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YA HAYAT . 
YA ÖLÜM! 

Bu iki yolun bir üçünc&
aü yoktur. Yuıoılavya • 
ier yqamak ve bu cihan 
hercümercinden müıta· 
kil bir varlık halinde çık· 
mak istiyoraa kararında 
ceıur olmak ve Alman 
tehditlerine boyun ei
memek mecburi1eti.Dd• 
dir .• 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

YuıMlavyada iki cereyan be
•üz en hid tekli Ue biriltirile P'
P14makta devam etli7or. Kat'I " 
nihai karar ftri)olemittir· Hl • J 
kUnıet, muhalif ...... wa. or4• 
ve halkua açık wuyiliiae ni · 
men, ilrkek v• Alma• talep1aiıae 
. - uru Ü ölsll i9JHI• 111mak -
'aelliaiae bpılmıt prünmekte-
4ir. Eier, ~a temaJile ~ ko
)'anlar ve iç efkin 11111umı1edeki 
akıiilimel salebe çalamaua Y• 
roslavya da Romaaya ve 1!°1'~ 
ristanm l)ubetiDe •firilkluıp &J-
decektir. 

Almanya ile a,....anm en ha-
fif veya en aju tan ve tekli Y•~
tur. Almanya için ya hep, ya bıç 
'Yardır. Yugoslavya lçin de 1• lae
)'at, ya ölümden birini tercih şıkkı 
kalmııtır. OçilııcÜ blr yol yoktur. 

Harbe ılrmemek, memleketi 
llarap olmaktan konmak, kan 
dökmemek, millki tamamiyet ve 
istiklal üzerinde ıarantl almall
cibi dütUnceler bot teseJUdeD ilta
rettir. AlmanyaDJn bir kere ve her 
pyia 1t.,mda, Y•ıoslavyaıun 
mtilld tamamlajını n istiklalini 
ıaranti etmesi, diğer müttefikle
rine kartı ıariptir. Çünkü, en ye
ıai mı.an ile Bulprhtu •1aaJwa.. 
)ak'br tamir Mi'=mk •Wi ... iillu 
paktına ahnmlftır. Balprbt .. 
Jaesabıaa, Yu1oslav1Mail a ıe& 
1e alınaeak bir Make4oaya davaa 

nnlıı. 
Yagos1avyanın mUW tamamlı-

imıa ııranti edilmeai demek;.Bul
ıaristanuı mihvere ahnıp ışpl 
elunuacıya bilar, aldatalmıt ol
••'lı demektir. Ayni hareket, oyuo 
Ye mantık ıibilesi içinde Yug01· 
lavyanın .ta aldatılmıyacaiı . ~ 
ltütüo vaitlerin bir hadise vesıle&ı 
ile keenlemyekün addediluıiyece· 
li nasıl temin ol11Dabilir ve bu • 
•an aksine Yugoslavlar naili ina· 
aabilirler?. Hem, Yugoslavyada 
IÖz.ii olan, yalnıs Bulgaristan cıe. 
lildir. Şimali prkide Macarların 
IÖtü ve talebi vardır. Dalmaçya 
aahillerini ltalya istemektedir. Cr· 
•ubi Subiatanm Arnavutluğa ait 
oldu~u ldd" d Avusturya 
"" • ıası var ır. 

Paratorlu.ıc...u ait topraklana 
laaki)ü °"6U ddi 
ed ınirasçnı olduğUDV i 8 

~~ biazat Almanyadır. 
"41 nıanyanın ne yaptığı ve daha 

a ne " • t" ce-· ••Pnıak istediği ve ıs ıye--
cı~ .... tık lki kere iki dört eder 
k &§•kardır. Bu battı hareket 
b~i ca ıu tekilde tebariis ettiriJe· r: 

•e~:. t:rlG •ait ve iğfal ile, ev
rip et~ ~ hıukavemet fikrinj tab· 
kab 1 e : 1ttifak ve yeni nir..amı 

u ettırrnek 8 leketin her .. · u kılıkla meın· 
di .. turlU a1>keri ve ikhsa· 

IDenabııne el k . 
kabına .. oymak. Darbın 
lannıak ıore. halkı, orduyu kul-
t.kdil'de v~ a&fer tahakkuk ettiği 
ltenliii ~ ordaıu, mukavemeti, 
aatıı. .. ~ • ••aleti ~aguna ui· 
1ik tneınle~:';.'~tıl11Uf bu mUtte
e lenıek •e .:;:• •!a toptan ilhak 
idareleri •- eri, iktısadi sivasi 

k ~"'•mil ... . ' J 
•a ite.re b" e oerlıne ait ol-
laaı· d • ırer v ı· · ın e veya k a ıı anıuınmk 
tem dahilinde .~nfederatif bir .sis-

}~rgeç, v .. ,o:.:l'e eylemek. 
mantar tal'afında vya için de AJ. 
i tenecek olan h 11 tatbik edilmek 
dan baıka bi~ltı hareket bun
Belki, Almanya Y olınıy&Qktır. 
:aeıne naklini k~:alnıt ııhbi mal
ber Ulrlil t l ul ettlrtnekl 
tıle l' enı natı ve e ve k uıoslavyaya ka l'llıek ıure-
u ve ondan aonr ncayı ata -
•ahane ile v a, her &Un b' 
b r.. • e nlh ırer 

11dı-.e ne '7 
8 Yet bir b·· .. k 

.a ugosla uyu 
mamlı1acaktll'. vya itaatini a.. 

Daı.a iıntaladıfı ca.-.. anıafbtaıun 

·-~ 

YUGOSLAV 
Erkanıharbi · 
yesinin kat'i 
bir rol oynı
yacağı bildi-

riliyor 
Belgrad'da ve vi -
layetlerde nüma -

yişler oluyor 

y.,..ıavJHıa ~ fdri Do Yatidaaın merkaliır. Almo 
propaca• .. u. ..... ai7a de ltua• iaali7etteclir. 

Pakta karşı 
nefret son had 
dine vardı 

Bulgaristan
d a bir çok 
yiyecekmad 
desi takyide 
tabi tutuldu 
Ekmek bayatladık· 
tan sonra yenecek 1 

Moskova 24 (A.A.)-B.B.C. 
Rad)onun haber verdiğine 
ıtire, Bulgaristanda tereyağ ile 
njetalin yağlar takyidata ta
iti tutulacaktır. Bundan ma
nda, ekmek de, pi irildikten 
U saat onra Htılığa çıkan
lacaktır. 

•• 
Onümüzdeki 
18 ayzarfında 
Amerika İn
giltereye 20 
bin tayyare 
gönderecek 
Bütün tayyareler ln
g il tereye uçarak 

gidecek tir 
V 01 gton Z4 (A.A.)- Tass •· 

a,.n . t d p . 
b"ld"riyor A ocıa c resw 

jan ı ı ı ~ . . "k A k 
bildirdiğine göre Bırlc~ı mcr a 
D vletleri önümüzdeki 18 ııy zar
fı:da ingilterc~ e 20 bin kat!ıır tay-

(Devallll 5 lnel aufada) 

~ 

Bir kamyonla bir 
taksi feci şekilde 

ita/yanlara
kim kalan ta
arruzlardan 
sonra tekrar 
hazırlık dev
resine girdi 
Tepedelenl n1lnde 

'Dnıverllte taıe
beıı Yagoslav
yanın namusu
na mldala a 

hazır ı 
= 

Londra, 24 (A.A.) - BBC: Bcl
grnddnn şlmdiy kndnr Lond ıya 
resmi bir haber gclm mlştir. Fa
kat Ajanslnr, bab r ~erine 1 bcr 
vcrmcldcdirlcr. Yu oslnvynnın 
p;ıktı sirmeslne tarvı b lk oro uı-

(Devamı ı lDcl Sayfa61l 

yenlmevzlaçıyorıar LONDRAYA CÖ~E: 

İtalyan zayiatı Almanyanın 
k v ' ço agır · Yugoslavyada 

Atina 24 (A.A.)- n.n.c. Rnd-
70, dün a1ı;pm şunları söylemiıtir: sarf et ti gv i me-

Son zamanlarda ngır u~iat ve-
ren ital anlar, ıimdi bir -siikiın sai Reich 'in zaA -
devresi &e~İrRKktedirler ki, hunu 

tabii görmelidir. Yunan top u 11, fmJ ıs• bat ediyor 
müteaddit düımaa bataryuım 

.Uk6te mec:bur etmi tir. 
&tiaa 24 (A.A.- B.B.C. Röy

(Dnanu a mel sa:ıfaM) 

Tavukları pom
pa ile şişirerek 
satıyorlarmış ! 
Yapılan kontrol

lerde bazı 
esaal cezalandırıldı 

Son günlerde şehrimbdcki cansız 
tavuk sntıcılanndan sıska hayvan
lan pompa ile şişirdikleri ve sarı 
boya ile sahte yumurta (!) ilave 
ettikleri nnlaşılmıştır. Bunun üze • 
rine Belediye tekmil tavukçu dük
kanlarının sıkı bir kontroldan ge
çirilmesini bildiıımiştir. Bu sabah 
yapılan kontrollerde Galatada 1 

O>evanu a mc:ı e&Jfada) 

Londra 24 (A.A.) - BBC: 
Londra müsait :mahfillerinde be

yan edildiğine göre, Almanyanlll, 
ıkendi partisine girmesi için Yu • 
goslnvyada saricttiği gayretler, 
Reich'in zlifmı lshat etmektedir. 

Yugoslavya halkının Mihvere 
karşı beslemekte olduğu lıasmane 
hissiyat da gayet tabii görülmek
tedir. 

Para ile çocuk 
kiralıyan dilen

ci kadınlar ! 
Bunlardan iki 
tanesi yakalandı 

Osman, Tevfik, Yakup, Bekir 
isimlerinde 4 ~rkek dilenci ile Sul. 
tan, Hayriye, Necmiye, Şükriye ve 

(Devamı 5 inci sayfada) 

çarpıştı -
0
- .. ----------

r· HavrıninıdaresindekiÇor- unya buhranı ve 
Şo or. aiı kamyon bu gece saat 

lu 32 pluk· d r Cnddesinden ge- T • • k • • • 
2

'
45

ked: s~rk;ciden gelen şofök'r ~s_al- u r 1 ye n 1 n az m 1 
çer ığı 1922 sayılı ta sı ı e 
kın Jcullnnd M is:ıdrune çok ~lddet· 
çarpışmıştır.:~...- 5 ınd ııa.rfalla> 

(a ı . •:A c a) 
Böyle gecenin 

.. le olur sabahı 1 
bOY utlukta bir gece 

İtalyanlar A":1:;ıılar ve mııvaf
taarruzu daha :t-. · maJuıt ar • 

dl r Bızım 
fak olama ı a • orduk da: 
Jcada§la konuşıtY . ı,öylı olur ıa • 

- Böyle gecenttı 
bahı.. etti: 

Diyerek, ~niııerstte ko'flfe
- Karde§ltnı gibi harp 1111· 

'"""' ıcılonııtı.daytnı§ btL ıaamııclo 
pılmaz ki .. BakS~~ mektobi mü· 

. · cıeolo3ısı:t "l " r da cFcıpt ı .• la. Ci•-:ıi o muş ... 
dürü profesör ~ı~~ , mu ha • 
Anlaşılıy01' ki 

1 
t, .umaY ne 

rebeye değil, ta e • • 
Slirişmiıler-

Yann İstanbulda halkı tenvir 
için konferanslara başlanıyor 
Parti Genel Sekreterlığince ter

tip olunan •bugünkü dünya hAdl. 
selcri ka11ısmda Türkiyemn va • 
z.iyeU. mevzulu konferanslara şeb
rlınzide yann ba lamlacaktır. 

İlk konferans yarın ak§am saat 
17 de Üniversite konferans Stt•J -
:nunda Biıyük Millet Meclisi Reiı 
vekille.rinıien, Sıvas rneb•usu li. 
Şemsettın Gıinaltay tarafındar. ,.e
rilecektir. 

Hatip :Beyoğlu, Çatalca, Şile flal• 
kevlerlnde ce birer konferans ve. 
recektir. Aynen Diyarbakır me1-ı·u
ıu B. llnsnn Re.Jt Tankut da Ça • 
tnlcada bir konıcrans verecektir. 

Edim ye gıttiğıni yaıdığımıı U
(Devuu li lııad 91fa4&) 

Sıvas meb'usu 
femacttia Gibıalta1 

• 

Sovyetler laa Komitesi Reisi 
Molotof 

Japon ~ Namı 11.aCnob 
SoYJeUer icra KomMaıl lle5ıal M•· 
lok>Ma Prtitti. T.adlltmı 809 ıt 
Sa&~•· Rid.i9elu .......... 
•kQmam. 

Ingilizler Ber-
lin üzerinde u
ç arak yangın 
ve infilak bom 
baları attılar 

Almanlar,!şehrin mer
kezinde yangınlar 

çıkbğını itiraf ediyor 
Bcrlin U (A.A. - B.B.C. AJ -

men rndyosu bildirmiştir: İngiliz 
tayyareleri Almanya tize.rinde bir 

uçuş yapmı lardır. BaM tayyare • 

lcr, Alman paytahhna gitme~e 

teşebbüs ctmi lcrdir. P k yüksek 
.mesa(edeıı uçan hafi( tan are te
fekldilleri, ıehrin mer.kedne yı.a
K'ID ve lalılik W..mbala~.atmıılar, 
~-....-~ .. anrın
lar sür'atle 91ha•arttlm6 ttlr. Sivil 
ahali aramı .. lkaler ve yarala
aaalar vardır. 

Lonclra %4 (AA.)- B.B.C. İki 
h~llz bombardıma• tay) ar i, 
dfin Londra üzerinde döş.mü tür. 

50 yaşında bir 
tayfa yelkenli· 
de ölü b11lundu 
Hasköy sahilinde duran Hüst'r 

yin kaptana ait yelkenli kömilr 
kayığında tayfa 50 ya§ında Os -
man kayıkt. ölü olarak bulun • 

muı ve ceset morga lı.aldınlmııtır. 
Morgda yapılan muayenede ö

lümün kalb sektesinde• ileri gel
diği anlaşılmııtır. 

e Yakında başlıyacak yeni 
1 

tefrikalarımız 

HÜCUM 
BORUSU 
-y --- azan: -
Rahmi Yağız 

TaraM ....... ahlık '" 
....ı U,bettlU. Ba e-

...... H ~ meratılı 
7Um iarib ~ 

~ .. ·--•• Masum Kızlar 
Nasıl uçuruma 
Düşüyorlar ? • 

= Y11P.11n: = 
Haluk Cemal 

Muharrtr, bu btl)'tik röportaj 9e.l'l
ılnde, lu, f tanbulun bllmed!f l· 
nlı lıarikulldc he ·cca.nh ve huln 
taranan.aı anla&aca.ktu, 

,- .. 
T u R K i y E BALKANLARDAKİ 
hadiseleri bü· VA zty B T E 

yük alika ile 111111111 BIB IWUIJ 

takip ediyor 
SelAnlftln mı
dalaaıı lf 111 lngl
Uzler tetblr aldı 

Yugoslav ya
da halk he

yecan içinde 
• 

Londraya göre 

"Ba 1 kan la r da 
yakında bekle -
nen çarpıtma 
müthiş ·olacak" 

TOnKiYEN1N 
ALAKASI 

Londrndan bildlrlldlğine ı&re, ,,_ 
me;'in dlplomnUk muhnblrl Balkaıa 

vazjyct.inc dair eunlan ynı.ıyor: .Bcl
graddokl alynst mücadele Türkiye ta
nıf.ındruı bllyük bir alfiluı ile takip .. 
dilmcktedlr. Türk gjyaat mahfilleri. 

Y.,..ı.T BapeJdll 8.etkovlç 

INlCQll meniaaUtr --. •• 'o• 
bir ltilt&f ile üıWa ~ ..,_ 
r.I kabll nuarı. lıekmaktadıır. 

Bu MbepJe. Yut~ btl 
tar&da vuku bulan atu' talepleri ~ 
dedlp ebnlJretttl ve bbmetlee mYAve
net talep etmek ~ 1a0ttenklere 
d&>Op dönrntyecett eoyı sual gartıı
mektedlr. Herhalde, Törlüye eskiden 
oldutu cibi bugün de Yunnnlt:tana 
karsı 7npdacalı: olan bir taamız ha
linde YugoalaVJ'a U. mötterek bir 
bnreketWıı ictinnp •tm'7ecektir .> 

Times'ln ~muharriri dıyor ki: 
~manya, Yugo vyn ile bir ltllMa 
varmak suretiyle, kendi 'lnıTVetleıini 
Yunanistana en iyi şera t dahilinde 
dnrbe lndlrebllcttk na ınuftbk vmi-

~ı. ~ ~ Wdp etmek• 
dlr. 

Almnnynrun kendisine derhal ..v- (Dnami 1 ~ -.Jfada) 

'-------------------------------~ 
Müstahsille müs-
tehlik arasında i 
tavassut kalkıyor 
Hükômet köylünün ekinini daha 

tarlada ikin satın alacak 
Öntimfi2dckl ekim me iminde 

milli :ifitihsal kabiliyetin daha 
verimli bir hale ırokmak için yeni 
projeler hazırlanmaktadır. Bu me
yanda, stok işlerini tam ve ahenk
li bir halde yaıunak tizere Türk 
müstah ilinin ekinini daha tarla-

ÇERÇEVE 

Yugoslavya 
NECJP 1',AZIL KlSAKO&U 

Balkanlar arsaııilnda bir &am

yeli halinde esen naziuna rU. 
garı, bazı kara millet çchrcle
rile ak yüzlerin ıne.) dana ~ık
mnsı için bir kimya te iri ynp· 
tı. Zehirli riizgfmn daha ilk uf. 
le) işinde bir iki miJlet, keskin 
bir clektrika cer ynm altında 
kömiire dönıniiş cesetler gibi, 
3okluğıın kara rengini urat
larına kapladılar. Hıristi.) an 
tabutlarmd ki oluk kadüc 
rengine benzer bir siyahlık ... 

Yugo la\'ya, Balkanlar toplu
luğunda çabucnk kapkara ke
silen milletlerle, paslanmaz bir 
maden beyazlığını muhafaza e
den milletler ara ında tam •ta 
7erl işgal ediyordu. 

Onun, Adriyatika kıyılar:ıa • 
dan ba§ka bet sınır üzerinde 
mihver knkacına dDflllÜf va:d• 
yeti, irade ve mukavemet tali
hini uyıflatırken; Balkan dai· 
larının kuvvet ve hürriyet um. 
yen uğlam havasile mayalan
mı milli hüviyeti de her ne pa· 
ha ına olur a ol un, benlik ve 
htiklillne sadakat vflded\yor • 
411u. 11k vaziyet iJtjnci \'idi fÜ~ 
h~ye dtlıüriy"r; ve ikinci vait 
lk YUİ) eti eınin elmaktan ÇI• 

kanyorda. Herhalde Yuaoa)av· 
pnm, milli re( 11eni~n hi
di eyi, ıneshur çocuk teke 
mcsind old ğu gibi, yanı k l 
olmuş dağa kaçnn ine "•in içtı i 
sudaki anahtar fnrıctmi31 cce
ğine inanmak ve onclan ltir1e1• 

da iken aatıa almak için ctüdle.r 
icra edilmektedir. 
BöyJe~e miistah il sınıfı adına 

itedenberi iş görerek kendilerine 
büyük menfaatler temia eden mu
tavassıtlarm fnalil etine d <'I• kat'f 
bir §Ckilde son verilmit olacaktır. 

ler ummak hatalı llei:<ildi. ıte 
kim bu ümidin batalı olmadı -
iını, §İmdi bu mılletin, bır ga
:aoı. gıbi ka) na.) ışı \ e tıpasııu 

patlatmak üzere bulunu u isbat 
eder. 

Fakat bir iki rüıalük badi e
lerc güre Yu&oslavya, kendi • 
sinden beklenen pek çctın, çe
tin olduğu ol bette de uh i ha
reketi gö .termek i tidndına 
uaktır. Koca bir millete rağ· 
:men işbaıında ktiçük bir zlim
rcnin neler yapını' a muktedir 
elduğunu anlamak için l'ugos
la\l ll)ı örnek di)e alnınh ve 
artık ondan fazla ümide kapıl· 
mamalıdır. Zira ~ra ı gerçek
tir ki bugünkü Yugosln idare 
cihazı, ınih'\er taz3 ikleri altın· 
da millet ve halk vicdanından 
selen sesi du3mak '\e ona nıa
kes teşkıl etmek lb akat ve ce
saretinden mahrumdur. l:'ugos
lavyau milli infial belki ele 
ke,kln bir ihtilale varmadıkç• 
Yugoslav,a htikumetinin nıih
nre ayak direyid bir politika 
tat* .ırabilnıesi miişkiıl olacak; 
v.: Yugoila\'ya üçlü anla mıya 
sözde girmese bile. ancak mila
verc f a3 dalı bir bitaraflık t• 
zağınn dü mcktcn bence kurt• 
lamıyacaktır. 

