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Şoforle
ri takip 

AKTARMA 
usuw 

Tram.-aylarda a1ı:ı..r- bı
let usulü ibdaı edilecekmi§ ! 
Bir defa para verecekıiniz, 
ayni iatihmette muhtelif tram 
vay deği§tireceksiniz. Gazete
ler bu iften ba.iaaederken fÖY· 
le yazıyorlar: 

]Vali, aıkı takibat icrası 
için ıeyrü.sef er müdür-
1 iipne kat'i emir verdi 

..\ilah da Razı 
Olmıyacakbr 

ıın yılı, M ... ilıin do~undatt.· 
beri geçen seneler içinde, belki, ea 
talilasia elaıudır. DÜJlyn harbi, te
sirlerini, hudutlarmı ııittikçe ge
ııiJletttek ,ı.eş kıt'a71l Mğr1l ,.. • 
yılmak i.1.1.idat ve karakterini ta· 
pyOL 1941 7J}ı ,lıirçek dünya mil· 
!etleri içi11 hir piyanp biletidir. 
Bü,.ük ikram.işe vuraloilir, ,,_.tj 

çıkabilir, boş olabilir. 

«Aktarma bilet usalünöıa 
çok rağbet göreceği ve halka 
kolayhk temin edeceği ümit 
olunmaktadır.» 

Ben, zannetmiyorum. Bu ka.. 
labalıkta, tramvaylara birke
re bile zor binip iniyoruz. Bu 
İfİ, birkaç defa naııl tekrarh
yacağız?. 

TENEKE 
BOLLAN Dl 

Bol mıktarda teneke gel~ 
ıııif. Teneke ııkıntuı bertaraf 
olacak, diye, gazeteler yazıp 
duruyor. 

Fakat, bir taraftan da en· 
diıe ediyonnn: Teneke kıtlı
ğında bile, bir birin kuyruğu. 
na teneke bağlamak iıtiyen
ler vardı. Şimdi, tenelıı:e boJla. 
nınca nder yapmazlar?. 

KADINLARIN 

GVZELLIGI 
Amerw.;;da, doktorlarıa 

güzellik enatitü.leri profesör
leri arasında çok mühim bir 
münakll§a bqlamıı: 

Kadınlar güzellC§İyorlar mı, 
çjı:kinlctiyorlar mı?. 

Bize kalırsa, kadınlar ai~ 

tikçe çirkinlCJiyor. Eğer, böy
le ohnaaaydı, her gün yeni bir 
boya, yeni bir moda çıkarma
ğa lüzum kalır mı idi?. 

KARAGÔZ 
OYUNU 

Size olmuı bir vak'ayı anla
tayllll: Babıali caddesinde bir 
kırtasiyeci, camekanına bir 
karagözle bir hacivad UIDlf
İhtiyar bir kadın, yanında to-

• runu ve ahretliği caddeden ge
çiyorlarmıf .. Çocuk, camekan
da karagözle hacivadı görWı
ce haykırmıı! 

- Büyük anne karagöz •• 
- Nerede evladım? 
- ı,te.. 

Vali ve belediJ'! rei8'.i B. Lfttfi 

Kırdar düıı lıiaaat anıtiyet fi -
~be müdürlüğiiııe bir emir gıö.
dererek son günlerde §Oföder Jı.M>. 

landa yapılan fika~lerin çotal • 
dığını bi~ ve sıkı takibat ya· 
pılmasını bildirmiştir. 

cMüşterim var!..• diye yakın ye
re müşteri almıyan, muhtelıf baha
nelerle fazla para istiyen şoförlere 
birinci defasında ağır para cezası 
kesilecektir. 2 ınci defa bu hareket
leri görülen toförlerin ise vesıka
ları geri alınacaktır. 

IBüÇÜK HABERLER 1 
TiCARET w SANAYi: 

* Yakında Brezilyadan 10 biıı 

çuval kahve gelecektir. 

* Altın dün 23 liradan muaıntie 
görmüştür. * Limanda tahmıl ve tahliye 
işlerinin daha aeri bir şekilde icr11& 
için edbirler alınmaktadır. Gala la 
rıhtımında montajları bitmiş olan 
elektrikli vinçlere bu hafta içinde 
cereyan verilecektir. * lsviçreye son günlerde mi!him 
mrktarda ipek kozası ihraç olun • 
muştur. Fiatlar 250 • 290 kuruş a· 
rasındadır. * Ellerınde yapağı bulundurım
ların hüküme\e beyanname verme 
müddetleri bitmektedir. Şehrimız
de hükümetin istediği evsafta altı 
yüz ton yapağı bulunduğu ve bun
ları satın alacağı anlaşılmıştır. 

ViLAYET "" BELEDiYE: 

* Aı;,!ı:ere giden vatandaşlardan 
muhtaçların Uklerine yapılacaS 

yardımlar için halktan tahsil olu· 
nan para sekiz bin lirayı bulmuş
tur. Geçen ay 3000 muhtaçı mua
venet aileye 55 bin lira tevzı olun

muştu. Bu ay yardım istiyen aile· 
!erin sayısı 4 bini bulmuştur. Bun· 
lara 70 bin lira dağıtılacaktır. Di· 
ğer taraftan kaza idare heyetle • 
rince yapılan tahakkuklara hiç bir 
mükellefin itira:ı.ı kabul olunmı
yacaktır. * Kars valiliğine tayin olunan 
Vali muavıni B. Hüdaı Karataban 
yarın öğle trenile ve Ankara yo • 
lile şehrunızden Karsa hareket ede· 

İngiliz Bapekili Çirçilin mü -
leaddit defalar söylediği gibi, hii.r
riyet ve demokrasi taraftan mil • 

Jetlerin kurtuluşu, 1941 de, Büy ülı: 
&iianyaıım hao sililunda tiıı • 
tünlijğü temin ettiği •·akit, tes'it 
edilecektir. Hava siliılıı, yaman 
şey. Bu harp, sayın dipl<ımat Alt· 
met Şükrü Esmerin i(aıle ettiği si· 
bi ,han silüu ile deniz silihmıa 
çarpışmasıdır. 

İngiltere, hava sili.hını arttırı

yor. Mütefevvik ve hakim denhı 
silihıımı yanında, çok üstün ke7· 
fiyet ve kemiyette hava sili.hı da 
yeraldığı nınan ,galibiyet de • 

mokrasi cephesi için bir emrivaki 
oluakhr. 

Bütüa dava, iinümözdeki hazi. 
rMll bnlınak. Mihverin elebaşısı • 
laa Almanyanm. niyeti, bazı riva· 
yellere göre, biitün İngiliz ~hi,,. 
lerini yakmak imiş! Fakat, bir· 
kaç gün evvelki şiddetli Lomlra 

bombardımanında, birçok tarihi 
abidelerin, hotti Londra belediye 
saraymın yıkılması, İngiliz azmini 
kamçılamaktan başka bir netice l 
vermedi. 

Askeri hedeflerılcn uzak vura· 
sıya, kıyasıya darbeler indirmek 

sistcıni, demokrasi cephesinin hır
sını daha ço'L şahlandırarak, hın
cını bir kat daha na.ınetleştire • 
ceklir. 

Bu azameti şimd:tlcn, bütiin A· 
ınerika Birleşik devletler sanayii· 
nin, hiç durmadan tayyare, tank, 
top, obiis yapan geniş tezgilılan 
üzerinden sıçrıyan kıvılcımlar a: 

rasında seyredebiliriz. 
Ne hazin. 1940, bir çok hür mil· 

letlcrin kelepçelenmesi ile niha • 
yete erdi. 

Hür ya~amak arzusu gibi çok 
mas11n1 bir duygu taş1yan insftn 
cemiyetlerine, zincir vurmak is
tiyen bir ~!~temin yeryüzüne lıi
kim olm.sına, Allah da razı olıru· 
yacaktır. 

RE.SAT FEYZi 
Büyük anne, elinden ıımsıkı 

tuttuğu torununu dükkandan 
içeri sokarken, kırtasiyeciye 
aeıleniyor: 

cektır. ============== 

-;-(>ğluın, kaçta baıhyor? •• 
- Ne batlıyoc, hamm tey-

ze?. 
- Karagöz, evladım!. 
- Burada karagöz oynamı-

yor, nine!. 
- A .... Ayol, camekana aa

mı,sınız, ya ••• 
İçeride tezgahtarlar gülüt

meğe baılıyor. Bu manzaraya 
ıinirlenen ihtiyar kadın, toru· 
nunu dıtarı çekerken, söyleni
yor: 

- Zamane çocukları •. Ayol 
Karaközde de ihtiki.l (ihtikar 
olacak) yapıyorlar .. 

AHMET RAUF 

* Frank kıymetten dü$lut~nden 
belediye !erkos sırkclınm taksit • 
!erini ödemede 80 bin !ıra kar et-
.ın4tır. 

, 
* Altı ayda bcl<'dıyece şehrim;z 

kazalarında a'tı m;lyon küsur l.ra 
tahsilat yapılmıştır. Geçen yıl bu 
mikdar 5 milyon ıdı. * Yeni belediye bütçe.•i şubatta 
şehir meclisıne verilecektir. 

MAARiF, ONIVERS/TE: 

* Mekteplerde talebelere Her 15 
günde bir veya ay başlarında inkı
lap, sıhhat ve muhtelif ders mev
zuları etrafında konferanslar ve • 
rilmesi kararlaştırılmıştı. * Bazı gazetele ilk mekteplerde 
kızamık ve kınl hastalığı görüldü· 

Son Telgraf'm E.debJ Tefrikası: so 

Küçük Han11 Y. as Gel! 
·SELAMI iZLE 1 SEDES 

Kiıçiık hanım 

Birkaç kere Jale ·cıoktor Kilıye 

gitti: 
- Çok çalışıyor di'di, korkuyo • 

rum, hasta c.lacak, bitap dili8Cek. 
Doktor Kafi gülümsedi: 
- Kirnbilir dedi, beliti de has • 

talanması iyi olur. 

Dııktor, meçhul bir noktada Ja
leıı.n göremediği bir şeyler görü
yNrr ış gibı bakıyordu • 

- Ha.5talık iyi edilir dedl, has • 
talar iy: 1 eşlr. Belki de bir tifod.an 
iyıleşince tamamUe, bu hastalıktan 
iyileşmiş olur, kurtulur. 

Ö'tirnlc neticelebi!ecek bir has. 
talıktan doktor Kafüıin ~ifa bek· 

lemesı Jaleyı o kadar şaşalattı kı, 
hır an doktorun aklından şüpheye 
düştü. Acaba doktor Kifinın aklı 
başıdna mıydı? 

- Hıç merak etmeyiniz, kocanız 
lııı buhrana bile tahammüJ edebi· 
liyor, çünkü Cahit Sellin faaliyete 

geçince Cahit Yaman dinleniyoı-. 
Buhran geçip kocanız kendisine 
gel ince bana haber veriniz, ite mii• 
dahale edeceğim 

Jale merakla, heyecanla sordu: 
- Ne yapacaksınız? 

- Mühim bir ~y değil, basit 
bir şey yapacağım, görürsünıiz. 

&lgun benizli, alnı kızıl dalgalı 
karısıııı. isare tedeı-ek: 

• 

Konfeı·ans ve temail 
Erıiminü Halkevinden: 
Yarıııki cumartesi akşamı saat 

(~Oı ce azalarımızdan Orhan Kut
bay (milli bırl•k) mevzuunda bir 
konferans verecek ve temsıl ~ui>e
miz (H>ssei şayıa) piycsıııi tem. 

edecektir. 
Girı~ kartlarının büromuzdan a

lınması rıca olunur. 

ğü bunun içın ılk okulların mu • 
\'ak kalen tatıl edilmesinin mevzu
ubalıs olduğunu yazmışlarsa da vı
J.iyet sıhhat Müdürü B. Ali Rıza 
bu haberi kat'ıyetle tekzıp elmış 
ve hastalığı,ıı normal olduğunu, 

tatili mucıp hıç bir sebep bulun
madığını söylemiştir. 

_ Aramakta okluğum, bulmağa ı 
çalıştığım şey çok daha güç. Fakat 
her şeye rağmen, bütün imkansız.. 
lıklara rağmen muvaffak olaca • 
ğım. İnsan ıstediği her şeyi elde e
der. Azının onune hıç bır kuvvet 
geçemez. Meğer ki bır kaza netı
cesi atılan temeller çöksün, bına 
harap olsun! 
Kendı şahsi hayallerıni bundan 

fazla uzatmadı, sözü burada kesti 
ve gene Calılde geldi: 

- Kocaııııın hastalığına gelince, 
bu hastalığı ıyıleştıreceğim muhak: 
kaktır. Bun.a lrn; şüphe etmiyorum. 
Bu hastalık; yalnız kocanızda gö • 
rülmüş bir hastalık değildir. Bir 
heykeltraş tanıyorum ki, yaptığı 
eserleri, bi< medyumun te~vikile 
yaptığını söylüyor... Eskiden bu 
hastalığa tutulmuş olanlara ciyi sa
atte olsunlara karışmış• derlerdL 
Halbuki bu sadece hır dimağ has
talığıdır. İyi saatte olsunlar yok • 
tur ... Bütün mesele dimağa nüfuz 
edebilmektedir. Ben Cahit yama-

Giinün meseleai: 

Et narhı için yeni 
istem başladı 

Perakende aatıılarda azami 
fiat canlı hayvan fiatlarından 

bir misli fazla olacalı 

• 

f:t fiatları hakkında görüşmek 

ibere dün fiat murakabe komis • 
7onu mınlaka ti<aret müdürlü • 
ğ'iindc Vali muavini B. All:net Kı
lll/tm riyaselinde toplanmıştır. 

Komisyonun verdiği karar mu· 
cibinee bundan bö,-le kfsaplarda-

1 
ki r.t fiatı bir gün evvelki canlı 
ha) van bor<a fiallarının bir misli 
OU<-n~tır. Karaman, Dağlıç ve Kı
vırcık etlerinin borsada bildirile-. 
fiatlnrı 2 ile darbcdilerek o günüa 
et fiatları bnlunacaktır. 

umi fiattır. Kasapl.u m.rı.,... da
ha ucuza satış yapabileeeklerdir. 
Canlı hayvan fiatları muataı:amaa 
radyo ile ve gazetelerle ilin ola
nacaklır. Bugün için de beyaz b
ramun ı..asaplarda elli iki kurll§ll 
Da~ıç M, Kıvırcık 56 lmruşa -
tılacaktır. Canlı hayvan fiatları 

b lediye kontrol memurlarına, ı.a,.. 
makam!:' 'ara da her gün bildiri
lecek ve kaı.aplarda kontrollar :J'1l· 
pılacaktır. Bu yeni sisteme 'ff 

kontrollara bu sabah başlar"'l§ • 
tır. Bu suretle çıkacak olan fiat a-

Gölcük kaymakamı terfi etti 

Tanınmış genç idarecilerimiz • 
den Gölcük kaymakamı Mahmut 

Hivel vazifesinde gösterdiği de • 

ğerli çalışmalarından dolayı Da • 
biliye Vekaletince birinci sınıf kay

makamlığa terfi ettirilmiştir • 

--o--

Terfi eden mur.llimler 

İlk okul iiğretınenlerinden 939-
940 ders yılında teftiş görerek kı • 

dem alan iki yüze yakın öğret -
menin terli. listeleri tasdik eı:i!ler..tı: 
Maarif Vekaletinden gönderılnüş· 
tir. 

Silivri limanının 
temizlenmesine 26 binfü .. 

harcanat a < 

Silivri limanının taranarak te -
mizlenmesi işine müteahhit çıkma· 

mı~tır. Bunun üzerine iş tekrar diin 

eksiltmeye konmuştur. Temızle • 
meye 2ô bin lira sarfolunacaktlr. 

Maslakta vı.\rna gelen ve jırayir 
ismiudc birinin ölüınile net:cclc -
nen feci otomobil kazasının mu • 
hakemesine dün % inci ağırecı.ada 
b.;~Janılnuştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde ka· 
. zaıede otomobili ehliyeti olmıyan 
Manol adında birisinin sarhoş bir 
halde sürdüğü anlaşılmış ve hem 
şoför Malomut hem de l\lanol ted
birsizlikle ölüme sebebiyet suçun
dan tevkif olunarak bu mailke • 
meyr verilmi~lerdir. 

Dünkü celsede şoför Mahmut 

cleıniştir ki: 

nın beynine nişan alıyorum, hede

fim beynidir. 
Cahıt yaman bir gün atölye • 

si.n<ien indi ve normal hayatına 

bıraktığı yerden başladı. Sanki 
bu normal hayatını inkıtaa uğra • 
tan hıç bir şey olmamıştı. 
Öğle yemeğinde karısı konuş • 

tukları, buhranın yarıda bıraktığı 

mevzulardı. Kayınvaldesile kayin 

pederinin çokt~beri gelmedikle • 
rinden, kendilerinin onları ara • 
madıklarmdan bahsetti. 

- Bu sergide teşhir edeceğim e
serler çok güzel olacak Jale. Yal
nız bunaldım, biraz gezsek. Oynan· 
makta olan bir piyesin tenkidini 
okudum. Gidip görelim. 

Beyoğlu vakıfları 
hediyeleri 

neyoğlu vakıfları müdürlügü 
memurları kahı-aman askerlerimı

ze hediye edilmek üzere yaptırdık· 
!arı 40 adet pamuklu hırkayı Kı • 
zılay merkezine dün teslim etmiş
lerdir. 

--0---

Makara tevzi müddeti Litiyor 

T.,r· iler, şaplocılar kfu'kçü•er, 
gömlekçiler ve elbisecilere tevzı 

edılınektc olan makaraların bu es· 
nafın cemiyetler'ııce tevzıatına de· 
vam oluııma!<tadır. 

Fakat müddet bitmeğe yakl3.Jtı· 
ğı halde bazı esnafın müracaat et· 
medtkleri görülmüş ve bunlara ilıi
nen tebligat yapılınışt.r. 

--0---

Pıımnk kongre11i açıldı 
Pamuk kongresi dün Ziraat Ve

kilinin bir nutkile Ankarada açıl
ınl§tır. Pamuk istihsalini arttırmak 
ve Çu urovaya Akala cinsini teş • 
mil etmek gibi mühim mevzular 
kongrede teıkik olunacakır. 

şof 
•• •• run 

A 

cı az 
•- Önünulcki otobüs geçtikten 

sonra birdenbire karşıma bir su 

arabası çıktı. Direksiyonu şiddet· 

le sola kıvırdım. Fakat kırıldı ve 

idareyi elden kaçrınca otomobil 

yol kenarındaki bir ağaca bindir

di. Sonrasını bilmiyorum .• 

Dijı'er suçlu Manol da, kendisi· 

nia çok sarhoş ololuğıum, fakat o· 

tomobili kullanmadığlJJI iyice bil· 

diğiui Miylemiştir. 

