildirilmektedir 

Bu mektupta kom.ıser muavini 
B. Ziya Şjmşeğm Kandillide bu • 

lunduğu _zamanlarda gösterdill 
faaliyet ve hizmetler tebarüz et-

tırilerek kendisine köy hallum9 
çok muteşekkir bulunduğu kay • 

dedilmelrte ve ancak bu vazifep.. 
nas memurun Beylerbeyine veril-

mesinin Kandillilileri kendine ma. 
tehassir bıraktığı bildirilerek:: 

•Değerli emniyet müdurlüğiin -
den köyümüz namına B. Ziya Şim
şeğın tekrar Kandilliye venlme -
sini hurmetle rica ederiz• denil
mektedır. 

ıüzelleşiyor. Katmerli, siyah göz
lerinde bduıhtuı bir Mkıfta li
ztl alaa ,sialü bitytlllyen tatlıbia 
var. 

• 
Bi rak§aıa4ı. İŞlis ve yapy.-. 

kaldıia bu akpm. Niltat, Gtbıef, 

Firdevs Jr.11•a-bDJ11 eYiM 7 ..... 
ej gitmişlerdi. 

Liitfiye: 

- Ne ya,.._, ıae JallA•1. 
Deeli, sonra Wrll• akhaa .... 

di: 
- Oturur, kcw._ .... .._ 

--- yuanıa.. Ve .• ltua llftiadl: 
- Oh.. Çok qi. Bir ........ ,.. 

.... ltu••a•, 

Ve.. bıw venti: 
-u._.._, • .,..,......,. 

,.asarım.. 

lkı lamla bllda, Mu..... Pli 
edası .. sitii. 

bddaldb_.. ... 
~..er~ ....... 

Sayın Çanakkale mebuıu di
yorki: 

«- Balııı tutup ta denize 
atan adama 210 lira de;il, 210 
para bile veremem.» 

Allah, Allah, bu mütebaH• 
balıklan denize mi dökuyor?. 
Bilikia, vazifeai, daha çok ba
hjı denizden çıkartmak dejil ., 
mı •• 

Öyle amma, bu talihaiz ml
tehaaaıaa .bidiaeler hak • .,. 
dirmiyor. Gazetelerde ob
IDUfHlnuzdur, yeniden 80 W. 
çift torik tuta•bnut# 40 bin çifti 
denize dökecekmit! 

Halbuki, on bet seneclirı 
müteı......ı.r sahfbnlll', ..,., 
titiiler kurular, tetkikat, tahki-' 
kat yaptınhr, birçok munl 
edilir. Hep banlar niçin?. O.. 
mek ki ,yapdan muraflard.._ 
henüz, müallet bir netice eWc 
edilememif • 

Bütün bu mütebaaııılana, 
lıtanbul ba~ılık vaziyeti a. 
zerinde bir teairi ıörülmliyoe. 
demekti~ fıllJılitiftli1t11k+.,._,,_, 
le: 

Mevaimi, bavaaı oluna, be
lıkçılar balıia çıkarlar, tutu
lar, ptİfirler, latanbuld& ... 
tarlar, çok faal& balak tubil
mupa, tabü bu kadar çok aba 
cı olmadıjmclaa, h ~ 
lar denize iade eclilir. 

Pekal&, bütün hu itler ol... 
ken, bahlcalılc mGt:ehauıalan. 
nm, halıkçılik brkilatuQn bif 
rolinü ıörü1or muaun 

Ha71r ,deiil mi 7 
O halde dejil, •de mat. 

........ battl, balıkçahlc ·~ 
Djrqan bütiin lefkilltt l&iv• 
mek lizım. Çok y..U.de bir ta. 
aarruf :rapabmı ol•. 

R. Salllt 

Takaimde Ye be,uıt mey
danında hoparllrler 

Belediye reialili Taksımde vıa 
Beyazıt meydanında yem HoP.
lör tesisatı yapınağı kararlapırmlf
tır. Bunun ıçin 1500 lira tahsisat 
almmııtır. 

BiRIMiZiH BERii 
HEPIMIZll IERDI 

Cibali fabrikam 
yellan 

YeıiHUlumba ile Sa1ilı Pli& 
ve Cibali arasındaki ft1ek 
sittinsenedir taiöit gtirineM 
benzer bir halde peripıııd 
Gaze~ hlediyemızin, 

y la da bır göz at.na• için bir 
kaç defa rıcada balUDIDUf ve 
bU yol ciYannda otUr 

halft~--he etmedijim Wr karara vara· 
catuu zannetmittim. Aradan 
fU kadar zaman geçttıl halde 
ortıada İstanbulmı bu iflek ve 
kalabalık semtinde oturanlar
la belediyenin herhangi bir a
lakasına şahit olmadık. Biz de 
bu şehrin hemşehrisiyiz. 
ka caddeleri belediyenhl as • 
falta çevirmesini elbette ki hOf 
gôruruz ve beğenıri~ Fakat o 
beledıye hızım belediyemız -
dir Niçuı b m semtimiai u
nutuyor? 
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HiKAYE 
=- --

Kadının düşüncesi 
'~~·~-YU&D~~ı_R_E_...Ş_A_T~F_E~Y_z_J~ __ ı 

- Bir kadının lııetıra 
clelteriedea -

Beni «6zel bulan eR:ekle- ?·· 
l>aha doğruau, beni çirltiB bulan 
el1keğe hiç tesadü.f etmedim. Hepsi 
de, hofluğumdan, ~timden, 
cinai cazibe lruvvetinıden Wl8I! -

tl.iyor. Beğenildigini anlıyan ka -
"1ının baleti ruhiyesini, gururunu 
4üfününüz... Bu, az saadet miıdir?. 
llir lel< insana kendimi beğendi -
-.ıiyonım: K:ocam!. Onun yanın
da, ben, hiçbir la.ymet i:fad e et -
meın ... Ben, onun yanında aşağı-
1*. bir mahlulrum ... Bana luMığı 
nldt söylediği en hafif sözler: 

- Beyağı. zevksiz, manasız, a
f8ğıljt... Terbiye&iz, hayvan, e
pıl<!. 

Daha sayayım mı?. Hayatın bu 
tezadı karşıısında hayret ·içinde -
yim ... Kocam, hiç birşeyi beğen--··· - Ayni defterden 

bir başka sahife -

K<l<'kuyonmı. Çok lıor.kuyo -
rmn. içinde bulunduğum bu te
..t, heni \IÇ'llnlllılara, fe!a,ketlere 
.aröıldi)"llCek.. Kocamın idraki, iz
..u, feraseti mi kıt?. Bu derece 
enlaYJli'llZ, kabiliyetsiz, görgüsüz 
1'e budala mı?. Onun zevki sıiır 
11'.11?. Çabucak ~t diyemiyece -
iim- O hald<', onun teşlıiMeri ve 
tawifleri mübalfıgalı olmak 1A -
ıcım... Yahut da, kaııd1 bi.r tahri:f 

--· Ji'aıl<at, döışünüyuum?. Bundan 
mflMdı. gayesi nedir?. O, g>ttiik
~ beni daha aşağı görmekte de -
ftlll eııü,oor. Alakası yavaş yavaş 

hiçe iniy-Or. Ne tuhaf, haı:buıki bu 
adam eYienmeden evvel, berıi ne 
iradar çok eevi)"Ordu. Onunla bir 
~ Leyli ile Mecnun gibi seviş
miftik. Bir yaz ~amı, Florye ııa
minoııundalti '" sözü hala hatıTım
dlıdA': 

- Senaiz yaş~amıyacağırnı an
ı.un, ooım için ııeninle evlen -
mek brarındaymı. 

- Bir Hşka 1111hifeden -

Aml merak etüii!n nokıa şu: 

• dence ı,.,. btr tadlnım?. Ne 
derece güzelim, ne derece boşa gi
~ Biitön kadınlar gibi, J<a
S-n içindeki tek ®'önce, 1ek. 

ciddi 1lkir badur. Bir l<.admm -
milnl tplıilde itiraf ettiği takdir-
de - tMmdan başka hayati, miilıim 
- gibi btr fikir meşf!aleei oı.a -
bilir• 

Kocımun llİİZleri yalan ... Fakat, 
diğer erkeklerin aözleri?. Onlar 
doğru ınu?. Hiç zannetmiyorum .. 
Onların parlak cümleleri de lııo -
eamlll, Florya plajındaki sö-Lü gi
bi ... Bir mevsim için, bir an için 
arfedilmiş ol6a gerek!. 

Fakat, bütün ölçülerile, haılı:i -
kııti bulup ç.ılı.armağa çalışzyonım. 
En doğru söz, en çıplak hakikat 
ıtedlr? . 

Ben giDel bir kadınım ... Bu, mu
lıakıkak.. Fakat, derecesi?. 

Heriıalde, .lmcama liıy• olmr 
1acak kadar aşağtlıık detti!. 

- Bir dlift sahifeden -

Son gittiğim.iz baloda, benlmle 
~n genç ben«acı fii71e de
di: 

- Bu kadar 7Jent~ damettiğimi. 
tıibniyonım .•. 

A«undan lı.açtı, iti oı.uıı dife: 
- Sebep?. diye, aordum. 
Gözlerimi aradı, buldu ... He -

yecanlı idi. Kirpiokleri titriyordu. 
Uzun u.zun baktı.. .. Gözlerini saç
larımda, alnımda, çenemde, yii. -
zümde dolaş\ırdı. Sonra, dudak
larıma takıldı, kaldı ... Hafif, içi
ni çekti; yav~a mı.rıldandı: 

- Saadetlerin &ebeplerini izah 
etmek, hazan ne U2'Un, ne muğıak 
bir i§tir. 

- Defterin son 
1ahifelerinden 

O bankacı gençten bir teklif al
dım. Balodan a)Tılıyorduk. Bana: 

- Bir akşam, beraber yemek yi
~lim, dedi. .. 

Ne naz>k adam .. Bu genci, da>
ma şaheser bir nezaket çerçevesi 
içinde gördüm. Kocamla tabanta
bana ı.ıt... ÖnÜ'ffide bir i.ğili§i, eJ.i
mi bir öpuşiı var ki... Hoş bir 
adam ... Çok zeki.. Fevk aliıde gü
zel konuşuyor... Esprileri çok 
kuvvetli ... 

Tekli.fine. derhal cevap vereme
di:ın .Evvel~ sustum. 

O, bekliyordu. Yalnız, yine ağ
!EJ.mdan kaçtı: 

- Düşüneyim, dedim. 
Ah, bu dü~ce ... Bir kere. dii

fiince ha§ladı mı, tamam ... Düşü
neyim, düşünce!. Kadının düşün
cesi!. 