Onun içindir ki ben, iki gfta
~ür yazılarımda Yueoslavya11 
p.tWea ~ filen bp.aldanq 
•4-IMiyor; ve ak çehreli Bal • 
bnların, emnlJ etlerinden :aer
re kaybetmeksizin kendilerini 
omu kabul etmelerini \C ona 
göre l1e ap yüriitmeleriıai fay
dalı bulu)orum. 

Genç şairin ynuk olduğiın
clan bah ettiği Süleymaa Ete. 
d.i 'laa-lauatbr. 



HiTABET 

BUHRANI 

Peyami Safa bir ya:zısuKla 
«hatip kıtlığından» bahsedi
yor. Hitabetin mektebi ol
m~z ki, bir mektep açalım da 
yetİftirelim. Yine bizim O... 
man Cemal, Peyami Safanm 
bu yazısına ıöyle cevap ver
di: 

«- Merhum Florinalı Na
zım sağ olsaydı, bir hitabet 
mektebi açar, Florinah Nazı
mı da oraya direktör tayin ~ 
derdik!» 

HUSUS/ 

BiR ROZET 

Bir habere göre, doktorla
rın tafıması için. bilmem han
gi hekimler cemiyeti veya 
birliği, yeni bir huausi rozet 
yaphmıya karar vermif. Bü
tün doktorlar, bu rozetlerden 
taşıyacaklar .. 

Fakat, maksat, tanınmak 
iıe, biz, doktorlar için böyle 
bir rozete ihtiyaç olduğunu 
kabul edenlerden değiliz. 

Bakarsınız, kalıbı kıyafeti 

yerinde, kalantor bir zat iae, 
hususi arabası varsa, aparb
man aabibi iae, o zat. mutla-
1'a doktordur, 

MOBiLYALI 

EVLERE DAiR 

Bir kısım ev sahipleri, ga

zetelerin ifadesiyle, evlerine 

mobilya koymak suretiyle, ki
ra bedellerini arttırmak yo
lunu bulmuşlar.. Bu ıekil ve 
ııuretin önüne ııeçilecek, hiç 
bir gilna, ev kiralannın arttı
nlmasına meydan veri.lmiye
cek imit! 

Mobilya, deyince, hatırıma 
geldi. Bence, ev sahipleri, 
böyle bir çareye bat vurmaz
lar. Çünkü, kendilerine daha 
pahalıya mal olur. Çünkii, 
ıimoiki kübik mobilyalar, o 
kadar çürük çank ıeyler ki, 
her kiracı deği§mede, mobil
yayı da değiıtirmek zarureti 
hasıl olacakbr. 

GENÇLERiN 
-
BiR iTHAMI 

Yeni ve genç ıairler, bizim 
Osman Cemal için aıağı yu
karı fÖyle yazmıtlar: 

«Bir bakkal lisaniyle, bu
günkü ıiirin mizahını yapan 
Osman Cemal ilah .• » 

Osman Cemale, bu itham 
karşısında ne diyeceğini sor
dum. Şu cevabı verdi: 

c- Birader, bizde nerede 
o talih?. Babam hakikaten 
bakkaldı. Fakat, ben olama
dım •. Muharrirliğe kadar düt
tüm. Bu zamanda, kqke, bak· 
kal olsaydım.. Gül gibi geçi· 
nirdim.ıt 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 8 

istanbulu 
tanıtma 
Köylerden ş ehi re 
ve şehirden köylere 

geziler yapılacak 
.1stanbulu Sevenler Cemiyeti> 

tarafından şehrimizin tarihl 
ve görü1meğe değer yulerini 
halkımıza tanıtmak üzere haftalık 
geziler tertip olunması kararlaştı. 
rılınıştır. 

Halkevlerinin organize edeceği 
bu gezilerden başka köylere de 
toplu seyahatler tertip olunacak 
tır .Bilmukabele köylerden de şeh
re seyahatler yapılacak ve köylü 
kardeşlerimize lstanbulun tarihl, 
bedii •e:ıeri ııösterilecektir. 

gfJçOa BEBLER 

ıt/LAYET oe BELEDiYE: 

'* Vilfıyetiıniz dahfiınüe canıı 
ve cansız nakil vasıtalarının sayun· 
ları yapılmaktadır. 

* Çorlu kadastro teşki!Atı mer
kezin kadastrosunu ikmal etmiş ve 
bunu 500 mikyasında 3600 parselli 
bir plan ve harita ile de tesbit et. 
miştir. Köylerden de Karaıneh.met, 
Muratlı, Seğmen, Maksutlu köy -
!erinin de kadastrolan bitirilmiştir. 

TiCARET oe SANAYi: 

*Yeni sene mahsulü tutunlere 
en ziyade tal~p gösteren memle
ket Almanyadır. Tütünleriıınize Al. 
manyadan sonra Mısır taliptir. Kül. 
liyetli miktarda bir tütün partisi 
Mıoır için yükleti1mektedir. * Kunduracılar Cemiyeti hail< 
tini kadın ayakkabısı yapınağa baş
lamıştır. Bundan evvel yaptığı er
kek ayakkabılarını Fiat Mürakabe 
Bürosuna vermiştir. Bu hafta içinde 
kadın ayakkabılarının da ha= -
!anmasını bitirerek Büroya vere -
cektir. Fiat Mürakabe Bürosu bu 
ayakkabıların meşru satış fiatlarını 1 
tesbit ederek ~yakkabılan piyasa. ı 
ya çıkaracaktır. 

* Edirnede fazla fiatla pıl satan 
Masc isminde bir kırtasiyeci Asliye 
Ceza mahkemesince 25 lira para 
cezasına mahkfım edilmiştir. Tem
yizce bu karar tasdik ed.ılmis ancak 
muhtekirin yaşının küçüık olması 
dolayısile para cezası 16 liraya in
dirilınşi ve dükkanı da 7 gün ka
patılmıştır. 

MÜTEFERRiK: 

* Terlikçi Abdullah adında biri 
sarhoş olarak Küçükayasoiyada 
oturan eski kansının kapısına gi -
derek bağırıp çağırdığından yaka
lanmış ve Birinci Sulh ~zada mu
hakeme edilmiştir. Neticede bir 
lira para cezasına çarpılmşıtır. * Dün Alayköşkünde toplanan 
Avcılar Birliği ekseriyet olmadı
ğından toplantıyı önümüzdeki pa
zara bırakmıştır. 

* Şoför İslamın idaresindeki 
1885 numaralı taksi otomobili Şiş
haneden geçerken, Kuledibınde 

Şah.kı.İli mahallesınde oturan Oha
nese çarparak ayağından yarala • 
mış, yaralı tedavi altına alııı.ınış, 

şoför yakalanmıştır. 

* Karagümrükte Hocadede ma· 
hallesinda Ahmet Bezircan, kar -
deşi Muzafferle oynarken Ahmedin 
elindeki bıçak düşmüş ve kendi 
ayağından yaralanmasına sebebi
yet veıımiştır Yaralı çocuk tedavi 
altına alınmı.ştır. 

KOLKOL 
Müellifi: Nizamettin N ZİF 

- Bes değıl, fakat on dak1ka 
- Beş dakika sonra y anınJayım. \ 

sonra kapının zılı ç:ıldı. Se"."h tı
raşmı bıtırmı.ş cı.ı~lerını uguyor- I 
du. Acele acele gargara edıp hav
!uvu kapınca soluğu sokak kapı
s,;;da aldı. Sevinçle; 

_ '.\lersL.. • dedi • Beni bek -
letmedin, 

Naci artist bir terzi elinden çık· 
' ' . 

tı ğı her tarafından bellı bır. a?~r 
paltoyu sırtından çıkardı. Bilegın
deki saate baktı: 

- Hayır ... Biraz geciktim. 
Lacivert, kruvaze bir kostüm 

giymi~, yakasına koyu kırmızı bir 
karanfil takmıştı; 

- Sen, eskiden benimle karşı
lasınca ellerini iki cebime sokar, 
bazan sigara paketimi, hazan çu· 
kolatalarımı alırdın. Hatırlar mt-

sın'! Ben o zamanlar aaıma da çi· 
kolala yerdun ha'/ 

- Sahı be .. , 
- Pekı, ŞJ.Irtdı nıçın böyle aval 

eval suratıma bakıyorsun Taraşla 
bakalım paltomun cepterım! 
Semıh bu emrı tekrarlatmadı. 

Ağ1r paltoru, sol elıle yakasından 
tutuıı. kaldırdı. Sağ elını cepler -
den bınne daldırdı. Yassı uzun bir 
paket çıkardı. Öbur cepte ıse şeifaf 
kağıda sarılmış koyu kırmızı iki 
l<aranfil huldu. 

- Bunlar benım mi? 
Naci, duvarlarında birkaç kitap 

rafı gözüken kıiçiik bır salona gı· 
rerken; 

- Evet canım ... - dedi - senin. 
Evvela çiçekciye uğradım. Ya • 
kamdakı karanfili şerrındcn ko -
rumak içın ikı tane de sana aldım. 