Muhakeme şahit celbine kal • 

IDl§lır. 

Gelen git.ın4ti, artık meydanda 
yoktu. Cahit sakinlem.işti, mes'uW. 
Hayatın zevkini tadıyordu. 

- Bir ilkbahar gelse diyoro.., 
hayata yeniden ka~uş gibi ola
cağım .. 

Pencereden dışarısını seyredi • 
yordu. 

- Nisanda Adaya gidelim. 
Gideriz canım!.. 
J alenin derhal doktor Kafiye ha

ber göndermesi lazı.mdı. D-Oktor 
Kafi müdahale edecekti. Artık Ca· 
hit normal haline girmişti. Şimdi 
doktor bahsettiği tecrübeyi tat • 
bik edebilirdi. Cahidi iyi edecek, 
Cahid iyileşecektL 

cDoktor bana bunu kat'iyyen t&-

- Gidelim canım! min etti!.• 
Bu seferki buhran tam bir hafta Bir an aklındaıı ~e ettiği, bir 

sürmüştü. Halbuki bu hiç de belli an korktuğu bu acaip aOOına şimdi 
değildi. Hizmetçi, bir hafta evvelki itimat besliyordu. 
gibi kahveyi getirdi. Cahit, dok!-Or cCahit iyileşecek ... Onu dolctıor 
Kiıfiye yazdığı kağıdı, bir kağıdın Kafi iyi edecek._ Uzwı, mes'ut iıir 
üzerine S. O. S gibi cgeliyor!. diye ömür süreceğiz ... İstikbal bizim_ 
yazdığını da unutnıuı;tu. . Önümüzde uzun bir istikbal vu4 

1 

Bayram 
hazırlığı 

Kurban ıürüleri gelmi
ye başladı. Çocuk giyim 
e§7aıında ihtikar var 

Kurban bayramına beş gün kal
m.J§tır. Bugünden itibaren şehri • 
mize kurbanlık koyun sürüleri g8-
me~ b~lamıştır. Pazardan sonra 
aıııl sürüler beklenmektedir. 

Belediye reisliği de her kazada 

lloyun satış yerlerinin teııbit olun
masını dün kaymakamlıklara bil • 
dirmiştir. Kurbanlı.it koyun fi.U

larının geçen yıla nazaran yüzde 
!5 · 30 nisbetinde pahalı bulun • 
duğu anlaşılmaktadır. Fakat bu pa
halılık ilk günlerdedir. Bayramın 
1 enci, 2 inci günleri satılmıyan İti>· 

yunlar daha ucuza alınabilecektir. 

Diğer taraftan bayram için el • 

bise, manto, pall<ı, ayakkabı, ku
maş, gömlek, çorap ve kravat sa
tı~ları da dünden itibaren bir parça 
hareketlenmiştir. Fakat bu sefer de 
bazı açıkgöz dükkancılar fiatlan 

yükseltmişlerdir. Bilhassa çocuk 
giyim eşyası fiatlarında bariz bir 
ihtikar vardır. 

--~oo•---

Kurb~nlarınızı• d~risini 

HaYa Kurumua Yeriniz! 
İstanbul müftiliğinden: 
Bugün bütün milletler sava§ sa

hasında büyük tesirleri görülmek· 

te olan hava kuvvetlerini durmak
sızın arttırmakta ve servetlerinın 
mühim bir kısmını bu hususa sarfü 
feda etmektedırler. 

Ifamıyctli ve çok faziletli olan 
mi!l(:timiz ise bu hava kuvvetini'\ 
lü~um ve ehemmıyetini pek güzel 
takdir ederek bu uğurda 19.yıkı 

veçhile çalışmakta ve kendi bü • 
yüklüğü ile mütenasip bir hava 

kuvvetine malik olmağa azmü gaf· 
ret etmektedir. 

Bu hususta Türk hava kurumu
nun pek feyizli ve kıymetli biz • 
metleri görülmekte olduğu ma • 
lılındur. 

Binacnalc:yh bu gayeye bir biz. 
met olmak için · Diyanet riyase • 
tinden evvelce verilmiş olan fetva 
mucibince - kurban bayramında 

kesilecek kurban derilerile bağır • 
sak \arının Türk hava kurumu em
rine verilmesi muhterem ahalimize 
arzolunur. 

Bayram Namazı 
İstanbul müftülüğünden 

7 ikıncikılnun 1941 tarihine 
müsadif salı günü zilhiccenin. 

dokuzu olduğundan arife, çar· 
şamba günü de bayram oldu
ğu i15n olunur. İstanbul müftiı.: 

Fehmi Ülkener 

Namaz saati: 
S, D. 
8. 6. 

* Yurttaş: Kuvvetli Türki
ye, hayada kuvvetli Türkiye 
demektir. Ve bu )ıakikatı biran 
evvel gerçekleştirmek her 
yurttaşın vazifesidir. 

Yemekten sonra çıktı, Karagüm· 
rüğe gitti, doktora: 

- Cahit kendine geldi dedi, buh
ran geçirdiğini hiç bilmiyor. 

- Tamam... Tamam ..• 
Fakat canı sılulnuşa benziyordu, 

.kaşları biran çatıldı, hafiften so • 
murttu. Birkaç gün karısını ihm&l 
etmesi Jazım gelecekti. .. Belki de 

tam elektrik şuaları altında üçün
cü gözün meydana çıkacağı sıra • 
da bu işi bırakmak doğru muydu 
ya? .. 

Yeni yılın eşiğinde 
Yazan: J'.hmet Şükrü ESl'lER 

11>41 senesinin y~ı, 194~ se
nesinin birinci günü gibi, gc .ge.ı 
bütün cihanı kaplıyan bir müca· 
delenin en nazik sareaııında bu • 
lunduğumuz günlere tesadüf et • 
mektedır. Yilbaşlarında geriye 
bakmak teamül halini a !mıştır. Be 
bugünü ve yarını aydınlatmıyı 
yarar . 

Tam bir sene evvel, bugün İn • 
giliz Başvekili Ç"1J>berlayn .söyı. 
diği bir nutukta demişti ki: 

- Yeni sene bir sükfuı içind• 
başlamıştır. Fakat bu sükünet fır
tınalara tekaddüm eden bir sü • 

kıl.ndan başka birşey değildir. 
Bu sözler bugünkü vaziyeti i

z.ah için de söylenebilir. 
Geçen ıbir sene i:;indeki vekayii 

hepimiz bili) 1 Almanlar bu 
geçen sene içL • ..ıe İngiltereyi de 
mağlup edeceklerıni iddia etmiş
lerdL Fakat bugün İnı;ilterenin 
mağlup edilmekten çak uzak bu
lunduğunu görÜ) vfUZ. 

Almanlar geçen ağusl<ı;ıın se • 
kizinde başlayıp da eylıilün orta
sı.na kadar devam eden hava hü
cumlarile İngiliz hava kuvvetini 
imhaya ve İngiliz adalarını ij • 
ııale teşebbüs ettiler. 

Bu teşebbUsiin muvaffak olma
dığı ey lıil octasında yapılan büyfil 
bir taarruzdan sonra anlaşıldı. 

cManş denizi muharebesi• adı ve
rilebilecek olan bu harp, 1939 
harbinin •Marn muha.rcıbesi. ol
muştur. 1914 harbinde Marn mağ
lıihiyetinden sonra başka kombi
nezonlar arıyan Almanlar, 19311 
harbinde Manşta mağlfıp olduktan 
sonra da -başka kombinezonlar a
ramıya başladılar. 

Bu ko.mbinezonu aramalarının 
en müıhim sebeplerinden >biri de 
Birleşik Aımerikanm Avrupa har
bine karşı goolermekte olduğu a
Laka idi. İngilizler, adaların~ t:Jrşı 
yap:lan hücumları defederken, & 
merikalılarla bir takını anlaşma· 
lar yapıyorlardı.. Almanya bunun 
önüne geçmek~ eylıilün sonun
da japonyayı da kombinezonunun 
içine alarak Amerikaya karşı üçlü 
paktı akdetti. 
Bundan sonra da üç devletten hel 

biri, kendi nüfuz sahası içinde bir 
<nizam, kurmak teşe-bbtiııüne gi· 
riştL Almanya Romanyaya ask~rt 
kıt'alar yolladı. Bu tc•<'blbüsiin 
muvaffak olduğunu gören !tal~·a, 
ayni planı Yunanis\anda tatbik et· 

mcğe teşebbüs etlL Bu t~oobüs 
belki de 1939 harbinin bir dönüm 
noktası olacaktır. Çünkü bugüne 
kadar siya.>i ve askeri sa1:ada za
ferden zafere koşan mihver, bek• 
lenmedık bir mukavemetle karşı
laştı. İtalya küçük Yw1an;.stanla 

uğraşırken, Almanya da bir tak,'11 
mühım politika konıO'.nezonları 

yapm.ıya çalıı;ıyordu. Molotof Ber· 
line davet edildL İspanya Hari· 
ciye Nazırı Suner Almanyaya git

ti. Arkasından İtalyan, Macar, Ro
manya, Slovakya ve nihayet Bul
gar devlet adamları takip ettiler. 
Fakat bütün bu gidiş gel.4lerin 
netiee6inde yeni nizama csaoen 
mihverin nüfuzu altında bulunan 
Macaristanla Slovakyanın ve &>
manyanın iştirak ettikleri görül· 

dü. 
Almanyarun giriştiği politika ta

arruzu böyle ksır bir netice verir
ken, İngili:zler İtalyaya biri d~ 
de Tarantoda, diğeri de şimali Af
rikada iki ağır darbe indirdiler. 
Nisan ve mayıs ayları içine İngil
terenin y~ ilan eden İtal
yan gazeteleri, muazzam İngiliS 
imparatorluğunun ağırlığındaıı 

bahsetmeğe başladılar .Filhakika 
İtalyanın siyasi bünyesi bu ağır 
tazyikin altında sarsılmış giıbi gö
rünüyordu .Başta BacLoglio olmalı 
üzere, birçok \kumandanlar istifi 
ettiler. Faşist partisile askerlerin 
arası açıklı. 

Karı9ı, alnının ortasındaki ke • 
miklerin ayrılacakmış gibi olduk· 
!arını hissediyordu. San.ki demir 
parmaklar, alın kemiklerini ayı

nyordu ... O da üçüncü gözün mey
dana çıkacağına doktor KAfi ka
dar inanıyordu... Sönük, fersb 
gözleri bir ışıldı görür gibi olu • 
ymd.11.. Alnında duyduğu sm 
bellri de üçiiııci gözün tomurcU. 
laımıasından ileri geliyordu. 

Bu.Da lıwııyar: 

Diğer taraftan üçlü pakt, !ı=e
rikayı Avrupa harbinden uzaklaş
tıra<:ağı yerde bi!Aki>; bu harbf 
ikarşı daha yakından alakalandır • 
mıya sebep oldu. Amerikalılar bO 
pakt ile kendi emniyetlerinin d• 
tebdit edildiğine kanaat getirerek 

Ruzveltin etrafına toplandılar ~ 
Jrendisini bir defa daha Cuınhur
reisliğine seçtiler. Ruzvelt de A,,.. 
rupa harbi karşJB1nda Birleşik A.· 
merikanın takip edeceği siyaseti 

(Devamı var) (Devami 5 inci W.ifecle) 
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Muhtelif milJed-la mil 
li .-qlarma Wranak, .. 
martlarm .... fnblWe 

• • 1 (1 MAHKEMELERD 
1 

Çocuaua ıiuadeıı.; On lira etmiyen yüzük zaman)arm he1ıe•nı IPn-

illi Marf 
illi Heyecan· 

cle beetelenait olduklanm 
•öriiyoraz. Bu 1azıda, bu 
maqlara ait llabnlanlan 
babHcliJOlu&. 

...:.~;..,;:t: 600 liraya alınmış. 
Doğar 

rhangi memlekette olursa ol
halk, herhangı bir sebeple he

geldi .siliha sarıldı ve har-
tirake mecbur oldu mu, heye-
1 göstermek için mutlaka şar

" yler. Silahı omuzlayıp cephe
olunu tutan gençler ve Yat -
mutlaka f8l'kl söyliyerek gi-

Vaymar Cumhuriyeti esnaaında 
Almanyanın resmi marıı olaa 
cDoyçJarid Jber alles• cRen bek• 
çisı• şarkıları da Almanyanın va
tani kalkınma devirlerinde çık -
mıştır. 

Polonyalıların milli şarkılarında 
Dombrovski'nin kahramanlıkları, 
'Polonyarun istikW mücadelesi ha
taralarını canlandırır: 

~da 1789 dan 17M e Udttl' cBiz hayatta bulundukça Polon-
. a• .İcamıanyob gibi birçok\ ya ölmiyecektir. Yabancılarm biz
şarln1ar çıkmıştı. Fakat bun- den aldıkları yerleri kuvvetle &eri 

içinden ancak Maneyye&- alacağız.. .. • 
cHareket prkıaı• ımıhafua e- .W. 
iftir. Franaızların milli şarkıaı Mar -

da ayaklanall halk hep bir a- .eyyezi bilmiyeıı yoktur dea.ilM 

an cParıs pıılmmt• a6Jl1l • caiz ••• 
Bu nastl ~du? .. 1?9J temmu • 

aında t.oplanan milli meclis cva
tanuı telılikede .•• ı olduğunu ilia 
ediyordu. Binlerce vatansever gö
nüllü yazılıyor, hudutlara Pli • 
yordu. Cephede müdafaaya gid-
ler, ~irde kalanlar vatan hıs -
lerini izhar için şarkı söylemek ih
tiyacını duyuyorlaı dı. 

* vatani bir şarkı .ısmarlama 
Bu bir odanın sükQ.&ıeti 

beSte}enmez. Bilikii, lwm· 
saadel'4e· fedakarlık anla -
dojar, bir tule gibi kenııli 

parlar, derl«. 
ımerzı11WAıu m m&rfl The Star 

Banner'ın güfteC de pek 

Stra2burg garnizonunda bulu
nan genç bir istihkam ıı:abiti, 

Ruje dö Lil musiki. merakhs1 idi. 
Vatan sev-erlerin hissiyatın1 ızhu 
edecek bir şarkı yapması teklıf e
dildi. Bu teklifi kabul ettı. O he-

la6ı a1m.,, fÖyle 6ir ,,,,,..,,, ... 
mq. Bu. miUi miicadele tari
lıimia ait bir luJıramanlılı 
hi.lıô.yaitlir. il.na iyi.. ıa · 
~ıllfı orta. F alurt, tertihi, ha
mı, tahüai lacia. Bisim 6a.. 
la İfleri.tİM• miir.uip haıaaı 
tleJijiınü yanlıılor, diin7• -
11111 la~ 6atlıcı wmlelcetia
"" t...dül .Jiı.ıni~elc luı • 
dar meh..Lliir. Gwtteleri -
ın.ü, lıitaplanma lteı* ort. 
da .. 

B•...,. inine ....ı seçilir?. 
HerhalJe, 6a ifi laalılıile bir 
hilen yalı iri, fÜndİ~ lıaJor 
deoaın etleaelmifl. 

Y rıluaula 6aJaNttiiim So • 
aslı kitabında ö7fe tahih ha
laları oar lıi korlıııngtrır. Bii • 
,., 6ir milli lıaluwlnGnlllllS • 
da11 """-'lerlıen: 

•Deierli tau..an.lan. • .- ,,., 
,_.tı 7#'•' «Dei•m ı. . 
mantlaıa-» tli70'. 

Bil""-a, fOCUlıların eline 
uenlijiııü h aibi eNrleri ti• 
laa itinalı bir ,.leilJ. hoau-lal
malula. 

Çocak ,,.,,-iyo.tı Maaril Ve
lıciletinin kontrolü altında ya. 
pıl.,,.. mı?. 

BURHAN CEVAT bir anda yazılını§br. Aıneri· 
istiklll ıauharebesi ema -

tngilizler Mak: - Hanrı istitı
bolllbardmıaa ediyorlld'Ck. 

~nl~ cMarseyyez:t .i besteledi ve .w ~tr-~n ] ~. 
soyledı. J'rensanm mtill marşı da __ • ııA!1~1-L! _ !!" 

ada Frana - Skotkey adlı 
bir Amerikalı pD'' esır b-.ı • 
bir arkadaşının serbest bl .. 
8llJl1 rica için Amıral ge

.;tmifti. 
hmlurcuman yeniden baflaclı. 

da gemide bhaıya mecbur 
. uzaktan, yıWaıtr. bayralm, ıa
IAlll- üzerinde, e&Nfına di
göJıelere raimen. dalpla -

fiirüYordu. Ve kendi ken-
teeraürle aoruyordu; 
Acalla lMı bayrak yarın yme 
!aJl•ıUıtadıfi .. ederıek mi? .. 

yi~birlıııty...W.ve 

aeçirdit latihkı'mda - • 
ar)Eadallan kahramanca mö-

ya ctevam ediyorlardı. Düt
bOJllbardımana nihayet ver -

' 
111uhaAl"&Yl kaldırmayı .Wlf'O-

oldu. Ertesi Pn cYıldnh bay• 
bUrriJet diyarı üzerinde mal

allanıyordu .• • H ,_ oila-
mal'll'ltll alınmıpır. 

• 
ıa1eı&a-""" vatani prkHan o

abamoı1:t 1830 ihMlAlmin e-
ve heyecanlı günlwiac:le lfiy· 

bafl•mıştır. Franm ak· 
· den J eııneval bir BriiUel 
osuna angaje eclilmifti. 
prkının güftesini yazdı " 

musikişinu Van Kam ·· 
u tarafından b&Btelenmifti. 

e bunu söylemekle tktifa et
.. ()rduya gönüllü yazıldı. Bir 

..,..,.ra, HoJandalılann attıkları 
gülle ile yaralandı. öldü 24 ıHr 
ın 1830 da Brüksel halkı. kendi 

1yet davaları uğrunda nefsıni 
eden bu genç Fransıza büyük 

böyle doğdu. ·~ -~ıııJIJ . 
Amerikalılara Yıkanmak bahsi · 
göre zayıflık 
ve şişmanlık 
Amerikalılar her şeyi ıstatistik

ıere gore halletmek davasında ol· 
duklarmdan insanların ömrünü de 
~tıstiklere bakarak tayın eıder • 
ler. Orılann hesaplarına bakılırsa 
en kısa i!nürlü. ms..nıar fişmanlar, 
m uzun omurlu olanlar da zayıf
lardır. 

