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Sahip ..-e Bqmuhanirl: ETEM iZZET BENiCE EN SO TELGRAFLA 1 VE BABEB ERi VE E A A GAZETESi 

Yugoslav Baş-1 1 
vekilinin Berli
ne çağırılması 

, 

D eti en aona bırakılan 
Yugoalav Bqvekilinc 
Berlinde Alman t leple
.cinin dikte dilmek iıten
uıeıinden b ık bir teY 
dü ünülemez. Yugoıla • 
ya d nih yet ölüm e 
h yat esaslarından birini 
tercih geçidinin önüne 
elmi§tir. 

yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Bulgarların, bit r f 51 il 
illi talepleri aıuhaiaz.a kaydı al

ın d c.ınl etlerinin. kapılarını 
tın a, m akl ıhk 
Alnıan ordusuna açac. . an • 
iyiden iyiye anlaşılır gıbı dur.Dl . 
tad Alman ordusunun Bulg ra • 
tan:~ geç.i§ini.n etirc~eğ} ~a~~: 
b

. . _.r isiı.liği ve tiklil ıı.Jıgı 
ı~ ı, :r- ·ıı ti ta fln· h :r. etmek Bulgar ını e ra 

d 
m 'ı n kabul edildikten son• 

anpen .. 1 e-
h la kimseYe oY en 

ra; bu u u k ki bu mil~ 
c k öz kalınnL D nıe ' 

·ıı ti. ı·dare edenler, 
l t ve bu ını c ·· b" e nıus-
Bulgaristanın csa n ur d. ken· 
t ·ı b. ülke balind ken J 
.:.:-~ . hır ld ve i ti b ide ida e 
..u:.ını n r· 1ü 111U• 
edcmiycceğiıÜ ve b r ur h 

k fdn ınarun 
'ka\em t liy a ın • dı~ 
bulunduğunu kabul ctınışlerl •• 

k Bul ar ın 
Bunwı aksi ııncıı ı . u 
mukavemetinde, istikhillcrını ın, · 

d e bürrt)C • 
hnfnz doki iondm a ,; . k nın 
leri u •rundn dök~k~er~ulg r&fi· 
ölçü ünde aran bıhrdı. 
tan n kadar: ·u kçıyını. 

- B n bitaraf 
1 10 

ya bo-
nı ve 

Alnumyay yol vern1 vnz,cçnıck 
yun eğmem, bund~n ıncınle· 
de ildir. rukcrl cı.ını ve k gııY· 
k ti h rabiy UrilklcDl ınerınenıe 

t • Al 1 ol vr re 1m, men r { i ban 
i oJmm tur.: AlrnııP :ıtı er 

her yi az.andıracaktır.. der· 
Der ve bıı ümidi ınuh f ı.a .. 

ruına u· 
sc; kendi ini o dar uçu . r· nıu· 
rüklcmiş olocnk v her tür. ~iklal 
bet tcc:cllisiııde bugünden :rğini 
ve hiırriy tinden f eragot 

1 

ilan ctmi bulunacaktır. d bu 
Bulgari tanın imdiki bal c 

görüntışflnii tebarüz ettirdi _tc~. 
. • • tt.menı11 c ve kcndı ine gclın tnt 1 r 

tikten onra, giiniln B 1 °0 ~· 
it ol ral en mühim i n i hiı ı· 
esi· Yu o 1 v 8 ~vekilinin nSl

:ıın Bertin da\' t olunnıa ıdır. ~ • 
'·ekil Svctkoviç daveti ıniitcakı.p 
derhal lI rlci) e Nnzırı :Mar ·o\ôı 
ile beraber Berline itmiştir. Vu· 
gosl vya. mih\• rin Bolk nlnr hak· 
kmdııki karar ve pliinını ortaya 
Ç'lk rnn son Vivona konferansın· 
dan itilıarcn ilk d (a Bcrline da· 

' k {o-Vet oluıınıaktndır. Viyana 0~ . 
ran d R ı.r' cdılır, ın a omanya ta~ım 
cenubi Dubrucn IJulgaristıına, 
T ·lir ran ih-nnya Mncaristana , .en 
ve mihver, Roman ·onın ıniidnfa· 
asını deruhdc ederken Rumen • • 
l\lac r - Bulgar Bn vck:l ,,e..Jları· 
ciye N :ıırları Viyana~ ıı davet o
lunnıuşlıır v sadece Yuco ln'Y8 

ile Yun ni tanın .Balkanlar niı.ıı· 
nıını at·k d r eden• bu konfc • 
ren d:ıvctlcrine lüzum gurülrn~· 
mi ti. Bu 1 ·zum ur.tuğun St'b bı, 
biı.i:h n.rc omnn ·~ınuı Almnn ışr.sı
lint ceçmet>I \"C ~un nistan~ itııJ·. 