- Bir başka sahifeden -

Düşünmek, düşün<:eye dalmak!. 
JıJe tatlı şey!. Bir kadınm düşüne
yim, dernes~ zaten fazla bir ma -
JMl ifade etmiy<ır, gali.ha .. Düşüne

yim, demek, ~c;ünmeden evet, de
mekle müsavi. .. Kadın, daima ev
velden düşünmüştü. Onun, son -
radan düşündüğil hiçbir şey yok
tur. 

Genç adam, niha)et beni yaka
ladı. Hem de kıskı.vrak... Bir ak
,.m kumaşlara bakmak üzere Be
)"Oğltına çı-Jıml§tlm. Kaldırımın 

keneriiıda bir otomobil durdu. İ
çinde, o vardı ... Ben, yürüyüp ge
çip gıtmet< istedim. Fakat müm
kiin olmadı... Bir gangster gibi, 

eeni :ııoda otoınol>ilın ı.çine attı.. 

Beğı.-amadım, feryat edemedim. 
Ne kuvvetli bileklerı, ne ııert kol
ları vardı. 

Arabada gıderken: 
- Haykırırım, dedim ... 
O, güldü; 
- Neden beğınruyoıırunuz, de-

di. 
Ne cevap vereyım, pencereden 

dışarısını aeyretmeğe daldım ve 
gittık!. 

- Defterin Mm sahife•i -

Genç adam ,>ki ay evvel boşan
dlğım kocamın aynı oldu. Kaba, 
başın, sert, alakasız, nezaketstz. .. 
Ne müthış değışme ... Yüzüme bi-

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifel,r Diyarında 

No. 89 Vazae: M. SAMI KARAVEL 

Rica ederim, bahçede döğüıünüz l 
Seit, lı.itaraaııııı elirıe alaralı. ,ar

oy a başladı: 
- A.sk.erölı: hayatından daha gü

ıel hır hayat yoktur. 
Arkadaş daha şarkınm bır sa

tırın. söylerken kapıdan i-çerı iri 
bir adam girerek Saidın elınden 
kıtarayı aklı ve havaya attı. Son
ra yer al-nıak için bıze ayağile bir 
tekme vurarak ı tti. Ve Ktırt Mm
met ile benım arama girerek olur

du. 
Bu adamm üstü başı yakut ve 

zümrüt taşlarla parıl parııl par -
llyordu. Belindeki kemer, bafın-

<lakı külah hep kıyımetlı taşlarla 

ııiiBJu Miı Hele, b<>lındeıkı kılıç w 
piştov bütiuı e.ıma. ve altılHl 00. 

ğuJm~tu. 

İri gOYdeh. göğW açı.!<, kara k»
ları bir arslan yelesı gibi göğ!ıün
den :hşk:ırmJştı.. Kollan !lı.val idi. 
Göğsünde, k.ollannda, oozularmdıı 
dövmeler vardı. 

Bu adamın kıyafetinden yeniçe
ri kalyoncugu old\ığunu anla.mş

tık. Çünkü elbisesi ve giyiruşi böyt& 
idi. Bununla beraber ,büyük ile
ri gelen zorbalardan ve 1ı:un:ıan -
danlardan o1ıc1ueu anlaş~ 

Çocuık.Daır için 
1 No: 43 

Deniz 
Yazan: RAHMİ 'AGU ---------

Güzel sözler 
* Ta:ıttbe biri.~ simı

ı...ı.n ıaöttk.lı:ep mr ganiıneWL 

* Her düşündüğün fl!Yi ~ 
16;+)eme, fakat aöyiedilıleı hri da • 
ime dÜfÜn. * İn.sanlac, en böy;a: mavaffa
~lere, en kiiçülı: fllyierl tet'lmt 
•melde ttlapr. 

* Sefalet çahfk- adamm ka • 

pMltMI bekar, fakat ginneğe -
ftt edemez. 

* Mektep bir aileidr, öğretmea. 
o ailenln babasıdır. 

* Nefsine pl:ip gelen mağlftto 
cıMnaz Aleme. 

* Hiddetin başı ~illik, son\ 
pişmanlıktır. 

l Bir az kahkaha ( 
Küçük Tahsine babası sordu: 
- Alfabeyi öğrendin mi? 
- Evet, babacığım. 
- Söyle bakayon A harfindeıı. 

ııonra ne gelir? 
- öteki harfin baba ... 

* Babası Hmeyine dedi ki: 
- Seni yaramaz, benim saçla • 

rımı sen ağartacaksın? 
- Peki amma, büyük bebemın 

•çlarını kim ağarttı? 

* - Yavrum, kaç yaşındasın? 
- Evde be~. U-amvay üç yaşın -

dayım. 

* rıastanede: 

Operatör: - Yaranız gayet de -
rin beynıniz görünüyor. 

- Aman, hemen babama yazı -
nız, bana beyinsiz oğlan derdi. 

i_,=======-============ 
* Hava tehlikesini önlem.ek. 

için havade kuvvetli olıınıtk 

J5zımdır. Kurbanmı, kurban 
derilerini Hava Kurumuna 
vermekle bu tehlikeye karşı 
koymuış olaca~. 

Türk :\-!illetinin göklerimiz 
ic;in Hava Kurumuna yaptığı 
yardım, onun mfü!rtakil yaşa -
mak azminin en parlak bir öl
çüsüdür. 

le bakmıyor. Iztırap ıçın<ieyim ... 
Geçen akşam: 

- İstersen defol git, diye, kov
du ... 

Nereye gideyim?. Ağladım .. 

Yarabbi, bu ne müthış değjş

me?. Erkekler, ne çabu.ıı. de~!Jji

yorlar .. Benimle hiç konuşmu)or, 
artık. ne ho.ş sohbeti, ne eı>prısi, 

hıçbır şeyi kalmadı. 

Oturdugu"lluz apart:manın ikin

ci katında oır genç mımar var Be
reket vers-in ı0 çocuğa , ne nazik, 

ne centilmen adaan .. Benı. o te .. e11i 

ediyor. O kadar tatlı gözleri, öy

le kıbaı· Jestleri ,öyle nazik ta\"ır
ları vaı k ı. Ben ı bır akşam ye

m ege davet ettı. Bunu söylerken 
önümde öyle bır eğılışı, elimı (). 
pü~-u, gülüşu vard~ kı, hayJr, di
yemedım ... 

Ben, bu adama dikkatlı clıKkatli 
baktım. Bu adnm bemm İstanbu
la gemı ıle gelırken yolda kor6311 
ııemısıne sandalla yanaşan ve ge
mıyı zapteden adanl<iı. Herhalde 
müiıını l:>ır korsandı. 

Saıt bır dakika kadar dur<hı. On
dan sonra belındeltı loılıca aııuldı. 

Ve herifın üzerıne yürüdu. 
Saıt daha l»r adım atmamıştı 

ki ev sahıbı ve ayakta buhınaıı 
hu:metçıler Saidin üzerırıe atılıp 

tuttular. 

Fakat o kalyoncu adam, Saıdi.n 
bu harekiıtına ehemmıyet verme
yıp baok.ı)cırdu. 

Llkın, kalyoncunun bır eli k>

iııeında idı. İstıfın.ı boz:ın~<lQll o

turuyurdu. 
Ev salubi: ' 
- Ağalanm, Sinyor al'giıbooıcu 

ehındıım hazretlen!. 
Diye bağı.ny<ırdu ve iliıve edi -

,.ordu: 
Rica ederim içeride dövüşmek 

uulden değildir. Bahçeye çıkınız! 

Uzun saçlı tıe Bllkallı bir odam u.mlor ki, durmadan diinyayı de· 

1 

tıir e~, dururlar. Bu adam yaba,.. ormmdar, tıahşi hayvanlar arasın.. 
da-n da gelip geçer. Kendisine dokunan olmaz. Yukanki resimde biT 
onnandan geçtiğini göriiyorsunuz. Fakat iki may n•un keftdio'ini aeı.ı
redliyor. Bu maymunları g;;Mi.yor musunuz? 

1 Hayvanların küçük sırla~ 
Hayvan.far nasıl Ağır siklet 

konuşur? hayvanlar 
Bazı iılimknn iddial!!Trna göre, 

hayvanların çıkardıi<ları sesler, 
gramerli biı<er dil teşkil etmeseler 
bile, her halde yine bir konuşma 
vasıtasıdırlar. Bundan başka atla 
köpek sahiplerinın dilini pek iyı 
anlamaktodırlar. Başka bir yere 
nakledildiklerı zaman, etraftaki 
yeni hayatd alışıncaya kadar. küs
kün durmaktadırlar. Bununla be- 1 
raber, ilk alıştıkları dilı de unut - 1 
muyorlar. 1 

Bütün hayvanların en büyüğti 
ve en ağırı olan balınayı hesaba 
katmazsak. yeryüzündeki hayvan
lar arasında en ağırı fildir. Ekse -
riya beş ton ve daha .ziyade sik -
lettedirler. Ondan sonra su aygırı 
ile gergedan gelıL Vasat: sikletleril 
iki tondur. Zürafa bir tondur. De-
nız kaplumbağası ria bu siklete ya
kındır., 

Ayınııı agırlığı 4-00 - 500 kilo ara
sın<ladır Kaplan lçın siklet hemerı 

Pman .2.00 kil<><\ur Afrika çölle -
nnde yaşıyan goriller de ağır süc· 
Jet hay\·anlardı r. Bunların tartısı 
ekserıva 200 kilo~·ıı buimaktadır. 

OSMANLI - iT AL YA HARBiNDE TRABLU ~ 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

20 İlkteırinde başlayan taarruz 
General Kanovaııın büyük t ... 

arruz (!) hazırlıkları üç güa sür
dtl. 28 lefı'İılievvel sabahı Kano
VIUWI bir em.rile harekete geçen İ
talyan kuvvetleri Bunıilyanede 

Dk Türk mukavemetini kırmak i
p.. iki gün uğrapnak mecburiye
tinde kaldılar. 

Jlıırekiıtın bu tarafı şu nektadan 
~ mühim bir tetkik mevzuu teş
kil ediyordu. Bmnilyane çeşmele
rinde toplanan mütearrız knv - / 
vetler bir buçuk fırka ile bir top
~ liva81 ve bir siivari alayından 
mürekkep olduğu halde karşıla -
nnda çöl nıilislerile takviye edil
miş iki taburluk bir Tiirk kuv -
vetile baş edemiyorlar, taarruzu; 
Türk taburlarını sürüp Meeeneyn 
vadisine doğru inkişaf .. ttiremi -
yorlardı. 