Fakat tabiat insanlan bırer bırer 
ve her bırıni li»ir türlu yaratırken 
ömünu vücudünun okkuına göre 
değil, vücudün içindek.i nesıçleriR 

iflemeıti.ne eke tayia etülinden 
bir iDaanıD. u wya ~k yqıya • 
c8'ı boyunun ve atırhtuwı olçi.i • 
lerine bakılarak önceden keatın
lemei. Zaten AmerikaWarın belap
ları sigorta kumpanyalann1n öde
diklen ınpta bedellenne gore 
yapıJmaş oWujuııdan uy.ıfblın u
zun ömre delalet ettiğinı ıspat ede
mez. Çünkü sicorta kwn.panyala
rının beğendikl~ri zayıflar vucuı

lannda bellı başh bır hastalık ol
madan, saj'hk muvazenelermt za
yıflar, vücutlarında beUı başlı bır 

hastalık olmadan. sağlık muvaze
nelerını zayıflıkta temın edebil • 
m)f olan kımselerdn Oyle zavıf. 
hk hekimhk bakımından da mabul 
olabılir. Guz llık bakım ndan n ak-

-3-

Soğuk hamam, harareti 10 ile 2U 
derece arasında bul-unan hamam -
Jardır. 

Sı<:ak memleketlerde 25 ile ao 
derece arasındaki hamamlara da 
soğuk hamam diyorlar. Soğuk ha
mamdu az btr müddet durulduju 
halde, vW:ude-kuvvet gelır. Durmı 
muddetını zıyadel&ftirmemelidir. 

Bazan.soiü taf& pdflJmiz a~ 
man, vücudiimülldıe bır haranı 

hıssederız. Nabzımız artar. buna 
aksülamel denz AksUlimel vüeu
tün sıhhatine delilet eder 

Garp mılletlerı daha küc:Qkıken 
çocuktan softlk suya alıştırırlar. 
Fakat en ıyım çooukları ılık suda 
yıkamaktır 

Çocuklar bu suretle yıbndJktd 
ve kurulandıktan sonTa rahat ra• 
hat uyurlar in. bu da vapttkları ha· 
mamm onlarda ıyı bir tesır bırak· 
dığma alimettır 

Gençler kı.şm on be' günde bir. 
yazın haftada bır vıkanınabdır. 

Kaaımpqa Çocuk Eairseme 
Kurumunun konareıi 

Çocuk esır~em.- kurumu K.asım

paşa na!uye ıdare he) etı rels!.iğın

deu . 

Kolumuzun ' lh:k kongresi 5/1/ 

bul olması zamana ve mekana mağ- 941 pazaı gunu -..ıa Hl da ıoplana· 
lıdır Bazı yerlerde, bazı zaman - cagından ek ı ıl ııın teşrıflen 

Satan "Sahte olduğunu ben de 
bilmiyordum.,, Diyor 

Davacı kerli ferli bit adamdı. ı ğilU ya... Altı yuııde durduk. 
Biraz yqhca, kıranta, munca Mıinadi, 
boylu, zeki bakıfh, biraz da aert- - Mal aahibi, altı yüze atıyo-
çe görünüyordu. ND\ ... Ne dentin!. Veriyor mu -

Orta boykı, orta Y8flı ,fıldır fıl- 8Ull? dedi. 
dıır &ağa sola dönen tıözlerinde ze. Mal sahibı de bu adammış .. Am· 
li ş.wnşekleri çakan ·ve ikide bir- ma ne de mal sahibi ya... NeyM 
de sinirlilik alimetleri pteren efendim ... Bu dedi ki: 
maznun, aıevkuftu. - Ben, altı yüz elli liradan elll 

Dav.acı, hakime, davasını toYle para aşağı vermem. 
anlattı: Münadi bize sordu. Ben de: 

- Ben, mutekait bır mermuımı. - Al vüz liradan altı para faz-
Çıok şü.küı, biraz parMn var. Öte- la verem;m. deaim. Öylece kaldı. 
denberi, ben de, biz.im refika ca· Mezat :;alonundan çıkarken mal 
riyeniz de mücevherata me aklı· sahibi yanımıza yaklaştı. 
yadır. Geçenlerde, bir gün, Be- - Ben, daha fazlaya ç kacağını 
destene gittik. Kalabalık, kıya • ümit ettim ç.ııkmadı. Eger ıgtıyor-
metti. O gün, müzayedeye çıka • sanız, şımdi idareden masrafını ve-
nlacak birçok da elmu yüzükler, rip alayım. Si e satay m. 
küpeler, bilezikler, pandanüfler, - Peki deaım. 
saatler, terdbih ilmme1eri, daha ne- Beraber gittik. Masrafını ver - t 
ler de neler vardı. Ben, gözüme, di. Yüzüğü aldı._~~~ıda, altı yüz 1 
bir altın kamçı kestirdim. Tel • lirayı saydık; yuzuğü aldık; eve 
kiri, çok ince bir iJU. Kamçı de- gittik. 
diği.m, tesbih imamesi. Uzunca; Bizim komşu Gülter hanım var• 
ucu da gayet güzel tapuzluydu... dır. li;ksik olmasın iyi bir kadın • 
Refika cariyeniz de, w yüzü:k be- e&1ız .. Saraydan çıkma ... Mücev-
ğendi. Bu aöylediğim, müuryede berattan da pek anlar. Refika ca• 
yapılacağı gün, öğleden e~ldl. riyenız, yüzüğü ona göfllermiş. E-
Öğleden sonra beklik.. Müa • virıp çevırjp bakımış .. Kaça aldı-

yede obaşladı. lü!fmetli eşya, bi- ğmı sormuş. 
rer ~nrer çıkıp dıolaştırıhyor, müt- _ Altı yüz liraya iyi amma de-
te ı '' çıBcanlar sabJı~:rdu. Ben, miş, siz bunu bir kuyumcuya gus· 
46 liraya. o imameyı aldım. İşte, terseniz. Bana, bu taşlar, pırlanta 
şu... değil, Beyoğlu taşı gibi gbrünü • 

Davacı, cebinden çıkardığı, u- yor. Hem de foyaya bakm. Ada-
cunda altın ör~ bir imame bulu- mın böyle yüzüğü alıp sonra sat-
nan kehrıbar taklidi bır tesbihi ması da benı:ın midemi bulandırdı. 
masanın üzerine attı. Hakım, da- Bakalım, kuyumeu ne diyecek? 
vaceya ihtar etti; Refika carıyeniz bunu bana hl· 

- Bunlar, dava mevzuu bari· kiye edince, yüzQ.ğü kapıp biztın 
cindeki şeyler_ Sadede gelintL Harnpannıma gittim. &virdi, çe-
Anlattı.klarıruzdan bırçoğunun da· virdı, •baktı baktı da, 
va ile alikası yok.. ~ Bunun altını da pek düşüt 

Davacı. devmıa başladı: syarh ... On lira bile etmez! dedi. 
_ Evet ... Ne dıyorduk?. Ta • Yüreğime ınecekti. Yemeden, iç-

ma'ID . .Be.n »naımeyl aldım Sıra meden. altı yii3 lira uçtu. 
refika carıye~e. Ona da. yuzı.i.- Sen kvrnamn d'!t. elo.llunu ap -
Atı alacağıe. Yiızuğun camekanda tal mı sanınnn? DOtündüm. Bu a· 
gordüğümuz zaman uzerinde oku- ii 
Q1.lğumUZ .ftatı 650 lira •.. Oı.ıermde dam. dedun elbette, yıne o yüzüğ 
şi>yle, nasıl dıyeyim, lokum biçı- satmağa, buraya pJecek. Öyle ya, 
mi, yok estağfırullah, baklava dl- .bizi, bu dalavereyı bal gibi yuttu 
limı gibi bıı-şe.} var .. Ustü, pırlan- sanıyor. Dalaveresini lcetfettijimi
ta ,.,ıemeli Onu da, nedense refi- *i nereden bilecek? ... t,.ı amma 
~ oyuz·· u8·u k-1• ..JW aruında Dıllll ka carıyenızin gözü tuttu. Yoksa, "'9- .-

.bani. pek ahım şahım ~ de değiştırdi. Onsma bir türlil akhm 
değildL Neyse efendım, ıırası gel- ermedi. Öyle ya, bedfıttenln mu • 
dı.. Dört yiız seksen yedı buçuk hamminleri var. O kadar kuyumcu 
liradan müzayedeye kıondu. Bu pey sürdü. Demek ki, önceki yü -
yüzüğü arttıran ıki &ç kuyumc:u. zül[, hakikaten e1mutı. Ne,_ e -
biz.. bır de. vallahı geçmış gün, bir fendim, uzatmıyalım. iki gün 10nra 
tüccar mıydı. neydı, gozlüıklü bJr dayandım bedestene... Yine ayni 
zat vardı Onlar ptl!1 sürdü, btz yUztik orada değil mi? 
pev sürdük Beş yi.ız. beş yüz-. - Hah, dedim, timdi zor kur. 
t>eŞ yüz yirmı derken. beş y6E elli tulursun elimden .•• Görünmeden, 
!ıradan sonra kuyumcular orta • alarga alarga, oralarda dolaştim. 
dan çekildıler. Kaldıık, o tüccarla Uzaktan da, bunu takıp ediyo -
mı. vok. estaifirullab, gııU'ba mu- rum. Hey azametine kurban oldu
teahhitti. geçmu; gün. vallahı bil- ğum Allahı ... Kimsenin yaptıjı 
mem. her nevse. işte o zatla.·· O yanına kalmıyor. Bir taraftan aya
pey sürdü bız pey sürdük 59C5 o ğına dolaşıyor. Zavallı adamcalı -
dedL 600 bu dedik. O da çekildi. zın da talihi var.Rllf. Onun da pa· 
Artık rakip kalmamı.ştı, durup da,I rası gidec~kti. Bekledim; yine be-
oız. kendi kendımıze arttıracak de- (Dwamı 6 ıncı sayfada) 

HALK 
_sOTUNU 

Evelenmelc utiyenler, 
iı iM ~ arı~, P. 
lıayetler, temenniler H 

mü,lıiller 

iş ve iıtol araraalula llfll'ltull 
bir •iiıJktllii elan ek.,.nılaC'lll\wm 
meıcıap1an iMi ........ _ ... -

..... •ıı•- .......... ldlr. 

~ Mk&or .. •""* ... 

lzd"-ç teldin.I 
- 11 yaşında; namuslu bir aile

nin oldukça güzel bir kızıyım, tam 
manasile ev kadın! gına aşmayım . 
orta 'Ve san'at mekteplerinden me
zunum. Süs ve revke kat'iyyen 
düşkün detiilım. Evinı ferahla ge
çindırecek şerefli ve ciddi bir er
kekle evlenmek istiyorum. Tallp
lenn lfıtfen Son Telgraf Hlak au
tunu Mlib ecel• adresine mdra • 
caatlarmı rica ederim. 

- 30 yaşında 1 67 boyunda, buj
da renginde bir gencim. Şimdiye 
kadar evlenmedim. Serbest mea -
lek sahibiyım. Bunun ıçin, hayat 
eşim olacak bayanın ufak bir eer -
mayesı veya evi olması şayanı ar .. 
zudur. Dul veya kız bulunmuı 
mevzuu bahs değildir. Talıplerln 
• Son Telgraf Halk sfttunu Hüse -
yin • adresine müracaatlarım rica 
ederim. 

- 19 yaşında 1.62 boyunda bir 
gencim. Müteassıp bir ailenin 90-
cuğuyurn. Mesleğim devamlıdır. 

Şimdilik elime net olarak 30 lira 
geçıyor. Her yıl daha artacaktır. 
Kendi halinde bir aile km ile ""' 
lenmek istiyorum. L!itfen Son Tel· 
graf Halk sütunu M. S. rumuzuna 
müracaat edilmesinı rica eylerim. 

Gelen mektuplar 
Ba} C. H. - Göztepeden pcııltaya 

verilmiş bir mektubunuz vardır, 
Aldırmanız mercudur. 

Bay Mue~yet - Biri Beyotlun· 
dan diğerleri Fatih. Mal"4ıptt ~ 

Sarıyerden postaya verilmiş üç 
mektubunuz vardır. Lutfen aldı -
ruuz 

Ba.Y Bkrem - Y.,ukei)'ıdm JIGıl" 
taya nril,ıniş bj,r m.ekt\lbunwı pl
mifılr. 

Bayan T. H. - Beyazıttan g6n
derilmi§ bir ınektu~ ftrdar 
Utfeıı aldımuz. 

Not - Kuhtmem mektup llhip-

leriııin mektuplaruıı - IPin .... 
15 den SODra Balk sütunu .muh81'1. 
ririmizden aldrrmaları rica olunv. 

Davet 
Bay Ziya Vehbi Altilrk - I.6t

fen pzetemi7.e gelerek istihbarat 
,efimiz B. Halü Cemali görmeııil 
rica olunur. 

Arananlar 
Eski ve yeni harflerle okur, ya

zar bir daktilo bayan aranılmak· 
tadır. Galatada Mertebani soka -
mda Kefeli BünVet hanında l 

w 22 No. ya müracaat. 
Sinema ariiati yetiftiıjlmek O.. 

J'e Şl§lide Jüyijkdere caddesinde 
Halil KAmil filim stüdyosu orta 
meldep veya lise mezunu baya • 
lar aramaktadır. 

Salı, çarpmba, per§eUlbe gün • 
leri öğleye kadar müracaat olun
malıdır. 

Geveze ahbap 
ziyaretime geldi 

Geve• Lir ahbabım var, .. 
ruara ziyaretime ı•lir. Bir 
fincan acı kah.yemi iter, p. 
der. Din alrpm yine selmittlı 
Oaıincle müavddeler to .. 
tomar .. ffabire 7QIJonlDI.. 

S.pmı katı1acak vaktim 1ok. 
Ona kaputa ı& itnce, içam

clea: 
- E:JYah. clellim, hapı ,_.. 

tuk. 
F..bt, lııelli etmemek la••• 

Lki dosttur. 
- O ••• gel t.kalım .. 
-Merhaba.. 
- Y abu, ııerelerdeaiD?. Şfi,. 

kir aöriittüjiimiize .. 
- Sorma, birader .. Bqua

da bir dst Yar ki, nuıl 111!
nlacaimu bilmiyorum.. 

- HaJTOla.. Nedir o dertT111 

- Biaia fakir1aaae7i WU.. ... 
- Evet.. 
- Mutfaiı ela bilinin.. 
- Evet.. 
- Mutf.aldaa çak.. 
-EveL 
- Bahçeye ıeL. Biru ,a. 

rti, aaja kıvnl, kömldüila 

fuunda ·-· Solama ..._ lfte Ol'UL. 

- Ne var orada?. 
- Canım bizim evin ilGJU-..._ 
- Ha.. ne bileyim, birad9' 

aizin evbi lnı,uiunan ..... 
oldujunu. •• Evet, ---.. 

- Untmıyalım, J.ilnrchrı.. 
(Batmı iki tarafa allı1arak). 
10 • ız 7atlarmda var, ı*?. 

- Kim?. 
Canım b~ba be.leme km.. 
-Ha.. Evet.. 

• 

&"n"r•i"9 ... 
- KuJU7a mı clitti?. 
- Hayır, JahU, dinleH• 

"" .ant•ii.. .KmdW ...... ... i 

- ili.. - L. lalli ._, ,aT. 
-Bahcede'*liJikoV• ,.., ....... ..,..... ..... ,. 

JAduya ••••• mi?. 
~ ... pa... v .. .-.. 

plrardnns ~~ T. 
- Ne ... 1. te 911m-..::• .-pldma.,.... 
- Siyle, - ... 1 • 
- .. ele ...... , .... 
ıc- J.lgmı. sw. ...... 
OIKak. Bizim belleme phia 

de, bu··- ah...U... sm. 
_t ......... lnladea ... 
çften babnma pldi. ..... 
da, biD Yal4enin 7Glr .... 
ihailhab.iai deiifti:meie .. 
lfi7ordw ela... L,lloW.. 
aecenlerde.. Oda, a:rrı lrir 
d.-t.. Bütin dertıe.- ....... 
f1811Zda, birader .. K.aia~ 
p pliace. o ela, •7" bil 
dert.. Geçenlerde, sünlerden 
peqembe.. 

Baktım, daha anlatacak. 
Çenıeli bize taktı. 

- Sen üzülme d~ ._ 
============ı===========-==-========---=:::::ı:ıııı========-============--===----m=ı~==========-----==---=-----------===========-==---==========-=======--=-1 çenıeliyollanm.~ 
cenaze merasımi yaptı. (Devamı 6 ıncı sayfada) nca olt nur 

EDEBi ROMAN: 15 

en de Seveceksin ! 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE -

• Bqıım ak »akalının altına 

'anaklarımı *"' telle-
clailamak. koUarıaııı arasıa-

bır babaDUl ltütiia sevp.i ile 
lmak beıaim içia •~ doyulmu, 
unutulmaz feY· lstaabulu. u

ttum. K.asımpafa11 •uttum. 
yBdiiiümii ıeaçlijilni ~

Plripapya, Cavffli, ~ 
zarbk hiü, esmi ,kanltelu h• 
i, laepaiai unuttum. Şam ma 
· bir ahva, 1eni bir tenlik Yer
Deiitik bir a4am, lleliflk Wr 
lik ol4111D. lJnutamadıtım tek 
, tek hatıra seuia. Bilaen ... 
de 'lnanHla olmaau ae kadar a.

orBDL Seuislllln ~ ta41t Jok. 
ılk ıehliiimiz pin, o ye. 

-
yeşil Şam İSW) onu & ken 'bu 
acıyı duydwa; 

- Konııser batNua •• olaaych.. 
Dedim ve.. butun ba •uypıla· 

nnu, Şuaı sana anlatmak lçhl ba· 
p•e ka4tll' bot vakit bulamatbm. 
Bupn bopm, 7abuma, mma .. 
IWI 1UJm7a 'f8ktim var. Bul W
ziJale beraber dejiWa, 1üç ....... 
.. mektllla• 6ku. Blaimle)'Jllif ... 

M ol 
........ SalW7Y8 caüeain .... 

tanyeruL .DuulltalJıa klnıbk n
lerindea hirilMle. Ba eackle ş .... 
en ltlb, eD ıüzel, en ltlylk eıul· 
desi. Bandaki ltüffba nlerM, -.. 
le Dnl•• bir ara1• ..... 
1riWla evlerinde lannandaalar, za-
ltitler otun17erlar. c .... ' • • 

nın konağı da burada. Komş'lllDUZ. 
Bu;ım evımız beş odah. Bise çok 
bile geliyor. 