l]~\tili.ıJI Gününmesel~si: • • 

- suaı He cem ıyet n bır 
Acıyorum; çok a<:ıyonıın. Yıl • 

farca yapılan masrafa acıyorum. k ı·ı· olacak 
~~~ı;e~.::=:an"ar=~~ oopera 1 1 
katlanarak silah almak için har • 
canan paralara acıyorum. Meğer, 
bu masraflar, hu zahmetler, bu 
sıkıntılar beyhude imiş!. 

Acaba o milletler, biliyorlar 
mıydı ki, bir gün, bu silihlar hig 
bir işe yaramıyacak, kullanılım -
yacak, namlular barut kokmıya -
cak, kılıçlar kınlarından çıkmıya
cak!. 

Bugün, onlar da acıyorlardır. 
Harcadıkları paraya, çektikleri 
zahmete, döktükleri tere acıyor -
tardır. 

Silfilı, kullanılmak içindir. 
Silii.lı göstermelik değildir; si -

lih, bir sembol, bir müzelik, bir 
çocuk oyuııcağı, bir mantar ta • 
'!:ancan, bir tahta at değildir. 

Silıih, silahtır. Silfilıı erkekler 
kullanır. Silıilı kullanmak bir ih
tiyaçtır. Bu ihtiyacı kanında, ka
fasında, gönJünde, etinde, sinirin
de hissetmiyen milletler, silıihı 
kullanamazlar; silahı, bu ezeli gü
zel vasıtaya biç yakışmıyaca.k o· 
lan müulik hale sokarlar. 

Siliıh lmllanmak itiyat ve ihti
yacını duyan milletler, döğüşmek, 
vuruşmak dak.ikau geldiği za -
man, o derece şahlauırlar ki, o 
&n, ellerine goeçen her vasıta bir 
silah kesilir. 

Elinde tuttuğu silihmı kullana
mıyan milletler yanında, bir de, 
kurtuluş savaşında her vasıtayı 
silah yapan büyük Türk mil!eti
ne balwıa. 

• 
lstanbul Esnaf Cemiyet/erile 

tekmil mekteplerde de geni 
kooperatif f eşkilô.tı kuruluyor 

Memleketimizde ikooperatifçi -
liğin inkişafı için yeni te<ibirler 
alınmaktadır. Bu meyanda her 
esnaf cemiyetinin bir kooperatifi 
oloınasına bilhassa itina edilecektir. 
Bu kooperatiflere esnafa lüzumlu 
mevaddı ık<mdileri alıp pek ciiz'i 
bir karla vereceklerdir. 
Diğer taraftan her mektepte bir 

koopero tif kurulması da Maarif 
Vekaletince mekteplere bildiri! • 
~tir. Tekmil talebelerin aza o
lacakları bu loooperatifler şu ~ 
lerle uğraşacaklardır: 

Okul binasının önü ile bahçe -
sinin temizliğini ve güzelliğini te
ıınine ve okul sağhk işlerinin yo· 
luıırla gitmesine çalışmak; okul 
bahçesini ve mürrri<ünse münasip 
başka taranan ağaçlandırmak; a
ğaçları hastalıklardan ve tıırtıl • 
!ardan korumak için ıaz:ım gelen 
şeyleri yapmak; derslerde işe ya
nyacak kollelısiyonlar vücude 
getirmek ve ders ·malzemesi teda
rik etmek; talebeye malı&us bir 

' küWt>hane veya okuma odası aç
mak ve açılıruş kütüphane veya o-

• kuma odasını zenginleştirmeğe ça-

.lışınak; kooperatif üyelerine ders 
kitaplaNDl ve ders levazımını ve 
üyelerin başka ihtiyaçlarım .kar
şılıyacalt şeyleri $atmak üzere ted
bir almak; okul bahçesinde veya 
civarında çiçek, sebze, bağ ve mey. 
va ağacı yetiştirmek; mahalli va
ziyetlerin ve iklimin icaplarına 
göre okulda ipek böceği, an, tav
şan ve saire beslemek, okulun i• 
Jaç dolabını tedarik etmek ve va· 
kit vakit noksanlarını tamamla • 
uıak; .ıhlamur, hatmi çiçeği, pa • 

.patya ve saire gfüi şey !eri toplı -
yarak bunları ecza evlerine ve 
yahut başka yerlere satmak; yok
sul ve muhtaç talebeye kitap, def
ter, yiyecek ve giyesek tedariki 
suretile yardımlarda bulunmak; 
tatil günlerinde okulun bulundu
ğu şehir, kasaba veya köyün ci· 
varında müşterek gezinüler tertip 
etmek. 
Baştan sonuna kadar talebe ta

rafından yapılacak olan bu işler, 
kooperatifin gayeleri arasında i
zah edildiği gibi t:ıl.roede birlikte 
çalışma duygularını ve meleke -
sini lruvvetlendirecektir . 

Hayat 
pahalılığı 
Hayabn ne nisbette 
pahalılaşmış bulun• 
duğu tetkik ediliyor 
Muhtelif maddelerin ve havayici 

zaruriye fiatları ile hayat nahalı • 
lığının artış niS'betleri hakkında 
Ticaret Odaları tarafından tetkik· 
!er yanılmakUld.ır. Şehrimiz Ticaret 
Odası da bu hususta bir indeks ha· 
zırlamak tadır. 

Diğer taraftan Adana Ticaret 
Odası da orta halli beş nüfuslu bir 
ailenin Adanada ayda kaç lira ile 
geçinebilece<>ini hesaplamıştır. Ya.. 
pılan •bu husaba göre her türlü 
yeme, içme, giyinme, tenvir, tes
hin, ev kirası, tedavi masrafları 
dahil olduğu halde beş nüfuslu bir 
aile ayda 110 lira 64 kuru§la A -
danada mütevazı bir hayat geçire· 
bilecektir. 

.KAtlpmurat mahal· 
lesi sokakaklarının 

hazla hali 
Mevlil.nekapı ve civarındaki so -

kaklann bir çoğunun ve Kiıtipmu· 
rat mahallesindeki yolların uzun 
müddettir tamir görrniyerek bil • 
hassa geceleri seyrüsefer için teh.. 
likeli bir hal aldığı Belediyeye şi· 
kayet olunmuştur. 
Şehrimizin bu sll'kin ve şlrin k6.. 

şesinin sokaklarının harap, hazin 
halinden kurtarılması için Bele -
diye mahalli Kaymakamlığına teb
ligatta bulunacaktır. 

---<>--
REŞAT F EYZI )=============-~====================== 

( . . ' çocuk bayramı ıçıa ---,-ADLiYE ve POLiS ... J __ 
MO.l!sseseıerdekl ha

v-azlardan istilada 
komita kuruldu 
Şehrimizde 23 nisan Çocutk Bay· 1 

ramının na~ıl tes'it edlieceğini tes
bit etmek uzere bır Koınıte ku -
ruhnuştur. 

Diğer taraftan Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi de Bay -
ramın geçen yıllardakinden daha 
geniş ve şümullü olması ve yurdun 
en mühim meselelerinden olan ço. 
cuk davasıntlaki çalışmaları, alınan 
neticeleri tebellür ettirecek çekilde 

kutlanması için şimdiden hazırlık
lara başlamalarını bütün merkez 
ve kollarına bir tamimle bildirmşi
tir. 

Ankarada da Bayram ve hafta
sının önemli bir ş~kilde olmasına 

ve çocuğun sıhhi ve içtimai duru
mu, çok çocud<lu ailelerle iyi ba. 
t<ımla çocuk yetiştirilmesi, nüfu
sumuzun artmasında çocuğun e -
hemmiyet ve kıymeti çocuk vefi
yatının tahdBi gibi mevzulara dair 
radyoda alim ve mütefekkirleri . 
mizin i1mi konferanslar vererek 
halkunızın çocuk davasına karşı 
ilgisinin arttırılmasına çalışılacağı 
ve haftanın her günü ç<ıcuk.la.- i,in 
eğlenceler tertip edılmekte olıbğu 
haber alınmıştır. 

Garbisin meyha
nesinde 

Osman oğlu Be.kir isminde bir 
balıkçı evvelki gece Gedilqıaşada 
Garoc<in rrwyhanesine gıderek bir 
müddet rakı ıçmiş ve sonra soka
ğa çıkarak bağınp çağırmağa baş
lamıştır. Sarhoşlui< suçile adliye
ye verilen Bekır 3 üncti sulh ce
zada 1 lira para cezasına mah.lı:iım 
,,,lunmuştur. 

Sonra kuyuınC'Uya uğradım. Bir 
hedıye seçtım amma bilmem ho -
şuna gidecek mı? 

- Kuvumcudan bır hediye mi 
aldın bana? 

- Uzun etme. Aç kutuyu!.Be
ğenıp beğenmediğını anlı~·ayım. 
Semıh. paketı acele acele yırttı, 

içenden maroken kaplı bır k ıtu 
çıktı. Bunu açınca ağzı da bır karış 
açıldı: 

- Aaa' Enfes şey. ... Alay etmi
yorsun?! .. Bana mı verıyorsun bu
nu? 

- Hiç şüphen olmasın.. .. 
- Yahu bu be• yüz !ıra eder. 
- Belkı... Ben ıkı yüz fazlasına 

aldım. 
- Yedı ,-üz liramı verdın. 
- EveL. 
Bu, bır kenarına dört sıra pır. 

Janta kakılmış büyücek bir altın 
sıgara kutusuydu. Semih, giızle

Tıni ona daldırdı. Elınde birkaç 
kere evirıp cevirdikten sonra tam 

Semihin karsısındaki koltuğa o • 
turdu : 

- Mersi teşekkür ederim. Çok 

Fatihte gece otobüs bekli
genç ! yen kadına sataşan 

Kendisine ihtarda bulanan memura da 
hakaret ettiğinden tevkU edildi 

Evvelki gece Fatihte vukua ge
len bir sarkıntılık ve hakaret ha
disesinin muhakeme..ine dün as
liye 7 inci cezada bakılmıştır. Vak'a 
şudur: 

Emine adında gene bir kadın 
evvelki gece Harbiyeden bindiği 
tramvaydan Fatihte tramvay du· 
rağında inmiş, Çar,ıamıbaya gitmek 
üzere ot.obüs beklerrıeğe başla -
mrştır. Ayni tramvayda bulunan 
rki genç de Fatihte inmişler, ka
dının etrafında dönü.p dolaşmağa 
lbaşlarnışlarchr. Emine l:ıir müd -
det obeklcdikten sonra, orada kö -
şedeki mahallebiciye gitmiş, para 
bozdurmuş, bunlar da kapıda dur
m!J.Şlar, Emine mahallebiciden çık
tıktan sonra tekrar etrafında do
la5mağa ve lıu sefer, işitebildiği 
şekilde kendisinden bahse ve i:ıazı 
uygunsuz sözler söylem eğe ibaş -
lamı:şlardır. Emine, bir arabk: 

- Beni rahat lbmı'k.ın., İşinize 
gitsenize! demiş iki genç de: 

- Biz size ne ~apıyoruz .. Kendi 
kendimize otobüs ,bekleyip konu.
şuyoruz .. demişlerdir. 

Bu suretle aralar.otla başlıyan 

münakaşayı, o civarda nokta bek
liyen memur duymuş, yanlarına 
gelerek müdahale etmiş: 

- Gece sükiıneti ihlal ediyor -
:;unuz!. deınİ§tir. 

Bu esnada da iki gençten biraz 

sevindim Neci! Yalnız, affet beni. 
Bclkı terbiyesizlik olacak amma ... 
Sen ne oldun? Mirasa mı kondun? 
Pıvango mu vurdu? Zengin bir 
karı mı aldın? 

- İlk ıkı sualine evet, sonun-
cusuna hayır! 

- Bekiir>ın demek? 
- Yü zde yüz, 
- Metresin filan?. 
- Yt'k. 
- Ve Sem ihın daha fLzla yorul-ı 

masına meydan vermedL: 
- Anlatayım ... - dedi • on beş 

vıl önce harıcıyede oçılan imtiha
na gırdıi;ımı \"e muv:ıifak olduğu
mu belkı hatırlarsın. Bır yıl An
kar3da staj gordükten sonra benı 
Kabıle vönderdıler. Altı ay orada 
kaldım. Bombav ·konsolosluğun~ 

kançılar tayın edildım. İki yıl son· 
•a Ankaraı·a çağırıldırn. Altı ay 
kaldım. Tahrana gönderdıler. O. 

radan Atınaya ikıncı katip oldum. 

1929 da Bükreş elçıliğıne nakle -
dildım. 1931de Moskovaya, sonra 
Berne gbnderıldim. Bir müddet 
sonra benı konsolosluk kısmına a-

sarhoşça olan ş;;.pka imalcisi Meh
met Riza Mar. hakarette i:ıulun • 
muştur. 

KARAR 

Mehmet Riza, hakkında tutu • 
lan za.bıtla dün adliyeye veril -

miş, asliye yedinci ceza mahke -
mesinde muhakemesi yapılmıştır. 

Şahit olarak dinlenilen Emine ha
diseyi yukarıdaki şekilde anlat
mıştır. Neticede Mehmet Riza va

zife halindeki memura hakaret -
ten 1 ay hapis ve 30 lira para ce
zasına mahktim olmlJ.Ş ve tevkif 
edilmiştir. 

Adanada Gaz 
bollaştı 

Adanadan yazılıyor: Petrol tev
zEnde vu.cuu muhtemel akı;altlık

lara meyôan kal.maması için şeh • 

rimizdc •her ev için karne usulü 

ihdas edilmiş bulunmaktadır. Şim

di şehrmiizde gaz bollaştığı içın 
Belediye, bu karneler mucıb;nce 

nisan ayı sonuna kadar olan gaz is

tihkakını herkese şimdiden tevzi 
etmeği kararlaştırmıştır. Halk el

lerindeki karneye tevfikan gaz is

tihkakını herhangi ·bir bayiden 
almaktadır. 

yırdılar, Cote d'azure'de sık sık 
dolaşmak fırsatını bulan bir vis
konsü l oldum. Nıhayet Fransada, 
Mısırda. İskandınav memleket -
lerınde dolaş" dolaşa başkonsolos· 
!tığa kadar yükseldık ve günün bi. 
rinde Ar1antıne tayin olunduk. 
Geçen yıl bır buçuk aylık bir me
zuniyet almıştım. Memlekete ge
leceğıme şımali Amerikayı dola -
şayım dedım. Nevyorkta bir sey 
yar satıcıdan kurtulmak için bL: 
dolar verip satın aldığım bir pi -
yango bıletıne tam bır buçuk mil
:ron dolar vurmaz mı? 

- Şahane bir talıh .. Tabii der
hal işı bıraktın. 

- Hayır ... Mesleğimi çok sevi· 
yordum. Bu para mesleğimde daha 
itinalı çalışmak, daha çok muvaf · 
fak olmak ımkiinlarını verecekt!, 
Malüm a ... Dıplomatın paralısı zü

ğürdünden daha iyi çalı~abifü. 
Bunun için şu talih beni sevin • 
dırmiştL Fakat bir müddet sonra 
başıma ı:elen felaket projelerimi 
altüst etti. 

- ?!! 

Beden Terbiyesi Genel Direk -
törlüğü, büyük müessese ve fab· 
rikalarda yapııacak havuzlardan 
icabında yüzme faaliyeti bakımın· 

dan istifade edilmesini mümkün 
görmüş ve havuzlardan beden ter
biyesi mükelleflerinin istifadelerini 
temin etmek üzere, müesseselerin 
inşa vazivetinde genel direktörlüğii 
haberdar etmelerini rica etmiştir. 

Genel Direktörlük kendisine mü· 
racaat edecek olan müesseselere, 

beynelmilel nizami vasıiları haiz 
olarak tanzim edilen 25 ve 50 met
relik havuz olaru ve teferrüatını 
verecektir. 

İng"li1!lere satllan 
tiftik partileri 

İngilizlerin oehrimizden alıınakta 
oldukları tiftiklerin 1'edeli Merkez 

Bankası vasıtasi!e tediye edilınek
ted:r. 

Alman malların faturalarında 

ya71Jı kalitelPrine uygun olup ol. 
madığmı tetlük için bir ekspere 

muaYrne ettirdikleri anlaşılmış • 
tır, Yoks:ı standardize edilmiş olan 

malların standard tipinin kontrolü 

bahis mevzuu olmadığı aıakadar -
larca temin edilrnistir. 

~--~<>---

Doktorların 

reklamları 
Bazı doktorların 1219 numaralı 

tababet lı:ar:ıınuna aykııı olarak 
reklam mah •yetinde ilanlar yap -
tıklarım pcrcn Etıbba Odası bu ~lbl 
il8.n sahipl~ı·ıne reklfun mahiy(.:' -
tindeki ililnl~rdan vaz geçilmesini 
istemişlerdir. 

- Halam öldü ... 
- Alay mı ediyorsun... Hala.. 

nın ölümü yüzünden mesleğini mi 
bıraktın? 

- Evet ... O benim icin çok şeyd.! 
Bilmem hatırlar mısın? Beni ba
bam değil o yetiştirmişti. Talebe 
iken sarfettiğim bol parayı cebime 
koyan ovdu. Kardeşlerimi idare e
den, aılenin işlerine bakan, baba
mın kumar borçlarını ödeyen oydu. 

- Haaa ... Anladım. Halanın mi
rasını peder beyin har vurup har
man savurmasından korktun ... 
~ Allah rahmet eylesin. Keşke 

sat olsaydı da bütün bu mirası, 
l atta bana vuran dolarları da yi.. 
yip bıtirseydi. 

- Eyy, .. O da mı öldü. 
- Birdenbire kardeşinin ölü • 

münü haber alınca kalp st>kte • 
sinden gidivernUş ... 

- ...... 
- Velhasıl mesleki terkedip 

memlekete dönmek ve şımartılmış 
çocuk olmaktan cıkıp aile babası 
olmak lazım geldi. Kardeşlerim -

(Arkuı var) 

Habeş seıeri vı 
Yazan: Ali Kemal SU~I' 

Beyaz renkli insanların ~ ' 
ğinde aynca bir imtiyaz va rıe: 
Şekspir bunu simsiyah bir ıe 
söyletirken aşağı yukarı şöl'l~ 
yor: İçlerinde ne duyarlarsa.~ 
ve teessürlerini beyazlar yu, 
kızarmakla anlatmış olurlar. 1' ~· 
mak beyazların güzel!iğıM rı" al' 
böyle bir imtiyaz teşkil ecler. '1i •Ilı 

simsiyah olanların teessürü ~ ~!' 
!erinden kolay kolay belli o 
Bu da siyahlar için bir irrıliJ'3 , rlu 

Eski Yunanlılar tarafındllll 
1 

neşin kavurduğu yanık yüzlU 
adamlar• diye bahsedi!mişolaJlbl an 
~ Afrika ahalisi çoktanberı a 
yazlarla müoadele etmiş, bövl 
meşhur olmuştur. Fakat Fa 
rin zenci olınad1ğı besbeJJidıt· 1 
asırlardanberi tarihe geçıniŞ 0

1 1 &ı: 
bu mücadelenin son bir şe~ :;ya 
İtalyanlarla olan kavga göstrrı 

1 
.. 

Habeşistan beş sene evvel Uo ti'• • 
dığı feci taarruzu bugün del r la 
mekte ve artık kendini kur'.~ılir 
maktadır. Bir zaman Habe~ tın, 
Bahriahmeri geçerek Yeıneıı<' ti y· 
mişler, ortadı. bir asra yal:ıll i' 

1 

man hülrllmet sürmüşler diY~ Jl" ü 
taplara geçınşi. Habeşistan ~e .ı· 
aleminde yaşıyan ve o aıeıııe 1 

• 

rebilenler için hiç meçhul ol~~'~~· 
bir diyardı. Fıtkat Avrupalılar f ua 
1l%Ull zaman bılinmemiş oı~ı ~· 
Habeşistanın eski bir medepi. ·~ 
sahibi olduğu hakikatini J>i\~ •it 
örtememiştir. İslamiyetin zıl~ d 
runda ilk müslümanların yer ,ıı. 
yurtlarını bırakarak HabcŞjSI ~~•çi 
gittikleri zaman orada hüsnU .~ 
gördükleri şarkta ve şark tıır; 11 

!erinde Habeşistana daha e.r!e, &el 
yük bir ehemmiyet verdirıll~ ~, a 

p.11· "-.itl' 
Müslümanların nazarında , '~ , 
şistanın bu itibarla kıyıneU. r 
yük olmuş, Afrikada isJaını) ~ ın 
intişarı esnasında Habeşis!~uı ~ 1 • 
kunulmamıştır. O diyarın hU e( ~un 
!arına ilişilmiyerek zaman g 3l' • Y 
tikçe Habeşistan şöyle bir "\ r t 

.. t b' r. 
zara arzeder olmuştur: nor. ıı es 
rafı müslümanlarla çevrilınış. ,~~a 
hıristiyanlığı muhafaza e~ u 
bulunmuş olan bir memlel<e .'.;ı 

8 
Sonraları Haheşistanda ıııu jjf lzıııı 

man hükümdarların hüküı!l 5 ;;ı 
dükleri görülmüştür. Fakat ıt' ti 
lünıan ahalinin coğalmasıfl8 ıl ' 
men hıristiyanlık gene kalJ11 " 
Bu da hıristiyanlara karşı: tle 
lümanlar tarafından gösl~. , ı..,. 
olan müsaadekarlığın bir Jliil" d 

nesidir. ..ıı 1\11 
Lfıkin bıristiyan Hab€şı;,ı "h 

karşı hıristiyan ve katolik ita ri':ılnı; 
hareketi başka türlü oldu. f!~ et 
yan olmakla beraber farl< A a, 
mezhebe salik bulunan ııa~ 1 ile 

en büyük ruhani reisi Mısır ,rı 111\~ 
İtalyanlar onunla Habeşler , . h 
sındak:i rabıtayı kesmek, için İı ~Yde 
müstakil bir Hab~s kiJısc<l ı e 
ettiklerini ilan edlyorlar-01~~· 
maksat ise bütün Habeşler: ıl" ~z•ı 
yapmak, bu suretle Rorrıa 1<0,., f e 
sinin nüfuzunu şarki Afrık~e j ;k~ 
den iyiye yerleştirmekti. iş rl _ . 

. İ !O mgı 
yanın şarki Afrika mpara , 