Bir tarafta ordu cüzü'leıinden 
nıuntıızam ve her türlü silahla mü
celıhez bir taarruz kuvveti, kar
tı taraftıt yokluk ve yoksulluk için
de sırf kendi enerjileri ve ırki me
siyetlerile mücehhez çok az bir 
miidafaa teşkiliitı arasında başlı

yan bu taarruzun başanlamama
sında İtalyan askerliğinin hiç olu
§11, kıt'aların kıymeti harbiyeden 
mahrum bulunuşu birer sebep ol
makla beraber ~vk ve idare ele -
manian olan cüziitam kumandan
larının da kumandanlık bilgilerin
den uzak kalışları mühim bir amil 
oluyordu. 

20 ilkt<,>~rinde haşlıyan büJiik ta
arruz (!) iki gün yerinde sayan J
tal~en kıt'alarınm ancak 22 ilk -
teşrinde ilerlcme1erine imk&n ver-
mi~ti. 

Bu ilerleyişte ne İtalyan top~u 
liva~ın1n ateşine, ne Bersalyeri 

kıfalarının Tiirk mukavemetini 
ff'delemHerine da~·anmıyor, itiz • 
zat Tiirk erkanılıarbiyesi tarafın
dan verilen bir luırar11 mlistenit 

tanm uzak parçalarıuda bakını 
9IZ ve .kendi talihine terkeıf 

Tür kordusunun dünyaca tak 
olunan harp kıymetini ortaya k 

mak için kafi bir hareket oldu. 
Yelpaze şeklinde bir hattı da 

ili.ili (1) kullanan, fakat yaptığı 
reketin farkında olmıyan Be 
yeri alayları, Fındık Boğşir 
.kiinde harbe tutuştular. 

Türk topçusu, keneli nok 
malzemesini İtal)·anlardan evv 
ce iğtinam etliği toplar ve cep 
nelerle ikmal etmiş, İtal)·anla 
.kendi ellerile ana\'atanların 

ııetirdikleri bu toplar yine ke 
başlarına ateş ve iılüm yağd 
l:tirer eehrnneın hunisi kesilmi 

Arka arka)·a ve dalgalar h 
de Türk mevzilerine taarruz 
Bersalyeri ala~·ları. ömürleri 
görmedikleri, hatta hayallerin 
geçirmedik ll"ri cehennem sağıl 
larile karşılaştılar .. İlerideki a 
!aylar toprağa ym·alannıak 

yarı yarıya elenmek surctill" e 
ken, arkadan gelen diğer fırka 
nn alay ve taburları da onların 
zerine yıkılıyor, durmadan işli 
yen Türk mitralyözleri. tüfekl 
ve topları bu taze kuvveti ot 
çer gibi oraktan geçirircesine 
sür'atle imha ediyordu. 

Kesif ate~ile diişman fırka!• 
hırpalıyan kahraman Türk ta 
!arı ,harbin üçüncii saatinde 
kabil taarruza geçip, artaka 
Bersalyeri yıunıırcaklannı 

siingüden geçirmek için hare 
başladılar. Her taraftan fırlı 

Türk bahadırları siingülerini 
kıcı güneşle şimşeklendirerek: 

Asyaya nakledilen hır İnııiliz k.ö

peğıni mısal olarak. gösterıyorlar. 
Köpeğııı gittiğı yerde, on, on ıkı 

çeşit dil kullanıhyordu. Fakat kC>-1 
pek bu dillere hıc ehemmıyet ver
miyordu. Yalnı; karşısında in!!İli<- ı 

ce konusulduğu .:aman , kuvruğu- 1 

nu sallıvor ve :--altaklanıyordu. 

H"JYanların yetiştiği 
mt:nal~lıı:etler 

1 bulunu~·ordu. 

- Allah, Allah!. 
Haykırışlarile yeri, göğü 

sarsa düşmana hücum etf 
Harbi, tıpkı maşa ile ateş t 
gibi başarmayı tahayyül 
Bersalyeriler, daha ıiln · 
vtleutlanna temasına vakit 

madan bu haykırışın heybe 
dizleri kesilerek yere dü,üyor, 
tu korkudan can veriyordu. 

Kedinin zekası 
Bu· kedi kendısıne mahsus olan 

ı ve mutfagın b:r köşPsine konan 
tabaktan ) enıeğıni yemeğe alış -

mıs!ı. Bır gun yemek zanıaJJında 
geid. yerme yerleşti, fakat yeme
ğe dokuı;madı . .F.v sahibı bu ma

dın sebebini anlaırı~t:. Kedinın 

p~k hyo~una gıden bır yemek altı 

hazırlamıştı. Fak"l kedi tabökla -
kın. ~.:l nıeci;~:ı..:ı:, bu hazn·ladığ• yi

yec:efrı vermek ı::;temıyordu. 

Kt><I ı bunu hemen anlad: H dı

ır:ar?:va çıktı. Az sonra acıkırış dı
ger bıı kı·r1 ı ıle bcrabE"J" gcldı ve 
taba.,:ak :emcgı ona V!'d;rdı. On
dnı sonr .. kendisi J:!1d.ıp ev sahıoını 

buldu VP mıyavlıyarak. kendısı içm 
hazırıaııan yeme?!ı ıstedı. 

Garıbı su kı, kedının davetlisi en 
müthiş düşmanlarından imiş ve o
nun mutfaga gınnesıne hiçbir za
man mfi~aade etmıyormuş. 

Orada döğüşlıniu. Daha köşkü ye
ni tamu· ettırdım. Yapmış olduğu
nuz döğü~lerın zararını ben çela
yorum ışte, koca ba~e!. Oraya 
ç•kın, ne yapacak8anız yapın!. lh
tıvarlığıma hürmet edınız. Bah
çede parmak kırmak, kelle k""" 
mek, karın deşıp bağrrsak dök -
mek ıçın yer var. Minderlerımi, 

kaplarımı, fincan ve ta.baklarll'DI 
levhalanmı mahvetııneyin-ız de ne 
derdınız van;a dışarıda görünüz. 

Dedi. 

İhtıyar ·bir yandan ,;;,.ıüy.,.-, bir 
yandan da ağlıy-0rdu. 

Dığer Araplar ve hi>ırnetçiler de 
bizim arkadaş Saidı teskine çalr 
şıy-0r lardı. 

Falı.at kalJ'OnC'U O!'&laNl.a büe 
değildi. Metelik bile vermıyol'Ciu. 
Hayatımda ·bu kadar a:ığukkanlı 
adam görmedim. 

Hatta hızım bayralctardaıı bile 
bu kalyoncu soğukkanlı idi. Meh
metle benim ortamda aanıki biqey 
~ Jiibj, oturu.yordıa. 

At Awupa ve Asyrd~ıı gelmiş
tir. Avustralya ve Amerikaya atı 
A \·rupa !ılar sc·~~muştuı. 

Eşet;ın .'l.syadan geldıi:p ıddıa e
dilir. Halbuki şimdi eşei(ın asıl 

be~iğınin ~ısır ve Habeşistan ol -
duğu söylenmektedir. 

Hörgü ili devenin Mongolıstan -
dan geldıgi söylenir. Tek sırtlı de
ve İran ve Irakta yetı~miştır. Bun
lar ç~k sonradaıı, yıne Iraniler ta- 1 

raiınoan vt: . ·1il[;ddan 525 sene e\·
vel Afrık, Vu getıriln1ışlcrd:ı. 

Film ıkı cınsı \"ardır: Dako kü
çük boyda olan Kartara fillerin.n 

neslı dfö"duneii as!l'da inkıraz bul· 

Bum il~ aneden taarru:ıa başlı -
yan kuvvetler bir koldan Zevare 
i•tikametil• AziziJl'~ r diğer kol
dan Vadii MeceneJndcn geçerek 
a)·nı h•defe dogru ilerlemeğe ko
)·uldular. 

Tiirk kıfaları ve milisler adım 
adını ~ekiliyorlar, di.lşnıanı oya • 
lı,-arftk n hırpalıyarak silleyi ye

pı~tıracakla_·ı noktaya çeki)·or -
!ardı. 

Azizi~e civarında. (Fındık Beğ

şir) mevkii'*1e toplanan Tralt
ltı< ar;::p ordusuna mensup Türk 
kıt'aları Jİrnıi tiç teşrini~\·velde 

diişnlunla karşı karşı)'& ge-ldiler. 

Bu kar~ılaşma; o zamanki ida· 
renin sakı-t si~·aseti yiizünden va-

----

Bu sırada Zevarecleki Türk 
vari alayı da döğilş sahasına 
nıış, düşmanın sağ eenahı g 
riRe sark.arak taarruza başla 

Türk süngüleri İtalyan fır 
bnnın bağrına yaslanırken 

mi ric'at başgöstermiş, fakat 
ric'at murıtazam bir geri ç 
yerine darmadağın ve sürü 
de bir kaçışa şekil çevirmişti. 

(1) Hattı dahıli: Yüksek 
ve idare terimlerindeııdir. Bir 
vetın muhtelif kollardan ayni 
def üzerinde birleşmek üzere 
hareketıne denilır. R. 'i 

muştur. .'\.s\·a n_ııııın nenşei de ı· Bu ün SAKAR y A Sinemasında 
Hındıstaııdır. Lamanın mcnşeı de . r g 

:~n:~~ı:~~:1F;:t:;ti.:i:;;~,a~~~&l 
1
. A t: ~utyiikAve gkiizel :ilm birdBenAŞÇAVUŞ 

Avrupalılar Amerıkaya gelmeden • r ıs ş 1 i 1 

evvel ehli bir hale geirmişlerdir. M A D D E ıs 

Katır neslinin Mısırda yetiştirıl - YYONNE PRINTEMPS Fransızca 

diği iddia edilır. Greko--Rumen PİERRE FRESNA\' WALLACE BERRY 
devrinde katır nesıı malumdu. 

Yalnız eli kılıcında hazır ve te
tik duruyordu. Biz de Mehmetle, 
sağında ve 90lunda sffi.Sı.zce otu
ruyorduk. 

Ben tekrar bu adamın yÜIZUl>e 

baktım. . . Tam ken<lisi: 
- Turgut!. 

Evet, Dıragıorı dedikleri ıneş -
huı- Tiırk korsanı Turgut!. 

Vay canı.na! Şimdı ne olacak? 

lıılehınedın kulağına eğilerek bu

mı söyledim ve b .. tırlattım. 

Mehmet de şaş~. Hep bun

lar biT dakika içinde ol.up cere -
yan edi:yorou. 

Turgut, hiç oralaroa değildi Bir 

tas şarap içti, llOnra eHni cebine 

eol<arak gizli cebinden bir iıı8ğııt 

çı.Jı:ardi ve bana dönerek elime .,.. 
kıştın&: 

- İşte, KarabWut, dedi. Semn 
için kardeşinden gizli bir mektup, 
uöziimde Ndl!lı: olduğumu dbıdu -
tın zamen anlM'sın?. 