Dur sana evi anlatayım. Gizl
ntin önfine ıehr- Sokak kapısm -
dan büyük bır avluya l{iriyorsua. 

Yerler çinı taşile doşeli. İki van· 
da W oda var Upklar içın. Bu
rayı pç, ikino hir kapıYJ da ~ 
yeni hir Hlu)'a rıriyorsun. Bura-
11 da (İni taşlarile döşeh. Fakat, 
daha genif, •aha btiytlk 'hil' avlu. 

Birden bir serinlik n :nllamlUf 
tapa kokuu Ji•, lnlraa Pl'IJI • 
7er. Ortau m~en yap1l -
mıt Wiyilk ltir una •ar. Anlu 
ağı&larmduı salar htahyor, ltir 
W ftlki)'e ortalarına koua IAl-
tlk toplan keedileriae eilenee et
nıifler. Boyuaa lutlchrqı bMllrl -
,.orlar. Bavuun her ,. ... çeeit 
çetit çi~ ukailarile dola. Avlg. 
an iki yallllMla iki oda var. Baa
lar geniş, aedirli, rahat, misafir 
..taları. Bir UfeM de camh bir 
.kap• var. Ba .kapıdaa Hlapye ça-

kılıyor. Bahçe eşsiz bar bahçe. Bn Jiyorus Hele sebbara ae stbel şey. hep çarşaflı. Yalan erkeklerin kı· de İJİ kadmcbr, ka~ 
kenh şekilde çıçek tarlalarma Ele almau w. Dikenlı, eWivenle lığına pek alıpmadım. Gözüm bir •oklam. ilm~ ele ... 
a)rıJnuş. MeJva ağaçlal'DllD da aoyuJu1or. Fakat, ne tatlı, ne les- türlü yaiırpdaiı 1AI kılıklara alt- 1 

en giızelleri var. tacir, '8ftali, tu-. zetlil. pmıyor. tl'ç etekli ltlr eatul pp. PP~ ~ ,... 
nınç, kaysa, sonra, kebbad de • Bava baflanau toplanaa A· yorlar. İt1erind• ~ plvaımm lar OlaUn, lüle ..... 
diklerı •i•< kaVWIU Bilttln Şam rap kadınlarının eliade bizJm o paçaları dökük 'bir tloa aarkı7or. ı-------.-R•. _MJl _ _.F_ 
bahçelen aşatı yukarı Wiyle. Y11- beğemnedijimiz 11t da piyanoya, BeDcriıWe bpk, .uu.ta lal • 
karı kaltta da ikı btiyiik oda var, kemaaı, ciyoloueli •ilaffe IHl'a- dm Şam hll'kaaL. dedliimb hır .. 
İşte hızım ev ve .. Şam evleri. Ta· ba bir najme ah7•· Öyle kuv- b. Bqluın4a fel, ..-.. a .... 

mamıle Arap mimarlığı ile yapıl- vetli bir munp 'V1ll'llflan '\'U ki.. unk. Bu Jabim ifia4le ........ 
mq mahalleler dalııa çek. Çek de- Jaer tel, her V1lr1llt Jııer Çlku. ut- •öbekli ,nua, kara -kalb, asaa 
ifl, bütun Şam öyle sayıbr. Sal- me gönlü tueliyea, beyni tlia· taÇb, uzun ln11kh Wr ..._ 'M-
lai)')'e daha yeni bir ende. lendi.ren, damarlan aatajtur.. Wr P., ne PrWa, • Wtlm* 

- Bu eviD ertasuada havua el. varlık diriltiyer!. .U?. l'akat, çek .........., u • 
M oluyor?. Hepsi de, siile, a1tma, 1rret,e. ~ 18• M«tmw. ller .ar., .-.. 

Denia dejil mi?. Ala ko..U. ltoncuğa tutku .Her Arap b4L- ie IMr &iill •ır JQaJet ..._ ... 
11abaaj'ım, hiç ol••ua •ir q i· nının kolUllda mutlaka •k ._. allehilir. Ba tik ••d ' .... 
.. in ıeı... ele • ltavua ı. ... ı. __ ..._ 'bilezik, 'be-anda altaa --'-'-"" ,....w.b 
~ ~-- ,,_ •- - KüW mitf17e.. 
ruhlal'lll nasıl tuel•~iini ,er- var. İçleriHe iJle de shel b • DMilderl 11ıa1pr klftell. 1111 .. 
sen. Her Arap eYiıltie bu ı.avaa danlar var ki, hepslan ...._ - Wrbc .... Wr aç ceP#W 
Yudll' ve.. h.er Arap 1"a laavm• MYD, Eamerleri ........... tek ,_ .. ,..._. Çok _...., çek tatla 
ltaflllda ca111U eaa btluldadar. tatb eemer. iri, lipJa, b.ıfe siW 1tlr yemek. tJıHl 1tea de ••• it
Biz de alıttık. Kona Ulllf• ı.a. parlıyan keekba, Jaltınklı lirl • rmınlye phfqanma. ı.t..hla 
vn INlpada tepla.,eru. Çalp- Wekleri var. ~ p1mes .... ilk Jaıaaim 
Jar çalyoru. Çaylar içiyorus, br- YerWeria sela Tllrqe biliyor. 4-mpa-tı • .ı.cak. 
puz. kayu, pltali, aımnt, bvua KOIUliu.JGrlar • .fUd!plar ),lalm siW (Devamı ft't} 
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Cerr:al Akalın ,yılbaşı iıkrami

resini aldıktan soora, §ÖY le bir 
dU.,imdü 

- Pekala, Nedıi.ya V<!l'diğim 

llÖz ne olacak?. 

Neclıi.ya verilmioj söz vardı. E
ter, Y ı.ltıaş, i.l<raıniyeo;i Çlkanııa bu 
~le geçen para bin liradan fazla 
oluma, evleneceklerdi. 

Delikanlı, genç kızla, tam bir 
.enedir sevışiyorlardı. Geçen yıl

başında, davetli oldukları bir ah
bap evinde tan~mışlardı. fki üç 
defa dan.settiklen sorıra, 

Akalın, Neclaya hislerini 

genç kı:ıı sevebileceğini, 

hoşlandtğını 9Öy lem işti. 

Cemal 
a9ffil§, 

ondan 

Gi!nç adam, bu sozünde dur -
ID\ljftu. Hakikaten, aradan az bir 

zaımn geçti, Cemal Aka1ınla, Nec
Ji, çı.)gı.ncaeına sevlşmeğe başla-

4ılar. 

• 
Cemal Akalın, urun wıun dü -

fiindü. Verdiği söz ne olacaktı?. 

Necla He evlenecek miydi?. Eline 

geçeıı iki OOı beş yö:z lira idi. Bu
nun beş yitt lirasını borçlarına 

bpal;ıı. Gi!r:tye kalan iJ<i bin lira 
lııli, 

O 8*ıjam, ~ığı yazıhaneden 
birao: erken çı.lrtı. Doğru eve gel

di Annesi, <Jğluna güzel yooıa -
ler lıazıdıımıştı. Masaya, neş'eli 

otrdular. Bir aralıok, annesi: 

- Ccnal, seıode bir d~ıUuk 

.,..,., oğlum, dedi. Nedir, bu halin? 
- Hiç annecıtğim .. Bis'şey )'Ok.. 

- Bayii', bayr, birşey ler döşli-

lliıyorwn, biqeye carun eOOlı -
poc ve benden saklı.yomun .. 

- Hayır, anne, hiçbir 9f!Y )'Olt.. 

Kadnye hanımııı gözleri yaşar

...,.ı.. nindek:i çaWı attı. İskern

Mı61Di ~çeldi. 

Ağla1mya başladı: 

- Ne babanı.a umanında giii-
ı 

Ailm, ne şimdi. .Nedir benim bu 1 

talıhım?. Sen üç J118iında yetim 

•aldın .. Saçlarımı ~ge yapa
rak, narn"'8urnla bu evi geçiıırlir
dnn. Bu zamana kadar seni yetiş

ördim, büyii1ıtüm, aımna, gel de, 

bır de Ooına 110r, neler çektim. Bir 

evl&t, ne ile büyür?. Dile l<olay .. 

Allah, köpekleri ana yapma&ln. 

Cemal Akahıı. da yemeği bıca:k

mışt.ı. Annesinin yanındaki i& -

keınleye oturdu. Onu -lliye ça

lişt>: 

- Anne, ne var, söyle, canım ... 

Ne diye ağlıyorsun?. Ağlanacak 

bir hali:m<z yok .iti ... Çok fÜk'(tr 

Allaha ... 

- Sende bir hal var... Benden 
saklı.yorsun. 

- Hayır, anne. Eminol, bir§ey 
yok. 

- Niyetin fena .. 
- Ne g>bi... 

- Evleneceksin .. 

Cemal Malın cevap vermedi. 

Ötııüne baktı. Bir müddet sonra: 

- Camın ,ded~ nereden çıl<l>l' -
dm. fiımdi, bunu ... 

- Ben bilirim .JJ..- ..... _ ...... 
' "O.n.m.11, ın:ı..ı.cuu, 

içime dojclu ... 

- Yok ~ bir~, anne ... 

- N3S'Jl yok ... Var ... Öyle bir 
var ki, hem de yafonda olacak ... 

Elimden ı.ıçup gideeeksin ... Dur, 
bakalmı, sen, da.ha dünkü çocuk

sun. Yaşm ne, başın ne?. Bu ilık

baharda yirmi befini bitiriyor -
sun ... 

- Anne, üzülme artık, seni te
m.in ederim ki, birşey yok .. Hay

di, üzülme .. Yetişir .. lı.tediğin l>ir 
§JCY var mı, alayım, sana?. 

Huriye Hanım. birden ağlama
ruıı artırdı. Hüngür hüngür, o -

muzları sarsıla sarsıla ağ~ordu. 

Cemal Akalın, birden şaşrmıştı. 

Ne yapacağını, 
bilmiyordu. 

ne söyliyeceğini 

Huriye Hanım hıçkırıkları ara
sında kesik kesık söylendi: 

- Bıitün gençliğimi yalnız ge
çi:Pdim. Taze yaşımda dul kal -

dı.ın .. Sen gidince, ben bu odalar
da yalnız başı.ma ne yaparım?. Ba
na da bir can yoldaşı, hayat ar -
lı:a<laşı lbım değil mi?. Çektiğim 

mihnetler ,üzüntüler beni ihtiyar
lettı. Daha. kırk yaşımda kadınını. 

Cemal Akalın, birden herşeyi 

anlam""ı. Ciddile<:ti. Elini ana -..,. . ' 
sırun yan beyazla\Nllı.ş ı;açları ü

zermden çekti. Önüne baktı, dii
fÜnÜ'yıoı:du. Aklına, hiç böyle bir 
feY gelmemişti: 

- Ya ... diye, bir kere içini çek
ti.. 

Sonra, ilave etti: 

- Peki, anne, senı evıendiıe -

y.jm ,elimizdeki parayı da senin 

evlenmene sarf edelim. -
TAK iM 

Sinemaaı 

Bugün matinelerde• itibaren 
Columbia Film Şirketinin 

Spedal Fransızca sözlü filmi 

CASUSLAR 
A VCJSJ 

Biiyök casusluk ve entrika 
filmi. Casuslar ara•ında geçen 
maceralar. 

Oyoıyanlar: 

RALF BULLANY -
J>"AY WRAY 

AyrK:a umumi arzu üzerine 
ROBENSON - ADASI 

Türkçe SöLIÜ 
Büyiik hirika fi1mi 

ÖLMEYEN 
VALSLAR 

YAVUZ SULTA SEL. 
Halifel,r .Diyarında 

'o. 90 \'12z ro: M. SAMI KARAVEL 

Çavuş Turgudua 
O, beni tanıyamadı. Kurt Meh

medi görel'ek takdim etmek }Çin 
arkadaşlarına götürdıi ve: 

- Altı 5€nedir devşirdığim ace-
111i neferlerden en iysL. 

Dedi. 

Sonra tep&inin önüne oturdu ve 1 
etrafmdakileri seliimla<t.. Etra - 1 

fm baktı. 'furgudu gördli, he -
mrn iJstüste sl'lam vere;ek yanı
na ç .c'ı .Turgut be nı san; -
!)/arak çavuşun davct..ııi reddetti. 
Ça~. Tu .. gudu~ bu haline gü

ce" 1"ledi ve arkasını yastıklara da-
yıyarak. arap ıçmrğe b~la<U. 1 

haline gücenmedi 
Turgudu, tekrar tekral' selamlı -
yarak hürmetle oulundu. 

Saidin arkadaşı Eyiıp bana: 

- Dikkat, Karabulut diyordu, 
bt>rada bulunduğunuz iyi oldu. 
Bak birbirlerine na@! muamele 
ediyorlar. Ne &Url"tle hareket et
mek Jı\.zı.ın olduğunu anlıyoruz. 

Şu giden yenıçerılere bak. 
Bu, bir ıoüvari onboşı,ıdır. Yani, 
sipahı ... Horos iıbıi;ı renginde iki 
yene! elbi.9c gym• olan öteki zırh
!; yençerilerin boraıanıdrr. Yü -
zünde bıçak yarası olan da topçu
lann yanı humbw acılarııı ku, -

gömülüyorlar 

ÇÜ• k Ü Tatalepai 
hadiaeleriain ölüm 

dea farkı 7oktur 
Yasan: RAHMi YAGIZ 

Bütün din kitapları iiurinde 
hassaı;iyetie durdukları m~r 

ve oitsiı:bııdelmevt ıbahsi hakkın -
da insan lfluhayyılesine koı·ku ve 
dehşetin en onjinal teliikkilerini 
işletecek sera.moni silsileleri sa • 
yarlar. 

Yine bu telakkilere göre m~ 
gününe hazırlık mahiyetindeki ö
l>ür dünyaya ayak basış, yani ö
lıüm; mezarda oorgu melekl.,,,inın 
tazyike geçtikleri ilk günde birin
ci dehşet ve koıiru sahnesinin a -
çıhnasile başlar. 

Bu dehşeti; ölüp de tanıdıktan 
eonra dünyaya dönenler bulun -
madığı için etraflı malumat, tafsi· 
ıat ve sa:Rıalarile öğrenemiyoruz. 

Fakat, gazetelerde aradabir bii· 
yük puntularla şöyle başlıklar, 

rastlanır: Öldü zannile gömüldük
ten ~nra mezarda ken<line gelen 
bir adam, bir şehri velveleye boğ
du .. 
Altında da vak'anın tafsilatı ya

zı.lıdır. Falan yerde oturan bay fi

lan füc'eten ölmüş, teçhiz ve tekr 
. fin işi tamamlandıktan sonra me
zarlığa götürülüp gömülmüş, üs
tünden bir gece geçer geçmez de 
kefenle evine dörunüş ! . Evinde 
dehşet havası etmiş.. Ba -
zan facialar da olur - neden son
ra biçarenin ölmediği, derin bir 
baygınlık geçirdiği, öldü sanı.la -
rak gömüldüğü anlaşılmış ... 

Hatta 939 yılı ağustosunda Vi
yana gazetelerinden birinde bu -
nu teyit edecek şöyle l:>ir havadis 
de vardı. 

Dianna isminde bir klz ölmüş .. 
Yıkay1p kurulaımışlar .. Tabuta ya
tırmışlar; mezarlığa getirmişler ... 
Meııarliğa girince tabutta uyanan 
Dianna dehşetle bu mukassi ku· 
tudan !Jr!amış ... Mezarlıktan dı

şarı koşmuş... Caddeye çıkınca 
karşıdan gelen bir otomobilm al
tında kalmış, bu seter sahiden rah
meti rahmana kavuşmuş ... 

Hekimlikte böyle ölmeden öl
rnü.~ gibi olanların başına gelen
lere Katalepsi hadisesi denili • 
yor (1). 

Memleketimizde bu çe.şit vak'a
lar çok boldur. Birkaç örnek ver
mek ,çin bunlarm en seçmelerini 
tarihlerile be!"aber aşağıya yazı-

yorum: 
Büyük harbin üçüncü yılında 

Cağaloğlunda Kapalrlınnda otu
ran 16 yaşında Murat isminde bir 

(1) İngili:tce The Great Ansik
lopedia'da Katalepsi en zi
yade çok asabi in•anlarla büyük 
felaket geçirmiş. zihnen ve bede
nen y-0rgun _. yerenun son devre • 
sine \'al'mış kimselerde oltır de 
.niliyor. R. Y. 

mandaiııy<lır. İsn:ıne de Kabada
yı derler. D&ha öt.eki Kudurmıu; 
Mustafadll'. İstonbulda en ziyade 
kulak kesen aaa.m ... h;te bu da on 
altıncı bölüğün harbedarlarından . 

birisi ... 
Bu ağalar nezaketle birbirle -

rine 5€liım verdiler. Bir aralık, 

Turgut bana i~aret ederek ye -
rinden kalktı. Bahçe,·i tak>ben dı
şarı ~ıktı. Gemilerin direkleri dam
lel' n üzerinden gözüküyordu. 

Ben, Turgudu takip ediyordum. 
Batı<;enin bir köşesinde oturan 
gemicilerden bırıne Turgut göz 
kırptı. Bu adam da yerinden kal
karak bizi takibe başladı. Şöyle 
gizli bir k&eye geldik. 

Turgudun ça~ırdığı gemici ge
niş omuzlu, tıknazca, esmer renk
li, küçük ve çukur gözhi, gaga 
burunlu. ince. dudaklı sert bir a
dam<iı. 

Üstünde sırmalı .gümüş düğ -
fl'l<!li elbi e vardı. Turgutla bera
~r anln·amadığım bir lisanla bir 
mud<let kvnustular. sonra Turırut ı 

Su kız Londrada Hayd :rark civeunda oruran orta naili bir aıı.,.r.e 

mensup Mis İrli isminde genç bir .kızdır. Geçenlerde öldüğb zanncdiJ.e. 
rek, cenaze hazırlıklarına başlanmış, fakat cenazeye gelmiş olan aile 
dostlarından bir doktor cesedi muayene ederek, şüpheye düşmüş ve 
defnedilmesine ınani olmuştur. Filvaki yapılan müdavat sayesinde bir 
müddet sonra genç kızda hayat alametleri belirmiş ve nihayet İrli göz· 
!erini açmıştır. Eğer doktorun müdahalesi olmasaydı, bu güzrlim kız 

§İmdi diri diri gömiilmiiş olacaktL 

çocuk uzun bir göğüs hastalığın
dan sonra ölmüs. Anası, babası ağ
lamışlar... Çocuğu yıkamak için 
teneşire yatırmışlar ... Yıkanırken 
Murat bir defa silkinmiş, kalk -
mış... Tabii hoca filan tabanları 
yağlamışlar ... Artık bu vak'a ü
zerine İstıınbulda kalmak isteımi
yen Murat ve ailesi Anadoluya çe
ikilmişler (2). 