bahsinde böyle bir fasıl dı~r ~ 'l' 
çarpmaktadır. Fakat Habeş ,ı' an 

"y~u Par 
nıüş oldukları korkulu ru. tı~ •İf• 
tün acılıklarına rağmen at 11e~ se ifil yanacaklar vP memle 

ıa 

sahip olacaklardır. ~ rı', 'ra 
Bugünkü harekatın çab,~J<i) 'tlu 

celeneceği anlaşılıyor. çu ,e~ıı ist 
beşistanın iklimi icabı ııa l 
yağmur mevsimi gelmeden ki'~ 
celendirilll'\E'si tabii görü)1ıle9 ı» E 
Orayı bilenlerin anlattıifıı~ııl'' 
Habeş diyarının yazı, kışı l< ~
Fakat kurak ve yaş olrn8 r ~,ı' 
iki mevJimi vardır. Yağ~~ıiil' 
simi nisanın başından e)'ıı-OeP-' 
nuna, kuraklık da ilkte~rı e~t~ 
ttr nihayetine kadar surrn ~1 •)eın 
Yagmur mevsimi serın ~ı5' oı. ı il 
tP.dir. Onun için oranın . 

~ıını 
sayılıyor. rilıiJI 

111 
.
1 Hulasa bir zamanlar ta 1<87an/ 

telif devirlerinde ş?l>re\80or 1 ı, 
ve Bahriahmer sahılıne .ısta~ıl' 1 k · 
rek genişlemiş olan ııabJ>ea'ı1rl8 . 1 

. ~·· bundan oonra tariJ>ın :ııa~ (!. ıınc 

bir inki•af zamanı oıscal<~Ja1 '" 

ahmer sahillcd bi~ zs;;ıuıls(/inı, 
manlı İmparatorluğU it M l\- E· 
girdiği vakit oralarda b :ııö)'ıcı!')ıye 
evaleti tesis olunrrıUŞ~~beşis1.~ et, 
Habeş seferi vardır. eld 111~ ı'k ol 
Bahriahmer sahilind bir ta ev. 

d ise ıl'' yerleri geçen asır a cttaJI ,e k 
b . tara> 10~ tan Fransızlara ır iŞ o f· N 

talvanların eline "e~ı\'lll"uP9 ett 
malumdur. Bu sef~1eril'ı ılclt 
bi şarki Afrika 
tasfiye cJeeelc. 



I~[ = AHKEMEl:ER~.,: 
Blly k ldılialar AŞK OLMA YJNCA l ·ıt .. ~ gı ere mı, ım-

? Genç ıairlerin çıkardığı bir 
~ .ratorluk mu mecmuada, ıu ~atırlar varı 
rırı"!ı • ' iare• dilfÜnillmUt ve harekete ıe· cTürk ıiiri bugünkü olgunlu-

tiliı imparatorlupao ertıl • çilmişti. İnJriltereye ıeçen bazi -
1t~1.ı,.._ak ı"çL- • '•-•ay• ura· ek k ,, :ı...· d b ğunu Nedim'denberi hiç bir tta.U...... ı• ıa.a- randa indirllec atı 111ır ar e-
~ll b leoen ta avvurların ar· nin Almanya hesabına pek karlı vakit idrak edememiıti.» 
~izli tarafı kalmadL Dünyayı olacağı ümit edildi. Halbuki bu iddia ve fikir orijinaldir. 
deıı paylaşmak için hazırlanan olamadı. O halde Alman)• içia Müfrit midir?, Böyle bir m· 
larc1au şimdiye kadu az bah· diier ,uretle talihini tecrübe et- al •orulamc:z; hatta ifrata çok 
ınıeıııı" .. •ı·r. Herhalde mıh ıı=r L ·ı· ı'uıpar..,.orıur•unu 

s' ka i mek var: mgı ız •• 5 kaçılmıştır, belki de, bazıları, 
etleri111n 1nJiltereye rşı yı dağıtmap çalışmak. Bunu nazarı 

MEŞK OLMAZ 
Müstakbel kayın pederimi dava 
ediyorum amma, içim razı değil 

=f vazan: 'il SEYI il BE ÇET ..§!,__ 
-'l'den ziyade J.n&iliz impa· itibare alırken İngilizler ka~ıla- bıyık altından gülerler. Mutla-

rlur.unu pa'-'lacınak emeileri i "b" ka oriı"inal olma irin bo··"l• İki gençtiler .. Giyimleri kuşam· yet terbiyeli, gayet güzel, gayf't 
.. J "' rmdaki dUcnıanı h çe sayar gı 1 ~ "' F k 1 · k' b b 

"klc.ri malUın. r- ·ıt·k' d' · •dd" l ·ı · . L lan, sozleri sohbetleri yerindeydi. münevver.. a at, ge gör ı, a ası 
So··ı sö)·lemi)orlar. Bı ~ ·ıs, ıyor- 6Wıp ı ıa ar ı erı aiırmeR _1 N\k mutaassıp... Soka"'a, şo"yle, 

da bah da ld d h Kolkola girmışlcr, koridorda gc;ı;.ı.. r ı; 
nlarıa geçen son ar Jar, Almanlar herha e a a e- dogr-u mudur?. Nedim'dcnbe- 2-aşla go"z arasında rıkıyor .. Bir kaç · ı · ı nl ak yorlardı. Bir müddet dolaştıktan ~ :r 

anya ve lta ya ı • a apr heınmiyetli ,·csait ile bu tasav • Tİ, bugünkü gençlerft katlar sonra, bir tanesi: dakika konuşuyoruz. Tekrar eve 
iş olmalan her tarafa ae ,·urlarını tahakkuk ettirmeğe ça· hiç kimeınin iyi ıiir yazmaJı- - Ben yoruldum, dedi. Gel de kaçıyor. 
eleri olduiUJıu büSbütüa lı§acaklarclu. turaya ilişelim. Bir gün konuşurken caman! de-

ı...+ı.. ilkbahar herhalde İngiliz im - ğmı ıöylemek biiyük bir Java 1 d r ·•••· Bir ucunda yalnız başıma otµr· di, musikiyi çok severim. He e ke. 
·ş ~içiniye dair F.r•~ ile .sı- paratorluğunun büylik biiyük.sa.v- •ahibi olmaktır. Dava, iddia duğum .kanepenin öbür tarafına man yok mu? Kemanı sevdiğim 
şe~ .&. arasında çıkan ıhtılihn fUll· Jetlere karJl müdafaası me'\·sı.mı .ile değil, hiıdiaelerin canlı İa- yerlcştıler; konuşuyorlardı: ı kadar, dünyada birşey sevmem.. 
tet-JIUn lehine .,larak halledildi· olKak görünüyor. Bugiin İngil • patı ile ortaya konulmalıdır. - Sende eskiden böyle keman Siz birşey çalmaz mısınız?• 
u~ •~ereıa haberler hep japon- terede kuv,,·etli bir ordu hazı~ bu· Akai halde, iJdia lıurrı bir mernkı yoktu .. Bunu da nereden - .Para çalarım .. Cüzdan çala-
, \Jıa)t Şarkıu ıiyui sual.. lunnıaktadı.r. Alınanların Brıtan· icat ettin kuzum?.. \ rım_ Çanta \alarım• deseydin ya!. 
rtll Yelli nıuvafiak:iyetleri diye adalarını istilA tcşbbilslerine mahiyet alır. - Nereden icat edeceğim .. L'a • - Aman! Böyle soğuk, aşaf,ıhk 

ir .~clilıniıtir. japonların s~a- ~=rp toplanan, yetiştirilen \"e bu· Halbuki, brı iddiayı ileri mour cst tout puissantl !Lfunur ' nükteleri bırak Allah aşkına!. Bun-
~ llluzaheret ettikleri besbelli • gün de elde bulundurulan bu kuv- •Üren gençlerin, bu derece :tu püisan) lar arlık o kadar bayat, o kadaT lidi 
ıı ,a Vip hUküıneti de japonyaya vetli ordu için il çıknuyacak .de.- gayrimakul olabileceklerini, - O da ne demek? şeyler ki. .. Nlikte de değil ... cBir 
·ye bun.dan evvel Hindiçhıide &ildir. İngiliz. ordusunu beklıyen biz:, aanmryoru.z. - Yanı El'aşkı kadiri al.iı lküll1 şey çnlmaz mısınız?. diyince, cÇal-

ınusaadeler~e buJuamn•tu. ,._ T d · l d ld bu"'tu··n •ey! rnam amma, emrinizle, yarından 
. " -s i• muhakkak ki :uıgı ı:ı cnız ve A•ır arı 0 uran w itibaren keman çalmal'fa bnslıya • 
1 de Sı'yamın : .. tedikl-..;ni ..., 1 . • a""rd J ve I Yahu Ha· 1~ ı:o"yle cayip ko- e; • ... -· hava kuvvet crının 190 aan'atkarları, bütün •an at • - ·· ~ v 8 cnğım!• dedim ve ertesi gün bir 

ol ece raıı oldu demektir. göreceği jşlerden daha az elı~1ıni- serlerini topyekun inkar et- nuşmaktan vaz geçemedin. Şunu keman, bir de keman muallimi te-
lıat' lf')inyayı taksim tasavvurlan ,.em olınıyacaktır. Gerek İngılte- ıl b. h. doğru dürüst söylesene .. Ne de • darlk ettim .. Osman Çcvikyay'ı 
O~h "t e. • B au "' k t ı mek, bilmiyoruz, na& ır 1• ımck istiyorsun? Bunun turkçesi 

arı ası kadar v.sı.. u renı'n mukadderata \C gere ar. buldum .. Hemen ders alınağa bnCL 
1. • t ile ifade olunmalıdır. yok mu? -r e u, ettirebilmek için ıse ev· hin bundan sonraki yürüyüşü n- · ladun. Pozisyonları filan öğren • 

tıK iki taraftan Süve) şe bakim giliz knra kuvvetinden çok iş bek- Bu iddiayı ileri süren genç· - Var.. El'aşkı, aşk .. Kadiri, ımeğe başladun. Bir taraftan da 
~~ &eerktir. Hem şarki Ak - lemektcdir. ler, bilmiyorum, inkar ettki- kadiradir, muktedırdir .. Ala küL nazariyatile uğraşıyordum. Aş-
re~t den, lıem .ıe Cebelüttarıkı e- İşte bilhassa şu ıon beş aydır Lı- leri aan'atkarlaT meyanında li şey, her şeyden .. Yanı, manayi kın ku.lretini, hususiyetini gö • 
ş' çi;crek ıarb1 Akdenizden. d .. ··ı d münifesi murat olundukta, aşk her ru··yor musun? o sayede, keman r111-

I Akd gı'Jiı. matbuatın a goru en evam· bulunan, mesela, f:eyh Galibi r-
ii ngili2 donanma ını • ı b k d -1 şeyden veya her şeye kadirdır Ya· masını 0-grw "ndim. Amma, gece gUn-·~ .A 1 lr k lı nccriyatm ruıu u ıner eze - 1 b"l" l ., " 
tsJ", s:ıkarnıak Juzıın. He e a - s okuyup an ıya ı ır er mı.· ni, hiçbir şeyin yapamıyacnğı, yap- düz, habire kemnnla me!;mıl ol • 

... t ı ı ·ı· d nan- dı'r Gazete sütunlarında neşri =-
:<JV"' e en petrolün ngı ız 0 

• BURHAN CEVAT tıramıyacağı işi, a.,k ynpar, yap - dum. Kemanım da, kemandı hani.. · Al mümkün olabilen maliı.mat ve 
" kadar eriııncıncsı . - tırır. Beş altı ay sonra, adeta, peşrevler, 
rca en ziyade düşünülen bll' mütaleat da şimdiye kadar hep bu - Şuna •aşk olmayınca meşk 
ir. Dalıa soıırn da Avrupa ruh yazılıp çizilmektedir. ~ lın ı d şarlalar çalmağa başlndım. Artık, 

K.i!l:...::'C ... ""ll"l'lq'.?;t•mı)~~M~~~\. 0 az,• esene,.. " aç vor tV> nr i k • nda Aloıanyaya ıkarp ko~ Herhalde İngili21cr diişmanla - pencereyı ı., , rnc" en n en-
-• olan in,..iJiz ablukasıwn te· rınm k•cı uykuda geçirdiğine ih· - Amma, bu öylesi değil .. O se- rında iyice geçip adamakıllı ö~ • 

8""' • .ı.- k ı...ta -. nin dediğ!n aşk, benim dediğim rendiğim şarkıları, parçalan ça • 
tı0dıJ İni ortadan kaluanu_a .,. timal verınfie benzemiyorlar. . 

""" ea- • • aŞk gibi değildir. Mesela insanda lıyordum. Scvgılim de, pencere -5·· yaya yeniden yenıye m 
~ı temini en büyük emeller • musiki aşkı olmayınca, ne ke • sine çıkıyor, beni, saatlerce din • 
bit 'r. Arhk Avrupa yorgun ar· man çalabilir, ne ut, ne de dar • liyordu. 

. Mi var, nesi yoba hep Al· H A L K buka ve zilli maşa... Halbuki, Gitgide iş ilerledi .. Alaturka der-
: ranın eline ıeçti. Halbuki ~-- •-ıl'lıııııı. Nevruzla başlar, haziranın ben, düpedüz Aşık oldum. Sevgi· ken alafrangaya da başladım. Yeni 
et. uzadıkça Avrupa kıt'anna, dokuzuncu gi.ınü nihayet bu. lim :keman sevdiği için de, önce bir bir muallim buldum. Fakat, bu ke-

Almanyaya pek ~ok mad- lur. Hesaba göre vasati mud • keman, sonra da keman dersi al- man beni öyle sardı ki.. değme glı-
~- ..... ak dcti 92 gün, 21 saattır. Bahar d Alt d ı· 1-ınldı · un olacak. Bunun ua -- un. ı ay a e ım • .. sın ... 

b. kıt' 1 rdaa gelince, kışın bıraktığı ağırlık . l On du " " ib" . d ... _ .... __ ve Asya ıi ı a a Jı Ve J_; ArıvanlaT, - Aman geçmış o sun.. u y· Fakat ... Gunun ırın e, Ulll.NMN 

ed -'- :n· ,, kalkar, ncbatta olsun, hayvan- d V h h L d . 1 . t edilmesi iktiza ecça. ..:ı. l • madım ı. a va A&r eş.un işi anladı. Söylcdım ya, gaye mu· 
nların dünyayı paylaşmak ,..,..ayet er. temennı· da olsun taze bir kuvvet, can- - Neye vah vah? taassıp .. Kızı eline aldı .. Evire, çe-

.:ı l .. 1ı~1ı lılık eseri görünür. El' 'L.. ı n-'L. .a \'ttrlarından uzun ıaauıy .. a er ve muı uı er - ın .ILln mıı .. ~ onu llUY· vire, gözümün önünde, feryatlar 
b istanbulda bahar ziraat ba.. ı ed' d ' · 

ea ı'ngifülcrin fikrince . U• it Arıyan Bı"r Genr Kız d t k em ın ı... içinde döğdü. Ben dayak yeseydim. 
d 1 7 kurundan şubntın onun a, a • Ö s d kt Fak t 1t emellerin tahakkuk e ı • All _ _. N zd - yle değil canım... en e orta o kadar ıfena olmıyaca ım. a , 

.. 1 n1 rca Lise mezunu blr ~ç kl2.ım. en vim bakı.nıından evru a, <>uunundn kavukluya çıkmış •fbl, l'ğ' kın .. .. la, 
•eki müşkiilit A ma a vnziyeUm beni hayatımı çalışarak ka- sıhhat bakımından nisanın yir- ~ o genç ı ın ve aş onune, sopay 
.. alınmamı• deüildir. Bu mecbur cttiğmdcn resml ve H d işin hokkabazlığına kaçıyorsun. silleylc geçilebilir I!li? Topla tü • 

:ı • znnrn11a nkta mi üçime tesadüf eden ı ı-
11 

t 
t 1 k a de bus··-• moessc:ıclerde li aram yım. Elim kırıldı demek, e m ya tı, ya- !ekle bile gerilmez. Aı:k ulh-unda, 

t. -' varmak içiıl ça ışır e ~ rellezde başlar. Çünkü o gün :ı ır a• 
ı»> il d ıl · __ .. ı~ıerinin Son Tcliraf Halk siltu- ni, yay çekmeğe başladım demek. seve seve fedayı hayat edenler, bu 11 il ell w.ak tutubnıyan ~ ıı ı;iUUjl ıasıy· le Mahmurcye mCiraca- hava artık geregi gibi değişmiş 
i'JI J l\115ırdu. Mısırın ehemmı - nu vası ve kış soğuklarının tamaınile - E canım .. Sen de öyle bir ko- uğurda can vermeyi cana minnet 
'rJl!fJ· &lnıanlıuca tamanıile tak - a~n. tanır kefil verebilir arkası alınmış olur. Sık sık nuşuyorsun ki, seninle konu~r- bilenler az mıdır? 

8rd' 'te buraıian lngiliz imparator• PıyasaYb1•1r zat 'iı arıyor hava değişmeleri olmaz, ilik· ken, insan, yanında, bir e~i vukuf - Arada sırada da şairliğe ka· 
ı p L ~ İtıdirile\!ek darbenin te&ir· 

0 
leri ısıtan ılıklık başlar. heyeti bulunduıvnalı. ·· Pc i .. Bu. çıyorsun .. Şunu teşbihsiz, mecaz-

r ·~p cdilnıf'ktedir. tnıilizler d tahsilin1 olup ' 3 , ya· Fakat istanbulda martla nl- nu geçelim •. Altı ayda elin yattı.. sız, istiarcsiz, kinayesiz anlatsana! 

C~s~ ~tı;: e1heınrniyetini aulatnıak f111~1;8uc=el~n~~ ::n~!.piyasayı sanın ilk iki haftası arasında Keman çalmağa başladın. Sonra? - O kadarı olur artık. .. 
..,.ye dyorlar: ıanırırn, saat dokuzdan !kıye kndar havalarda seri değişiklikler - Sonrası var mı? Evvela sana - Peki .. Keman nasıl ıkınldı? 
lll b h - Berıtın i aessesede çalışmak üze- olduğu bittecrübe bilindıği i- biraz sevgilimden bahsedeyim. Sev- Onu anlatmadın ... 

ri ~ ..,&ı bb;' •!lii bir iatiliya UI• bcr:ıa:~:~: Şahsi ke!•l de g~= çin ,Yıicudümüz de o nisbette gilimin evi evjme karşı... - İşte şimdi oraya geldik. Bir 
1' «:dil~ ıt ltııiltere adasmıa ~ · · Arzu edenler Son Tclgnı tehlike karşısında demektir. - Şarkı gibi birşey bu ... Evi e- akşam, elimde kemanla eve gell. 
adl~orı .. ~ es.i .gibidir. İnailiz inl- bııüılirtununun. da Tecrubeli rumuzuna 1az.- 1 imi ... . 
" ...... •· Kışın ataletinden bıkanlar, vime !karşı .. Ev er n onu mer· yordum Kızın babası karı::una rık 
c~e kta 1·b~· ıçuı şimali MrikaDlll ınaıarı rtca olunur. I · v :ı • 
'$ uyJ açık bir günde arkadaki kış a- sin, filim gibi... b .. 

B Kiliı p e ehemmiyetlidir. Gelen Mektup ar ğırlıklarını atarak soknğa çı- - Dinliyeccksen dinle ... Dinle- ..:_ Rica ederim .. Bun<lan sonra 
d• 1'-. 'Ytahtının içinden ge • n .. an Emel, 24 Yıldı.ı, d ı · b f'le nefes tü 

e( """"ts neh . ıtfıtip. neş;ıt, ,....Pyknk Müşkülpesent: karlar, JAkay ane pencere erı miyeceksen ana na 1 - öyle pencerenin karşısında teman 
an •k rı ile Mısır diya • :Mah:ıun :Kadın, c 

111 
' T Hayriye, açarak açık saçık otururlarsa, kettinnel .. Seninle uğraşacak vak. çalmayınız! dedi. 

ad ~ratur~~ Nil arasında lnıiliı rencrdt;n -1~~~1, ü'ta~aç, Şırin, vücutlerini üşütmeleri ve bün. tim yok. Zaten şimdi çağıracak • - Niçin efendim? dedim. 
rtJ "./lle b;r l Unun nıüdafaası iti· sınepatık, ?i ursalı• $. T, R. Toycan, yelerine göre boğaz hastalığı, lar .. Mahkemeye gireceğim. - Öyle .. dedi. Ben istemiyorum. 
efl'' tin eheınar~ Yoktur. Hele Su· i. Güneş, 111 

BH v. E. R, Ay namlan- hannak, nezle, hatta romatiz- - Peki dinliyorum · - İyi amma, herkes, evinde, is-
Jl8 aı d~ı;?11dı~eti ise bunlardan R R. 27, s. H. 've mükerreren aldır- ak 1 l k .. ,, ,-~rans .ı ı.r. · gelmiş otan . . mcktuplarınw iiya y a anma arı ÇO mum- - Biz, karşıdan karşıya, pence- tcdiği şeyi yapar. Keman çalmak 

ııı:a . nnın .\ ~ıı ilAn • ctt ;::$~a her gun snat undur. reden pencereye, kaşla gözle, işa- kabahat midir? 
·~ Jt~ttbiYetind vrupa kıt'asındaki ıotten pa:nrdan aldırmanız mercu· retle anlaştık .. Kız, gayet asil, gı.- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

a~" ıstilü,11 ko~: sonra İngiltere- 15 _ ıo arasında ,,:;======i'======~==:===~=~~====~~=:=:=~~=-=:=~=~~=~~~::ıı=:ı-==.:==--==--.. 1"ı Y olaca>'•ı Alman d ....,, • 
~1' E . .,. ~~~=======""====·==ur::ıı.ıs:::o:::=== = hL'ln ya) ıldığını hissediyorum. rebiliyor ve şiddeti ni betinde bir ihtiyari giilüyorum. Bu çocuk da 

11, ~ili fto-uAN Demek ki, yo,aş ya,•aş üzerimde hayatı sarsı)or. O hnldc aşka dı benim neremi ,.e niçin sevdi acaba? 

1 
~ nı : ~ ıniicssir oluyor, hayal ve hislerimi doğrudan doğruya şiddetli ruh ve Bir anda aşık olunacak kadar güzel 
1' ~ k • / tabrik edebiliyor. Bunun içindir sinir hastalıkları arasında yer a- değilim. Genç değilim. Ne de olsa 

ıır e 11 Je Se vece ı n . ki. ona: l ırmak Jılzını. Gözlerden, insan hnyatın ve acıların yııprnUıiı bir ıôli)ll Q~ - Hayır... ruh , c inirlerine giren hu ha ta-
ti ICE Demekten de korkuyorum. Söz- kadınım. Sonra, bekar bir delikan-e '( cıf N lık, muhnkkak ki Halil Necipte en 

1't .t .._a~an ·. ETEM IL_,ZET LJ _ ]erinde çok samimi olduJ:'llna ina- lı için evlenmek ihtirasını körük-
v _ ku'' etli ve azgın şekli ile teeelli he . "'"'en ko- ıu'·orum. Herhalde •blöf. ) npnu- liyecck olanlar hiç fiiphe yok ki, 