A.Yaia kalktı .et.raiı.na fil!ıie diri 

dırı bır baktı. Sonra yeniçeri Sai
de dönüp: 

- Hey genç yoldaş! dedı. İhti -
yara acı ,burada dö~ olmaz. 0-
da<!ıı ve evde karılar döğüför .. 
Bahçeye gel! Bak sana geınicı -
lerle ve Anadolulu bir '.lü1* oi'u 
'l\ırkle devşırmenin ne demeK ol
dlığunu gıö.<;tereyim.. 

Dedı. 

O ande iki ıkişl dıP ciJtan fırla
dMar, .ben, meydana y~ u
marı iş olup l>itınrifti. 

Zavallı Sait: 
- Jımıan, 8ID8fl ! . 

:or,.. O..ım iki elleri - .... 
mv; beğırcyordoı.. y eniçıeri iıiilih> 

,__.,..,... 1 

ı:wı bir parçasa uu:T•- sn. ı .. 

lr.almıştı. 

Saidin lı:ı!lıc!ı da !ı:ırıbış yenile 
yatıymdu. Burılann hepei bir an

da ohmıftu, 
Turgut lı ıh dh bir tıAam otla 

a:iliy>or w lliikUnetle hiıçiıU' ~ oı. 
marmı; gibi ~~: 

- Bu biqey dııjll, ... kaüll 

hoıy\"arı devşırme!. Kendinı 

çerı oldum nıu ıannediyo 

Dua et in yatağarumı sana 
ğımdarı çekımedim. K.ıJıcıırıı 

kullaı:ıdını .. Daha 9!JCUksun. ·· 
ma, aferm!: Haydı git! ha 
ağlama ... Yaran hafiftir ... J3it 
1ıi bezJe kafanı sar ... Hıc eri< 
diğın: 

- Atnan ,aman!. 
Diye ağlar ve bağırır mı? 
Ev aahibı hemen bir tu 

cetirdi ve zaval.h Saidin 
.ardı. Bir dakika geçmeden 
mlz yine salona girdik, 
lıaşma oturmU'}tuk. 

İhtiyar birşey kırılmad 
w döğüş bahçede oldu 
memnundu. Bize dönerek: 

- Bu PVin adeti •böy ledit 
lı:anlılar .. dedi. 

Bundan Sl)nra yeni geleıl 
misafiri karşılamak üzere 
Bu gelenler w:un kül8:hlı 
niçerilerdendi. Aralarıında 
mdıılrlardan Hüseyin ça,"llf'-

rince 901' seWıdim. (Dev_. 



Bir çocok haşla- 1Biryıliçinde3500 Kemalpafa ve 
narak öldü Alman tayyaresi K.,aracabeyde 

Galatada LiileciJe., mahallesin -
de 13 numarada ot'cıran Akif lrua 

1 yaşında Aynur evvelki gece man-
düşürüldü So.lar alçalıyor. 

galdaki çaydanlığı devirerek, mu• lngillzlerin bu yıldaki tay- Ahnan tedbirler sa
telifhy~~-~~n baş.lanmış ve bot yare zayiatı 1050 dir ı 1 e ı i D d e in sa n c a saba ouuıı,,-. 

--<ı-- Londaa, 2 (A.A.) - Hava nezaretinin zayiat olmadı 
Sakarya da Yeni• istihbarat "dairoıoi 194G aenesi içinde In_ 

gilterenin müdafaası, ticaret gemi1ernin 

Çelik fabrikası :;y;;~ ~=z1a~an~=~~ 
~ü.rülznüş olduğw:ı.u bildirerek bu hu -.. 

Huk'Umetirniz.in Saka'Q'& &ahillerinde .stısta taJı:;ilıltı vennektedır: 
ikinci bir çelik :fabrikam. iıı§a için ~ Bu düşınan tayyarelerindetı 3090 ı a-t 

kikler yaptığı hal>« vermelıiledir. tayyarelerimiz ve 445 de hava da!i top-
Bu habere &öre Sakarya kıyılarında. larımız tarafından düşürilln1üş.tür. Düf.

tesadüf edilen demir madenlerinin ya- mamn tahxib edUe.n ve av bomba..rdı
pılan tahlillerde Divrilc demir cevherin- man tayyareleri arasndalti nisbet dörde 
den daha kuvvetli okluğu anlaşılınıı;tır. ltariı bt\;'dir. 
Bu ttibarla Y"'1i fabrilla &k.ar7a la;rı- İngilizlerin 195-0 av tayyaresi koyboL 
]annda Ioırv.lacakt.ır. m\litur. Fakat bunlaruı mürettebatından 
Diğer taraftan ~'Jltildalı:tan Kanıbült 400 tayyareci kurtulmuş ve tekrar mu

ikınci bir tren hattlQ.ın inşası da takar- harebeye girmiştir. Dünyanın.. şimdiye 
riir etmiştir. Bu hatlardan biri yalnız kadar bir mislini görmediği muharebe
Karabülı: fabrikası ilıtiyac ve ~- !erin tarihçesi. ~ hesahUe şudur: 
t;ma 1ahsis eclilecektir· KAnwıusanide düşnl8ndan dört İn_ 
u~b;"- fabrikaııl da iııtihııa!Mını art-
~- ~ gilizlerden hiç, PJbatta düşmandan der 

grıroşkr. Fabrika her Fin piyasa7ıt mü- lı:uz İngili<lerd.en hiç mutta düşmandan 
Jılm ınllı:tarda pilı: demir ,..ç, boru, İn• 3 İngilzlerden hiç, nisanda düşmanın 9 
pat demiri, çelik vermektedir. Son za- İngilizlerden bir, may~ düşmandan 
manlarda hayvan nalı.. araba tekerlek- 357 İngilizlerden 146 tayyare zayi ol.ı. 
)erine mahsus demir ve Wi olarak da muştur. İngiliz. avcıları. düşman avcıla
kok kömürü, katran, zitt, benzolin :im.al rile ilk büyük muharebeyi Hollandanın 
etmektedir_ istilftsından ve Dunkerkin tahliyesinden 
Fabrikanın yakında noksanları ik:ma1 sont·a yapı.lm.ıftır. 

olunarak isLihsalat Fmdikinin üç misli- İngiliz avcıları 27 ınayısta 70 ve 29 
ne, ıründe beş ..;ı. tona ibl~ğ edilecelı:tir. 

' - mayısta 80 den fazla d~an tan'ared Fabrikann inşasile birlikte Karabük-
te gtizel bir şehir meydana çıkmıştır. 

Yakuıda burada üç yüz ev <!aha İn§& e-
dilecek tir. 

Çoc.akların ıinema 
ve tiyatro ihtiyacı 

( ı inci sahifeden devam } 
gösterdiklerinden Çucuk Esirgeme ku
nı:mu teşkilı\lı mecs'Jplarının bı;, husus_ 
ta hl.ıkfrınet kontroiunda Iahrl vazife 
a]llak sinemaları tettiı e\melerlnln te-
:ıııini. 

düşürülrnü~ür. 

Haziranda, düfIJlandan 14J İngilizler_ 
den 59 yyare zayi olmuştur. Bir hazi
randa Dunkerk üzerinde sahra muhare_ 
beleri dvae1n etmif ve M düsman ta,-
;yaresi dül1ürmüştfir. 

Temmuzda du,;;.11andan 212 İngiliz -
lenlen 49 tayyare Lıybolmuştur, Şi.m.aJ! 
Fransad;ıki üslerden kalkı-tn Alman .. tay
yarelerinin İngiliz limanlarna ve gemi 
kafleledne kartı taarruzları temmuz 
ortı.larında başla:ı:rştı~. 

Şehir tiyatrosu İstanbul ta.rafında manlann tarihinin .(caydettig.'. en ~üyük 
temsil vermediğinden badema Eminönü hava taarruzunu yapn·ı ışfardır. iOOO deni 

Halkevinin mevcut )emsil kolunun haL fazla Alman ve av bomba tayy31 ('Si İn
tada ki defa çocuklara temsil vermesi. giliz sahillerine y-ıldaşııııstır. Biıyük za_ 

Bu dilekler alakadar makamlara bil- yiatla püskilrttilı(,'..ll;iJen::l·r_ Bir hatta 

Ağustosta dı.;.,r:nan 957 İngilizer 296 
tayyare zayi etuılşlerdir. 15 a&ustosta Al 

dirilecektir'. içind~ Alınanlar 455 tc>.yyare kaybet -
Yeni idare heyeti seçimi yapıl~r. r.·:uşler.Jil'. 
Yeni idare heyetine İstanbul 28 inci 1 

ol<tıl baş öğretmeni ş;nasi Yilzoğlu, I:""_, ... ....,._, . .., ;1'J 

cumııuri7et Kız lisesi teıseıe öğretmeni Türk i'-'Cı Avrupa 
:Nuriye Hayırlı, Pazti Bcyazıd ocağın- 'J 
dan İhsan Çobanoğ\u, Parti. Direkler- h bi 
arası ocağından Hıfzı Söylemez, Son Q r 
Telgraf muharrirlerinden Hamdi- Bil 
ıend Emin ittifakla oeçilmişlerdlr. 

--<>--

1941 ıeneıi en 
kat'i 
( I inci sahifeden de1>am ) 

bak.kak nazarile bakmaktan vaz 
geçmiştir. Halta bu meri artık 

muhtemel bile görememektedir. 
Fransız Airikasındaki hadiseler 

ımuharip Fraıısanın ruhunu tek -
rar canlandırabilir ve gerek Fran
sada gerek Fransız Afrikaswda teh
likeli akisler yapabHir. 

Hit!er 1941 senesinde kat'i neti
ceyi araştırmıya mecburdur. Eğer 
bütün ümidini İngilterenin istili
.ıınıa bağlamışsa gecikmek hiç işine 
gelmez. İstila ne kadar geciklı'se 
müdafaa o kadar şiddetli olacaktır. 
Bu teşebbüsün yakında vuku bul· 
ması mümkündür, Fakat 19~1 den 
sonraya bırakılması Hitler için 
imkansızdır. 1941 yılı belki eski 
ve yeni dünya tarihi için en kat'i 

sene olacaktır .Alman tehlikesi ger
cektir. Hem o kadar gerçektir ki, 
Amerika eninde sonunda, kenarda 
kalamıyacaktır. Bu mümkün de -
ğildir. B. Ruzveltin idaresi altında 

Afrika bir kere daha kendi iste -
ğıle ın•anlığın en yüksek davasına 

hizmet edecektir. Linc0lnun ruhu 
yine hi'ıkim olacak ve Amerika ve 

h..Jrr.yet illemini esirler 5.lernine 
kar" bir kere daha müdafaa eden
ler arasında yer alacaktır. 