12 ey lul 935 tarihli İstanbul 
gazetelerinde şöyle bir vak'a mev
cuttur: 

Alanya kazasının Hisariçi ma
hallesinde Ayşe isminde bir ka -
sonra gömülmesine izin verilmiş
d:ın ölmüş, muayenesi yap.ldıktan 
tir. Vaktin geç olması hascbile ce
nazenin kaldırılması ve gömül
mesi ertesi güne bırakıl -
mış . Ertesi günü teneşirde yıka
nırken birdenbire teneşirden fır
lıyarak kendini yıkıyanlara: 

- Uyuyan insana yılan bile do
ikurunaz, diri diri beni nasıl tene
şire uzatıp y>kamağa kalktınız? 

Diye avazı çıktığ1 kadar bağır _ 
mış, bunun üzerine Ay::;e kadının 
ölmediği, defin ruhsat. veren ma
halli doktorun hataya d, ştüğü an
laş;! ınıştır. 

Şu yukarıki iki hadisede Ay -

şe kadınla Muradın yıkanırken di
rilmışler, erkence hayata dönüş -
le tam maddi bir (mezar azabı) n
dan kurtulmuşlardır. Halbuki gö-

(2) Eylül 334 tarihli Tasviri Ef
kar gazetesinde bu havadis (Tene· 
şirde yıkanırken dııilıııe) levha-
sile mevcuttur. R. Y. 

-----
bana dönerek: 

- Kardeşinin mektubunu oku. 
Sonra konuşaLm, dı:<li. 

Moktubu oku<ium, şunları yazı• 
yordu: 

•Gemici birçok tehlikelere rağ
men sözünde durdu. Karaya ya -
naşırken İtalyan gemicilerine az 
kalsın yakalanıyordu. Bununla be
raber kurlu ldu ve beni bıraktı. 
&.na da bir mektup yaz;maklığı• 
mı söyledi .. 

Turgut ilave etti: 
- Korkma kardesin Giritte<lir. 
&wimni.ştim. Çekerek Tur • 

gudun elini öptüm. O: 
- Ne demek yıoldaş. Ben sana 

iyilik ettım. Her vakit de iyilik e
deceğim. Lakin sen de bu iyilikle
rin altında kalmıyacağını vadet -
miştin. İşte, ş;mdi bunu yapabi
lirsin?. Okııvup yazmak bildiğini 
biraderirı bana söyledi. Beni mem
nun etmek istersen iki mektup 
yazmanı rica ederim. Mektubun 
·b ri•i bailıan irin, diğeri de Elba
sanda DalMS Dipk<AS ioın. Mek-

müldi~ten sonra kendine geldiği 
halde kurtarılan ve kurtarılan11 -
yanlar daha fazladır. İşte buna gü
zel bir örnek teşkil eden İstanbul
da geçmiş bir vak'a: 

Koea.ınustafapaşadaki Sünbi.>J -
efendi tekkesinin şeyhi Riza efendi 
1300 yılında cuma günii vefat et
miş. N~şini o gece tekkenin gasil
hanesinde bırakmışlar, ertesi gü
nü yıkanıp kaldırmağa karar ver
mişler. 

Cumartesi günü tekkenin pişi
kademi ve birinci imamı Hafız 

Şükrü yı:kamış, türbedar Hacı Nu
ri, meydancı Hacı Ali, Zakirbaşı 
Hüsnü, miiezzinba'1 Mehmet, Ser
tarik Hacı Kutbi, Hacı Vahit şey
hi Hacı Alaettin, Merkezefendi 
Şeyhi Mes'ut. Yenikapı Mevlevi -
'hanesi Şeyhi Celal, Bahariye Şey
hi Hüseyin, Beyoğlu Şeyhi Ataul
lah. Kasımpasa Şeyhi Ali Dedeler 
de imama yardım etmislerdi. 

Cesedin yıkanma işi bittikten 
ve kefenlemeğe başlandıktan son
ra ölü Şeyh Riza teneşirde otur
muş, gülüm"<.'miş, tekrar uzarunış 
yatmış. Tabii etrafındakiler bunu 

Şeyhin kerametine atfetmişler ... 

Kefenleme bitmiş, tabula konmuş. 
Abdülhamit, cenaze alaymın faz
la kalabalık olmasını evhamı yü
zünden menettiği için acele gö -
mülmüş .. 

Bir müddet sonra bir adli icap 
yüzünden mezar açıldığı zaman 

Şevi> Rizanın kefeni ellerile par
çaldı.~ı ve kıvranarak sonradan 
öldü O;ü anlaşılmış. 

Riza efendinin sandukasında şu 

tuplarında hayatını yaz ve ma -
JCımat ver ... Korkma! Açık yaz ... 
Kardeşinden babana yazıJ.mı.ş bir 
mektup var. Haydi yaz ver, baba
na götüreceğim.. Çocu.ğııııın bize 
korsan derler .. Bu kadar .. öte6iııi 

&ORna!. 

- Çok teşeltkür ederim: 

- Teşekkür edecek birşey yok. 
Bizim kuvvetimiz her yerdedir. 
Bü tim Akdenız bizim eınrimizde

dir. Ben, mektupları götürmek i
çin oraya gitmiyordum. Y alruıı 

papas Diyakoı; bize Jiızım da on -
dan. 

Dedikten sonra, Turgut yanın
dakı adama dönerek: 

- Hey Şeytan! diye !:\ağırdı. 

Yolda.şa kalem kağıt ver. 
Heyret etmiştim. Yanındaki a

dim hakikaten bir şeytan gibiy • 
di. Ne korkunç i5imdi !. Hayretler 
içinde kaldım. Turgut vaziyetiıni 
görerek: 

- Bu. benim mül;himimdir .. İs
mi ~eni korkuttu mu? Korkma, 

Yaznn: RAH:i;j Y ~P. _____ ...;,;;;__ -

yeniden kuvvetler gönd .ri iyoı·du 
Hele 1ürk süvarilerinin yalın

. kılıç bu bo.guna ugraıııış sürüye 
ııaltimşları çok müthiş oldu. 

Her sallanan kılıç bir kelle uçu· 
ru)·or ,her vücude temas eden 
süngü lıakkile vazifesini gören bir 
silılliııı muzaffer edasile kemik -
leri parçalıyor, etleri koparı:ı'or, 

mıntaka ve harp meydanı bir Ber
salyeri salbanası halini almuş bu
lunuyordu. 

geçirdiler. Dii~ınanoan ıgh.ı.lnl O' 

lunan harp mahemc>ı ve tcçt ,..,ı 
milislerle ilıtı)acı olan kı 'alarf 
tevzi edildi. Bataryalarla tnplsl 

yüLlcrce mitralyöz ele geçire• 
Türk müraJıı!leri, \·aziyet 'Ve ra
sattan istifade ederek bu ınu>'1lf. 
fakiyetleri idam~ kararile crtcJI 
gün tekrar harekete ge~tilcr. 

Bozulan düşman Trablııs şeh -
rinin ilk evlerine kadar takip e
dildi. Şehirde mevcut ve ceııab

~arda bulunup da harbe girnıiyen 
ltalyan kıt'alar burada meıvzie 

girmişlerdi. Takibe devam eden 
kahraman Türk lut'alaı·ı, kuınan-/ 
danlık.tan verilen emirle \'C ak· 
şamın yakla~nası üzerine kovala

General Kanova hazırladıgı bô• 
yük taarruz (!) ve intikam melh 
mesinde biJg;siz;ik ve beceriksiı" 
lik yüziinden tam manasile (kil' 

paze) bir vazi~·ete düşınü~, Bel" 
salyeri inhiz:unını rakamları gi,:· 

liyerek Romaya verdiği rapordl 
küçük göstermeğe çalışmış. Tralı 
lusta muvaffak olmak, sür'atle 1 
talyan nüfuz ve hakimiyetini te 
sis etmek için yeniden kuvvet giit 

derilmesini istiyen bir rapor ~·as• 

mış, umumi karargaha gönder • 
mişti. 

mıya nihayet vcrdileı-. 
Dlişmarun yol boyunca bıraktı

ğı harp malzemesi, iaşe maddele
ri, ilaç, cephane ve nakliye kolla· 

• rı esirlerle birlikte harp ganaiıni 
olarak Aziziyeye getrildi. 
DENİZ FE 

23 teşrinievvel muharebesinde, 
Bersalyeri inhizamı ismi verilen 
bu karşılaşmada İtalyanlar bin -
den fazla esir, üç bin kadar mak
tul bırakmışlar ,binlerce yaralı ile 
muzaHeren çıktıkları Trablus ~eb
rine başları eğik, omuzları dü -
şük, mah~up ve perişan dönmüş
lerdi. 

Trablustaki Türk erkanı harbi -
yesinin Bcrsa)yel'i inhizamını mü
teakip Trablusa kadar uzıyan ta
kibe nihayet verişinin asıl sebebi 
Trablus limanında bulunan İtal
yan donanmasının topları idi. 

Takip şehre de teşmil edildiği 
takdirde Trablusta sokak muha -
rebesi başlıyacak, fakat buna mu
kabil düşman donanması da 6 zırh· 
lı ve sekiz kruvazöriin kırk parça 
topile şehri bombardıman edecek, 
hem şehre giren Türk kıt'aları 

bu ateşten zarar görecek, hem de 
Trablus bir harabe haline gele -
cekti. 

İs tan bul dan imdat kuvvetleri 
göndermek iiınidi heniiz Trablus 
miicahitlerince kesilmemiş olmak
la beraber, bir neferin biiyiik bir 
kıymet arzedô~i ve Trnblusun düş
mandan istirdadı iimidi takibe ni· 
bayet verilmesini zaruret haline 

Trahlusa yeniden kuvvet göıl' 

dermeyi esasen evvelce kararlar 

tırmış bulunan İtalyan umumi ka 
rargahı yem fırkaları gemilerlı 

yola çıkardı. 

Trablusa on gün ev\'el zafer ne 
§ideleri, şarkılar ve şenlik havası 

içinde getirdiği üç fırkayı hıra • 
kan yirmi bir nakliye, on gilD soıt 

ra bu fırkaların yerine yaralı kB' 
fileleri yükliyerek bir bastan' 

katarı halinde tersyüziine Avgoslı 
limanının yolunu tutmuştu. 

Zafer marşları söyliyerek Tralr 
lus topraklarına, Tiirk vatanın• 

ayak basan tafrafuruş (veya pil" 
lavracı) İtalyan fırkaları şimdi en 

ka:z halinde \'e iniltihrden mü • 
rekkcp inbizam çığlıklarile avdet 
ediyorlardı. 

İtalyadan yola çıkarılan yeni 
hrkaları taşımakta olan nakliY"' 

!erle Trabhıstan yaralı ve hastı 
taşıyan transporların karşıla mala· 

çok tuhaf bir manzara meydan• 
getiriyor, giderken şarkı •öyliyen· 

!er, birkaç giin sonra acı inilti • 
!erle döneceklerini hatıra geti • 

remedikleri için bu tuhaf ı:öriinii• 
şlin temaşa zevkinden mahrum k• 
hyorlardı. 

ıl)cıamı var) 

koymuş, Bersalyeri inhizamı Trab-

2 !usa ayak basan beceriksiz mü~- O 
te\'Jilerin denjze dökülme.<He ne-

bin In(l'iliı 
tice alınmasına mBni olmuc;tu., 

Aziziyedeki Osmanlı ordu -

gahı, vahalarda, Zanzur ve 
Hennide bulunan milis kıt

aları o gece'<i ıafer şenlikleri ile 

tarih vardır : 
Erdi Riza efendı. ta ırnerkezi c .. male 

Gaslinde de hüdazın fetheyleyip 
dii çeşmi 

Gösterdi bir keramet erbabı vecdü 
hale 

Zavallı Şeyh, bu tarihin aksıne 
kendi idraksiz dostlarının eliyle 
erbabı vecde keramet göstermiş de· 
ğil, azapların en dehşetlisin ermişti. 

ibana emniyeti olanın Şeytana da 
olınası liizımdır. 

Şeytan hemen cebinden bir ka
ğıt kalem çıkarıp bana uzattı, Yaz
maktan ba.~ka çarem yoktu. Ya -
l'ım saat içinde bir köşeye çekilip 
iki mektup yazdım. 
Mektupları Turguda vereceğim 

esnada arkadaşlarımın bulundu -
ğu tarafta dehşet verici bir kar
gaşalık oıduğunu işittim. O tarafa 
doğru dön.ımiftüm. 

Turgut: 

- Acele etme! dedi. Daha onlar 
herıkesle döğii.şecek kadar sarhoş 
olmadılar. Senin de dayak yiye -
ceğin sıra gelecek, korJııı:na!. 

Turguda dönerek mektuplan 
verdim. Elini cebine attı. Cebin
den bir tıori>a altın çı.kardı ve bll
Ba uzatarak: 

- Al yoldaş, dedi bu da senin 

hizmetinin müWati.. Bu iki mek
tup bundan dı.lı.a çok ederse de ku
sura bakma!. 

(Devamı var) 

liraSJ te!-tJif et1nıŞ 
Londranın zengin Yahudilerin• 

den bir aileye mensup genç bil 

kadının mahkemeye dü~en bo • 
~anma dava'1 Londrn gazetele • 

rinde yeni bir dedikodu~·a me'\ıd 
oldu. Burbara jcssi isıniude bil 

Yahudi 1.ızı Bclırcııs bminde biJ 
İngilizle evlenıııi~tir. 931 sene • 

sinde blr giin evvela nikah daire' 
sindeki nıerasimlc sonra Londr• 
başbabamının yaptığı merasiıııJ• 
aktedllen bu izti~vac::m üz ... rindcJJ 
seneler geçtikten sonra 936 da in· 
giliz koca artık karısından ayrı 

Y•tıyacağını sö,-liyerek başka bit 
yere gitmiştir. Fakat bunların bil 
de çocukları vardır. Nihayet gC" 
çeolerde Behrens karısına hab~t 
cöndererek diyor ki: 

- 20 bin İngiliz lirası vereyiııt. 
Çocuğun da nafakası bana ait ol
sun. Barbara benim aleybimd• 
boşanma davası açarak ayrılsın· 

İşte dava bu suretle mabkenıeY• 
gelmiş, fakat bakim para muka· 
bilinde bir kadının kocasından bO" 

ıanmak istemesi karşısında mab• 
kemenin bunu kabul etnıiyeceği• 

oi anlatmış, lakin kocanın uztıJI 

zamandanberi zaten karısmdall 

kaçmı' olmasını nazarı dikkate 
alarak bo~nma kararı vermiş 11• 

denıi~tir ki: 
- Bu genç ve tecrübesiz bir ka' 

dındır. Bu müracaatin ehemmi • 
yetini takdir etmemiştir. Çünkil 
böyle bir teklif ve müracaat ka· 

' :nuna aykırı birer harekettir. ı.a • 
kin şimdi kocasından bo~annıı ol· 
makla haysiyet ve serdi eksiluıi• 
olmuyor 
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ON 24SAAT 
i{iildeki 

Hadiseler 

Sooyetler 
endiıedc 

haklıdırlar 

ZeYk ilemterinin hazin l!eticc !eri 

• Ob c sız, u 
b 1 (BaiN •kale~ deıı8MI 

lınr"1a, baloı; petrol, paaıukta. 
başl..ıyarak 1- dirlü hayat ve ma

den :matldesi ""1'dıc. Alruanya ı.a. 
lara llllhip olr ~ k ve IMmlera da -
yruı-11; Avrupa lıarbini bapr • 
mak fikrine bpllabilir. Sov,..t 
Kas,. ef:er Al,....lal'la ittifakı ka
IMııl etmit 1'ult1Dlllly"1 bu -btimlli 
h'.r ıınüttefilı:i isti ...... teklittde t. 
ceHi edebilirdi. Bu ı ~ 
ilııtimaller S-yet ~yı biiy'a 
bir Alman teeı ritzü etMli.fe9ine se.
ketmektedir. Almllllya kara ord• 
IHBM het1üı esaslı bir ltarpte kul
laR~ değildir. Polonya, ~'ra
büyük emek ve kan sarfedilme -
dea teslinı ohuuşlard.ır. Almanya 
elindeki orolu)'u Rumen - acar -
Slovakya ordularından da istifade 
ederek cenubu şarkiye ve Sovyet 
Kus~ ad• harbe sevke<kbılir. Btt
nu yapmadan daha i;nce So,·yet • 
İngiliz benherli ini felce • rat -
mak ve İtalyan ordusunu <la it • 
lctme't için Yunan - İtalyan har
ltiııe de müdahale ederek harbi 
Balkanlara yaymak tasavvnruna 
da dıi§elıilir. Filhakika bu mak -
sada kapılarak harbi Balkanlara 
yayması Almanyaya Sovyet- ıilis 
birleş~ini. ıneuedecek bir mu
vııffakiyet vadetmez. Fakat. iter 
tııı;avvura te lıbü bir ih it nM'· 
zuu C>l<ltığu için AlmHyl.lllıı biiy-
1'1 bir harelreti gayrinıuhte -
mel addolunamaz. n nn içiııdlr 
ki, Sovyet Rusya ile Almanya a
rasında variyet ve harlıin :veni i,... 
tikametleri inki af ,.d· r've ka -
dar bir end' i'>timali muh•f•:ıa 
e' !emekte Sovyetler bak sahibi -

ZI ızlarn ' 
EN SON 

D KiKA -----------8 reme n 'e yapı-
lan müthiş hava 

hücumu 

Londrada bir 1 Alman tayyare
binayı berhava leri lrlandayı da 
etmek tecrübe•i bom alıyor 

(Bu yumın ııneömeri Azla. 
dolu Ajana tıWteoL!erindeıı 
alıoın$r.) 

Telhis eden: MUAMMES ALATUJI 

Reısıni İt&IJ'.aa aJawwnm it 1 '·• 

blldlrdltlııe '6ft, A-.ı ıum. k,,.,,,.._ 

- - -. lal'alac ita11:ı.p ı11L 
miflatilC. Da -tle han ..._ 
ıu.yı reltt! general PAllıelo _.-eWtl lıR 
-ecı.e~ .... 