.Jll ınesıni hild' a9 ... ., k 1 1 ı k' etm·., bulunuyor. Ilaitün işini, gü-ıfl a ili· gU d •rn. Onu t · berŞCYC r "ni •or. Tutulduğu a 10 ta 1 •ı ıa ı- ,.. genç kızlardır. Nereden bu çocuk 

~ n en b anıdı • ı landığı gUn, b" sadakat yemı ')] aten onu öHimc kadnr dn götüre- cünü. hayalse) rini bu uğurda kay-
..., i l1"n·1 ... ı u ilna kadar ke casma karı;;ı _ıı sonuna kııdar b _, b 1 b" d k d' 1.1 geldi, bana takıldı. Daima g0··nu"l 

lfl JY " .. , e al' k n- "' ·ı · d h" eue ı en ır n nm, en ı c ı e itJw t b" a aland el tır b"lir. Hayat ile o uın ar m n ı b 1 ~ d .. 1 ı•" ır hnrekette bil ıracak en yapmış dcDl • . burdur. J\.Y· ıJcndar l.ıasit bir fosıln bırnknbili- hndi hnyntuın dn pekulii kı')a· oş uı:>um an, se\•gısız ığimden ıi-
~,r Nilın~ct but e bulunına- o yeınini tutnııya pıec O ,,akıt is- 0 ki brdbin ve Umitsiz in an- bilir. Halil Necip i e bu istidat ka)ct ediyordum. Galiba, Allah: 

11 
··" k ·' ' un bunla le kolnwı. ekle 'or ' - Dur, senin bacına bı"r dert v--:..ı?' ııuıır onun da ı"dr rı be- rılanca ınese d' · erk J b' • · · d "'1 • "Uzde "l.İ7. .Cazla ıle var. Mektubu, r ... '" ak i tc ı.,ı 1 dn bunun ır an ıçıu e o um J J • 

ıırl• 1 g..,lrncz mi? etnıesi tcdig· ini yapını) a, d elbette ar ı b"J · d · 1 d k ..ı • 'ki' · k k reyım de çık çıkabilirsen içinden •. ,tı1' iındi d . . vlennıe e lehine bir karar a a ı mcsı aıma ınynhn a i "c •ışı ıgın or unç-
:e "'nnın bilyü'".. sevişmede ve e "mkiln. Bu çocuk ta, uzayıp gi- luğunu biıtdn deh eme gözönüne Dedi. Hakikaten itin içinden na-

·J1ıar ~> 'erce •iın gu bcninı ki serbesttir. . d beniın se· nıu Uıuitsizlik \ e bedbinlik içinde koyul or. Aşk onun şuurunda öyle sıJ çıkabileceğimi bir tiirJü keatire-
doıts!"'.ı inı, hep cevaptn. A.klın. b iki e ·· den i hl b' 1t E ununla nıcşgul -., Halil Necip, e 1 nundan şup· disini öldünniye pek kohıllık· derin bir yara ııçml§ bulunuyor ki m )oruın ve milt 1 ır azap ve ı· 
M r \'et. • vebileccğim bir çocıı '· do1.flıSU klacnkarar verebilir. Anlattığı hoynt şuurunu tnınnmilt kaybetmesin- kencenin içine dilpnüı bulunuyo-.. ,,ıe ıy daha .,. ~ t 
0 t cnıenı. Bun • he etmiyorum 'e.. 1.: nefre normal bir insanın yaşayışı den hııkika fen lirkülebilir. Onun rum. Gönlüm se\'&i ile delil. her· 
e~iS et ona ac a •nıkan, Yok ~·ı d'nıde es~ tarzı ~ il • ıtnak k d · "" - gün geçtik~e ken 1 bir seY- .{d·r Aşkın bir in an üzerinde tek şifnsı kendisine: gUn bira:ı daha kendisini ıızıtau ve 
. :ıııt~ olacak, Evli bi:~n~':: ~cıına- ve şiddet yerine ona kar§! ffele, değid 1 ~c tııhripkiir olııbilcccğini - Seni se\•iyorum!. çoialtaa ıürekli bir ıztırapla dol-

bıt öl v c de, sevınes d ocası- giuin belirişini sezi~:orur:de ıııe.. bu chrctırıma gctırmezdim. Demek Demektir. Serbest ol a)dtm bel- du. Bilmem sonu neye ''aracık ve.. 
~ r keneli \•icd e e berşeyden bu son ınektubunUD uze rat ı· asla . a uhU ka\ rl) llll sar'alı lıir k' b d if J 1 

old f· Nikuhın k ~l'Jna karşı nıes'ul. . ya . b r r ı unu er, ona a o ııu~a ça ı- ben bu g"lııül gailesinden na ıl bir 
J>' cttigi ınc ~ı •na c~ başta tah. ~anı etle karışık birı<s~;fuıi çc' i · ~~ tıpkı bir nı1 ikk.ro~~n. da~atra ırdını. }'akut, bu nokta~ ı da dil- netice ile çıkabilece .. im?. 

ıerifll ltir Dürüst Yb~t duru tluk ve gına inanıyorum. 11 !tı11l za· g~ri§i ııbi dcrh enıs uı e- şüıımiye b :ı;laclıiım anda • ıi (A 
ır kadııı uikfth. ren damarlnrda onu :ındı:" ıcak· 

:nıan bir kıpırdanmanın, bır 5 
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lapıabarrlrler 

Ne Diyorlar 7 
• ~ .f ~ 

11·~:ra-rn1 
B. Abidin J.ıavcr c Yuıoslavyacla 

millet ve ordu mihvere ıll.ilıaka muba· 
llb himll buıünk.Q Başyaz.ısı.ndA ır&· 

ci1mle: 
cYuıoalav hUkılmetiııln tuttutu iMih· 

vere meyyal siyaset, ıaavıp edilmek 
Jöylc dursun şiddetli bir m~le!etle 
Juırıılanmıştır; :Cak .. t, bu muhalefet, 
bugUnkü kab~yl devirerek yerine 
Milnere boyun ebni7en bir bükı1met 
kurulmasını mümkün kılacak kadar 
kuvveUi, :faal ve ınUte cbbıs mldır7. 
Böyle bir hareket, belki :Mihverle har
bi goı:e aldırmayı da lc:ıp etUrecell 
lem, bu hususla kolayca bir hlikWn ve
rilemez..> demektedir. 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cBlr ıcyaluıUn bl
liyesi> isimli b~ü Başmakalesin
de japon Hariciye Naz.ırı M. Mııtsuoka
nın Berlin seyahatinden bahııetmekte 
ve: 

f.Alman1a ÜçüzlQ Pakta iaUnaden 
japonyanın artık vakit kaybetmek.si-
zin harekele ıeçmesinl talep edebilir. 
Nereye hareket? İıı&ılterc ile Ameri
kaya hllcum etmek, dQpcdfu: Pasltik 
harbıne girmek demek olmaz mı? V• 
senelerdir uğnışüan Çin işine bir 900 

veremden bu kadar bU,llk. blr macera. 
nısbeUe kilçük bir kambur (Utüne da· 
ha bilyük bır kambur oturtmak olmu 
mı'?.> demektedir. 

TASVIRIEFKAR 
cAtrikndnkl İnglllı. muvaUokıyeUe

rlnin t-hemmfyetı )Ok mudur?> .la1mU 
bugünkü Başmakalcsınde: 

cAlmnnlar, İngllWerın Afrlkada ka
zandıklnrı murnffııluyeUcrln ebem
mlycU olmadığı ldd•a ında imişler. Bir 
Is\ içre gnzctesmın Almanya muhabi
ri, Bcrlln nskerl ve sıyn.l meha:fill ile 
temas etmit ve Afrika ah" ali hakkında 
ıildrierinı ııormus. Bu mclı.a!ıl, Afrika 
vukuatının Wç bir chcnuniyetl olma· 
dıtlnı, harbin mukadderatı Atrikada 
degll, Avrupada tayin edileceğinl, A1· 

rlka harbinin ise Avrupa üzcrınde bir 
tesir yapanuyacaı.'UU söylemekte lmil· 
ler. 

Bize kalırsa Alman ukerl, alyaa! ri· 
caı ve erkdru bu fikirlerinde ;yanılı
yorlar. Italyanlnrın ıcçen l..'yUUde Mı
,ı;ıra kntüı tıınrruıa &~eı-ck Şlmall Af· 
rlka<Uı ıaHp ve hAkun bir vaziyet al· 
mutan ve bilhassa Sih•eyı Kanalını 

tchd1t et.mclerl lnillıilcri çok milşkUl 
bir mevkle diısurmllştil. Hele İtulynn-
lar, bidayette blra:. •..-ı !nz.la §aınnta ile 
llfm ettikleri &ibı Suveyı Kanalını da 
ele geçirebilselerdi bu, İngllterc için 
belki harbi 7an ;yal'.ıya kaybetmlye 
muadil olablllrdl. COnkQ bu .uretle 
Lı.ilterenin baJlıca kuvvet rnembala· 
rını teşkil eden Htndı t n, Avuatral7• 
ve Yem ZelAnd •lbı ülkelerle allkuı 
tamamiyle kesllmif bulunacaktı.> de
mek1*Ur • 

YENi SABAH 

B. Hüse,"ln Cablt Yalçm cYuıoslav-
78 için esaret llnclri> ialmll bU&(lnldl 
BaJmajuıleslnde: 

cAlmanlann tekllt etüt! prtlara 
dair ıcne ajansların verdllf maldmat 
dolru !Be, Yugoslavya Üçlü Mlaak.a 

imzasını attıtı tarihten itaöaren .lktıa
dl teıkilAtını Alman te&kllAtma \11'• 

durmak mecburiyeU allına einıcekUr. 
Göz.e mümkün oldutu kadar az çarp
ması için en zararsız kelimeler altında 
gizlemfye calışılan maksadın neden 
ibaret oldutu, biltün bu itina,ya rat· 
men, bu satırların altında acıkça ken
disini tı;;ıykırıyor. Anlıyoruz ki Yuıa.
lavya Üçler mlsakuu imza eder etmez 
Alman e!endllcrl !cln çalıpn cserb 
(toprağa ballı ~lr köylll) lerden mü
rekkep bir memleket haline dilşecek
Ur. Yugoslavya için artık milli lktısat 
mülahazası ortadan kalkncaktır. Yu
ıoslavya için artık mOstakll dilıünmelc, 
iatedltlnl yapmak hakkı kalmıyacak
tır. Alman ikbsadlyatı ve teşkfltıtı, ya-
nl Alman noktai nazarı ve Alman men
fanti neyi icap ve emrederse Yuıoa

lav,.a onu yapmaj:ı mnhkllın bıt \'azl· 
7ete düşecektir. Emir Bcrlindcn gele
cektir. Yugosla\'Ya bu emre körü kö· 
rllııe, boyun eğecek ve efendilerini ra
hat, müreffeh ve mes'ut, 7aşatmıya 

ınyret cdecck:Ur. Hitler uzak ve lpUdal 
kıt'alara hicret ederek oralarda mili· 
temleke kurmak polit.Ikasının aleyhin· 
de bulunuyor, müstemlekeyi Avnıpa
uuı içinde, kendi ayağının dıbinde te
lis etmek istiyordu. Hnklo var, etra
fında her dediğini kııbul eden cansız, 
kansız, az.imsiz, iradesiz köle ruhlu 
milleUcr bulunduktan sonra niçin yap
masın?.> demekledlr. 

L um, merva, 
koza, bab ve lpell 

lllracatı 
İhraç edilecek anason, raziyane, 

neb:ıtat küspe ve döküntül ri, i§
niş şeked, şekerlemeler, lokum, 
kurutulmuş her nevi taze mcyva 
ve kabukları, l•er nevi ioek böceği 
ikozaları, kamçıbaşı ve inek dökün· 
tülcri, lpek inlıkleri, sun'i ve tabil 
ipekten yapılmış halıların ımcak 
lisans müsaadesile ihraç eıf ılebile
ceği hnkkında kararname şehri • 
rnizdeki alakadarlara tebliğ olun • 
anu tur. Bu mü nd leri Ticaret 
V k·ı ti verecek ır. 

Kedllerln, klpek
lerlll mfldalilerl 

ÇOQalulıa .. 
Buıünlerde, kedilerin, ki

peklerin müdafileri çoğaldı.. 
Gazetelerimizde, ıık ıık, ba 
zavallı, muniı hayvanlardan 
baheıden yazılar çıkıyor. An
laıılan Himayci Hayvnnat 
Cemiyeti, aon zamanlarda 
propa8'andaımı arttırnuıtır. 
Ben, ıahsen kedi sevmem •• 
Halbuki, kedi, evlerimizin 
ıenliği, ıüsüdur. Kedi için 
nankör hayvandır, de ıer. 
Doğrudur. 
Arkadaı lanmdan M. Seli

miıı kedi ıcvgisi me&hurdur. 
O derece ki, biı· hu.alı hali
ni ahnıt olduiu dahi rivayet 
edilir. 
Köpeğe gelince, hoı lan

mam •• Köpek gibi yalvarıp, 
yaltaklandı, derler. Köpeğin 
tazallüm etme8İ bu derece a
ıağıhk bir sahne midir?. 

Hele, ev içinde röpek bea
liyenlere hiç aklım ermez. 
V aletiyle, çocukluğumuzda o· 
turduğumuz köşkümüzün bah
çe.inde iri bir kurl köpeği 
vardı. Yaman bir §eydi. Şeh
rin uzaimda, bir 'nyfiyc ye· 
rinde kıt yaz otururdu i. Bi
zim köpeğin <lı «l' t\i nbn » 
idi. Gündüzleri ziı.1cirle b j . 
lar, geceleri salıverirdi :. Ya
man bir bekçi idi. Evin civ • 
rından kuı uçurtmazdı. G ce· 
leri, kapıyı, pencereyi nçı • hı· 
rakıp yatabilirsiniz .. Hic lec· 
rübeaini yapmadık nmıua, di
yeceğim, bu derece bize em· 
niyet veren, aıdık bir hay
vandı. 

Bir gündü, bizim köpeği, 
zehirlediler. Zavallı, öldü. E
vin içini bir matem ka.plamı,. 
tı. Hatırımda kaldığına göre, 
o zaman da, yine, ltöpeklcrle 
mücadele moda11 çıkmt§h. Bu 
mücadeleye bizim «Kara bat• 
kurban aitti. 

Kedilerle de mGcadele edi
liyor. Pis, aokak kedileri ile 
mücadele belki doirudur. 

Size, kediden, köpeklen 
bahsettikten ıonr~ bir fıkra 
anlatayım. 

Bir ıün adamın biri, ıece 
uyurken, fare yubnuf.. Bir 
aancı, bir ağrı... Kurhılu! 
yok.. Sabah, erkenden bir 
doktora koımayı kararla§hr· 
mıı. Şafakla beraber sokağa 
fırlmlf .. Hızlı hızlı yolda gİ· 
derken, 3ekri Mustafa.ya 
raatlamlf.. Bekri de, gece sa· 
baha kadar bir yerde içmiş, 
körkütük evine dönüyormuı. 

Bekri, bu itinaya aormuı: 
- Nereye böyle koıa ko

ta?. 
- Doktora.. Aman :sor· 

ma?. 
- Ne oldu?, Hayırdır in

tallah?. 
- Gece fare yuttum. Tam 

uyandım, geç kalmışım.. Bo
iazımdan içeri ka-;tı. 

Bekri Mustafa, ilti tarafına 
yalap wrarak fU cevabı ver· 
miı: 

- Fare yuttun, değil mi?. 
Ali!. Şimdi. arkasından he
men hir kedi yut .. Çeker, çı
karır, bir ıeyin kaim , . 

R. SABiT 

iaşe teşkilatına gire
ceklerin imtihanı 

yann icra edilıyoı 
İaşe teşkılatına Lı zunlan 

arasından alı c. 1 rın imtı · 
hanları arın • alı 
Zıraat Bankac;ı y 
yapılacaktır. 

Gelincik sigaraları 
Okll)'uculanmııulaa A. llimU 

Sarıca J'UIJor: 
S n g[bılerde bazı tutOnclllcr
G lıııdk ılgaralan bulunmamı· 

ııdı. Acaba bunu!) sebebi 
Bu sigaraya nlısmış olnn

n bu hal üzüntü oluyor. İı:ı
hl r İdaresinin nazan dikntlnl 
ccl ediyorum.> 
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G ç AR Son T elgraf'ın 
Hikayeleri ,&UL& ... ~--1 ! 
"c..ı;;::~--=:ın=~IZml::~-Y azan: ~ç,ı•auı~ İ z t--" 

Ben darbımesel haline gelmiş 
Eözlerin heosine inanmam. Fakat 
bu sözler arasında bir tane doğ -
rusu varsa o da sudur: 

- Genç kızlar muammadır! .. 
Siz bir genç kız kalbi nedir? 

Genç kızlar neleri düşünürler? A
kıllarından neler geçirirler? .. Bun
ları bilir misiniz? 
Hnyır değil mi? .. İtiraf ediniz ki: 
- Genç kızlar muammadır! 
Genç kız kalbi, bilhassa asrımız-

halledildmcsi imkansız bir mu
ammadır ... 
Şimdi gelelim tilaıime, benim 

•üşünceme: 
Bana .sorarsanız size deri..'ll ki: 

:Bugün hangi kız ciddi, ağır başlı
dır, hangi kız hoppa ve uçarıdır? 
Bunu ayırdetmei?c imkan yoktur. 
Kızlara dikkatli bakınız, yürü -

yüşleri, giyinişleri, oturuşları, ko
uşusları, cvza ve etvarları, sar • 

lan, başları biribirlerinin ayni. 
İşte bunun için ben pusulayı şa-

6ll'dmı. İlk görüşte esmeri bir, 
pembe beyazı bir diyorsunuz, fa
kat sonra mesele çatallaşıyor. 

Uzun zamandır evlenmek arzu
sundayım. Bekarılk sultanlıktır 
sözüne ben nekadar inanmıyor -
um, siz de inanmayın. Bekarlık 
sultanlık değil, sefalet! .. 

Ne ise, evlenmeği aklıma koy. 
d an sonra davetten davete, zi
yafetten ziyafete, çaydan çaya, ba
lcadn balova, plajdan Tllfija koş -
mağa başladım. 

Koca ı::ehirde :tı.emen hemen ta· 
nımadığım, tanışmadığım kadın. 
f.ı:'• .. kalmadı. 

Gel gelelim maksadmıa ula§& • 
madım bir türlü! .. 

Bu anlattığım eski bir hiklye • 
d.ir, fakat cana göre eski, size gö
re ise yeni, veıwenidir. Siz benim 
başnna gelenleri bilmediğiniz icin 
elbette alakadar olursunuz ... 

Evet ne diyordum ... Ha, evvelki 
sene Büyükadnda bir genç kızla 
tanıştım. Evlenme r:1öında bir genç 
kızdı. Kısmet arıyordu. Ben de kıs
met aradığım için tam zamanında 
buluşmuştuk. · 

Leyla ~en. şuh, çapkın, ucarı, 
. l\onna bir genç kızdı. Güzeldi, hem 
çok güzeldii zarif t,, hem çok za -
dfti, ıktı hem çok şıktı. 

Bu mezivetlcrinden başka bir 
meziyeti oaha vardı; iyi, asil, kibar, 
zengin bir ailenin kızıydı. Büyük 
babası merhum bir vezir, babası 
merhum bir sefirdi. Anası da Allah 
için hanımefendi bir kadındı. 

Çok kısa zamanda Leyla ile sa
mimf, senli benli olduk. Her gün 
beraberdik. Beraber geziyor, be
rab~r oturuyorduk. İçtiğimiz su 
ayn gitmivordu. 

Leylü çok serbest bir kızdı. Ko
luma girer, başını omuzuma da • 
yar, kravatımı düzeltir, yürümeme, 
oturmama, konuşmama karışırdı. 

Bir gün, deha doğrusu bir gece, 
onun bu serbestliğinden cesaret 
alarak, kulağının arkasından öpü
verdim! .. 

Ne dersiniz?_ Vay efendim sen 
misin öpen!.. Fena halde kızdı, kö
pürdü ve bir daha benimle konuş
madı. 

- Terbiyesizce öpüyorsunuz d~ 
eli, bu yaptığınız adeta ahlfıksız -
lıkt1r. 

Anlaşılan öpmesini bilememişim! 

* Geçen ne de Büyükderede, u-
zun boylu, esmer bir küçük hanım 
tanıdım. 

Selma zeki, ciddi bir kızdı, ~ 

ağır başlı idi. Eski ölçülere eöre 
tam dört yüz dirhem bir okka bir 
genç kızdı. Babası haftanın dört 
beş günü İstanbulda kaldığından o 
yalıda annesi ve kard~lerile yal
nız oturuyordu. 

Selmamn en büyük zevki roman 
okuma1'tı, roman meraklısı idi. 
Romana uüşkündü. 

Ona romanlar veriyordum. O 
bel'iend!ği cümlelerin altını çiz.ip 
bana iade ediyordu. Çizdiği cüm
leler, yani beğcndiM sözler hep 
aşka dair olan sözlerdi. 

Bazan l:araretli hararetli elimi de 
sıkıyordu . 

Ona karsı tamamile başka türlü 
davrandım. Ona adeta bir kardeş 
muamelesi yapıyordum. 

Bir akşam deniz kenarında do
laşırken, nihayet açıldım 

- Seni seviyorum Selma! de
dim. 

O kaçınmadı, şaşmış gibi de gö
rürunedi. Yüzüme: cBen de seni 

"ntm!> diyormuş gibi baktı. 
Onu kendime doaru ~ktim ve 

dudaklanmı alnına dokundurdum. 
- Sevgili Selma dedim, hayatta 

sen ilk aşkımsın .. İlk defa seni se. 
viyorum, dudaklarım ilk defa bir 
kızın tenine değiyor. 

Selma yüzünü buruşturdu, du
dak büktü, omuz silkti: 

- Bunu söylemeğe hacet yok de
di, öpüşünüzden nekadar toy ol-
duğunuz belli!. E~er aşkın ne de
mek olduğunu bilseydiniz böyle öp
mezdiniz!. • 

Onu da nasıl öpmek lazım geldi. 
fini bilememişim. 

İşte anbyorsunuz ya ... Bundan 

sonra siz de en doğru sözün şu söz 
olduğuna inanırsınız: 

- Genç kızlar muammadır! .. 

Cebelüttarık mevki kumandanı 
Sir Klayv Sidl şimdi her halde ken
disini dünyanın en mes'ut ndnmla
nndan biri addetmektedir. 1939 

da General Kronşid'i istihdaf eden 
bu centilmeni nmes'ut olmıya da 

hakkı vardır. 

Çünkü albay içinde Cebelütta
rık yarım adsını, hcrgül asa gay. 
retler sar!ile bir ada haline getir
miye muvaffak olmuştur. Cebel
lüttarıka denizden hücumun fay
dası olabilir mi? Atılacak mermile-
rin kalın zincirlerle bağlı kayaları 
parçalamasından başka ne netice 
elde edebilir? Kaldı ki bu büyük 
kayanın içinde dünyanın en müt.. 
hiş sahil müdafaa bataryaları yer
leştirilmiş bulunmaktadır. Singa