Amerikada 
' n .. ş e ile 

yeni yıl 

kutlandı 
Nevyork, 2 (A.A.) - Amerikan mil

Je!.i y~l yılı biıylik. bir ne~e itinde kut-
'em.ıştıı. Hem n en biiU.t•l. ~ehirlerde 
tiyat.roı.ar, kalı naneler, luka.: talar a
d.ırn t.Iınıyür::l derecede dolu idi. Ha
~t geçen ı1ba11ındaklncı.en yüzde elli 
fa:..a c.lı l~'iur. 

' .. ve aunya 
meseleleri 

(BU$maka!eden devam} 
nin günün İl~ıplarına göre değil, 
kendi milli ~cliınıeti~in icabına 

göre tek milh, müstakar ve sağ
lam siyasete bağlcnı;;ıdır. Türk 

milleti kendi mukadderatının, 

kendi inkişaflarının, kendi emni
yet, istiklal ve selametinin icap 
etfudiği en salim siyaseti kendi 

Şefinin büfön mazi hfrdiseleri için
den süzerek tesbiti ve istikbale 
teşmili ve işaretlendirmesi ile te
essüs etmiş ve biilün millet yek
pare bir baş ve kalp halinde bu 
siyasetin Ye Milli Şefin etrafında 
toplanmıştır. 

Onun içindir ki değişmez bir 
siyasetin, değişmez ve menfaatle
rine en u7gun bir gidişin yolu ü
zerindedir. 

1939 - 1940 ı Türk milletinin sa
adet VP selameti bakımından en • miikrmmel bir şekilde geçiren, 

do.tuna dost, düşmanına dü~man 
Tiirkiye iktidar ınev:i~iinin 1941 
içinde de ayni şekilde yürü)· ece
ğindcn bir an şü~he edilemez. 

Binaenaleyh Çiirçilin mesajında 
yalnız bir hakikatin ifadesini de
ğil, ayni zamanda miimtaz bir mil

let ve miiıntaz bir devlet seciye
sinin hakiki övgiisünü buluyoruz. 
Dünyanın geçen günlere naza

ran daha vahim, daha buhranlı, 

daha kanlı Jıadiseleri mahmul b11-
lunduğu ve bütiin yumakların bi
rer birer çözülüp dünya hercü • 
mercini hazırlamak istidadıııı gös
terdiiri bir sırada İngiliz Başveki
liAin Türk milletinin ve Türk dev
le1inin seeiyesi hakkındaki bn öv
güsü elbette ki mümtaz bir husu
siyetin ve mümtaz bir milli vasfın 
dünya efkarı umumiyelerine ilanı 
malüyetini taşıyor. 

ET.EM İZZET BENİC'S 

Bursa 2 (A.A.) - Kemalpaşa w 
Karacabeyde sular tedrici hır su -
rette azalınağa başlamıştır. 

Bu defaki sey lapta alınan ted -
birler sayesinde insanca zayiat e>l
mamıııtır. Hayvan zayiatı da peku 
olmuştur. Mahsur köylünün her 
tür!ü yiyecek ve istirahatleri te -
min edilmiştir. Suların tahrıbatı.ıı.a 
uğrıyan Uluabat ve Kemalpaşa şo
sesinin bozulan kısımları ve men
fezler alınan tedbirlerle yeniden 
ıslah edilmekte vesaitin kolaylıkla 
geçmesine çalışılmaktadır. Halen 
seyliip mıntakasında bulunan su 
~!eri başmühendisi Şuayibin al -
dığı tedbirlerle tahribe uğrıyan 

bentlerin tamir işi ile uğraşılmak -
ta ve açılan gedikler .kapatılmak -
tadır. Bu seneki su baskını sara -
halen isbat etmiştir ki, Nana Ve
kaletince Karacabey ve Kemalpa
şa, Susurluk üı.e:rinde yaptmlmak
ta olan kanallar ve sedler işi en 
büyük imar hareketlerinden biri 
olmuştur. Bu kanal ve sedler in
şaatı tekemmül ettikten sonra bu
gün için afet ~eklini alan sular bu 
feyizli ovaları ıslah ede~k en ko -
ruyucu nimetlerden biri olacaktır. 

Elbasan yolunda 
( I inci sahifeden devam } 

ta alelacele takviye kuvvetleri 
göndermektedir. 

Atina 2 (A.A.)- Son dakikada 
öğrenildiğine göre, Ohri gölüne 
hakim tepelerle Porra eçden El
basana giden yol ü~crinde İtalyan
larla Yunnnhlar arasında kanlı 
muharebeler olmakta<!ır. 

Frıtnsad: artı~' 
p;&r ti k alm.,,dı 

( J inci .~ahifeden drvam ) 
dan müşkül bir sene olac•i:mı bil
dirmiştir. 

1\-farcşa 1, topraktan ne ınüm -
kiiı1so kopaı-nıası lHzını g .. lı.iiğini 
ilave etmistir. Mareşal, bioliin 
Fransızları birliğe davet ederek 
demiştir ki: 

•Prensipimizi muhafaza etme
ğıı kat'iyyen azmetmiş bulunuyo
mz. Fransaı!a artık parti ve sınıf 
kalmanııştır. 

Diğer taraftan Mareşal Peten 
yılbaşı münasebelile kordiploma
tik azasını ~abu! ettiği sırada söy
lediği kısa hitabesinde bilhüsa de
miştir ki: 

•Fransanın istik.hale itinuıılı 

vardır. Yeni bir dünyaıun lııırul -
masmda teşriki mesaiye huırdır. 
Fransa, bütün dünya milletleri i
~inde layık olan mevkü tekrar. a
lacaktır .• 

iki • 
yenı umum 

91Üaürlük 
( 1 inci so lıifeden devam ) 

ihtiyaçlarından olan bütün mad -
delerin fiatlarını tesbit ve ilan e
decPği gibi, bu fiatlar üzerinden sa
tış yapılıp yapılmadığını da ll'Ü

rakabe edecektir. 
Her iki umum müdürlüğün bü

yük vilayetlerde birer teşkilatı 
bulunacaktır. Toprak mahsulleri 
ofisi de bu yeni teşkilta bağlana· 
caktır. 

Harpte talih 
(2 inci sahifeden devam. 

Habeşistanda ını>törlü vesaitle 
oradan oraya çabucak gidilen, u
çulan, bomba yağdırılan aylarda 
hep şöyle söyleniyordu: Harbin ta
lihi kadına benzermış. Ciir'eti faa
la olan gülermiş. O talibin her va
kit gülmediğini iÖ•tercn günler 
ele &eldi elem~ 

SON24SAAT 
içindeki 

1 Hadiseler 
IBu yazının metinleri Ana. 
dol.u A}anaı. bültenlerilıdsı 
a lınmıstır.) 

Telhis eden: MUAMMER .l\LATUK 

İ.ııgiltere Başvekili Çörçil, Ana
dolu, ajansı vasrlasile Türk mat
buatına ~ıdaki mesajı gönder
miştir: 

•Yeni yıl münasebetile Türk mil
letin Türk matbuatı vasıtasile en 
loararetli selamlarımı gönderir ve 
1941 yılı için refah ve saadet te -

Asker gözile 
cepheler 
{ I i1ıci sahifeden dev""' ) 

Bir hatla evwl. Lia tıuabaımıı zaplıe-
den Yumuıwar Skomb! boyunca sittlk
çe Elbasana ;raklaşnaktadır. Ricat -
İlalyanlar yollanı in!ilôlı: edici maddeler 
-ı>mektedirler. Bu da, pek tabii oı.
..ıı: Yunan Wıri ha\..s.etini gilçle§öı-
mekt.edir. 

Bununla benber Yı!tıanlılar üç ;pal 

geçidi olan Eloasa" Libraiz ka...o_-na 
15 kilometre kadar yaklaşnı>§lardlr. 

Merkezde, Tirnuriça dagının cıerm
bunda Yunanlılarm muvaffak olduk
lArı yarma harek..ti '<le dbeam etmelı:M 

ve bu mıntakadııki İtalyan kuVTetleriJ 
için rehUkeli bir şefUel almaktadır. Mer_· 
lı:ezde de Yunıınlılar Berata biraz daha 
:raklaşmıt/ v~. 

• 

-!CJN TBLG&A.P- Z'i 2inci ltlaun 1941 
= 

ZeYk alemlerinin hazin neticeleri 

TecrObesiz, masum 
bazı kızlar nasıl 

dü ürülOyorl r ? 
-Röportajı yııpau :

' HALÜK CEMAL 1 
kucağımda değı1; sadece bir re
sinı, bir levha halinde iken bile ~ 
"8na saadet YOrecek kabiliyette • 
ıia .. Berka sana bir bakmak, ma
lik olmak içill neler feda etmez 
ki?. 

Şimdi ı.--.. sonra hep benim· 
1llıa l.i•ia.. Zaten bir kere değil 

mi ki hesita ııUlım, artılı: hep be-

menni ederim. Mevs.im ve arazi Arızalan do1ayı!!iler 
Geçen sene zarfında İngiliz mil- harek.itın Y•V&I gitmesi İtalyanlara 

!eti birçok elim tecrübeler geçirdi epey vak;t kazan<iırnuJ ve daha g~e, . 

Evvelki Iuııun!ann lııilıa.& - Z.Qla 
isminde genç, yakışıklı bir fabrik.a.tiır 
LAmia. i•ıninde 17 yaııında tecrübeoiz, 
saf bir kızcagızı bir gece sarhoş ederek 
kandırm.11 ve- bir eve götürüp namınunu 
berbat etmifbr. Limia amı ujnıdajı 
büyük telAUti Mbalıleyin uyaıııms ö&
reruni~, hıçkırıp ağlamıştır. Şimdi Zi;ra 
onu teselli ve temin etmektedir. OdacL 
başbaşa çay içerlerken d(;lıu'ıda sofadan! 
bir çıghk duyuluyor. IAmla bundan 
sonra sebebini bize :;öyle anlatınakta
ılır : 

raber, INı,.,. ..tuı-Hağız. Sana 

neler istenen alacağım .. Her ar -

zunu yapacağım. Bütün istikball
ni temin edeceğim. Söyle bakayım 

bana neler istiyorsun? .a 

Avlonyanın ccnubtmdan Yugoslav hu
ve öyle anlar oldu ki en iyi dost- duduna kadar uzanan bir müdafaa hat-
lar bile muvatfıtkiyetimizden şüp- tı tesis etmelerine irnkfuı verm;~tir. Yu.. 

he etti. Şimdi böyle şüphe eden pek nanWar, bu hatta dayandıkları zaman
az kimse vardır. Fakat İngiliz halkı . dır ki, Yunan - İtaı,yaıı harbinin ll'1 

d b . tek k" b ·ı nihai mühim yeni bir satlııw batlıyacaktır. arasın a ır ımse ı e ----<>-,--
zaferden şüphe etmiyor. Yeni yı- f 
1ın eşiğinde bulunurken karşılaşa- nhis:arlar memur alıyor 
cağnmz zorluklara ve mücadeleye İnhisarlar idaresi münhallerine 
itimatla bakıyoruz. Biliyoruz ki muhtelif memurlar alınacaktır. 
harp vasıtalarunız her gün biraz 
daha artıyor ve Birleşik Amerika
nın muazzam istihsalatı bize yar-

drm ediyor. Akdenizde son zaman- racaat kanunusaninin 22 sine ka
larda kazanılan zaferler önümüz- dardır. 
deki yılın bize neler göstereceğine l==============~•I 

Taliplerin en az orta mektep me
zunu olmaları ve 21 - 30 yaş ara
sında bulunmaları la2ıındır. Mü-

bir alamet sayılabilir. 