.AJ.ma.n hava. m.illr-.kri. J · ; n 

nvvellermt taı4. -ı. eldutu -
~ hava ve dmb mallarebcl........, it
dul< e<leceklenllr. Bu mııfreaeltt buyıik 
blc İlaly&n c-..ı olarak teı.1.lı.kl ..ıııe 
-ı.r. Ma.--eıı ..-...ıeı.. İtalya iM>: 
Alıua.nya ~ Uah ar.kad-1hP 

m muhürl .. yecekUr.• 
Anka.ra radyo • 

Londra, 3 {A.A.) - 'İ:nııiliz ha .. lm•
fftlerl çaroaınba ...,_ &"""' ıı.enne 

20000 
yangın bombası ve b>rÇ<.lr yük.selı: 

infilak }Wdı ı ı bomba yag iırm.ıstu-. İ 
Dcnıı. tezk.Ahiarını ve fabrikalan ~~ 
edoo Iı.e./ den.izi o kadar şidd~ idi ki 
muteaktb ı.ayy~ taraiınd&n. bırak.-
1'u> y(il<Sek infilak kudrellı bombalan 

'letrilt edilmDtnkte idi. 
Basl<}Dlll ıayClll harb .-ııennin ve 

bilhassa denialtdannın maa. edütnek:te 
oıautu bahri berefıere daroe'er mdir • 
ınckli. 

Londra 3 (A.A.) - Lanck
ticaret mahalleeiııe yapılan ı.
bealnnı ı>eticesiftde ~li ı...ıe 

BCJm~ olan bir bi»ayı berhava ~ 
meye mahsıu infilak maddeleri ilk 
defa ol.arak bugün lrullanılm•?-tır. 
Bir istihkam müfr~zeııi New G ote ı 
Street de bir binanın bir kı.>ıNnı 
Nitroko n >ıornbası vasıtasile ha -
vaya atmıştır. Amdiyye esnası!>dıt 
yüzlerce müt~i.s ameliye yeriıı

den uzak ttt\ulmak için sıkı ted -
birler ahnnrn;tır . lnti!fı:k sesi 90k 
uzak}ardan işttilmi'11ir. 

Dublee 3 (A.A.) - Resmi istih
barat bü!O!k111Wl bildirdiğıfte goro? 
çıuşamba gece&i ve dün sabah er
ken İrlarıdanın pr.k kontluklanrun 
muhtelif kısımlarına muteaddrt 
bombalar atılmıştır. İlk bombalar 
İrlandanın şarkında 1:Ain Drogheds. 
üzerine düşmüştür. Dilleke beş 

bomba, Julianstowna üç bomba 
düşm~tür. Zayiat olmamıştır. 

Bu sabah saat altıyı on geç<? 
Dublin'de Rathdown parkına iki 
bomba atılmı~tır. lki ev yıkılmıt 
müteaddit meskenler hasara uğra
mıştır. Yıkılan evleTm bırind<! yedi 
.kifi bulunmakta idL Bunlar sonra
da• kurtarılnnşlır. Ölü yoktur. Ya
ralılar vardır. 

., Alı:aaula.rdaıı a.a.va 1flerilıde y:M:dı:m.mı 

lstccHk1.-?:rıni ve )aıwt da bana 
kabul eltitran! bUdlrıtıekt.edlr. Bu iayya. 
re kuvveUcrm.i:n ku.uı.a-ıuia.:n da. bir ıeb

Hc nea,rd- lıAl'bia ol!Jet -...-U:.ınin 
şimdi ıs...kdeıılM lııti:Ca.l düfl~ kaydet.

Bu, Almanlarn g~ pazar Londra &_ 
ııerine ;ruıı«lclar ;lnınsiz ~rdanbe
ri inpliz bava lw~ ..,-neni 
grukabele iÇın tı..ıduk.ları ilk fırsat ol
,,.uştur. He.len Londray• gelen raporlar 

tıu ,,,akabelema - bil' mııvııilaki.Y•tıe ~ 
olduğunu .~. 

~ karanlık çdttW<.leıı tal<rıb9. 
bia' saat ııonra bailami ,ve daha ııece 
yarısından .,.,.,.,ı 10.000 yangın ve ln1i
ıeı< bomb891 atıın.lfltr. Şehir ürıeriftdeltl 
bQbıllan riız«ir o kadar -.Ue ttmelı'... 
• idi lti hiçbir hedef uzıın müd~t gizli 
kalmadı. Gece Plll"lak, .soğuk Jiddetll 
idi. Oç bin metrede termometre s!ınn 
altında 30 derece untlgnıd kaydoanio-

•· 

• _ .. ·.ii..~, · .. ~ .......... - ·~· 

Adalar için seri 
ku. tllran 

{ 1 inci sakiied.ftı deV<l1IO ) 
edevatı da ihtiva edecektir. 
Ayrıca bu ınotör icabında itfaiye 

hizmetinde G€ kullanılabilecektir. 
Motörün mak.edi dün Vali ve 

belediye reisi B. Lfrtti Kırdar ta
rafından tetki kolunm uş ve beğe
nilmiştir. 

Diğer tarıtftM Haliç için de böy
le bir motör inşa etliril<!cektir. Be
lediycmızin bw gi.ızel hareketim 

istila limanlarına takdirle k"ll'Jarız. Acil doğwn, ya
ralanma ve sair vak'ıUar-0.a hilhasaa 

yeni hücumlar gl!C('leri adal.mum tstanbula veya 

Londra 3 (A.A.) - İngiliz bava Haydarııaşa hastanesine hasta nak· 
kuvvetleri bu gece iStiliı limanla - li bir dert, ızbrap oldu j;'Undan bu 
rına hücum etmişlerdir. İnfııak - yeni motör }.nkiki bir ihtıyaca ce
:ııınn ve projektörlerin ı ı.kları Ka- vap verecekt:r. 

}eden Bolonyaya kadar bütün Fr9n- ---0--

az sahillerini aydınlatıyordu. Alman ordusu lngilte-
lıll':!ııAllllllıııll.__~llJlllllAR.ııl._, reyi istila edebilir mi? 
Bakırköy haatahane

Jiade taburcu liastal r 
( 1 iııci IQlrifeden devam J 

;,erek bunlann derhal tablll'Cu e -
diklerini yaz.mıştır. 

Halbuki kendisi.le görüştüğümüz 

emrazı aldıye ve asabi e hastanesi 
başhekimi doktor Rüşdü Recep b'.1 
haberi yalanmamı.ş ve ljunları söy
lemıitir: 

•-Hastane kayıtlan meydan -
dadır. Sor g unlerde bu şekilde yüz
I<?rce ki_şiııın hem de hasta olma
dıltları anla ılarak taburcu edil -
dikleri kat'iyyen doğru değildir. 

İyileşbkleri müşahede edilen ba
zı haslalar tabwtile Uıburcu edil
mektedir, Fakat dediğım gibi nor
mal vaziyetten gayri hiç bir §eY 

yoktur. Habe.r uydurmadır!. 

Yeııi yılın 

( 1 inci sahıfeden devam) 
B. Hitlerin tesadüf ettiği büyük 

mahzurlar karşısında bu teşebbü

sünden sarfınazar ettiğıni hatır -
!attıktan sorıra, istıla tchlı esmin 
bugün de ayni derece mc\·cut ol -
duğunu söy lemc·kte ve özlerine 
şöyle devam etmektedir: 

cB. Hıtlerin şimdi yeniden veya 
gelecek ay ) ahut önümüzdeki ya
zın başın<la hır istilaya teşebbüs 
ettiğini farzedelim. Eğer Almanlar 
daha bü ''k b:r hava kuvveti kul
lanırlarsa şunu nazım ıtibare al -
malt lizı d tr ki İng! zforin de 
hava kuV\ et ıerine yeni tayyareler 
iltihak etmşitir. 

B. Hitler paraşutlerl~ muhtelif 
noktalara asker çıkannas ı müm -
kündür. Fakat bu k..ıvvetler st.ir'at

le iha n edilerek mukabil hücuma 1 
Uğn) aca'klardır. Tay ·arelerle daha 
büyük kuvvetler nakl ed ildiği tak
dircie dahi daima adetçe diLımana 

faik bulunacağız. . • 1 

Ruz:veltin Italya 'ra• 
lıua verdiği cevap 

( 1 inci salufeden devam J 
Reisicumhur birçok yıllardan -

1ıoeri böyle yapm.:ıktadırlar. Kuz • 
wlt bu seneki • :ısajuıı JU keli -
lB<!lerle bitirmi~tir: 

•Giren .ene zarfında İtalyaıı mil
letinin haklı bir barı n aiınetle • 
rinden istifade edeceğini ümit et
mekteyim.• 
BO A. ~ ASIL TE ~i& IIDİYO ? 

Roma 3 (A.A.)- D.N.B. njau.sı 
hildiriy-0r: Anırı"1<a Reisicumhuru 
Ruzvelt tarafından yeni yıl dola· 
yışile hal~ a Krplına çekilen teb
rik mesajı miinasebetile İtalya 
resmi mahfillerinde şu cihet be
yan edilmektedir ki, devlet reis • 
leri arasında lm kabil telgraflar 
tealisi uzun mıid dctlenberi mutat 
oldıığv v hile bir cemile hareke
tidir. İn iliz pru aganduııun ha 
tt'4grafın timdiy<> kadar neşredil
mediğini ve..ilc ittfüıız ederek tel
gr Itıı herhangi bir ehemmiyet a· 
ramak ve ı.unJan bazı neticeler çı
karmak hu>u undaki teşebbüsleri
ne gelince, İtalyan siyasi mahfil· 
!eri bu kabil telgrafların. İtalyan 
matbuatı tarafından neşri mutat 
olmadığım tebarüz ettiriyorlar. 

Telgrafın Ruzvcltin İtalya için 
haklı bir barış temenni ettiğine da
ir olan metnine gelince; hu c.üm· 
le ital,Yllda müsait bir tefsir bul· 
mnftıır. Zira adilane barış mih -
ver tarafından ihdas edilmiştir. Zi
ra mibver ba barış için mücadele 
etmektedir ve daima bu adalet i
~in miit'lldele edeeeğini beyan ey
lemiştir .Böyle bir barış tabii ola
rak ital) ~ için muva.alo yo•ları
nın serbestliği, kendi denizinde 

hürriyet ve Avrupnnın 11er tiirlü 
resmi İngiliz miidn11alesindrn kur
tulmasl manasını tazaınnıun eder. 

melıi.1 etii.r. 
Allil':RlKA DA YARJ>iMINl 

ARTTJUYOR 
A.nk..ra radye paeıeoi, du.ıı aataml<i 

ne:,riya.tmda Aınıaı·ikaıı dePAnma• nın 

hlma.yesl a.1\mda İnı-llk>eye Qi>'& naı.- 1 

kd.leoeiinl blldimk...Ur. E&er bu bı>.- 1 
ber dotnı ise, ın.'hver d<vleü~rl J\merL 
....,., bari> ~ tel lıl , ....... ıı.ıır. 

BöyJee telMl.kl emıitlıcr bile, h.ı.\ :...eter bU 
nu ica.betb-eccklerdit. Çiink:U mihver&l-
ler iu4'iUıım"e.1'e a.blUa ilin tşlı..'•dir. 
Amcriü ke.tMli donıanmasının lumayeeıl 

alime!&, ı...c--e ıııyae "" e kal· 
karla-, plib bir l:ıl.IJaale ron:, A.ı-ı. 
dtmi:&alıtl1.11 ı..u.ıan balü'a<'111ltır. ısa 

t:ıJulirde loe, AlmauJ'a ile Mn«ka .,.... 
swda h:ı.rb rm bir veı.ı almıt olac&kl>r. 

Bu oene liıMde ~re Aın<rib41an 
• ~ı l2.5ea are aMolıııll-kr. Bwrr-

larnı bıiYİlll< bir - -
~y.....ıeri ..,.ı.ıı ecı.-ııı-. 1 

d>eyl:l 1\-kyb p.zet.eei. Amt>r:S.mn 
bu Mne en -aı l?.OliO tayyan: y._ 
iı.nı 8-0l'liyert"k dl,'or ki: 

c:- Aj'u.sLos &7ında.n Uib.u'cn fabrika_ 
1&r aydı. uoe .,,,.re yııoptnak u:ı:ore 

ıın.1ni rand.uıwmla çs.ı._,-ıardır. G
eme t:ıyy....., ff>bl'ika.lanııd& ç lışan eıne 
le m'.!td:ı.n 165.000 lıiş• idi. llu ... e 1ııe/ 
ue.te;ı kiııi l'&f1ıma.klııdır... j 

BREMEN'.E HAVA HÜCUllW 
Bir !>Ok Alınan byyareltti dün .

İnc1llue "" ON y"1ell Ue ı..o.mr& u..,
riıı-0 boml>Mar .ımj,t ... dır. Lruıdr.14& 
1>au ikaın•\zahb.r h18&ra ulnunıtl<r. 
Ölü ve yanlı mlltdarı &zdır, 

iuırHıa lal yareler! de ı_.ı a.ltn.d&' 
bulnnau "8prak1ar ve Alwara U.Uria
de ~eı fa.ahyeUe buhnuua lardır. Da 
hücnm Bttm n Uu.Tıudc p r-k şiddl.eJ.l 

olııwşAl.r. Almaıı t.~bliti uç fabrH..a

~· b""'1& uira<lıtuu, 1"" kişlı.ln öl· 
dutiinü ve b\rtok ~ıer;" yaralo.ndı
iıru lrildlnııl"l<tıodlr • 

AR AVG1LUK Cli:PHESİNDEKİ 
VAZİYET 

Yunan r~swi ~U.'il:.... u.n bılüird.iiine 
core, Kl'5u.ra DWı~ıu&a ,.~ mlL 
h!ın bir hareket esDaiıında.. l:'wu.n kıta
ları birçok İbJyao mevzllcrbri SÜDl'Ü 

hu,cwnu ile z.apieım.ı,,ı.cnür. Bu a.ıt. de
nıoe-e mU.SL:lıkem. mınta.kada 12 top. 15 

mıir'.&.isO:ı ve birçok havan topu da fi
t.inam edllmi'iUr. 

M:ı.n.ast.rda.a bilclirlldi:tlne &'i>re, İlal-
7anla.r Ln kö7ü mmtaka.~mcb.k.i buı.dn 

ıııalz=•y1 ı,;ıı.ı..au.ı d<lÇu oebıoie 
b<.~ =ıı:,ıardır. :ı:.,,...., lıuvvewermm 

iMvskopollsden B=ta doi'ru Uttiled.ik
leri cibl ve J.Jn koyü üzer.iJıde:ııı Elb:ssa.-. 
na d,,.fnı ola.n nen lıareke&lerJ mütema
diyen lnlı:iş:ıf etmekt.>dir. 

İtalyan Sldanl aJa,ıısı ıu b.l.berl ..-e
r.l:Jor: (2 inci sabifcden devan,. 

evvelki gün si.iylediğı nutukta i7ah 
etmiştir. Bu nutuk, Amerikanın 
1914 harbine .iştiralt.ıne 'tekaddiim 

eden gUııleri lıatırlatmaktadır. An
laşılıyor ki İngiltere, mihver dev

letleriıılıı karşısında artı.it yalnız 
değildir. Ve iltl demokrat devleti, 

mulra'l'ele ,muahede, rnisaık gibi 
hukuki mefhumlardan daha çok 

sıkı bır Anglo - Saksım le<ianiidü 
ba~lama.ktadır. İngıltere Fran&ayı 
ka) betmiş; fakat Amerikayı ka • 
zannıı.ştır . 

Düşman ise çok mahdut ~ılab ve 
cephane ile techiz edilmiş bulu -
nacak ve maksadını tahakkuk et
tirmek için lazım olan noübim ve 
seri ileri hareketine gayri müsait 
bır memlekette harbetmek sureti;e 
başlamak mecburiyetinde kalacalc
tır. Bazıları !rlandanın isti!İlsmı 
mümkün görmektedirler. Halbuki 
İngilterenin istiliısı ıçin İrlandayı 
işgal etmekle Almanların bir fayda 
temin etmesi çok müsküldür. Bu 
hareket yanlış bir isti -aınette atı 
lan fena bir adım lacal.tır. 

fnviltereye gönderi en 
. ltalyaa tay ;areleri 

cGlonıaloo d'İlali&» ,_-. ıı. -
bin bafndaııberl Turkiyenin Alma.oy .. 

,a ve billıa68.> İtaly,.ya lıarfı laklp d
tli1 ba.ı;mane "Ye eks.eri7a t.eca.v~ 
ne b..ıtı harekeli eMıımıiyelle kaydedo

İngıllere mağlup olmamıştır. Fa

kat Alman ayı mnğlüp etmek gi- ı 
bı çetin bir m sele ile karşı!~ -
ın.n.~tact. r. tngtlizler, Amerıkanın 
da yar mılc 1941 csuıde de -

ğıls bile, 19..! sen<' -" e l>uııu ya
palı lec • ı ıdd a etme ·tedll' -
ler . ış 19.J.l en < rıin e;; ğine bas

tı" ıınu: b 1939 arbınin u
mu. ı manzarası budur. Çe mber· 
!aynın 1940 senesi eşıgınıle söyle -

d ı soz leri il/;iin Çbrçil de tekrar 

e<.lcbılır: 

GÜnün birinde İrlanda istili e
dilirse bu istila hareketile Alman
lar valnız Atlastaki deniz ollarını 
abluka etmek maks::ıdını istihdaf 
edeceklerdir. İrlandamn ,ist il isıru, 
İııgilt~renin ist.lası için bir kade
rnıo tehiKki etmek vakit ve kuvvet 
kaybettırecek bir yola sapmak de· 

mekt r. 

iki a el de"\İ e düştü 
Üsk-dar asanağa mahallesinde 

Ferah so ağında 63 numarada otu
ran Hüseyin oğlu Halil Erdoğan 
ile Bcşiktaşta oturan Ali oğlu Meh
met Toprak isimlerindeki iki aıne- 1 

( 1 i-.ci ıuı.hi f~ deı,am ) 
Siyasi bakımdan bu hadise l\lu

soliniyi H<tlere daha :ı:iyade tihi 
kılacak mahiyettedir. Hava yar -
dımmı, hiç olmazsa Duç<) i ikti
dar mevkiinde tutmak için .,keri 
.,..-dıııwl tal<ip etmesi asla im -
kfınsız değildir. 