purda olduğu gibi, bu bataryalar 
405 lik ve bir buçuk tonluk mer
milerini 44 kilometre mesafeye en
dahat edebilirler. 

İspanyollar: cCebelütankı iste-
riz• dcmiye başladıkları gündenbe
rj, İngilizler müstahkem kayaya 
karşı karadan hücum ihtimalini göz 
önüne getirmişler ve kayayı ka-

radan ayınmşlardır. 
Derhal i§C b ~lanmış ve bugün 

rnüstahk m kn) a 1000 metre uzun
lueunda ve 50 metre genişliğin
de bir knnal ile İspanyol toprakla
nndan avnhnış, Akdeniz.in sulan 
burada da Atlı:mtik'c kavuşmuştur. 

1Ta1i hazırdıı sallar üzerine ku-
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Arı orduda inzıbat 
ayn çarpmadan, imparatorluğun 
kal-Oigiıhına kadar girebilirdi. Bi
naenaleyh Bizansın bütün askeri 
.kuvvetlerir kale duvarları arka -
sında mahsur gibiydi. Kalelerin 
ekserisi Türkler tara!ından daimi 
bir abluka altında idi. 

Her hale nncak müdafaasını ~en
di hesabı.no temin ederdi Anado
luda Karacahisar, Bilecik, İnegöl, 
Kara tekin, İz.ntk, İzmit, Aydos hep 
bu vaziyette idı. 

Bizans imparatorları ordularını 
tensik etmek isterlerdi. Fakat ha
d" ı. is. a lar, bilh Türk 

tehdidi lbunn daima mfıni olurdu. 
On dördüncü miladi asırda ise 

•orduda inulıat kalmamıştı. Ekse
ri muharebelerde askerler kaçı -
yordu. 

Sonra Veneıdiık Bi2ansa daima 
hakim olagelmişti. O vaktin in
gilteresi olan Venedik Bizansıı is
tediği gıbi elinde oynatıyordu. 
Bizansın kuvvctlemncsi Vene

diğin işine gelmeı:dL Olann iktı
sadi ve ticari menfaatlerine mani 
olurdu. 

Bu s hepten ordunun tensı: i iş-
1 rıne g<>lnıezdi Brzansuı endi· 
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na 
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Almnnynda petrol kaynakları 
yoktur. Alınan sana)'İİ \'e Alman 
ordusu sulh zamanındaki petrol 

ihtiyacının nncak yüzde otuz ) e -
disini Alman arazisinde bulunan 
fabrikalann !i:Un'i petrol istih•a
latile temin eder. Sulh zamanın -
daki ihtiyacın 7cı G3 iinii diğer mcm-1 

lekctlcrden ithal etmclttcdir. Harp 
içinde petrol ihtiyacının Alnınnya 
için ne kadar mühim bir ikmal 
meselesi olacağını tahmin etmek 
ıüç detlldir. Bizim kanaatimize 
&öre, Almanyadnki petrol i tihı;al 

eden fabriknları harice bırakırsak, 
Avrupada Alman ordusunun ve 
Alman harp ı;anayiinin biricik 
petrol üssii, Romanyadaki petrol 
kaynaklarıdır. 

Ronıanyadaki petroller, sade 
Buli:aristandaki Alımın ordusu bn
Jummdan değil, biitün Alman harp 
varlığı için müdafaası çok ehem -
miyetli olnn lınyati bir hedeftir. 
Petrol nuntaka ı (l'loeşti) kasa -
ba:.ı ctrn(ındn geniş lıir ovada açık 
n yaygın bir hedeftir. Bu hedefe 
bir taraftan Mainr hududuna ve 
diğer taraf tan Köı.tenceye uzanan 
demiryolile Yerköyc k:ıdar mev
cut petrol borularını da dahil et
mek IU.ı:ımdır. İni:iliz hava kuv -
ntleri için bundan daha en{es bir 
bombardıman hedefi olamu. O 
halde (l\ö)tence - Plocşti _ Yer-

köy) müsellesi ha\•nya kar ~ı mü
dafaa bakımından çok miihimdir. 
Acnba Alman ordusu, bu kiymetli 

petrol Ussünü müdafaa edebilecek . ., 
mı •• 

Almanlar bu tehlikeyi bildikleri 
için ilk tedbir ohuak üzere kuyu
ların ağzındaki ) tih•ck tec;isatı 

söktüler, hu suretle kuyuların 

mevkilerini gizlemeğc ~alıştılnr. 
Diğer müdafaa tedbirleri, muh -
tlif gizleme ve ma keleme ted -
bir1crilc hava dafi topları 'c avcı 
tan arcleritlir. Fakut bütün bu 
tedbirlere rar,ınen, Alınanlar İn

giliz lıu·ıı kuvntlerinin bumbar
dınıaularına mani olamıy:ıcaklar
dır. İngilizlr.r, h'U kndnr mühim bir 
hedefi - çok zayiata mal olsa da -

rulmuş bir köprü kanalın üstün. 
den her iki tarafı bağlamakts.dır. 

Hinihacette bu köprüyü bir daki
ikada ortadıın kaldinvc.rmek it
t~n değildir. Karşıda İspanyollann 

Linca §ehri vardır. Kanal mevcut 
ceğilken ileride koşu meydanında 

nebatat bahçesinde tank tuzakları 
ve tank maniaları yapılmıştı. Ka

nal açıldıktan sonra bu manialara. 

da. lüzum kalmadı. 

sini toplamnsına daima mani olur
lardL 

İmparatorlar ise, düşmnnlanmn 
metalibini reddedecek iıiçbir kuv
vete malik değillerdi. 
Binaenaleyh, imparatorluk gün -
den güne içinden çürüyor, sukut 
ediyordu. İdaresinde !bulunan a
razi ise seneden seneye parça par
ça eriyor, avucundan çıJuyordu. 

On çüncü asrın rusfı ahirinde 
IPaleologo.., hanedanı Bizansta 
yerleştikleri sırada Bizans impa
ratorluğu idaresinde 'bulunan yer
ler A11adolunun şimali gaı1bisi, Av-
rupndn Bizans ile Trakya, Make
donyanın bir rk.ı6nıı, Selanik, Ada
laı· denizinin §imalinde ibir kaç a
da, Yuanistanın da ıbir kısmından 
ibaretti 

Bundan başka Karadenizin şi
malinde Trabzon imparatorlu 'Ju 
vardı. Bu imparatorluk Ereğliden 
Kafkasyaya kadar Karadeniz sa-
hilini işgal ediyordu. 

Tesalyada Epir dcspotlugu, bü
yük Efla · Pı ensliği Bizan.sa t.Ubi 
yerlE>rd Bun muk bil, Pelepo-

bomba yağmuruna boğacaklar, 
petrol mınt kDSlJlda ihtimal haf
talarca sürecek bir yangın ayini 
yapmaktan \'azgcçmiyecel lerdir. 
Benim kanaatime gurc Romanya 
petrol mıntakası, Almanyaya pet
rol nakline ynrıyan Ploe ti - luo
niştad dcmiryolu ve köprüleri, 
Bulgaristnnd ki Alman ordusu -
mm petrol ihtiyacını temin eden 
Yerı:öy petrol üs,ile Köstent'e de
miryolu, Berlindcn, Hamburgdan 
ve .Crcmenden daha çok mühim 
hedeflerdir. 

Alman ordusunun I~ge denizine 
dcğru ileri hareketi halinde, İngi
liz bava kuvvetleri ilk bombar~h
man hedefi olarak bu petrol ının
takasına taarruz cdcceldcı dir. Bu
rası tahrip ve imha edilirse, bun
dan tekmil Alman ordusu, fok -
mil Alınan harp sanayii, hatta At
las dcııiı:indcki Alman denizaltı 
harbi bile zarar görür. 

Ploeşti mm takası tn~ yareler -
den ü>la sal~Jan maz. Petrol ku
yuları da fazla derin değildir; teh
like biiyüktür. l\lüd:ıfna çok güç
tür. Ahnanl n için petrol mınta
kasıııın sağlnnı kalınası, bir Scla
niğc değil, bin Sclcıı:ge bedeldir. 

Almnn ordusunun istihkfıın bir
likleri Tuna iizcrindc demir ve 
tomb:ız l.öpriilcr kurdular. Dun -
Jar, lrnn hilkünıdarlarmdan (Key. 
hüsrc\') in Çanakkale boğazında 
gemilerle kurduğu uzun köprüyü 
istisna edersek, en büyük ve en 
uzun harp köprüleridir. Üz.erle -
rinden en ağır motörlii toplar, 
tanklar rahat rnhat geçnıe}~tedir. 
Gidiş gcli:,, yolları da ayrıdır. Ha
kikaten askeri kiiprücülük snn'atı 
bakımından birer ~ahcserdir. Fakat 
geniş Tuna üzerinde bu J;;öprü -
Jerin müdafaası n:ısıl olacak?. 

Köstence - Dobrucn istiknnıetini 
dü ünürsek oraşı da tehlikelidir. 
Zira orada da köprii mahzuru var
dır. Şu halde .:ugoslav şimal bu
dum ka)lalı kaldık!:a, Bulgaris -
tandnki Alman ordusunun bütün 
ikmal yoll:ırı Tuna üzerinden ge
çiyor ve arndaki irtibatı ancak 
köprüler tcmtn ediyor. 

Bu vaziyete göre İngiliz hava 
ku' vctlcri i in p trol nnntnka -
sından onra ikinci hedef Tuna 
üzerindeki Kösteııce demiryol 
köprüsilc Romanya - Bulgaristan 
sahilleri arasında kurulan n keri 
bliyük köprfilcrdir. Buıılnrın sak
lanma ı a la nıümkün değildir . 
:Müdafoo için biricik tanare hava 
daCi teşkilatı ve u·cı tayy:ırcleri
dir. Fakat acaba bu tedbirh·rle Al
manlar lıu köpriilcri İngiliz han 
bombartlımanlnrrndıın kurtarabile
cekler di? Beninı kmınatimc güre, 
İngili:der bu işte nt• zayiatı göze 
alacaklnr, bu kiipriilcri tahrip e
deceklerdir. 

Bu nıütalealardnıı ~ılmracağımn: 
netice ~u<lur: 

Balkanlara yayı1ınak i tiyen Al
man ordusunun geri mtl\ a .ala:-.ı 
zayıftır; 1'unn köpriileri haya bom
bardımanlarından de,·am üzere 
kurtarılamaz. Bu l.öpriilcrin he -
men şimalinde daha büyük tehli
ke olan petrol üssü vardır. Alman 
ordu~u Bal.kanlarda daha fazla ya
yılmak isterse rerisinden sür'atle 
vurulmağa müsaittir. Zaten bu 
mahzuru bildiği için, Yugo~lavya 
meselesini halletmeden bnrekete 
geçmek i temiyor. 

Çünkü Alman ordu u i.;in m ta
bii geri muvasala ı, \'iyann - Bel
grad üzerinılen geçer 'Ve gnrpta 
Adriyatik deniı.i de emni~ etini 
arttınr. 

net.de, Korfudn, Srigoda Giritte 
Vcnedik müstemle'kcleri mcv"Cut 
oldui:'U gih.i, Adalar denizinek• de 
Venedik Sinyorlukları, Anadolu 
sahilinde Ye Anadolu ctrafı.nda Sa
ıkız ve Midilli g~bi büyük adalarda 
Ceneviz müstemlekeleri vaı dı. 

Orta Yunanist:ında Atiııa Dit -
kalığı, Morada Ahac prensligı mev 
cuttu. Rum imparatorluğunun i
daresine tabi arazide yirmi haki
miyet teessüs etmişi. 

O:m dördüncU asırda O manlı 
Türklerin imparatorluğa kmnşu 
olmaları Bizansın harabisini büs
bütün yakla~tırdı. 
Şimalde B<ılkan şibbiccziresinde 

genç hükılmetlcr gittikçe büyü -
yardu. F.itycn Dö~nn hemen 'bütün 
1'.'Lukedonyayı almış, kcndis~ııi 

Sırpltırın ve Romanların Çan i
lan eylemişti. Bulgnristan Trak-
yada gittikçe büyüyor, Türkler ise 
Anadolu taraflarını ele geçiriyor
du. 

Bur nnın fethi, Anedoludn Bi
z 1c;1 ('n mühim bir ibeldt>den mah-

Amerikad • 
ır 

y nan 
milyarderi 
Bütün Yunanlılar Yunanistan

da yaşamıyor. Dünyanın bütün li
manlarında binlerce Yunanlı ha
yatını kazanmakta, deniz ticare
ti, borsa, silah ticareti gibi i§lerle 

meşgul olmaktadır. 

Amcrikada da on binlerce Yu
nanlı vardıı:. Ana vatanları harbe 
girince, bunlar aralarında 10 mil-

yon dolar kadar para toplıyarak A
tinayn göndermişlerdi. Bunlardan 
birisi de Villyam Hellisdir. Ege

nin ufak bir adasında doğan bu a
dam, tek başına Yunanistana bir 
milyon dolar kıymetinde harp mal-

zemesi, l\amyon, iştial maddele
ri, tanklar göndermiştir. 

50 yaşında olan bu Yunanlı şlın
di bir Amerikalı milyonerdir. 
Serveti Drahmi ile hesap edilirse 
rnilyarderdir ... 

İyi bir Yunanlı ailesine mensup 
olan Hellis 18 yaşında taliini de-
nemek için Amerikaya gelmiştir. 

Uzun müddet fakir ve sefalet için
de yaşamış, umumi harpte gönül
lü yazılarak, Amerikan ordusu He 
beraber Pransaya gclmi~tir. 

Tekrar Amerikaya döndüğü za
man, petrol işlerile alakadar olmuş 
ve Luizyan hükumeti dallı ilinde te

sadüfen zengin bir petrol damarı 
bulmuştur. Birkaç gün içinde de 
servet sahibi olmuştur. Yeni Or
lcant'da On Beşinci Lui uslCıbunda 
ibir sarayı ve şahsına mahsus ola
rak dünyanın en muhteşem yat
larından biri vardır. Yunanistan
da da satın aldığı bir adnya mermer 

~ir saray inşa ettiııniştir. Sır! Yu
nan hükumetine parn yardımında 
bulunmak üzere, Yunanistanda 

petrol arama imtiyımnı aim1~ır. 

Malumdur ki, Yunanistanda pet. 
rol yoktur. 
Şimdi bütün faaliyetini, Ameri

.knda Yunanistana yapılacak yar
dımı teksife hasretmektedir. 

R y 
24 Mart 1941 

18.00 Pı·ogram ve memleket saat 
ayarı. 

18.03 Müzik: Rndyo caz orkestrası 
(İbrahim Özgür idaresinde) 

18.40 Müzik: Solist okuyucular. 
19.15 Müzik: Film musikisi (Pl.) 
Hl.30 Memleket saat ayan ve a-

jans hııberleri. 
19.45 Konurnıa: Ziraat takvimi. 
19.50 Müzik: Radyo ince saz he

yet:. 

:m.15 Radyo gazetesi. 
20.45 '.Müzik: Debussy'nln Prelüd-

lerinden- Kalan: Wa1ter Gi
eseking (Pl.) 

21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik: Radyo orkestrası 
(Şef: Dr. E. Praetorius) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
habPrlcri; ziraat, esham -
tahyil{ıt, kambiyo - nukut 
barı.ası (Fiat). 

22.45 Miizik: Cazbant (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

knp:mıc::. 

rum cimb. Türkler için bilakıs 
güzel bir P• ytaht, metin bir :ts
siilharekC' YÜc:.ıde .getirmişti. 

Zira~l. B:zc:ınsın en mühim k:.ıv
n?t mcııbaı idi. 'l'ünk istilnsı Bi
-znrısı ıbu kuvvetten de mahrum 
et.ni~ti. En zengin eyaletler. 1'tlr::C
ler eline geçmisti. 

iınpnratorların idaresinde bu
~unaıı araziye ise Türkler, Sırplar 

ve Bulgarlar daima hücum edi -
yorlardı. Girdikleri köyleri tah • 
rip ediyorlardı. 

O derecede ki, oıı dördı.inciı mi
ladi rı~rın ilk zamanların.da, Bi -
znnsm iaşesi ancak Karadcnizden 
gelecek buğdayla balığa inhisar 
eylemişti. 

Mr.kcdonyanın, 'l'rakyanın en , 
mahsnlciar sahraları Türk ve Ka-
talan hücumuna maruzdu. Bu, 
Titrkler yalnız Osmanlı Türkler 
değildi. Hasaratı yapan, daha zi
yade Aydın Türkleriydi. 

Hükumet bir zaman, lbüyü em
lfikin çoğalmasına, ihtikarın azal
masına çalışmı.şt:l. Şimdi o da 

(Arbla 'fV) 

Yazan: 
Tefrika 

Cen z nın 
ak amı i 

- Ağam dedi; sakın bu işte bir 
yanlışlık olma ın!. 

f - Ne gibi yanlışlı ?. 
- n nim ze~ tin yağı fıçısına dal-
- Ya neydi? 
- Hatırımda kaldığına göre kö-

pek yavru u idi be!. 

• 
Mustaf anın babası 

ölüyor 
Jılustafanın ihtiyar, hasis babası 

bir 50nbahar ı:ünii, yağmurlu bir 
havada ölmüştü. Ccnnze dönü~ii 
Mru;tafanm evine uğnyan Rüstem 
usta, oradaki birkaç hısım ve ak
rabanın yanında l\ tafayn §Un
ları söyledi: 

- Nur içinde yatsın , 
rahmetli çok l) ı, çok ba-
bacan, halden anlar, iyilik 
6ever bir adamdı. Hani kendi cit
ti, ismi kaldı ) ndi;;iir diycy buna 
derler. Şimdi l\Iustafııya düşen iş, 
babn mın yl>.dni tutmak, onun ei
bi, iJ i bir u ta olmak, güzel bir 
aile l mn ı kurmak, kendini her
ke}e ::.e\ dinncktir. Giirt>~·iın ar
tık seni oğlum, en iki yıldır tut
muş olduğun yolu bırakır. rakı -
elan lilan geçe.r, hana evlıitlık e
dersen ben de s:ıun bir ıııiiddct da
ha babalık ederim. Haydi göre
yim eni 1\lu tara, adaınol, babanın 
yerini tut yın rum!. 

Mustafa lı:ıddizatında hiç de fe
na bir çocuk değildi. Onun ma -
yası iyilik ve in :ınhlda yuğurul
muştu. Kalbi gayet temiz, arzu ve 
nil etleri son derece hali ti. Fa • 
kat, :ıh o körolnsı aşk, yerin dibi
ne bılfa ı i!:ki ah.. Onu azdıran, 
ara:.ıra zıvaııtttlan ı;ıkaran, ber -
bat eden bcp onlardı. 

llelc ııinıdi baba:.ının ülümU 
buııl:ırın üzerine bir de tiiy dik
mişti. Tanı il i ~ ıldr nşkln, içki ile 
bir hayli zayıflamış olan metaneti, 
şimdi bu baba acı ile bir kat daha 
sar ılmı:ı: tı. 

Ccna;c.cnin gömiildiiğü "6nün 
akşamı içmemek için kendini çok, 
hem de pek çok zorladı. Fakat ka
fir şeytan o akşam gün batarken 
onu yine mt•yhaneye Aldırdı. O 
ak~anı Mu tafanın babası öldii -
ğünün farkında olmıyan, mezeci 
şişko Bcdro Mm;tafayı, tek ba
şma bir kenara çekilmi;:, şişesi ö
nünde mehil melUI ağlarken cö 
rüm:e hayretle ~ordu: 

- Ne ağloorsun bunun bura • 
ında, bağn ynnık işık Ömer mi

sali ar lanım'!, 
:Mustafa kesik kesik cenp Yer-

di: 
- Babam.. yürüdü!, 
- Oooh, cepni ol un!. 
- Nasıl oh, ge~miı olsun!. 
- Demek za' allının hastalıiı 

geçti ki, okağa çıktı, yürüdü. 
- Ulan ti ko, şimdi yersin ka

fana bardağı ha!. 
- Haa .. Ağnadım 9im.di, yürü

dü deorsan, demek henüz ıiOka(a 
çıkamayıp evin içinde yürilmeie 
başladı .. Oh, oh, ma şallah .. Allah 
ifiyet \'ersin!. 

- Hay AJlah enin de beJiııı 
. ' ver ın .• 

- Xe oldu ki?, 
- Daha ne olacak, 'babamı ı.a-

gün dürt kolluya bindirdik!. 

be ra b e1" çevirdiği 

H 

- Talıtarn\'ana?. , • 
- Yok, donıncdotabıı·· 

Iıyacni:'ln bn bncığınu, ~ 
tık tam rahat döşeğine} 

- Demek lıallaç gct 
devlethaneye, adam~.s:~ 
larını yeni ba tan guıc 
tırdınu:?. 

- UI n domuz şi k0~ 
sığınıp dn şu i kcmleY1 

lfına bir iner em!. f' 
Bedros bir, iki odııtı 

kiler ek: 
_ iki gözümün nu;11ııı' 

Ju[ın doğruca ını i•estıt 
f ından beyan et i bcll 
kıvamını ngnıynyım!. 

- Bab. ı ~ hmctc 1'•' 
- Hece!. IlugükU ir• 

irnhmct idi ha!. HclciJl b_
1 

en taraflarından seller " 
talık da tertemiz, pirU 
Demek bugünkü bol ifil 
der cenııbınl7. yaradı b~ 

- Behey hınzır herif, 
hayırlı birşey ols:ı, b~Jl ~ 
rada böyle hazin bnz.ıll 
yım?. 

- Ya ne oldu ki?. 
11 - Elinin körü oldu. 

rakı başımla böyle Jıs:ıiıı 
çin ağlar?. 

- O me ele ndaıııııııı 
Adam vardır, beniın gıbl 
Dudu ilen mnra:ıa cdiP ' 
kılaıur, ona sebct nğla>1P 
eder •. Adam ,, rdır ... 

Mustafa bu efer dal' 
au bardağını kapınca !ji~ 
fasına fırlattı: 1 - Yıkıl or dan bire şa 
fol!. ıd 

. Şifko Bcdros, ne)'C :ı 
aşınıl kapıya doğru .k0 !> 

gahtar Barba Sotiri ııe r 
ansına sokuldu: ıı: 

- Ne oldu vire kıııfl 
cizdin boyle sok soJc'!. r 

- Nasıl kıznınıu be IJll 
ıüyorsun ki unun ur' 
mindenberi dü ünü~ ot· 
rum. 

- Nisin ağlı) ordun >'lb 