Fel:\ketli zamanlarda iyi dost -
!ara malik olmak bir nimettir. Türk 
hükumetinin ve Ti.irk milletinin 
değişmez do.,tluğuna mazhar ol -
mak saadetine nail olduk. Bu dnst
luk bClün bağların en kuvvetli -
sine, yani mütekabil anlaşma ve 
saygıya, birçok müşterek gaye ve 
menfaatlere istinat etmektedir. İki 
milletin dostluğu fc lak etli zaman
ların imtihanından muvaffakiyetle 
çıkmıştır ve b<>n eminim ki gel -
m_ekte olan iyi günlerde bu dostluk 
dünyanın i..5tikbali ve bütün hür 
milletlerin emniyeti, saadet ve re
fahı için pek büyük bir ehemmi -
yeti haiz e>lacaktır. 

ST ALİN'İN YENİ YIL MESAJI 

An kara rad o gazetesi, dün ak· 
~amki neşriyatında yılbaşı müna
sebetile Stalin'in neşrettiği bir 
mesajda, Sovyet memleketlerinin 
tehlike ile karşılaşmakta oldLlda · 
rını ve bu tehlikeye karşı uyanık 
bulunmak lazım geldiğini söyle -
miştir. 

Diğer bir mesaj da ~udur: . 
İtalya Kralı Amerika Cumhur 

reisi Mister Ruzvelte yılbaşı teb -
riki göndermiştir. Mister Ruzvelt 
de İtalyan Kralına verdiği cevapta 
1941 yılında İtalyan milletinin sul
ha kavuşmasını şnbsan temenni 
ettiğini bildirmiştir. 

HİTLER'İN MESAJI 

Yılbaşı münasebetile Hitler'in 
neşrettiği beyannamede İtalyanın 
vaziyetine de temas edilmektedir. 
Hitler bu hususta diye>r ki: <194-0 
haziranındaııberi İtalya, Alman -
yanın yanında yer almış bulunu
yor. İtalyan milletinin mücadelesi 
bizim mücadelemizdir. Harp mü -
sebbipleri, ayrı hareketler vasıta
tasile bu mücadelenin neticesini 
değiştireceklerini sanıyorlarsa, bu, 
çocukça bir ümittir. 

Nasyonal sosyalist Almanya, fa
şiııt İtalya ve bunların müttefiki 
olan Japonya şunu biliyorlar ki, 
bu harbin hedefi bir rejim meselesi 
veyahut herjıangi müstakbel bir 
enternasyonal teşkilat değildir. Bu 
harbin hedefi bu dün vanın baZ'! -
lanna mahsus ve bazıları için mem
nunu olup olmadığının t=inic!ir. 

ALMAN - FRANSIZ 
MÜZAKERELERİ KESİLDİ 

Lizbondan bildirildiğine göre, 
v~ i h ükı'.ımeti ile Almanya ara • 
sındaki müzakereler kesilmiştir. 
Fakat bu haber ihtiyat kaydile ve
rilm ektedir. 

.~.faten• gazetesinin eski başmu
harriri Filip Barras Sandey Tay -
mis gazetesinde neşrettiği bir ma
kalede hulasaten diyor ki: 

.Fransa meydan muharebesini 
kaybetmi!jtir. Almaııyanın elinde 
iki milyon Fransı.ı esiri vardır. Fa
kat bu vaziyet içinde de Mareşal 
Peten Fransız t mparatorluğuna 
güveniyor. Bu imparatorluk içinde 
birçok medeniyetçi kumandanlar 
tarafından yet~titilen millet· 
Jer, Fransız markasını ve hürriyet 

fikrini taşımakta ve Nazi zincirle
rini reddetmektedir. 

Bu miJlctler Nazi esaretini red.
dedebilirler. Çünkü talih eseri o -
!arak Almanya ile aralarında de
niz vardır. Denizde ise İngiltere 
hclkimdir.> • 

HARP VAZİYETİ 

Atinadan gelen haberlere göre, 
İtalyanlar bir kısmı merkezi Arna
vutluktan geçen, yeni bir müda -
faa hattı yapmakla meşgul bulu-

"lluyorlar. Bu hat Avlonyanın ce
nubunda bir yerden başlamakta, 
merkezde Beratın şarkında To -
mur dağlarına dayanmakta ve o
radan Elbasanın şarkına uzanarak, 
ı;imale, Yugoslavya hududuna ka-
.dar gitmektedir. 

İtalyanların daha şimalde muka
vemete hazırlandıkları haberi, 
şimdiki İtalyan mevzilerinin yı -
kılmak üzere olduğunu ifade et -
mez. Fakat Yunanlılar mütemadt 
tiıbive muvaffakiyetleri kazanmak
tadırlar. Yunanlıların vaziyeti çal< 
daha müsaittir. 

Yunanlılar, İtalyan mukabil ta-
6ITllZlarını püskürterek, Tepede -
len - Berat yoluna yaklaşmışlardır. 
Merkezde mühim bir dağ ele ge -
çir~tir. 

Poğradeç müntehasında mevzi -
Jerini takviye etmişler ve pazartesi 

tebliğind<ı zikredilen 1000 esirin bir 
kaç yüztinü burada yakalamışlar
dır. 

Bütün cephede çok şiddetli mu

harebeler devam etmektedir. 

MISIRDAKİ HAREKATA 

GELİNCE 

Bardiyada bulunan 20,000 kişi
lik İtalyan garnizonu tama.mile 
muhasara edil~ bir haldedir. İn

giliz ileri ~olları sahil mıntaka -
sını tımıamile ele geçirm.işIE!l'dir. 

İngilizler Tobrukun cenup ınm-

takasında muntazam harekat yap
maktadır. Burası, Trablus toprak
larından 120 kil<lınetre kadar içe
ridedir. 

Bardiya şiddetle bombardıman 
edilmektedir. İtalyanların cenup 

müdafaa mıntakasına yerleştirdılı:
leri 28 lik bir topa İngiliz askerler! 
cBardiyanın gülü> ismini vermiş -
lerdir. Şimdiye kadar İtalyanlardan 

1000 kamyon, 120 top, 70 tank. 600 
mitralyöz iğtinam edilmiştir. Son 
üç hafta içinde düşürülen İtalyan 

tayyarelerinin adedi 200 kadar tah
min edilmektedir. 
MOSKOV ADAKİ RUMEN SUİBİ 

GERİ ÇAGIRILMIŞ 
Ankara radyo gazetesi. dün ge- I 

ceki neşriyatında, Romanya - Ma
caristan münasebatının gittikçe 
gerginleştiğini bildirınekted!ı'. U.. 
'ğer taraftan Sovyet Ruloya ile &o 
manyarun da arası. açılmakt&:hr. 

Söylendiğine göre, RomanYl! Mı. 
kovadaki elçi.9ini geri ça~ 
karar ve~tir. Bu, miin•sebetleri 
katetmek değilse de, dostane bk 
hMek.et te sayWxıamaktadu:. 

«- Buakın diyorum sizeL• 
Bu; bir genç kız haykırışı, ha -

yır yalvarl§ı idi. DlŞarıda birisini 
sürüklemek istiyorlar ve mu:ııta -
rip, ince blı ses karşısındakinden 
merhamet dileair gibi tazallüm 
ediyordu: 

•- Ah ne olar madameığım. .. 
Bırakın beni.. 

Öbiirünün ne dediği duyulmadı. 
Çok yavaş, çekingen söylüyordu. 
Fakat kendisinden isteneni kabul 
etmemiş olacak ki genç kızın ri
casına hıçkırıklar da karıştı: 
•- Vallahi çok hastayım. Her 

yerim ağrıdan kırılıyor .. Bu, s.
balıtanbcri •lördünfü «müşteri• 

oldu. Ayaklarının alhm öpeyim, 
bırak ınadamcrğuıı!. 

Bu iç paralıynn yah•arış ve soa 
cümle ile benim de kalbimde bir 
şey kırıldı. Tüylerim diken diken 
oltlu. Korkuyla yerimden fırla -
dım. Nefretle Ziya beye baktım. 
O çaktan kalkmış, kapıl·• koşm~ 
tu!. 

Dışarısı çok karanlık bir yordi. 
Muztarip sesin biçare sahibini ka
pı aralığından göremedim. Yalnız 

Bu ılık sinler, bu tatlı vait kal
bimdeki acıları biraz dindirdi. F• 

kat boşalan mevcudiyetimi doldur
nıadı .Sesi içimin yaralarını bir 
parça sardı. Lakin tam iyileşli<

med.i. Kırık, mahıua bir nazarla: 
«-- Sahi nıi? .• der gibi yüzüne 

baktım. •O• daha inandırıcı biı 
ahenkle devam etti: 

•- İnan bana yavrucuğum.. 
Ben o kadar vicdansız değilim . .Z... 

tca selli ilk gördiiğüm gün. sev -
m iş, kı:rmetini anlııınqtını. Hem 
bu güzel baş, bu sevgili vücut na· 
sıl sevilmez ki?.u 

Sesi daha yavarlamıştı. Sıcacık 

yöriin.ün temasını yanaklarımda 
duyuyordum. Birden beni büsbü

tün kendine ~kti. Kuvvetli kol -

larile sardı. Sıktı. Dııdalı;larmıı a

teş ıdudaklannın arası.na alarııl 

öpıü. Öptü. Bütün asabım yine a
lev alev yandı, tutuştu.. Böylece 
bir müddet kaldık Sonra nefesle
rimiz çarpa çarpa birbirimiıulen 
ayrıldık!. 

hayal, meyal iki gölge seçtim. Zi- · ------------~-
ya bey bunlardan birine hiddetle Y ıibaşı gece&İ halktan 
anlıyamadığını bir küfür savurdu. fazla para alanl'r 

(De<'Gmt var) 