Almaoynmn italyaya yardımı
nın miisbet ıkıymeti ne olurı;a ol
sun Almanların kendi vatanla • 
rındaki kaynaklarının zaruri ola -
rak. za 'lflaması demektir. A.lmaa 
yardımı tesirli olabilmek için çok 
büyük mikyasta olması icap eiler. 
Alınan ı.ava t~atı.uuı kudreti
ne rağmen, İt:ılynd. bütün mua· 
'Vİn hn:m~t erile diğer bir kuv -
vetli teşki!iltın idamesi ancak bir 
yıııranına ,.,bebi te !.'! edebilir. 
Keza bu srvkiyat Hiller ir'n dai
ma biı kiimı< teskil etmi• olan 
iki cephede orbc doğru ilk adım· 

dır. 

rek diyer t: 
cllUli nı.- boırelu>llne Almanyanm 

7U"d.wı eımit oldU&'U ve l'•Iİ• de.2.ı.. 
kır azaı.ı;nda, İııcllt.enı Fih.tın, Şerla, 
ve Ira.k'ı; Fra&aa. !Suriye ve Lübaaıı'ı 

aldlkları ha.We, italyıwu~ı T*klyedeıı 
h~ ir tYe &hnı:raıı yeciuıe devlei ol • 
dutu kasten wıulll.lııyor. Tuıtı. • İııclliıı 
uken Jthfakını.u akdinden ve bana ta
kip eden inı,1 i:.: i!rt tkraıımdan llOllJ'a. J'M'l 

remıi .uıu.ı• P&elcsi birdcntı.Jre Tür
klynloo 12 Mla uzerhıdd<t 'lıaklanDl 

baJ1rL1.dı. Sonr•ln da 1':.u-k ba."ını a,ra. 

suıcla. yeT aııtı, İttc-~Jtttt-nın bu.hin l'D81-

.ncvraıa.rile, mib.Ytt d.evlt.t.lori a.le1hi.n
dekl mull:Uit Wraflanna lir&lı eW. 
Bir kaç hafıad.'\.flberi .,. J.'ıirlı. ııa,.,ıunwı 
dlll it:ı.lya aleyhinde l)C>lı ,i«dlell bir 

mabret .ahlı. Acaba bu harekeüu .aikl 
İngillere ile ola.ı itUlak davasını rtU
mrk arzusu mudar; yooksa daha 
k. n.nhk setwnle r m: vardır': S'ürkiye • 

:::~~=:::::j A:t:l~ı 
ViYANAYA GİTTİ 

Sofyada.o v~rllen ma-ıUıoo.ta. •öre, 
Bu or b"'lveklll Fil >f dun Viyaııaya. 

or· ıo or .. 

. -
tlirler. 

ETE. ı tzz iT BF.:'IO'ICB 

Asl{er g·· z le 
(~'ami 5 ınct S4 eae) 

Cephenin mnhtrlıf ııuntat ııla -
rındakı Yunan taarruzları \'e İ
talyan mukabil Uıarruzla , Yu -
nan or "- un ula.mal':a ç lıştı
ğı 1'edeflcri birer birer gözleri -
m~zi.n önüne getiriyor. 

İtalyanların Devolisuyu gar • 
hındaki taarruzları püskiirtülmiiş
tür. Ü:riimsuyu ve Timeriçnd ki 
harekat ;imdiye kadar hep Yuıuın 
kuvvetlerinin lehine inki•aflar 
kaydctmiı,tir. Bir habere ··r , Yu
nanlılar 22541 metre irtifaındaki Fi
lomata dağlarındaki ge~idi ele ge· 
çirmi~lerolir. Bu, şu demektir ki, 
Yunanlılar geçide bakim olan te
peleri tutmu<larılır. Bu geçidin 
Yunanlıların eline ıe(mesi, Bera
ta doğru atılmış en kuvvetli bir 
adımdır. 

Ifaritaya bakılırsa görülür ki, 
Beratın zaptı İtalyan ordusunım 
simdive kadar ric'at halinde tez•· 
hür ,,ien bakiki ~ezimetinden baş· 
!angıcı olacaktır. 
Diğer taraftan Yunanlılar Kli

sura ile Üıümsuyu arasında yeni 
bir yarma hareketinde de mn • 
vaffak olmuşlarıhr. İtalynnlnr bu 
nııııtakada şimdi çok gayrimüsıtlt 
bir vauyete girmi~ bulunmakta -

dırlar. 
Cenupta sahil mıntakasında, 

Hinıaradan şonra Avlonya istika
metinde ilerlemeğe çalışan Yunllll 
kuvvetleri ile çarpışmalar devam 
etmektedir. İtal.)'anlar bütün cep
he boyunca ellerinden geldiği ka
dar mukavemete çalışmaktadırlar. 

A~riyatikte İn,giliıı donanması 
tarafuaclan dört İtalyan iaşe ıeıni
sinin batırılma. ı, İtalyanları ha

kikaten çok düş"adüreeek bir me
seledir. Bir taraftan Arnavutluk· 
taki İtalyan ordusunun gerisine 
hakim İngiliz filosu, diğer taraf· 
tan her giin yeryer mu,•affokiyet
lerle süslenen Yuaaıı. wyiki,İtal· 
yan ord . unu mukadder bir m. 
bete doüu ı:ütiirme.lı.tedir 

---0---

Bir .otor Battı 

-, Röportajı yapan :1 
HAl.ÜK CEMAL 

E......ıl<I klsmlamı HWıi.sası - LAmla 
lılm- .ırenç '"'güzel ir .lazcajızı Zıya 
mnind.e bir !abrtka~r bir ııece sariıot 

edip bH- e\ e aötürmüs ve orada igıa.J. 

etmiJt!r. Umla ub"adıiı bii,yük. ıeıa.ı.e
U ancıılı: saı.a-,.1n vıla:m11 ajlamaf, 
~tır. 
Zıya <Bu t\111 lıllikbaluıi temuı ede<:e

lim• dyerek oou temin, teaelli etmek· 
tedır. Şimdi baiba§a bir ;ıezlongda çay 
ma asının etratmda oturuyorlar. Zi7a 
Lim Y• opüyor ""'Za alh :Itızcojp2 bun 
dan aonrasını blı.e töyle anlatıyor: 

Bu uzun öpüş vıicudüme tuhllf 
bir bn\gınlıl wrdi. Zaten akşam
dan yvrgun olan asabım biitün bü
tün gc\ 'edi. Artık lıaşımı hep göl· 
siine dayamak ve orada tatlı tallı 
uyuınak istiyordum. }"'ak&t onun: 

&..- Ha di kahvaltımızı tire -
linı!• di) n m "tehakkim i ıı. 
ni kendime getirdi. içımd ki İiiim
siz arzular dağıldı. Yalnız O; 'ltit
kinliğimi, tabiatia b eltediaıifım 

pek iyi anlamı olacalı: iri 'SÜtiimi 
nzatırkf'll muhteris ıöderile ı:ıeı-

gin göğsüme, ıözlerimin ti içU.. 
baktı ,.e giiliiınsiyerek yavaşça: 
•- Şekerim!.• dedi, 

' • Kalıvaltıdaa onra Ziya beyle 
ıb~-.ıı ba311tımı, ıayalımızı ko
nu tuk. Arlık b · b.i_ç ili bırak

mı)·ııcağuı sö üyor ı. e deminki vıı
itlerin:n duğTu olduğllJJ a ~İI 
leıuinkr ediyordu: 
~ Zaten nim haya ta lı.inı-

~cm )Ok Umia..• dı ordu. •Öm
rıim hep o e rmel
siz geçi. or .. !';Wndi 
nıawn . .lkni ı:cnç 
rinde avcı! "a çıkııuş biri mıme -
dersin .. Fakat buna emi.,.I IJ sa· 
na ı:-elinci~ e k•dar vallahi hiçbir 
kıza gözlerimi arzulu bir bakı la 
k9.ldırınadım. Kinııı;,eyi sevnıedjm. 

Hoslanmadım .. Ualhnki n~ Ah 
sen beni büyiiledin!. Demin de de
dim ·a; daha ilk ı:ördüğü.m gliıı 

ırözlcrimccn kalbime ~rdin .. On
dan sonra •eni elde etmek bllllll p
ye oldu!. Fakat hislerimi sona ıı

çam.ınlım. Çünkü fabrikada o ka
dar kız vardı. Bunlara kanarak İ• 
nannıazdın. Gcznu:k, bir yere git ... 
ınek teklifinde bulıuıamaıdıııı. 

l\Jasum, tenıiz benliğiain buna ia
l·an edereğine ~mindim. En .i.yi!ri, 
tesaıliiflerin hazır) ahileceği ze. 
mini lıPHcmckti. İ tr bu tesa4\ifil 
de menim bana verdi. Dün mah
sn fena havada seninle oô"'r ar· 
adaıi'm .ııöbetci bıraktırdım. üp

heleıunemek için geç ••akte kadar 
~anına gel edim. Ustayla ar a -
daşı"ı senden haber iz .savdı tan 
sonra da sevgimi anlatmalı. fırsa -
tını buldum!.• 

O !>clki daha si;) li,.1·ee.,kti. Fa -
kat burada ani bir ;, ,., nla •li<iinil 
k,,.tim. Akşauıki 8Rhneler birden 
gözilınün önüne y.eJmi , içim aal 
bir kırıklık; bir ı>e!rrt ökmüştll. 

Bütiin teminatma rağmen siiızle -
rinc innnamıyordvın. 
Nasıl inanabilirdim ki?. Hıya • 

net adnm demek pllınmı en,eldea 
lrurmıı. , kurbanını •eçtikteı.ı soıı
ra lefnrüatını da haıırlanu ·tı. Bir 
de şimdi huna •Se•·ı:i• ismi veri· 
yor. bana •aşka mdaıı bah-;edi • 
yordu!. 

Gerçi bea e vakte kadar •Alk» 
nedir, "5evk.i- nasıldır bilmiyor -
dum .Fakat sevmenin, sevilme -
nin ne tatlı şey olduğunu arka -
~larımdaa işitmiştim. Onlar ba
na ,nıa•u.ııı aşklarlll ilahi bir te
mizlik içinde başlayıp kalpte taze, 
yeşil ynprakl r gibi fllizlendiğiıd 
SÖJ Jemi•lcrdi. Halbuki Ziya bey 
k:ılb'mden .,.......ı vücudünii, varlı
ğımı a ı ·tı. Diinkü bulu a:iW 
eaf aile J'aV · uğr bir ge
C'f'.de en masam ) islttini, rrfi ... 
ni , 'lles'l"-~ini, rengini ka. b tmi,ti. 

Buıaa tSevgi> inni vermek ne gtt .. 
nah ... Ne ı:ünahtı!, 

Dem seve• .biri•i böyle mi ya
ardı!. Eğer lwır erkek böyle ha

reket ederae düll)·a bep be inı •i· 
bi boynu bilkiik )avn.lar, aldbtıl
mış, kandırılmış •SÖtdc kızlar. la 
dolnı.az mıydı?. Ve pyit sevgi bu 
idiyse ne olurdu Allah:m masuoı 
gönlümü aşka, ihtirasa ebeıliyea 
yabancı bıralı:&aydın!.. Beni bu 
adamla karşılaştırmasaydın. Şim
di hen ·~vgi. yi, ha~ ır bu kadaı 
derdi küçücük blbimde nasıl t 
şıyacağım!. Bu lınhf. n 'başımı -
relerde avutacağım'!.• 

Zihnjmi y0111J1 bu endi elerim! 
Ziya be e de anla ım. "' l<ri• 
yine dolu dolu olmuştu. Uer 'eye 
.ke.<iinııcı, mvlnli eevaplar bulaa 
hain sevgili bu sualime d" çabueak 
cev p yetiştirdi. Ellnimi avuçla
nııda okştyanık Rla<um · ·etini id
dia eden bir kabahatli ı:ibi .. 
mantığı (!) tntturdu: 

&..- Eminol Liınia döa~ada hiç 
ltir erk.ek benim seni sevdiği.n, ... 
veceğim kadar sevmemiştir. Beni 
uten gece, bu aşkım sarho~ etti. 

Sevgim içki ile lıir humma ol~ 
damarlarımı yaktı. Kendimi kay
bettiın!.. 

Ne ııüıel ve ne çabuk tevil e41.
yordu!. İnandım. Zaten inanma -
yıp da ne yapabilirdim?. Bn hal
de nereye dönebilirdim! Ö ele11-
mi' bir vücutla nasıl çalı abılir -
dim? 

Bu ..rada d.ışarnh.n bpt~'11 ha
fifçe vurııldn ve ir bdm ı: 

•- Banyo hlllll' z· • lıey~ •• di
ye .hab<T verili. O yanak! rııaı ok-

Ş•Y'l' ı:-cru i,...,...,ıı: 
•- Haydi ç~uğum! .• dedi Yıı

va~a yerimdıeıa kalktım ve son, 

kat'i bir u-inat almak için · ün
de masam · teve~ diz çök
tüm.. Elleriai, parraa Jannın uç
lamıı öpe öpe yfaümü Ü .ha
fif ellerine, diılerine sürdüm. So• 

.ra yal\'araa ıslak. göderimle göz
lerine hakarlllı: yarah ıönliiııt.ÜA 
en. saf hislerile: 

(Devaını var> 

Üç muhtekir 
Galatada Mertclıa.ai sakatında 

1 numarada kağıtçı Teobari re~ 
li ı..:ıı;ıt ı;al.ıfUlda ibtikir yaptıı;m
dan mü.:ldeiumumılite verilmiştir. 

İstiklal caıldeoiııde iplikçi M o
lahato da 2:i kuru luk makarayı 
35 e sattığındaıı adliyeye tevdi o
lunmuştur, 

Dij;er taraftan 1ereanda Mcr -
can hanında 15 numaralı terlikçi 
İsmail pol'•e m racaat ederek. 
Çakmakçılar ..., ak 65 numarada 
kundura le,aznmıh satan Moizin 
90 kunt.,"" sattlan mnkavvayı 115 
kuru a sat tıkım iddia et mi , bu
nua üzerine Moiz . akalımllJ'ak ad
liyeye verilaaiftir. 

Edime asli)"t hı*uk hAktrnUliııı<lea 

Edimenin Saraca Umincle 

Md>u..t h-VW• i!a&an u Alt 
Bqrak:tar vekili avukat Fetbi Can -
er.imç.ağ nıilekkilinın k:ınsı V zenin 

Müsellim kOyünden Hasan kızl Kad
riye aleyhine açtığı teri< sebebıne mıı. 
tenit 'bo,ılınma davnından clola)'l il • 
yaben cari muhakeme netıcesimle milıdıı 
deanlt>yhanın abepstz olarak evlılilt 
birliğini terkle semti m<'Çhule ıittiill 
~ o zamondanberl ~ bi:?tiğlne dÖD< 
medill J"'llllnle en ııc1tm ııe
hJldeti.le &bit olmu,ı ve tanteyn.in kM 

kota olduktan anlaıılınıı ve mOddea
aleyhaya daveti1e ve mu;.melell 
karan il!nen tebıı: olunduğu 1lalde 7" 
ne ınahiter~ « emtıı v• bir ili -

razda :da bulımmıır:: ı oldu ım. 

unu medenilııin 132 ınci macl.d.rsine 
te\-fik.an mü.4 eaıu h nı bır ay zar
tmda evl.Wk lurl e do . esi lçi.n. 

milddooa ih nıt icrasına 14./ 
11 940 tar ınde k.u-ar v.rlmek tob

liğ malı:aınına kaim olmak ilze,.., ı IAa 
olunur. 940 ., ( 1 inci solı'fedPn d~ l 

Gayd<ıro feneri di:ıküntuler ıe çap.. 
parak baş tara'uı<lan arnlanmlf, 
kaptan gemın·n su aldı ını gl'.itt -

rek baştan kara etmiş ve gem ,yi. 
karav ıı binctirıniştir. Tahlisiye p. 
derilmi tır. 

e 
Umumi 

ızılay Cemiyeti 
Mer zinden: 

- Yeni 5"ne bir sükünet içinde 
ibaşı=. t.r Fakat bu st.ikiınet fır-

le 'Ü~küdar vapur iskelesini · 
ederlerken iskelenin kayması ile 
denize diişınüşler ve boğulııWarı
na ramak km e• aft.aıı. ye
tişenler tarafından güç! kur -
tarılııııslardlr. 

Kayde 15 ·ık o!Hn bir \'ak da Al-. 
manyanın Yıır.anistanla harp ha
linde olırıadı~ı ve Atin adnk i el~i
ı;~ini muh na etme te bulun -
duı:u~ıır. Bırna hır. en naı ri ola
rak nıan pilot.lan Arno• ıı tlıık 
uniiH10 i . ak etmh cceklerdir. 

rltı j •r. Orada motcb· "' do torlar ___ .....,,.,,....,.--.,.,..--.,.,..-'"!!'"9 

tillUra tekacldıim eden bir SÜ -

l.."fın ur. 
Bakalım 1941 senesinin fırtına

ları hQil&i u!uktaıı ~ac -

tarru dan mU3) cd lir m-ek 

1ı< "' Btvcldl b~ pn ra Sof· 
yaya dönecckfu. 

An ra rııdşe p:ı..ı.sl. ise, ıxı.vew j 
~"il<lilll\ zbatt11n4ı uum ·.U.ruıısei mulı-

~1 cl<laiunu bUdlrmkı..Lr. Soı:,a&>. 
ki Alman 8"flr! de ıı r 'baıJvcilıUl 

brl' te Viya.naya ritm tir. 
bu !;t~~·alnttn ~vldMı bal;:U. 

Yeli OlDlaB lr • 

nb 
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'!az.an: lak.ender F. SERTELLi No.83 

Tarih; Türkiyeyi cihan harbine sü
rükliyen mesulleri affetmiyecektir 

Harp ilAn edilir edilmez, herlres 
bir ~kınlık içinde bocalamağa 
başlaımftı. Öyle ya.. Balkan har· 
binden perişan bir halde çıkan 

Osmanlı devleti, Avrupa harbine 
nasıl ve ne ces.retle i§tirak ede • 
bilirdi? 

O sırada Suriyede dördüncü or
dunun en mühim fllhsiyetlerinden 

§ftnülecek olursa, zalimlerden baş
ka mazlumların da o felaketlere 
maruz kalmalarındaki isabet ve a
dalet vazıhan görülür: Zalimler, 
yaptıkları fenalıklar yüzünden 
nasıl kahır ve tenkile layık iseler, 
adetleri milyonlara baliğ olan maz
lumlar da böyle birkaç adamın ga
dir ve itisafına mahkı1m ve maruz 
kalmakla bu mücazata elyakdırlar. biri, Beynıt valimizin: 

•- Bu harbi kimler istedi?• Bunun içindir kl, biz, bu bedbaht 1--------------------- --- ----------------
Sualine: 

•- Bu muharebeyi istiyen yalım 
iiç kişi idi..> 

Cevabını vermişti. Valinin: J 
.,_ Kabinede bir dördüncü ta -

raftar yok mu i<ti?. 
Sualine de şu cevabı verdi: 

•- Eğer dilrdüncii adam müza
kereye iştirak etmiş olsaydı, lrtikCı· 

met bu harbe girmezdi! .. • 
Demek, bizde, ilk planda harp 

mes'ulü üç kişiydi. Bu adamlar, 
ferdi taleplerle mütarekeden son
ra, her biri bir tarafta öldürilldü. 