- Babamı k yb ttiıt1 

yahu!. 
'ııS' - Babani kaybctt• tı' 

ağlıyazak?. Babanıi 1'11' ~ 
diye bir tellal çağırttır11 • 

lazaksın o ~aman balın~ t 
Bekri bü<ıbiitün i~~rl/1, 
- Barba, galiba urıı 

yi)eceksin kafana!. { 
- Ne var bire lnıılll11 

Jrdim sana?. 
. - Senin anlıyncabttJl 'o 1 

itin Topkopı dışnrısııııı 
Topkapı dışansınıı!. ~J 

-------~ 

Abdülhamit 
gülünçlü 

Şaheserinin ilk iraesi şerefiııe 
vereceği GALA MÜSAMERESİ için 

Biletler şimdiden tednrik edilebilir. 
1 

rı ,rt 
Bu mi iste na film; Hava~ da Hııv aiyen dans ve şnrk•:cıs•ıı> 

geern \ 'C DEANNA DURBİ~ T ile KAY f1?~1 büf"}. 
bu filmde giydikleri :roblarl n bahar tu\'atetk.r• (' 
ervcte malolmuştur. 1 1.. , 

B••t•• .k. k d ık.ıı1~·· u un musı ı... şar ı... ans... Ş 
güzellik bu flimde va ·dır. ~2551 

Yerlerin e\'\·clden nldırılmn ı rica olunur. 'fel. 

gi 
taı 

ı'Ja 
".?li 
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(Bu ynnr.ın metınlerl .AnAdOJU 
Ajansı bU.ltenleri.nden alırum.1!lr) 

Telhis eden: Muammer Alatar. 

'ı' ,. 

Japon Hariciye Nazı:rı Matsuoka 
dun t.kıskovaya vardı. Bugün öğ
leden sonra M<>lotofla görfujeeelt
tir. Vebua'~amsaat23,20dcBer
line hareket edecektir. Matsu<>ka, 
M&kovada, Alman gazcı.ecilere 
beyanatta bulunarak bu seyahate 
üın ti" dolu olarak çıktığını söy -
lemış, Hitler, Ribbentrop ve diger 
Alınan ricalile tanışacağından do
la) ı duyduğu sevmci bildınru.ş ve 
demi~ tir ki: 

•- Bu devlet adamlarile yalnız 
tanışmag, değil, fakat, ayni za • 
maııda onlarla daha sıkı temasa 
geleceğimi ümit ediyorum. Bazı 
kimseler, Alınanyaya ve ltalyaya 
şimdi giderken hUSIJ61 niyetlerim 
olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki 
yegiıne arzum bu iki memleketin 
efleri!e buluşmak ve onlarla ta • 
lli9maktır .• 

.. Japon Nazın, Avrupadan dÖ -
n~te de Moskovaya uğrıyacak -
tır. 16 nisanda Moskovada oıaca
:ı tahmin edilmektedir. Dönii9te, 
~kovada ne kadar kalııcağı bel
li değildir. 

.Çin kaynakları, Matsuokanın. 
Çıne Yardımdan vazgeçmek üzere, 
SovyeUeri iknaa çalışacağını, hal
raki, bunda muvaffak oJamııya -
lağııu yaz.maktadır. japon Harbi-

e Müsteşarı da söy !ediği bir 
nııtukta, japonyanın Çin b~ıne 
devıım edeceğini ifade etmıştır. 

PRA VDANIN FiRtRLERI 
Mo&kovada çıkan Pravda gaze-

1~~ ınotör harbi serlevhasile yaz
«ığı bir makalede mihver devit t
erinin muarızlarına ni.>'betle na
sıl bir vaziyette bulundu]tlarını 
tahlil etmektedir. 

Bu gazete, İngiltere ve Aınerl-
:anın maden ve petrol stoklarına 

t" air rakamlar zikrederek bu ba
lamdan mihverin gayrimüsait va
..cyette bulunduğunu yaz.makta ve 
<!emektedir ki: 

•Buna mukabil Almanyanın İn-
~ltereye nisbetle rüdlanlı olan 
tarafı, harpten evvel hazırladığı. 
ham madde stoklarınm kA.milen 
cli albnda bulunma.sıdır. Bu stok
) ara işgal ettiği memlek?tlerde~ 
stı>klar da inzımam etml§tır. Bı
naenaleyh şimdiki deniz harbi nl· 

~ı 

••• 

japon Hariciye Nazırı 
Matauoka bu akfam 
Moakovadan Berline ha
reket etmektedir. Nazır, 
beyanabnda: cYegaoe 
gayem Mihver Şefleri ile 
buluımak ve tanıtmak
tan ibarettir.» demiftir. 
Bu aözler minidardq. ja
pon nazırının Avrupa se
yahatinden dönütünde, 
Moıkovaya yine uğrıya
cajiı ve bir kaç gün kala
caiiı da haber verilmek
tedir •. 

hai zaferde en milhlm unsurlar -
dan birıdır. Maama!ih mu.hare -
beyi kazanacak olan esas unsur 
adamdır. Nihai zafer en çok ve en 
iyi .mütehaı;s:slar1 olana aittir. 

Bir tayyarenin imali 14 ili 16 
işçinin b:r sene ça~masını icap 
ettirir. Almanya uzun zamandan.. 
beri endiıstrisiz tayyare ve tank 
jrnalıitına hazırlanmlljlır ve adam 
unsurunun ehemmiyetini tama -
mile müdriktir" 

.AFRİKA CEPHELERİNDE 
Libya cephesinde kaydedilecek 

birşey yoktur. Eritrede, Keren 
mıntakasında muharebeler devam 
ediyor. İngilizler bazı mevzii mu
vaffakiydler kazanmışlar, düş • 
mana ağır zayiat verdirmişler, ye
niden 130 esir almışlardır. 
Habeşistanda ise mühim bir mev

ki olan Negelli şehri İngilizler ta
rafından zaptedilmiştir. 

Keren'in şimali şarklsinde hür 
Fransız kuvvetleri, İtalyanların 
muannidane mukavemetine rağ -
men ilerlemektedir. Habeş vatan
perverleri de çok iyi çarpışmakta.. 
dır. İngiliz hava kuvvetleri, bütün 
Afrika cephelerinde düşmana şid
detli akınlar yapmaktadır. 

ARNAVUTLUKTA 
!talyanlar, merkezi Arnavutluk 

cephesincie, yeni bir gece taarruzu 
yaparakRos ırmağnın şimalindeki 
müstahkem Yunan mevzilerine 
hücum etm.işlerdir. Fakat, iki saat 
sonra, püskürtülmüşler ve perişan 
bir halde geri dönmüşlerdir. 

HA VA MUHAREBELER! 
Hava muharebeleri şıddetle de

vam ediyor. Dün sabah Fransız 
sahilleri üzerinde yapılan hare -
ketler esnasında Kiberon limanın· 
da toplu bir halde bulunan Alman 
kışlaları tahrip edilmiştir. BrL'St li
manında bir düşman refakat ge _ 
misine tam isabetler kaydedilmiş
tir. 

Kral Naibi Preııa Paul, dOn Başvekil 
Tsevclkoviçi kabul et.mlştır. İstila eden 
üç nazırın yerine gelecek namzetler 
Kral Naibine nrıedilmlstir. Marut Pro
fesör Yokonovıç le Kral Naibi tara'ın-

1

. dan kabul edilmijtir. Profesör, Alınan
yanın a;erdelHgı şartların aleyhindedir. 
Baş MetropOlıt de. Alman şarllarırun 
ınemleketin lstildili lç•n bilyük tehlike 
olduğunu tebarüz eıtlmı!JUr. 

Dön aQam• kadar 2~0 Sırl>a tek
lif yarı~mış, fakat hiç bi~, lstıra eden 
ilç ruııınn yerine geçmeyı kabul ('trne
m4Lr DOn geç vakte kadar Belgradda 
k bine buhranı devam ediyordu. Bu 
~den, Yu&oslav Bat\.'tkilı Ue. ~rici
ye Nıuırının Vıyana ,eyatıaUerının Pa
zartesi ıUnUnden evvel olrru7acatı 
zannediln1cktedir. 

yUGOSLA \"'/ADA 

ın:YECAN 
HükUınettc temsil edilen. altı parti-

den yalnız Ma~ekin riyasetindekı Hır
vat Çiftçi Pıırtis~ Alman prtlann".'. 
1 hinde vaziyet aımııur. Bir barı> tak 
;.inde ıtrateilk aet>epler dola7lfl1le 

t~tanı.n bilyüık bir kı.smının ter
~ek mecburi1•ti bal1I olacalı ka-

ni edllınektodir. 
b nın Alman taleplerine 

yugo.!'1a~~:uma1ifleri '"·e aıtsOliımel
kBI'ı ıuılk . r İkı yiıkJek vali dP 
ıer devam. ~YÜÇ ıcurmay subay çar
ıstıra etm•ı . ~e yugosıavyadan Yu
pıfın.ı< azm•1 . tir Dört yuıQl!av pl
naıUstana ıeçmlf . · ile bırlı.lde Yu
ıotu da t~yyare_ıerı d 

eçın~lcr ır. 
nan ıs tana & . FederaııYODunun 

. "•billerı . ~·•• ıhtlJ'•t ,,. Paul'• gonder...., 
Kral Naibi Pr<nll . bir alAka u-

elt • ıe derın 
tc1graf, ıneml i~!Jyal ZabiUeri Fede-
7andırm1ftır. /JDlaııJıırla aııJafl"" 
rasronu ve_ halk 
a}eyhindodif· ıın1etinln, balkın h!l-

yugolsaV bilk ·kJ<ale aıın•k mecbu
siyatını n•"";~~uıu ı.01dedilmekte
riyetlnde b 
dlr. 

6J1tlllllZd~!~ D~!) 
(1 ıocl • JUSdlİ A· 

.. biJe(ektıt. 
yare gondere . de av tııyY•· 

. alıJiJlerlll il 
merikaD l1l bava yol e 

. . tngiJterf}'e 
relerınuı . i ıandadan geç· 

80 tonluk yeni ı 
hava zırhlıları 

yapılıyor 
Londra 24 (A.A.) - Dünyanın 

en büyük bombardıman tayyare
sinin tecrübelerınin Aınerikada 
yapıldığını bildiren haberler Lon
drada büyük bir sevinçle kar ılan 
mıştır. Burada, tecrübeler biltik -
ten sonra bu tayyarelerin İngil -
tereye gönderileceğı ve Almanyaya 
yapılan hava akınlarında kullanı
lacağı tahmin r,dibıektedir. Bu tay. 
yareyi ayni tiple d:ger tayyare -
!erin takip edeceği zannolunmak· 
tadır. H~va zırhlısı denilen bu venı 
tayyare c80· tonluk Boering tay -
yaresidir. Meşhur u~an kaleleri 
imal etmiş olan fabrikalar tarafın
dan yapılan bu tayyare cl8• ton 
bomba ta~ıyabilecek ve Atlantiği 
geçerek bombalıırını attıktan sonra 
yeniden benzin almağa muhtaç ol
madan Amerikaya dönebilecektir. 
Tayyarenin mürettebatı on kişidir. 
Tayyarede bütün tecavüz ve mü
dafaa silahları vardır. Tayyarenin 
ehemmiyetli kısımları hücumlara 
mukavemet edebilecek kuvvetli 
zırh tabakaları ile kaplanmıstır. 

Sür'ati pek fazla olmayıp saatte 
200 mili bulmaktadır. Fakat kuv
veti sür'at azlığını kolayca tellfı 
edecektir. 

Yngosıav 
ErkAr.ıharblyesl 

(1 inci S>!ılf~CD Devanı) 
dakl muhalctrt kuvvetlenmekte
dir. Erkftnı Harbiyenin hali ha· 
zır buhr;.ınında kat'l bir rol oynı
yacuğı ııl>ylcnmektedir. İstifa eden 
üç naıtrın yer ne henüz kimse ta
yin olurunarruştır. Pakta k&Jil his
sedilen nefret, son haddlne var
ml$tır. Belgrarlda ve vııa~t nıer
kezlerlnde nümay~ler vukua gel
~tir. 

Belgrad Üniversite talebesi 
Prens Paul'a giınderdikleri bir tel
grafta Yugoslavyanın namusunu 
müdalıulya h;lzır olduklarına da
ir verdıkleri kararı bildi.rrnJşür. 
Dünkü Politika gazete.sJ, Yucos
lavy11nın1 komsu memleketlerle 
rabıtalarının idame1ine azmetm.iıı 
oldugunu y8.ZJ,1or. 

DOnya buhranı 
(1 lncl Sahlledrrı ~m) 

niversıte rirektörü B. Cemil bi. -
sel <Jün a..:;3m Edirne Halkevinde 
kalabalık l:;ır !laik kütlesi önüıır!e 
cTanıımatın ba aram;ıdığı da~•• 
mevzulu \..~,. k.or.tC'rans vcnu;~tir. 

Hatip; Tanzıma~ devriıı'n beli, 'ıaşlı 
hatası olan iitıfrtcilik ve Garptan 
medtt urr.m .. z:h~iyet'nin· Ata -
türkün açtığı büyuk cidalle nasıl 
sona erdirildigini anlattıktan sonı a 
cLozan• a da işaret etmşi ve: 
•- İşte Tanzimatın başaramadığı 

dava burada ba•arıldı• demiştir. 
Rektör, cihanca kayıtsız, şart • 

sız istiklal iiş:kı ve müdafii olarak 
tanılan ve bundan asla fedaklrlık 
yapmıyan Türkün bu yüksek vas
fını da tebarüz ettirdikten sonra 
konferansına şu sözlerle coşkun 
alkışlar arasında nihayet vermiş -
tir: 

c- Bu şuurlu a1.min ilk remzi • 
buradan uzak vlmıyan hudutları -
mızda nöbet b ::)diyen Türk aske
ridir. Onun arkasında bu aziz yur
da istikbal için emniyet veren Türk 
ordusu, onun arkasında fedakar 
Türk anası ve Türk babası ve on.. 
!arın yetiştirdikleri asil yürekli 
Türk gençliği ve nihayet bütün 
bunların hepsinin üstünde de dün 
olduğu gibi bugün de gururumuz 
ve iftiharımız olan Türk milletinm 
büyük evladı İsmet İnönü vardır .• 

---<>--

Para ile çocnk 
·Jdrabyan kadınlar 

(1 inci Sahır..ıen Dnam) 

Behiye isimlerinde dôrt dilenci ka
dın dilenirlerken yakalanmıslar
dı.-. !3unlardan Behiyenin ve Şük
riyenın kendilerine çocuklu. fakir 
ana süsü vererek merhameti cel
betmek maksadile kucağına küçük 
bir çocuk aldıkları ve bunu Kıp
tilerden birinden yevmiye 50 ku
ruşa kiraladıklan nnlasılmıstır. 

ve Groenlaıı ıl.e d:rilınesi tasav
mek suretile gon 
vur edilmektedir. . k boın - ı 

__ 1 da bıtÇO · 
Son zam.,...ar ;ııin Aır"'ika· 

A.CF.1.E SATILIK AftSA. 
Fotibte DO,.uk OUukçu YokUfWlda 

Falu'İi>"Y aok.atuıd• 490 al:lın bir ana 
~le satılıktır ist1yenler Kuçuk Kına
cı:yan Han Oçuncil kat Avuk•L Hilmi bardunan tayyare>. ve ııiçbir 

alınıen -" ' 
dan İngiltereye 5 piıİJI uçar.,. 
7erde tevakkuf etnıetadır 
citt;&i batırlatılın•k 

...zayıı murııcaat. 

Fransız Baş
kumandanı 
orduyu tef-
tiş ediyor 
Vichy 24 (A.A.J - Fransız 

ordusu BD.§ku.mandanı Gene
m! Hutziger, Toulouse, /,fon • 
tauban ve Tarbe•'te bulunan 
kıtaatı teftiş etmek üzere bu
gü,ı tayyare iLe hareket ede· 
cektir. 

Bu teftiş seyahatini. •alı gü
nü biterecektir. 

Rabat 24 (A.A) - General 
Weygand ile Fas Umumi Valisi 

1 
General Nogues, dün tayyare 
ile Mttakeş'e gitmişler ve mırı· 
taka kumandanı General M ar
• .ı tarafından karşılanmışlar· 
dır. 

General Nogue•, öğleden 
•onm ııine tayyare ile Rabat'a 
dönmüştür. 

l alyanların akiın 
kalan taarruzları 

(1 inci Sa;llfeden Devam) 

terin muhabirine ı:öre, İtalyanlar 
şimdi Tepedelenin önünde mevzi 
kazmakla meşguldürler. 

Atina 24 (A.A.)- B.B.C. R'"'ml 
tebliğ: Topçu faaliyeti kayd~dil
miştir. Aos nehri bölgesinde vu
kua g~len bir düsnıon taarruzu 
tardedifmiştir. Düsman ağır zayi-
at vermiştir. • 

Badyotdaresldlnya 
ha\diseıerinl 

P ı Akı a dlnıetecek 
Rad)·o idaresi dünya badi ele -

rine ait birçok plôklar getirtmiş
tir. Bu meyanda Londranın bom
bardımanı, hava, deniz harpleri, 
kara hücumları, tayyare aklnlnrJ.DJ 
muhtevi plaklar radyomuzda ça
lınıp sesler aynen dinlenebile -
cektir. 

YA HAYAT 
YA ÖLÜM! 

. 
lngiliz tayyare 

imalatında 
büyük bir rekor 

Londra, 24 (AA) - Radyoda sö1-
lediği bir nutukta ta11are İıruılfü Na
zırı Lord Bcaverbrock. 16yle demiştir: 

Geçen Çarµmba, derhal harek ta 
ba,lamağa hazır bir ha!de bulunan İn
giliz tyyarelerinin blr rekor te~kil et.
tiğıni sôylem~tlın. Filhakika ıerek 
boınOardınlan gC"rE'.k avcı tayyulcrbniz 
ta11•recllik tarihimizde ılındlye ka
d:ır görülmernif bir mıktnra Lalığ ol
muşlardır. Şubat ayında yapı.lan bom
bardıman ve av t..ayyaı-elerimil yeni 
bir in1aıat rekoru U-;>kil etm~lir. Şu
bat ayı zarfındrıki tayyare molorü ima
lAtımız da, bir rekor t kil l"tmemck
le beraber büyük bir yelı:Qna balii ol
muştur. 

Fransız harp esir
leri dönüyor 

Paris 24 (A.A.)- OCi: i.aviçre
de bulunan 30,000 Fran .ız askeri 
Fransaya dönmüştür. Bundan baş
ka Almanyadan 28,000 luısta ve· 
ya yaralı ile 11,000 sıhhiye askeri 
de Fransaya dönmüştü.r. Tak.ri . 
ben 7,000 ziraatçi ve 10,000 maden 
amclesile dört veya beş çocuk ba
bası olanlardan da 10,00U ilıi ıs,oou 
kadar harp esiri evlerine döne -
ceklcrdir. Bunları Fran.nya ge
tirecek olan trenler yal.ında Al
manyaya hareket edeceı.t ir Bi" 
aya kadar çok çocuklu ııiıe reis
leri dönmüş olacalıJardır. 

areşal rıon 
Petenıe gir şttl 
Vjşi 24 (A.A.)- B.B..C. İşgal 

altındaki arnzide Fransız hüku -
metinin ıuüıucssili olnn l\lös)·ö dö 
Brion, Marc~l Pctenle uzun bir 
görüşn1cdcn sonra, diin c;~Icden 
~onra Parise avdet etmiştir. 

Llbyada yeni sular 
lı~ ırcb 

Kahire 2-1 (A.A.)- Libyada ce
reyan eden muharebeler esna • 
smda İtalyan bombardımanları 
neticeşindc Siva vahasında )'CDİ 
sular lı~kırnu tır. Bu sular iç111ek 
ve tarlnlnrı sulaınnk İ\·İn n1un
zam birer kaynak te,kil cd~<ektir. 

Macar Ticaret na
zırı Berline gitti 
Budapeşte 24 (A.A.)- Ma<ar 

ticaret ve cndü~tri nazırı Vargo, 

ıe..m.ı.a.ı..ıcn Devam) 25 martta Bcrlinde açılacak olan 
mürekkebi kuı unıadan, Dul~aris-- l\tacar turizın bürosunun kii ·at 
tanı, Yu;;osln\.yO hakkuıdaki ta- rcsn1inde hnzır buluıunak üzere 
lcplerinden eınri,.·oki holindc fc- • dün Almanyaya gitn1i ·tir . 

ragate sevkctınck vazi)·t!tınc gi - fl.-'1ı!lllllıfll~~r'lfı~~.-~-llıııl" 
Tavukları pompa ile 
şişirerek satıyorlarmış 

ren bir Alman) ya kar ·ı, itiınat 

etmek için hadi,dere kaı· ı kapalı 
gözle bakmak, )ahut da teslun ol
mayı prensip itibarile kabul et
miş olmak lazımdır. 

Binaenaleyh, eğer Yugoslavya, 
yr.~aıııak ve bu cihan karınakarı
şıklığmdun müstakil bır varlık 
halinde çıkmak i,tiyorsa, kara -
nnda cesur olmak ve salim dav
ranmak mecburiyetindedir. 
Rer~eyin başında Yugo lavya 

Naibi Prens Poliln takdir etmesi 
lazımdır ki, kendaine emanet olan 
müteveffa Kral Aleksandrın es<>
rini !iiyık olduj;'ll §Ckilde muha • 
faza edebilmenin tek şartı ve tek 
aırn ölmek için Almanya salına 
değil, y .-awak için demoltruiler 
cephesine sür'atle iltihak eylemek 
ve icap ediyorsa, tereddüL,üz har
bi kabul etmektir. 

Yine, şuna inanmak lhımdır ki, 
bu dcfaki harp; artık bütüu dün
yanın yeniden tanzimi harbi ol
mu~tur. Hangi yılda ve hangi şart
lar altında olursa olsun, nihai za
fer lngiltercııin olacak ve 0 za. 
man İngiltere, ancak kendi haya
tiyet ve istiklıilleri yolunda çar
pı ınış olan milletlere hayal hakkı 
tanıyacaktır. Bunun dış111da bir 
ba ka yol yoktur. Binaenaleyh, 
Yugo•lavya hayat veya ölüm.. şık
larından b:rini sür'atle kabul mec
buri ·etindedir ve kendisine fay _ 
dalı olan da derhal ve a•la yılma
dan bütün Alman taleplerini red
deylemek ve açıkça İngiliz ittila
k.ına girmek ve Alman tecavüzü
ne karşı ko' ı11aktır. Esaret kuca
ğında öhnektense, cephede öl • 
mek ve fakat ileri tarihe müstakil 
bir Yngoslnv varlığı ve ş~reII bı
rakmak, herhalde günün muvak
kat ve aldatı<ı ömür mahkumiye
tine müreccahtır. 

ETEM iZZET BENICI: 

(1 ln«'I Sahlfttleu o,.vam) 

tramvay caddesinde 16 numaralı 
Pandelinın dükkanındaki tavuk _ 
!ardan çoğunun böyle hileh ol • 