İşitmediğim bir şeyin söylendi. 
Gürültü yava§ladı. Sonra demill
ki hıçkırıklar daha ölgüa ve ııit

tikçe daha sessiz kaldılar!. ... 
Ziya bey içCt'iye döndüğü val..it 

hala hiddetli idi. Ben de tirtir tit
riyordum. Kapıyı kilitlerken söy
leniyordu: 

•- Bunlar ne biçim kiracı ya
im?. Her gün kavga .. Her gün ka ... 
ga .. İnsan bıkıyor artık! .• 

Sonra; içimde en küçiik bir şüp
he bile bırakmamak ister gibi te
min etti: 

--. Üst dairede oturayorlar. 
Amma keşke &lmanıış olsaydım. 
Kiracı değil, başbelS...!.• Bilihare 
bahsi değişti:rmek i~in yanıma gel
di. Gözlerime baka hah gülüm
aiyerek ellerimden tuttu. Şezlon
ga çekti: 

«-- Haydi Limiacığım otur ye
rine .. Biz çayıllllll içelim. Konut" 
mamızn bakalım! .• 

Bu adamdaki teshir ve ikna knd
retini aıılamıyoruın. Acaba bu 
kwlret mütehııklrim baluşlıınnda, 
sözlerinde mi?. Yolma beuiıa tec
riı1ıes.iz, saf gönlümde mi?'. Ve ~ 
nnn söylediğine, •kiracı - müşteri
masalına inandım mı?. Bunu da 
bilıniyonııa. Fakat dışarıdaki 1"ı 
küçük sahne4en o kadar Ürper -

mı., korkmuştum ki ilk defa !ıft 
ona sokuldum. Büyük bir teblilıe
den ürküp sığınacak bir yer arıym 
yavru güvercinler gibi başmn 

göğsüne dayadım. O hem yan~ 
ça büsbiitün kendine çekti. Bıışt
mı. kalbinin üstiiııe yatırdı. İçim 
heyecanla tirtir titrerken hafif 
hafif parmaklarile saçlarımı okş.ı
yarak anlatıyordu: 

•-Ne güzel saçların var Lami
acık!. Hele gözlerin, masum ;ril -
zün!. Sen böyle benim yanımd.a, 

Taksimde Bayan Nesibe Anların 
idaresindelıi Kristal garinosunda 
tasdikli tarifede tabldot 250 knTUf 
olduğu halde yılbaşı gttesi aynca 

dühuliye olarak !5& kuruş peşi• 
alındığı görülmü~ ve ceza zaptı 

tutulmuştur. Bn pzinonun tas • 
dikli tarifesini çekmecesinde ki

litlediği de görülmüştür. 
Taksimde Maksimbnrda da ta

rifesiz ve tıydurma tarife il~ ge
lişi gfüıel fialların arttırıldı\:'I gö

rülmüş ve zabıt tutulmuştur. Be
lediye bu yerleri muvakkaten ka

patacaktır. 

Yine Mak•imde yılbaşı gecesi i

çin makbuz mukabilinde beher ş• 
hıstan 4 lira alındığı görölmiiş, bı 
da yolsuz bulunmuştur. 

Mezbahada feci bir kaza 
Mezbahada çalı~an Nevzat Can 

kesiın yerinde hayvan ipliltl&ine 
makara takmakta iken, bir<lenbin 
ayağa kayarak d4roüş ve paltosu
nun cebinde bulunan kasap bıçağı 
ile sağ koltuğundan ağır surette 
yaralanarak, Beyoğlu hastanesi.ne 
kaldırılmıştır. 

Sobadan zehirlendi 
Cerrahpaşa caddesinde oturan 

İbrahim Öztürk i.mıinde birisi, ~ 
dasında sobadan zehirlenmiş .,. 
Cerrahpaşa hastanesine kaldın! -
mıştır. 

Kömürcü dükkanında 
yangıa 

Üsküda:rda, Ayazma mahal.1esbı 
de 5 numarada oturan Mustafarua 
kömürcü dükkanında yanan man 
galdan yangın çıkmış ise de, sön -
dürülmüştür. 

lıtaabul P. T. T. Müdürlü~ündan: 
İdare h.at bakıetlan Allt ve edevatının muhafazasında. kullanılmak O.. 

1000 adet arlm çantaR .alımı kapalı .r.arl usulile t·k~iltmeye konulmuştur. 

Eluiltnıe 8/1/941 çarwıunba saat 15 de büyük pootane bina.ı karşısında va 
de bam ik.ind katta 23 No. da idaremiz um.um! depo muhasipliği odasında ~ 
lmıacak müdürlük alım Mtım koın.iqonı.ında yapılacalı:tır. Beheri muhaırun.., 
bedeli 6,5 hepsi 6500 lira muvakkat temln&t 4117,5 liradır. 

Taliplerin tipe eaa mübü.rlü nümune, fenni ve eksiltme şartnamelerini d9 
meJı: ve m11vakkat lemiııatlarıru yatırmalı: \lz.en! çah,ma günlerinde bılyülı: pa. 

tahane binası birine! katta 1daol llalem binalar "" Jıwazun fefliğlne, elı:!llba 
--bir -t evveline lı:ad~ ... 2490 No. lu arttırma, eksHtme ve ihale lı:a. 
nıınunun tarifatma gön> bazu1amıuı olınalan !fwrngeh!n mektuplannı, IKO ,_ 

H senesi için muteber ticaret odam ...,;kas~ muvakkat Wılınat mıılı:bımı ve -
lif mektubunu muhlıeVi olarak İstanbul ~ poeı..ı_,,. binası birinci laıtlıl 
idarl muavinlilı: oda&nda bulunan müdürlük ahm aabm komisyODll b.oıkımlıiee 
ıııo_ Ilı malı:hıııı maı...ı.llinde t.vdi. tı:l'MlmelılııL. 11941 
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Umumi harbe kabinede kaç 
kişi taraftardı ? 

Hllklb:netbı, Belkan harbi) gibi 
korkunç bir musibetten ooora, on
dan çok daha korkunç bir felü:etiu 
lrucağma atılacağı doğrusu hiç kim-
9ellin aklmdan geçmezdi. 
~rçi, ittihat ve Terakki erkı\nı

nın umumi harbe ne maksatla gir
diği - zahiri birçok sebeplerin 
mevcudiyetine rağmen - henüz 
belli olınam!ftır. Bu gizli haki -
lı:ati, o günün mukadderatını idare 
eden birkaç kişi toprağa götür -
miiş, ve elimizde bugün ancak, za
hiri sebeplerden çıkarabildiğimlz 

neticeler kalmıştır. 
Harbin ilanından birkaç gün ev

vel, Sadrazam Sait Halim pll§a -
mn: 

cOmıanlı hükı'.lrneti bu harpte 
tamamile bitaraf kalacaktır. Dev
letlerin endişeye düşmelerinde 

mahal ve sebep yoktur .• 
Sözl-Orile, bilhassa İstanbuldaki 

İngiliz ve Fransız sefirlerine teı:ni
ııat vermesi ve hususi dostlarına 

da: ·Ben kat'iyyen hükumetin har
be girmesine taraftar değilim. E-
1aiıen buna ııebep de yoktur!• de
mesi de gösteriyordu ki, kabinede 
harp havası. hemen hemen yok gi
biydi. 

Cehalet.. Bu, bizim için, harp -
:lenlen, Uıuııdan, ırıelıeleden, ka • 
111rgadan 90k daha müthiş, çok 
daha tahrip edici bir felaketti. Zi
ra, onun uyandırdığı ihtiraslar, 

cemiyet içinde • ihtiras balonım • 
dan - beş tane, on tane değil, yüz
lerce, binlerce Lıltfi Fikri yarat -
nuştı. Halbuki, Uitfi Fikri cahil 
bir adam değildi.. Ötekiler ille 

- biraz evvel dediğimlı: gibi -
cHindistan, Tliıtiyeden de büyülı. 
mü?I• diyecek J<adar _cehaleti ken
~erine par edinen kimaelerdi. 

Koskoca bir millet, yıllan:a işte 
böyle kara eUil Uısanl.aruı elinde 
blımştı. 

Milletin bqma ç6ken bu kara 
eahlller güruhunun ihtiraslan §ÜP

he yok ki, inkıliptan beklediğimiz 
feyWi hay~ lnlrjphna mini o
ıı.y<>l'du .. 

Suriye ~ Irakta bu hidiııeytı j 
Alınanlar tarafından Türkleri har
be sürüklemek için hazırlanmış bir 

1 dolap olduğu kanaati hasıl ol -
muştu. 1 

Bunun ııeb~lerini İngiltere hü- , 
kdmeti derhal haber almış ve: 1 

•TÜTkiyeyi İttihatcılar harbe 
Mirü.klü.yorlar!• demekte tered -
diit etmemişti. 

Şahsi nüfuz ve iradesini ittihat
eılar üzerinde kullanınağa muvaf- I 
fak olarnıyan Sait Halim paşanın 
bitaraf kalmak arzusuna rağmen, 
Talat paşanın daha evvel: 

•Harbi umumiye iştirak etmemiz 
zaruridfr. Bu emri vakii kabul et· 
meliyiz.• 

Dediği artik bir hakikati tarihiye 
sırasına geçmişti. 

Goben hadisesi üzerine kabinede: 
- Hüktımet, harbe iştirakte 

muztar kalmıştır. 
Demesi de bunu teyit ediyordu. 

Diğer taraftan, hükı'.ımet harp 
Utn eder etmez, kabine azasından 
.birkaç zatın istifa etmeleri de ken
dilerinin böyle bir karardan daha 
önce haberdar edilmemiş oldu -
ğunu gö.!'teriyordu. 

Böyle değilse bile, bu zevatın 
harp taraftarı olmadıklarına ve 
bundan dolayı ilanı harp mes'u
liyetine iştirak etmek istemedik -
!erine kolayca hükınedilebilirdi. 

Harbiye nazırı Enver paşanın 

o günlerde yan diktatör vaziyetin- ; 
de bulunuşu ve Talat, Cemal pa -
şalarla birli.kte •harbe girmekten 
başka kurtuluş yolu olmadığı> ka

naatinde ısrar etmeleri de göste
riyor ki, dev Jeti har be sokan ve 1 
Türk milletini o korkunç uçuruma 1 

ıriirükleyen, ancak üç kişi idı. 

Sadrazam Sait Halim paşa or
tada bir korkuluk gibi duruyor, 
hemen hem!!n dev Jetin gizli işle -
rınden haberdar bile olmuyor, ya
hut her şey olup bittikten sonra 
koendisine de §iiyl~ malfunat ver·
liyordu. 