Öldürülıneseydiler acaba, millet 
muvacehesinde, dört yıl bu mem
leketi ~bahaya çevirmek sure -
tile kana boyayan bu aılam!ar ce
u.Iandırılacaklar mıydı? 

Yunaniatan, mütarekeyi ınüte -
akıp harp mes'ullerini derhal sor
ıuya çekip ~ dizmişti. 

Acaba sağ olsalardı, onlar da böv
lıe ağır ceıalara f81"Ptırılacaltla.r 

1111ydı1 

Bunu bllmiyma:z. Bildiğimiz bir 
nokta varsa o da şudur: Her mem· 

memlekette yaşıyan her ferd i mes· 
ul görüyoruz.• 

Hüseyin Klıım Bey gerçi bu 
sözleri, İttihatçılar, Mondros mü -
tarekesinden sonra memleketi yüz 
üstü bırakıp - kahbece - kaçtıktan 
sonra söylemişse de, buna benzer 
ve çok ağır ittihamlan onların 

yüzlerine karşı da tekrarlamaktan 
çekinmemişti. 

Kazım Beyin dediği gibi, harp 
mes'uliyetinde milletin de iştiral<ı 
yok değildi. Fakat, bütün kuvvet
lerile milleti kıskıvrak saran İtti -
hat ve Terakki komitecilerine kar
şı, böyle mazlfun ve daima büyük· 
lerine itaate alışmış bir millet ne 
yapabilirdi? 

Şakiler, dört uzun harp senesin· 
de neler yapmamışlar, ne şakavt0t
ler, ne cinayetler işlememişlerdi! 

Türk milletini cihan harbine so
kan cüç itişi• nin etrafını - harp 
başladJktan sonra - lı:imler sar -
mıştı? Bu adamlar, bugünkü mes'ut 
Türkiyeyi o zaman nasıl idare et-
mişlerdi? (Devamı var) 

le.ketin harp mes'ulleri cezalandı - ------------
rılmıştı. Bizim harp ınes'ulleriıni -
zin mes'uliyetleri ise hepsinden çok 
daha ağırdı. Zira ne milletin, ne 
millet vekillerinin reyi alınmamış . 
Hodbehod, üç kişinin arzusile kos

koca bir millet, ı>tuz milyonluk bir 
kütle, bir anda, bir kararla o fela· 
kete sürüklenmişti. Tarih, bu ırus. 

tahları elbette affedemezdi .. Ve af. 
fetmiyecektir. 

Sizi saadete götüren 

PUDRA 
RENGiNiZ 
Hangi idir? 

Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 Kc/s, 12& Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9~65 Kc/s.120 Kw. 
r.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw. - -

Saat 18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 

AVRUPADAN DiPLOMALI İLK TÜRK KÜRKÇ 

160- 200 LİRA'ya 
lsmarlaına Kürk Manto, Kürklcrinizi Şık, 
yaptınnak veya tamir ettirmek isterseniz 
Mağaaası bitişiğinde 

Ekonomik ve San'atb 
Bcyoğlunda Karlınan 

SAADET MEBRUKE 1 im•••••• Terzihanesine geliniz. Tel: 41492 •ı.ıİııı ____ k: 
18.03 Müzik: Radyo •Swing. ku· =========================== 

arteti (İ. Özgür ve Ateş böcekleri) 
18.30 Müzik: Karışı!' program. 
19.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
19.30 Memleket saat ayarı w a-

jans haber !eri. 
19.45 Müzik: Muhtelif şarkılal' 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 

21.30 Konuşma (iktısat saati) 

21.45 Müzik: Radyo salon orkeıı· 
trası (Violonist Necip Aşkın idare· 
sinde). 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Halkalı ziraat mektebi çiftliği ihtiyacı olan bin elli lira muhammen 

bedelli (7) ton mazota ve 600 kilo (480) lira muhammen bedelli mobil" 
ol B. B. ye ve (1000) kilo (400) lira muhammen bedelli benzine ihale 
gününde istekli çılonadığuıdan şar~namesi mucibince pazarlıkla alına
cağı ve isteklilerin nıektepteki komisyona müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryollan ve Limanları .l,letme 
U. İdaresi İlanlan 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans Tllrirlye, Yımanı.ta.n ve Bulgar demir yolları arumda mer'i Qç larallı müıı-
haberlerl, ziraat, E9ham - tahvilAt, - eşıra larilesindekl Bulgar demir yoll&nna alt olup 15 tonluk vagonlarla 
kambiyo - nukut borsası (Fiat). nak~ eşya ticreUerine ı '"11-t iKi den itibaren 7ti1.de 5 zam :yapıl-

2.2.45 Müzik: Radyo salon orkeıı- lllJilır. •7• 
trası programının devamı. ---------------------------

23.00 Müzik: Cazband (Pi.) HaJkah Ziraat Mektebi Müdürlüiünden: 
23.25/23.30 Yarınki program n 

kapanış. 

Dr. Ihsan Sami ---
Ôksür ük ~urubu 
Öksürük ve nefes darlığı, b<>ğ-

L için pek tesirli ilaçtır. 
Herkes kullanabilir. -

Halkalı ziraat mektebi hayvaııatının bir senelik ihtiyacı olıın (lfi) 

ton ve 960 lira muhammen bedelli tek sıfıra (Razmole) ihale gUııünde 
istekli çı:lonadığından şartnamesi mucibince pazarlıkla alınacağı Ye is· 
teklilerin mektepteki komisyona nı ·ıracaatları ilan olunur . 

Sahip ve n"§riyah idare eden Bqmuharriri 
ETEM lZZET BENiCE 

Baaıldığıyer: SON TELGRAF Matbaaaı 

Türkiye Cumhurivet 
• 

Merkez Bankası I 
Eski Roma impuatorlıırından 

tl"eronun Romayı yaloşı mühim bır 
hadise idi. Halefleri: 

•- Neron, zevki için Romayı 
yaktı!• 

1 

~8 Kanunuevvel 1940 Vazi , eli 

Jl:A$A: A K T i F T. L. ' Ura p ~ i F 
1 

Lira 

Dediler ve kendisini mazur gör
düler. Zira, onların da bir çoğu Ro
manın yanışından .çok daha mühim 
cinayetler iJ!emiş, birçok kanların 
dökülmesine sebep olmuştu. Ken
dilerini suçsuz göstermek için, Ne
ronu mazur görüyorlardı. 

Fakat, tarih; beş asır, on asır, on 
beş asır sonra N e:rona eza \im ve 

gaddar. damgasını vurmakta 1e -
reddüt etmedi. 

Maaınafih, Türkiyeyi umumi har
be sürüklemek cinayetini irtikap 
eden bu üç şahıs hakkında, tarih, 
- Neron için olduğu gibi - asırlarca 

beklemiyecek, çok çabuk hükmünü 
verecektir. 

* Böyle olmakla beraber, harbin 
ilanınıian sonraki mes'uliyet! sa
d<?ce birkaç adama yüklemek de 
cloğru olmaz. Bu mes'ulliyet -
te Osmanlı heyeti !çtllnaiyesi • 
nin, yani bütün milletin hissesi 

vardır. Yapılan zulümler, suiisti -
mailer, gafletler, idaresizlikler ve 
mi.kastlar .. Hasılı bütün bu fena-

kutl~nı• 

Fena ren 'rte bir ımd
ra, yüzünüze •ma.k:vai
lanmıs• ve ctrl<in bir 
manzara verir ve sizi 
daha yaslı ııösterir. En 
muvafık renııi bulma· 
nın yegane caresi. yü
zıinü~ün bir tar:ıfına 
bir renlt ve dilter tara
fına başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu 
tecrübeyi Trucalon pud· 
rasının yeni ve cazip 
renklerile yapınız. Bu 
Yeni renkler ııa.vet :ıno

lıklan yapanlara dört yıl müsama- elem •Chroın<l6CO!J(!• 
ha et!Jlek; bunlara layık olduğu • makinesi sayesinde .:a· 
muzu göstermek demek değil mi· rıştırılınıstır. Sihrimiz 
dir? bir göz, hemen kusur· 

Bu vaclide, Sel~nik valisi Hüse- suz bir itina ile renkleri 
intihap eder ve artı.k 

yin K&.zım Beyin buna dair söyle- cmakyailaımı1.5• man-
diği sözü hatırlamamak mümkün zaraya nihayet verir. Cilt ue .ııa· 
değildir. Kazım Bey diyor ki: (1) yet ııüzel bir tarzda imtizac eden 

Z:ıliml · im.. ortadan bu pudra lıdeta tabit ııibi .eöste • 
•- en ve zu u rir. Tokalon pudrası hususi bir ' 

lı:aldırmak, insanlar için her zaman usul dahrnıııde •Krema köııüW• ile 
mümkündür, ve bu şüphesiz bir .arı.stırı!mıştır Bu sayede bı.itün 
vazifedir. Bir heyeti içtimaiyede ~ s~bit kalır ve ne vail'mur ve 
h ·r ·· be ld - d"" rüzgardan ne de fazla terleme -

er vazı enın mus t o ugu u- d k t'" ···---· 1m H en a rven mu~;;oır o az. e- ~ 

men bUı?iinden Tukalon pudrasım ı 
(Iıl 1336 ılo ---~ttiği hürriyet tecrfilı~ ediniz. Tenini2in R(izel -

tı.ıwaı-.- adlı e#riııdeıı" iifuıi ıö~ 

1.ıı" .:S..fikilo"'""'72.3l6 89' Vll.719.~97 ,~0' ta1.17a1 Aı..-1 
l!IANKS'.>T 14.94l.2t!l,-· 
UFAKLIJ[ 2.39il."l75,9 119.061.0S<t,8-4 - üı •• ,. 7 ,,, 

190.015.3) 

~ Jılallablrı.r: 

Alim: Sati .lılioııram5.988.129 8.422.782.3 

Alim& tüYIU Ul>U -
dövizl.r .-,-

Dlltır dihrlzler ft lıorP1& itli• 
rı,,. b;ık;;reıert 3'.!. 775. 383. O' 

Bu1ne tabvıu.t: 

Denıhde - - llÜ -
di7e lıarfılıb 'SIL741.563,-

H-
.190.015.30 T ... ftl4olıJ bıb•A1_,,, ___ _ 

J)erulıdt 

oakdi,e 
llC&nunun 1 - a lııci m•d • 
delerine tevfikan bul • 

.. tanıınd.ıı - "' • 
d17at 

41.198.16~40 Doruhde edilen 
ulı:dl;ı'• b~ 
K.arplılı twm•ınm altlD 

- Ulveteo leda~ • 
111 nred1len 

RM*oııt mukabili aa-

T. L. 

6.18&.666,1 . 
6.000.000,--

19.922.69~.--

17.000.000.-

... ıen ledvQla --"- 248.000.000, 
Hazineye yapılan altın kııl'
pblı:lı aY8.1111 mukabill 3902 
No. lı kanun mucibince il&-

U,000.000.-

n. 188..666.1~ 

ltanunwı 1 - a inci ma<We • ...,ten tedavüle ,.,.. •• ın ... .2..4,000,000. 417.82S 168.-
lerirı.e --.. h.ozme - • llEVDUAT: ~ 
tından nlı:i ıedl;ı'at 19J'22.695,- 1'8.8251'168,-Tllrl< ı.ır... 80.~.796,68 
Seo.ed:ıt - Altın Hfl k.lr. 590.706, 830.87.5,3 81.376.672.02 

3850 No. tanum lilre ha-
&ineye açt\6.D avanıı muka-
bili tevd.l ol>.nan altınlar . 

SUi ldloJrom 55.5.fl 9"0 78.ll4.167,90 78.124.Jm,90 
Dövls taııhhlldatı: 

:260.986.471 75 !260.986.471,7SAJtma tahvili kabll -
- Dl.ler d6vizler .,. .ı·mth 

-.-
ıı:.ı.am ft l&ltYllit ~ 

(Deruhde edilen .......ıa klirlııS uldrllod 54.965.296, 
• - (nalı:di7enln lı:aılılla 

(l!:sham ,.. Tahvil.U 
Cİtibart ıa:rmetıel 

-. Serıı..t • llllm ft 
tabYlltl 

Altın .... Döviz llzriııa •ftlll 

Tahvil.it üzerine •vamı 
Hazineye kısa ve.deli ayana 

Bazlne7e 31160 No. lu ~ 
na göre ""1an alim karfılıklı 

.... ,. 
46.440.736,93 

8.438.863,4? SU79.600," 

8.799.91 
7.808.722,-

675.000,-

avans 109.584.926,75 118.077.448,?l --Jılütellfı 

- 4.S00.000..-
11394.1-42, H -... _ 751.112.766,52 

-

Sl.112.766,52 

1 Tf'mma11 938 tarihilide. itibaren: Uko.,. haddi 'Aı '• · ...._ hı·- ••nı ...... 

Amerikalılara 
göre zayıf· 

lık ve şişmanlık 
~ (3 iincii. ımyfadan detıom) 

!arda fişmanlar, bazılarında da za
yıflar makbul tutulur. 

Ancak zayıflığın öyle muvazeneli 
olması pek nadirdir. Öyle zayı1 bu

lununı:a, sağlık bakımından bir teh
likeyle karşılaşmadan modaya uy

gun olmasından dolayı tebrik e
dilir. Fakat öyle zayıflara baka • 

rak modaya uymalı: istiyen tom • 
bullar çok aldanırlar. 

Zayı1 gördüğlimüz insanların en 
çoğu, muvazeneli zayıflar değil, 

her hastalık sebebinden zayıfla • 

mış olanlardır. Bunlar hayat si • 
gortasına yazılmak isteseler bile, 

hekim muayenesinde, zayıflığa se 
bep olan hastalık belli olacağından 

kabul edJlmezler. Onun için sigorta 

kumpanyalarının hesaplarına ve 
istatistiklere girmezler. Bundan do· 

layı zayıflığın iyi veya fena oldu
ğunu anlamak için istatistiklere 
hiç inanılamaz ... 

Mikr oplu, ateşli, bilhassa uzun 
süren hastalıkların insanı zayıflatr 

tığını herkes bilir. Tifo hastalığın
dan, hatta grip hastalığından yeni 

kalkan bir insanın zayıflam!§ ol
duğuna kimse şaşmaz. O hastaılk
lar geçtikten sonra - bereket ver· 
sin · insan tekrar semirdiği için on· 

!arda zayıflık meral< edilecek şey 
oeğildir. Şu karlar ki, ateşli hasta

lığın tabii olarak zayıflattığını ha

tırlayıp ateş devam ederken bolca 
şekerli süt içmekte, ateş geçtikten 

sonra da iyi yiyip içmekte nazlan

mamak llizımdır. Ateşli hastalığın 
verdiği zayıflık tabii olsa bile çok 
devam edince büyük zarar ver:ir. 
gortasına yazılmak isterler 

İLE SABAH, 

1 O lira etmiyen 
yüzük 600 lira

ya alınmış! 
(S öneli oahlleden devam) 

nim gibi birisine, ayni yüzüğü, m& 

zayededen &0nra satacağı zamıuı 

sarıldım ya.kasını\·· Beni görünce, 

beti-benzi kül gibi oldu. 

- Ayaklarını öpeyim .. Param 

veririm. Beni bırak, eWeme ke 

paze etme_ Ben namuslu bir ada

mım, dedi. Namuslu adam da, bu.. 
Bakın, anlayın artık. .. 

Neyse efendim, uzatmayalım. Ya 

lı:a paça, verdik bunu polise ... tl'ze· 
rini aradılar. Elindeki yine ayni 

yüzüğün sahtesi imiş. Cebinden 
de sahici yüzük çıkmadı mı? .. 

İşte, bu işin .kahramanı huzu • 
runuzda duruyor. Huzuru adalettı 
versin balı;ım hesabını. .. 

Sıra maznunun ... Şimdi, o söy· 
lüyor: 

- Bu yüzükleri, rahmetli pedeı 
üç kansı için birer tane, birer ör

nek, vaktile, meşrutiyetten evvel, 
Halepte yaptırmış. Biz, hepsini sa· 
hici diye biliyorduk. Demek ki en 

fazla sevdiği karısı apneminki sa
hici, öbürleri yalancı imiş. Uvey 
annelerim bizim yanımızda öldü. 
Onların yüzükleri de bize kalmış
tı. Hepsi annemde durdrud. Rah· 
metli valdeciğimin vefatından soıı 

ra hepsi bana kaldı. Ben de sıkıl • 
dım; birer birer satıyordum. Sahte 
olduğunu biliyorsam, en alçak a
clamını. Vallahi haberim yoktu. 
Ben nasıl anlıyayım ki muham · 
minler, kuyumcular bile sahte -
!iğini anlıyamıyor, fiat koyuyor, 
pey sürüyor !ardı. 

Maznunun bu söyl - .erine beı 
pek inanamadım. Acaba, siz ina 
nıyor musunuz? 

KULAK MiSAFiRi 

VE AKSAM 
Bu , •• 

1 

'• _,. sinde Kç def• mımtuanum 
<llıılalnlal fırplayuuz. 
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1 Ziraat Bankası 

1 
fiil 
5 

1 
1 

Kurul~ Tarihi : 1888 
Sermayeı1·: 100,000,000 Tdrk Linııı 

Şu.be -.e Ajam adedi ı 265 

Zirai ve itcari her nevi banka muameleleri -

1 Para biriktirenlere 

1 28,800 Lira ikramiye Veriyor 
Ziraııt Ban•••nda lnuıalı.nılı'" ihblll'llZ tıısarruf hesaplanııcla en 
a 50 lirw balaıwılara senede 4 defa cekfleeek kur'a ile qaiıdakl 

plAaa liire ıa-lye claiıtmıeaktır. 
f llıl« ı.aee Unhlı 4.000 Lira 
4 • ııot • 2..000 • 
4 • 151 • LOOO • 

41 • 190 • 41.000 • 
180 • 10 • 5.000 • 
1ZO • .. • f.800 • 
lto • it • 3.200 • 
ı:ıtxxAT: Heııaplııırmdaki .-nla:r bir ııme 1çinde !IO liradan 
~ ~e ikrıımiye çıid~ takdirde-~ 20 fazlasile verile
cektir. Kur'aJ..r senede f defa: 1 EyHl.I., l Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekile cektir. ---1 