duğu görülüp ceza zaptı tutul _ 
muştur. 

CEZALANDIRILAN 
DİÔERESNAF 

Emniyet Müdürlü<•ü 6 ıncı Şube 
memurları tarafından bu sabah ya
pılan kontrollerde Nuruosmanıye 
Caddesinde 22 numaralı Nacinin 
fırınında 108 kilo ekıiik ekmek bu
lunmuş veÇemberlitaşla kasap Ce
IM ile 31 numaralı dükkanda kasap 
Cabirin Manda etini koyun eti di
ye sattıkları görülerek ceza ve -
rilmiştir. 

Bir kamyon 
. (Blriııcl S&ybd:ı.n ~vam) 

li olmuş ve her iki arabanın ön 
kısmı hurdahaş olmuştur. 

İKİ ÇOCUK YARALANDI 
Diğer taraftan Taksimde Macar 

Caddesinde oturan 7 yaşında Mih
ran isminde bir çocuk İbrahim ida
resindeki 2532 numaralı taksi çar· 
parak başından ağır surette yara
lamıştır. 

Kadıkövünde Çukurbostanda o
turan 6 yaşında Suna Kızıltoprakta 
tahta köprüden geçerken 2066 nu
maralı şoför LCıt!inin otomobili 
çarpıp aj!ır surette yaralamıştır. 

Doktorlar albümü 
çıkarllamıyor 

Etıbba ()ctnsının çıkarmağa ka
rar yerdiği Etıbba Odası albümü 
hakkında azalarına gönderdiği sir
külerinin çoğuna cevap gelmiş ise 
de vazıyet dolayısile şimdilik bu 
albümün tab'ından vaz ııecm~tir. 
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arb Ve Casusluk Te 

Bilen idam r 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. A4 

Babasına kavuştuğunu zanne
derken onun ölüm haberini aldı 

Anna, demek telefonda Baba -
sının ölüm haberini alımış ve bu 
teesslkle bayllmıştı. 

Fakat .kızcağıza üstü.ste gelen 
bu daııbelcr hakikaten muthışti 

Hele, tam Ba1ıasına kavuştuğu
nu zannett1ği bır anda onun ölum 
babcrile karşı! :nası ıriiiıbesiz 
son derece iecı t.ır darbe idi. 

Zavallı lu.zcağuı.n izti:rıJl>ını şid
detle <.iuyuuı;um ıçın ılıudL'n bire, 
o kadar ın u Lı:-cssır <>ldum .lü .bir ! 
tek truelli kelimesi dalıı ı;ôy lemi-
ye ım"an bulm.adun. 

Acaba Annanın Habasl böyle 
8.Il.':ilZlll llC'-'Cll ölmüştü?, 

Bu ani olumun Sl•lllllııni anla -
mak içın dehce bır m ra'k hısı;et
hğtın halde Annanın şuphesı.z pcl< 
derın olan ıztmrtı..na duydu um 
hiırmet ona derhal hUaller y :ğ -
dmnama bir mani teşkil edıyor
du. 

Kızcağızın yuvarland•gı bu 
buhranın geçmc.;ıni, ağllyanık si
nirlı:rın.n yatışmasını beklemek 
aneoburıyeluxleydim. 

Onun başueunda, ayakta tel< 
'bir kelime soy lcınL'den duruy~r ve 
parnıaklanmla ıslanmış saçlarını 

hafif hafif okşlyarak ızt.ırabma 
derin bır şefkat ve merhametle 
iştırak elli[; .ni kcndisıne lıısı.et
tirımye çalış'l)·ordum. 

Anna bir nı<idde böylece ağla
dıktan sonra yavaş yavaş sükıi _ 
net 'bulmıya başladı. 

Fakat adeta hıçk nkların kesil_ 
mesile ayni tempoda yÜ2JÜnü kap
ll,yan d~ct artmakta idL 
.. Başucunda merak ve heyecan 
ıçınde bekliyordum. Onun yavBf 
y~va,ş sust~Aunu, fakat ~undi yü
zunun derın bir deh!;iL'lle geril
miş olduğunu görüyordum. 

Bırden.bire solgun dudaklarını 
oynattı. Tekrar müthiş 'bir acı ile: 

- Babam .. diye mınldandı'. 
- Anna!. Dur bakalım, birden-

bırc neden bu kadar tellş ettin?. 
Bakalım, belki bir yanJ~ld< var
dı.r!. lnsan hemen ooyle bir habe
re inanır mı?. 

Anna, hiç seıı çıkarmadan, yine 
o sabit gözlerle dehşet içinde ba
kıp duruyordu. 
Bir~enbire, boğuk bir ı;cs ağzın

dan bır hı~kırık gibi koptu: 
Öldürmü~ler!, 

Dedi. 
Titredim. 
- Öldürmüşler mi?. 

,. 

-Evet!. 
- Kim?. Ne vakit? Nasıl?. Oh! 

Anna Cıwıda mutlak bir yanlışlık 
olmalı!. 

- Asla!. Asla!. 
- Fakat ... Oh!. Bu hakikaten 

çok feci!. ÖJdürmıl9ler demek?. 
Emin misin!. 

- Evet. .. Tamamile! 
- Fakat ne vakit'. Bu hadise 

ne vakit olmuş?. 
- Bir hafta evvel!. 
- Bir fıafla evvel mi?. 
- Evet ... 
- Hayret!. Peki, Anna, sevgili 

Anna!. Kim tarafından, ne su _ 
retle öldürülmü ?. 

Anna güç işitilir bir srele mırıl
dandı: 

- Meçhul kalıruış ... Bilinmiyor. 
Oh!. Müthiş birşey bu!. Bu müt
hiş bir cinayet, bu!. 

- Fakat ... Anna!. Kuzum!. Al
lal:ı aşkına sakin ol!. Sakın ol.nur 
ya çalış!. Ve ne öğrendınse, ne 
olduysa bana da anlat!. Çünkü me
raktan ben de şimdi bayılaca"ım. 

. Ann~, _beni adeta işit.miyornıuş 
gıbı, lıfila sabit ve dehşet dolu goz.. 

!erle bakıyor, zihninde hayret ve 
dehşetle m~ıul tıin;ey dfuıünü _ 
yormuş gibi dalgın duruyordu. 
Sonra, adeta kendi kendine m!rıl
danır gibi, hafif ve ürpermiş bir 
sesle söylemiye ba<ladı: 

- .Nasıl öldürüldüğu bılinmi _ 
yor. imzası okunamıyan bir mek
tupla şehir harkinde ~ır yere da
vet edilmiş ... 

- Evet?. 
- Babamın bürosundan acelı- vı 

te!Aşla tayin edilen yere d Aı u git; 
!İğini görmü<ler ... Sonra bir d>
ha dönmemiş!. 

Dünkü maçların 
neticesi 

Milll kümeye girCC"t"k dort takım 
arasında yapılmakta olan hususi 
ma~lar dün nihayetlenmı tir. ~ ref 
stadında yapılan bu karşıla ııalar. 

da B!'Şiktaşlılar Ç<>k giızd bir o -
yundan ronra FenPrhah~lilerı 7-1 
yenmişler, Galatasaray da lstanbul
spora 4 - 2 galip gelmiştir 

Yine dün Büyükdrrede yol üs
tünde 20 kilometrelik bir yürıiyü~ 
müsabakası yapıbnış müsabakaya 
320 atlet iştirak etmiştir. 

Oeviet Denizyollan işletme Umum 
~dürlüöllnden: 

24 Marttan 31 Marta kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacak- ' 

lan nhhmlar 
Karadeniz baUına 

Barlın baUma -
-

Bandırma batiuıa 

---

Balı 12 de (Emırum), Perşembe 12 
de (Ege) ve Puar il da (Karade
niz). Galata rıblımından. 
Salı ıa do (Çanakkale). Cum•~I 
18 de (Analarla). Sırlıtti nl>tımın· 
dan. 
Pazartesi, Salı 8.~o. C•l'18mb • Per 
tembe, Cuma 18 da(Trak). Cumıır
teııı 14 de (Sus) ve Pazar 9.50 de 
(Trak). Galata r1hhmından. 
Pazartesi, Çarpn1b• ve Curna 8.15 
de (Sus). Cal:.ıta n~ıtJmınd· . ~- 1 
nca Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Saadet). T pbant": rıhtımından. 
Salı ve Cuma 18 da \5<7yor). ToP
luıne. n!ıtırnından. 

Pazar 9 da (Da ). Tophane rıh-
Wnından. 

Çarpmba U de (Bura), Cumar
ı...ı !5 de (Ulceıı). Sirkeci rıhtı
mından. 

Pazar 11 de (İı.ınir). G lata rıhtı
mından 

Peıı;eınbe 13 de {nıtı.n). a.ıata
rıhtımındaıı. 

Vapur ııeferlerl haldcınıla bor tilrlQ moJQmat aplıda telefon nu
maralan yaulı Acentelcr!nılzden ö/ırenileblllr. 

Galala 881 Acentell'1 - Galata rıbtnnı, Limanlar Umum 
.Mlld.,,.lilğii bina., altında. 42362 

.... nalnL-. rıhtımı, Mıntaka Liman Re-
t! binası altında 40133 

Galata Sulıe 

Sirkeci " • lrl<ecl, Yolcu Salonu. 22740 
(2268) 
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Bil~ TARiHi IJ'"''L- "Yı : 

B:OYOK HA.RPTE 
DÖNEN . DOLAPLAR 

Yazan: J.lıenJer F. SERTELLi No. 65 

Kudüsten gelen bir memur kafayı duman· 
layınca: - Cemal paşayı nekadar methetsem 
azdır. O, Suriyeye prens olacak! demişti. 

lf bahane ederek İhııan beyin ya. 
nmdan aynlıyor. J'al<at, :uıvaDı r 

HASANTRAŞ 
BIÇAKLARI 
Dünyanın En iyi Traş Bıçağıdır 

HASAN TRAŞ SABUNU, BASAN TBAŞ KBf;MI, HASAN TBAŞ 

PUDRASI trqın zevkini itmam eder. Traf lnçaiı 10 adedi 40 kıınq. 
'baş sabunu, kremi ve pudrası 40 kunıf. 

BASANDBPOBV 
Cemal Paşanın Suriye 

prensliği.. 
dımıcağız yağmurdan kaçarken do-1•------=...,,--==-----=====-====---==-------------

Kudüsten mezWM!n lstanbula ge
len İhsan bey isminde bir hükü
met memuru bir akşam Beyoğlun· 
da Santral lokaıılasında iki arka
daşile iciyordu. 

İhsan bey biraz geveze bir a. 
damdı. Arkadaşları: 

- Suriyed ı ne var, ne yok? 
Diye sorduğu zaman, gülerek: 
- Prensimıze Allah afiyet ver-

ııin. Çok iyiyi.ı.._ 
Demiştı Tesadüfen biraz arkada· 

daki masada yemek yiyen zabıta 
memurlanmızdan biri, bu konuş· 
maya kulak veriyor. 

içki ve ııuUer ilerledikçe tıı
aaıı beyb de gevezeliği artıyor: 

- Bu memleket; şimdi)'1? kadu 
böyle deAerli bir idareci, uzağı gö
rür bir diplomat, kaleyi içeriden 
feteden tir lı;uınanı!an gömıem.iş. 
tir, az.izim! 

- Gar1p fl!Y! Surlyedeıı ve 1'1-
Jistinden cebi dolu gelen herkeı 
Cemal ~yı methedJyor. Tıpkı 
senin gibi .. 

- Ne kadar methetaem azdır. O, 
nıemurlaı: koruyor .. D~vleti koru
yor .. Hazmeyi koruyor. Cemal pa. 
f8 için ne söylesem nasıl methet • 
.sem, yin.! onun büvüklüğürİü ıfa
de t!decek bir kelime bulamam. 

- Bunları samimi olarak mı 
söylüyorsun? Yoksa zemin ve aa
man.ı uymus olmak için mi? 

- &on zaman adamı değilim. 
Hiç Jrinıseye bof yere daU..avulı:
lük etmeyi de aevmem. Enver p•· 
f8 için bir şey söylüyor muyum? 
Onun siyas.ııini methediyor mu· 
yuru? Fakat, Cmal paşa hiç bir :.a
man Damat paşa ile ölçülemez. 
Onun karşısında İngiltere bile bo.. 
yun eğdi .. Haniya İngilizlerin Mı
IDJ' ordulvn .. ? Hıniya Lavrenaiıı 
altmile s.ıtın aldığı kabilııler _? 

Cemal paf8mız bütün bu lehli
iteleri bertaraf etti. 

ihsan lıeyin arkadap daha uya
nık ve müteyakJıız bir adamdı. 
etrafına ballınarak: 

- Bir:ız yavaş konnplrm, İh· 
88JIClğım! 

Hitabila bahsi kapama·~ istemiş, 
fakat 1hsan bey içmdelcileri. ö
nündt!ki :akı şişesini boşalttığı gi
bi - boşaltmak fikrile: 

- Korkulacak kımııe yok - di· 
ye sözüne dcv1.m etmıştı - Paşa. 
mızın şimdi b.r derdı var. Enverle 
arası cok açık. SuriyPde harp so
nuna kadar devam etmek üzere 
yep veni bir idare tesis .. tmek .. Ha
sılı senin anlıyacağın <elulde söy
liyey)m: Cemal paşa Suriye 
prensliğini ilan etmek istiyor. 
Beynıne bır bomba isabet et

miş ıribi &enemlıyen arkadaşı, bir 

~-----------------! 
A•keri Fabrikalar Satı

nalma Komisyonu 
ilanları 

luya tutuluyor. Lokantanın kapı• 
sında kendisini ceviriyorlar: 

- Bu arkadaşlllll nerede ya· 
tın kalkıyor? 

- Beyot!'lunda Avrupa otellnde. 
- Nerden geldi? 
- Kuuilslen. 
- Burada çok kalacak mı? 
- İyi bilmiyorum. fakat, laf ara • 

sında, bir av kadar fstanbulda kal· 
mak üzeıe geldiğini söyledi. 

- Ne zaman bulu1tun1U keııdf
ai ile? 

- Bu akpm.. CJ!ddede J'u\Ja.. 
dun. 

- Çoktan beri tarurmısm? 
- Eskiden tanırdım .. Bir kaç se-

nedir ortadan kaybolmuştu. 
Sonra Kudüse gittitini öğru· 

rendim. 

Bu zatı kapı önünde isticavap • 
den sivil memurlar, ihsan beyin lo. 
lııııntadan çıluneya lı:1.dar bekli
yorlar. Ve İhsan bey gece saat on
bir buçuğa doğru lokantadan çı

karak, doğruca İngiliz sefaretha
nesi kat1;ısındaki Avrupa oteline gi. 
dıp yatıyor. 

1Arlı""1 Var) 

Aşk oımaymca 
(S Aacü sahi/edim devam) 

- Keman çalmak kabahat değil
dir amma, keman çalarak komşu 
kızını baştan çıkarmak kabahat de
ğil, cinayettir ... 

- Benim komşu kızından habe
rim yok .. 

- Ben ııize komfu kızını l5ğ • 
retirim!. O kadar söylüyorum, bir 
daha peruıere önünde keman ça -
lammız, ,.~ da, kemanı da kıra
rmJ 

Kemu lnmıak o 'lıadar ko • 
lay 1111? Deııni§ bulWKium ... Keşke 
demeseydim. Adam bem mutaas
sıp, hem uabl... Elimdeki keman 
kutusunu çekince aldı. Yere vurdu. 
Xutu dajtıldı .. Kemanın üzerine 
çıkıp ayağıı:un altında parça parça 
etti 

- Sen ne .,-.ptın? 
- Ne yapacağım?. Hlç sesimi çı· 

1-:ımnadım. O yürüdü evine gitti. 
Ben de dönüp eve gittim. 

Ertesi tün sevgilime söyledim. 
Dayak yediği için hıncı var. 

- Allah aekına dava et .. Hem ke. 
manı ödesin .. Hem de mahkıim ol-

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

MtZEYYEN SENAB 
270423 No· YA» ELLFlt 

'ÇOBAN KJZJ 
_ cKahv~ Güzell filminden> 
- (Besle! SadetliD lla:ynak) 

AHMET COŞKUN SES 
270421 No· ŞAD oLUJCJ>tJH 

• JIElt DER.DE llİFA 

KORO HEYETi 
270424 No· »AGLAR »AGLil 

' JCÖŞKtlM VA& 
- RumeJJ prlna 
- Rwnell "'1.lua 

ADAN ALI AZIZ ŞEN~ ES ı/ 
270452 No· GEı..tN AYP - Halk ...,.1<ısı 'j 

• NE JtAllA İMİŞ ıv ALNIMIN .. AZISJ_ D•ti prlmı 1 
~ J I 
~un da aklı baŞlll8 gelsin! dedi. 

Onun üzerine dava açtım. Müıı
takbel kainpederi.mi, şimdi dava 
ediyorum yani. .• Amma, bir türlü 
içim razı değil.7. 

- Müstakbel kainpetler burada 
mı? 

- Burada .. Demin şuralarda do· 
!aşıyordu. Beyaz bıyıklı, uzun boy
lu, karayağız bir adam. Hah! İşte 
işte ... Bu tarala doğru geliyor. 

Biraz geçti.. Mahkemeye çağı· 
nldılar .. İkisi de içeri girdiler. 

EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN: 
TemlnM Eaa No. -- -

Tah 20'lt 
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lHI 
2090 
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iMi 20116 

1951 
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Bahçeli ahJap 
baoenin 7/64 His. 

llodrumlu anama 
81- 1/7 Hissesi 

32,50 142 

M.20 Jıl2 

72.50 ıa 
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Memuru Yetittiritmek O:ı 
Memur Tayini Hakkında 

I LAN 
Maliye Vekaletinden .. 

f/1/940 tarih V'9 2,MG06 a_.ıı - Guelede mtnk;lr• 
11 

tıırtb ve 14171 numa1'8lı karanıame7e "•Ilı toprü tevıl la ı.nıa 
JLlıı tııtbllll lcln lefkll edilen ve edilecek olan komisyonlarda 
edilmek tiuM yetlştidlmek !~in tapu ve ltadaııtro U. MOdürl~ 
taLbil<a\ Melr.tebinde ıtaJlıın - edilınd< nze,. memv alJnac:P-, 
ırıemur;,.ete talip Glaııl&rduı anman ~ .,. vesaik qaj>dl 
rilmllÜI'. 

dit 

ilAJfA)I e.arrı..u 

1 - Yltl fO dan fazla olmamalı:; 
2 - En 12 ilse 10 uncu sınıfta v<3"0hld 'bu cleı-1e muadil 

melrlepte Lahall aıırı:nüş olmak; 
8 - Halen resmi bir dairede mOstabd•m ı.e, lnfilr.lk için 

almıa olmak ve licill iLibar;,.ıe lıeııdosiodea la\ılade odilectll 

.m. 
llt!aACAA7 fEllLI 

Yukardaltl prf1an haiz bulunan taliplerin, apfıda ,,asılı 

bir istida ile en geç 20 Ma111 ~l taribine kadar Moıli;ye V eı.aıetıı>' 
EırılAJu glinderecelr.ludir. 

ı - Nuius füıvQ-eı varalraa caslı ....,.abut notarce ft78 1" 
makamca muoaddak sureti> 

.2 - 1 lul'a 1ololarf calb buçulr. Mkuz eb'admdıı> ..J 
8 - Mektep 1vcfikneme YQa ,U.demameli culı w,'a _.,,, 

~u. ~ 
• - llemur11- bulunmuı lııe, tuııDlll ııldl - ~ 

<iuju memunyeller iclıı 111r1 ll1r1 veııiloala.r; I 
1 - Sı.hhl durumunun köylerde ve - llr.llmde vul!e _..,.. 

lifll oldulw>a dair b.ir hlllr.tlmet ve,a beled1"e doklorlutu rapel"' J 
t - C. llüddeı-wnnıımcıe ırıahlr.tmu.Jeti olınadıfına dair .JJI 

«istida mine Müddeiumwnllil<çe tıı..s.ır.ıı mqrubat ttrilmeıi ]llJ""" 

7 - Htısnübal ]<jplJ; 

1 - A•kerlilı vniluaı aıllful btlvı,..t .......Umıda - arıt' 
ieına..>; 

9 - Tllllp olan phıs "'8ml bir dalrecle nı1lıılabdem ı.., •• - ....., 
matwır olmadıtına clıur veailr.a •talebe muleallil< - ff ....,._. . 

sllr.aıarın o daıre waı- ile &Oacıuılmal haliade .,....... ._~...
""'7• mahal 7oktur .> 

10 - AJatıda J'&Zllı ,elı:llde taabhtl1name; - lıuhh / 
mOteselııil keiılın nsm1 daireleraen ·~ut tiCllJ1, mal1 "'7• ;.,..ı 
eueıe~erde mü.sıa.bdem olmau earttl.r.>; 

NOT: Bu lr.dalelııame DOlertt ,._ taııa:lm olunaaalıilr' 

T..umrtl'rNAıılll 

:Maıt,,e VelıAlet!nff lopralı tevzi talimatnam..ınıa t.ıtblld ıcı-_,,, 
kil edilecek koıru.vonlarda istihdam edilmek üzere, fen mem~Ja 
yeliltirllmelr. ıçin bır vazJ1eye tayin edilerelıt lalim ve ılaJ ~ 
Tapu ve Kadastro J'eıı Mektebinde lalim ve tahsilim neti~ 
wıeklepten mnun olaıruu veyahut mektepten mnwı olduk\aJl ~ 
sene müddeUe hizmet ita etmez veyahut istihdam ed.ildiğ_inı v ~ 
istila eder veya idare hizmetimden menu:ıun oln:u,.aralr: ,,a.z.iteın• 

verirse hem cezal ııart Ye hem de tazmin ıaaltiyeuade olmalr. llJd'• 
J1iz elli lira ödeıneğl; ve bunun için hakkımda dava lkameain• ,,. 
i&tıhsallne ~il.zum olmadan bu taahhiltnamenin icraya vaz'ı ve1"1J~ ~ 
neden alacağım varsa bu alacağımdan def'aten takaı ve rnahalJb\l; 'fi 
bu ıaabbüLnameden mll..,vellıt ııer hanai bir lht!W lçiıı da•a · - ...ı 
lü.zum basıl olursa bu. davanua An.kara aebkrme.luioce rQ,ye.üni ..,... 
laalıhlit edi,Jorum. 

A.ıre.: 

Nü1us h!lvlyet vaııık:umdalı:I b0v'7etl; -1 
••••••..••.• nhı ceuı1 p.rt olarak taaı.hüt ellili yedi yllz elli Jlrıı1" 

•Jlli ı;artlarla mote .. ı.ıı kefil olarak lııefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adreol; 

Nü1111 bllviyet varalıaaındalı:! h0vl1ell; 

•V• A 
Xabul edilecek taliplere, mekteple IM!r ay deVlllll edeeel< ~ 

milddetınce 8J'lık 50 - GO Ura ücret ve mektepten mezuniyeLUıi "'::r. I 
liyakat derecelerıne ve 1eadill kanunu esaslarına &öre 100 - 150 
lık ücret verilecektir. d838> <2211> 