(Devamı tım') 

7 lkincikinun 1941 
İkramiye 

Adedi 
ikramiye İkramiye 
Miktarı Tutan 

LİRA -- LİRA 

1 50.000 
3 10.000 
8 5.000 

15 2.000 
uo 1.000 
180 sao 
300 100 

600 50 
e.aao 10 

60.000 4 
Tesl'lli ) 47 
.Mükafatı _ 120 

67.274 

50.000 
30.000 
40.000 
l0.000 

120.000 
90.000 
30.000 

30.000 
69.000 

240.000 
5.640 

725.640 
BU ÇEKİLİŞTE 

Umumi ve 
hususi sıgınaklar 

(3 ti.ncü sahifeden devam) 
/ 

len tehlikeyi haber verince her 
aile reisi tellişa düşmeksizin aile 
efradını toplayıp bilhassa kadın vı 
9""'ıklarm heye<:;.ııının yatıştıra

cak bir sevk ve idare ile evvelce 
hazırladığı S>,ğınak veya sipere gö
türür. Gürültü yapmak, yersiz te
laş ptermek, §"§kın bir vazi • 

yette öteye, beriye koşmak yal
nız bunu yapanlara değil, intiza
ıını bozacağı için bir semt sakin -
lerine de tehlike ve zarar verir. 

Soğııkkanlıhkln intizamın mu
hafıınası hava hücumları karşı • 
smda pasif )rorunmayı daha lro • 

ı !aylıkla temin eder. Bunun en 
ya.kın ve en mükemmel örneğini 
Londra şehrinde ve İngiliz llalkm
da görmclt mümkündür. 

Alman hava hücllililları karşısın· 
da kadınlarla çocukları dahi ıs • 
rarla Londrada kalışları, hücum 
başladığı zarean sükfinet ve inti
zamla siperlere, sığınaklara ilti
ca ettikleri için düşman bomba • 
larınm tesirinden pekala koru • 
nuşları açık ve iyi bir örnektir. 
Şu halde hava hücumlarina karşr 
pasif korunma tedbirlerinin inti
zam ve sükunetle tatbiki en kuv
vetli sığınaklar inşası kadar mti· 
hını ve hepimınn itina edeeeği blı 

~iyettir_._·~~~~~~~~ 
Fakirleri Koruma Cemiyeti> 

Fakirleri koruma cemiyeti he • 
yeti umumiye toplantısı 12/1/941 
tarihine rastlıyan pazar günü saat 
10.30 da Beyoğlu Yemenici sokağı 
23 numaralı mahalde yapılacağın• 
dan cemiyet azasının aşağıdaki 

mevadı müzakere etmek üzere top 
lantıya gelmeleri rica ol=. 

Müzakere edilecek mevad: 

1 - Geçen umumi toplantı zap
tının kıraat ve tasdiki. 

2 - Geçen devreye ait idare ra
poru ile murakıp raporunun müza· 
kere ve tasvibi 

3 - Geçen devredeki vezaifin • 
den dolayı idare heyeti zimmetiniıı 
ibraıu. 

4 - Yeni seneye ait bütçenin 
müzakere ve tasvibi. 

5 - Yeni heyeti idaı:e ""' iki D>"'" 

rakıbın intihabı. 

6 - Muhtelif. 

BQf muharriri 
Salıibi ve nerriyatı idare edd 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Telııraf Matbaa11 

Bu-yfizden mem1elı:etirı sür'atle ı---------------------_.. ___________ _ 
lınkır87.ll doiru yürümesini durdu
racak bir lıalbkira ~ milleti
•in ne büyük ihtiyacı '9Udı. 

Maalesef, o ZllDl8ll, böyle bir 
haliskan beklerlı:en, karşmuza 

(Umumi Harp) feliketi çıktı. 
Bu fel4ket, lııendilerini mazur 

ptermelı: iııtiyen bir takım .kim-
8"lerin dediği gibi, hiç de bir •emri 

riki· değildi. Bu emri rildi, hilı
riyet lnkılAbmı idare eden birkaç 
kişi ihdas etmişti. • 

İngiliz ve Fransı:ıı tıefirleri de 
llükılmetlerine d!!!'hal bu teminatı 
reslD1!!l bildirmi§ler •. Ve o mem • 
)eketlerde intip.r eden guetelerde 
bu tem.inat aynen çılmı.ıftı. 

Fakat, bundan pek kısa bir za. 
man liOnr&, Türkiyenin de Alınan
larla beraber harbe ~irake karar 
vermesi bütün Avrupa eikirını 

hayrete düşm~tü. 
Türkiye, Sadrazam Sait Halim 

J>&§anın ""'1'diği teminat hanemde 
neden Alınanlarla müştereken, İn
gıliz ve Fransızlar aleyh.inde harbe 
ıırıyordu? 

Ingiliz ve Fransızlar bunun ııebe
bıni anlıyaınamıştı.. 

Ve anlamağa da vakit ve imün 
kalm3llll§tı. 

Birl<Jç gün sonra, Almanlarla 
beraber harbe ~tirakimiz adeta bır 
eml"i vakı oldu. 

Bu emri valı:ii kim ihdas et • 
m~ti? 

Bu hükmü. çok yakında taTlh 
verecektir. Biz, z8hiri .eb6pler ~ 
ııerinde yürüyelim: 

Karadeniz Rus filosunun Boğaza 
karşı bir suikast tertibinde üoen 
cürmümeşhut halinde (Goben). ve 
(Bresljv) zırhlıları mürettebatı 

tarafından görülmüş Glırıası, harp 
Uiınına en mühim biı' şebep ola
rak göst .. ;rilııı~ü 

Da.,, Di9, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınklılı: ve Bütün Ağrılarınızı Derhal K.eeer 

lcaııı.ıı. 1Dado 3 lıafO lhılal>lllr. TAKLITI.ERINDEN SAltlNINIZ 
HP:R nRDF. PULLU KUTl'LARI ISRARLA ISTfYl"llZ 

Enıhoeaü Halkm S.Syal Yardım k.olu menfaatine 

4 Sonkinun llMI Cumartesi akşamı 'l'aksimde 

M AKS i M'in 
Alaturka saloounda 20 kişilik Saz heyetile BayaR 

-:: SAF i YE ---... --
80 KİŞİLİK REVÜ: B•vai adalarmdJı güzel hir gece 

muhtelif sürprizler. 

RAŞiO RIZA - HAliDE PiŞKiN 
Temsil ~eli tarafından 

YATAKLI VAGONLAR KONTROLÖRtl 
3 perdelik komedi 

Bu fevkalade ııeced en istifade ediniz. 

--------• nuı.aliye yoktur. -------mızııııl 

Dünyama met!ıur ıekerciııi 

Ali MUHiDDiN HACl · BEKİR 
lmerkezi : Bahçe.kapı, şu.heleri ı Beyoğlu, Karaköy, Kadıkö 

Mı81r ( Elkahire) 

Mevvalı Nuga kilosu 130-

Adet Liıahk Lira 
. l 2000 = 2900.-

s lt&t = JetO.-

ı 759 = 1soo~ 
' '" =ı-~ 
8 250 = 2000.-

15 180 = 3500,-.. 10 = 4800..-.. !O= 8000~ 

-(rürkiye it Bankaama para yatbrmakla yal-
nız para biriktirmif olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olursunuz. 
ııte.Pdeler: 4 Şu-. 2 Mıı.. 1 J[Jımbanh •e kaıbar_. 

,..., l Atustoe. 1 ikıMt- -........... ..... elli u-

llııırtn -- ,._.. - lMıJ-ıar --clırJıU edllll'ler. 

ôKSOREN ~ERE KATRAN Hllll EIBEY 

Görünüşte ufak, açılınca büyük 

Sayın Bayanlarmmıdan llfu"dü
ğümüz teveccüh ve rajbete 
karşı şükran borcumuzu. öde
mek için bu defa Aınerikadan 

·getirttiğimiz en büyük makine
ler sayesinde FEMİL'i ııııklşb
rıcı silindirlerle gayet lı:ulla
nılışlı. ufak mikropsuz bir şe
kilde yeni ambalajlarla piyasa
ya ç>kardığımızı saygılarmmla arzeyleriz. F'EMIL bayanları birçok 
rahim hastalıklarından koruyan ve üzüntülü işlerden kurtaıan en 1 bi;;:, ~=z::::de FEMIL ve BAlil bulunur. 

1 
Dnlet Demiıyolhın ye Limanları 1.Jeı-1 

_ U. idaresi ilin lan 

Apiıda isim; muhammen bedeli w muvakkat teminatı a;rn, ayrı eösterll
"'lf olan Anlamı. l:ıaııtanesi muhtelit teolsatının ypptırılıruw ~ 18/2/1941 Salı 
lilDll soaı 15 den mııar.n kapalı zarı usultl ile Al>lıtarada idare binasında sıtf 

ile "" ayn ~ ebilva~ kcımauttur • 
Bu işlere ,rirmek lstiyGıleriıı liııteleri hizasında yazılı muvakkat tem!MI 

ile kanunun tayin eıtııtı veslkalan .,. \elrlitlerlnl ayni ııtın saat H de kadat 
-.lsyon reisliğine venneleri lüımdır. 

Şarbıameler parasız olarak Aııkarada ~ dalresınden, Haydarpaı;adl 

~ ve &eYk ıeiliiındeıı cla&tılacaktJr. 

Muh••-• Munkk • 
Y aptınlacak tniAtıa adı bedeli haiılal 

Lira Lira 
1 ııro. lu liııle muhteviyatı çamllflriıane -tı 9375,- 70S,1S 
l No. lu liste muhleviyatı mutralı: ıesisatı 18750,- H06,25 

f
a No. hı liıste muhteviyatı oolı* bava - 6000,- 375,00 
• No. hı ıısı. ınuhtev~tl Ettlv ıeoisatı U757,- 328,13 
5 No. lu lime ınuh\ev!yatı ~ ~ Jon, clııı cilıez!Mı 

... - $eslııU. 3125,- 234,38 
(12550) 

Emairet Müdürlüğünden: 
tılşli Bi16Joııor poUa keralııohmmı harici çimento sıya ile d<ıilill kireç 11va 'il 

lıaılaDa ,.. aiıl'IP d<işeınesi paurldı: suretile yapılacaktır. 
Mw.aı- bedel! 7'8 lira 411 lruruıtur. Muvakkat teminatı 57 liradır. J!1ll' 

ııOlme 14/1/1141 aalı filnü - 16 de mlldiriyeliıniZ binasında kurulu koıııl' 
....:ıoda yapılacaktır. İ.ıeklllerln en az 500 liralık bu 1$<> benzer iş yapliğıı>i 

1 
daır idarlerinden a1!ruş okluğV ftBikaya isinaden ticaret odası vesikasını be~ 
ber geti..,,.. yukarıda yazılı ilinde komiSyoııa ve ıartııaıneyi .ııömıek içlıı dl 
.il. a. müdllr~ miıracaat.lan. cı2463> 