· · ·ıc }' tarafından tr.nrruı cdılnıcsı ı 
anlnşıJın ş ve l'ugoslavya tek b:ı· 
illl mukndde atının tecclllı;ine 
ıuuntnzır bulunmak gibi bir tecri· 
de t rl;ol m rn ı t u. l\tib' er n ı:a • 
rında, Rulgıari tan vaziyeti tava:!· 

(D~ı: 6 luel ,-fada) 

ASKERil \ 
TETKİ;LER , 

1111İ e:- devfet -
merh1in son arp 
planı nodir ? 
A keri Mütchassısımı· 

:z:ın bıı çok muhinı ınaka· 
le,ini dördüncit sayla
mıMa okuyunuz .• 

nlkte bom 1 dıl&ı 
fya kili 

General Franko} Yunan ordusu 
dün akşam İs- sahilden 5 kilo
pa yaya döndü metre ilerledi 

Vişi 14 (A.A.) - General Fran
konun Mareşal Petcn ile dun ;)! ap
tığı muli.kat 80 dakika devam ct
roışt r. 

(;enernl Franko dün ak m ot<r 
ınobill Fransız toprağını ten'ket -
miş, ayni kşam 1 p nya:) gir • 
miştir. 

1t Jyan matbuatı, Monpelyede 
yapılan bu görüşme hakkında tef· 
siratta bulunmamaktadır. Gazete
lerde, iki hükflımet reisi arasında 
görusülen mesel ler hakkında en 
küçük bir haber dahi yoktur. 

• 
B Y Şc' et Adalan 

udterdarımız a 

2 od yfamızda » 
«Yazısı 

r 
1 

Atına 15 (A.A.) - Radyonun 1 
bildirdiğine gôre, sahil mıntaka .. 
sında Yunnn kıt'al n beş kıl-Omet. 
re ılerkmişlerdır. Dığ r hucum • 
Jnıda ğır ilerlcmel r olmuştur. 

M rkezdc Yunnnhl r ycnı tepe -
lcr almı lardır. 

İtalyan Başkumandanı Gen ral 
Kn\allero mukab 1 taarruz usu • 
lünden vaz geçmiştir. İtalyan t y
yareleri c phedc Uç gündenbcri 
fanliyEtte bulunmamışlardır. 
Yunanlılar 400 esir dah almış-

(Dt!vamı 5. bıcl yfada) 

~·rta1· s 
'' " 

tevki ed· en 
doktor ve kadın 

lr e e taıe e b k· 
kında da adliyece 
takibata geçildi 

Beyollundn, Tilnclba ındn muaye
nehanesi bulunan doktor B. Snlp Ali 
Dunl>.ık Fatıht Arif isminde bırısiylc 
metres hayalı ynş:ıynn 18 1nşında An· 
jel ııdınd bir kadınn kOrt.ıj yapıp 3 
ylık çocu.unu nlmnk uçuyl dUn 

Sultımahm.:t ı inci Sulb Ceza inhke-

mc ı k rariylc tevkil olunmuıtur. An
jel de ayni ıruçla t vklf ~ilmiştir. ld· 
dıaya gore, Anjel kürtajdan ~nnı 1u· 

.Bulgarlar 
gilter ye 
abyorlar 

Sofya gazet terinde 
lngiltere aleyhine 
neşriyat başladı 

Almanlarda 
Bulgar emel· 
/erini müda-
faa ediyor 

Anndolu ajansı dün akşam ver
ilği bir haberd ,, Yugoslavya 
~~ kili Svelkoviç ile hariciye 

Güzergahın değişti
rilmesi projesi d Ün 

kabul edilmedi 
Beledıyc otobüs komi yonu di.in 

toplanmıştır. Toplnntıdo Kereste. 

ııanrı Markovıç•ın rcf akntlerlndc 
Almanyanın Belgrot buyük cl • 
~ olduğu bald Alman hükU -
metinin davetı uzerıne dun, hu· 
rrusi trenle Bcrlin bnre.k t ttiği 
nı bildırmışur. 

Yugoslavya Hariciy Nazın -
nm şubat sonunda, Yugoslav Baş. 
vckılinın de mnrt sonunda Bu -
ôapeşteyi dyaret cd klcri ila· 

edılmektcdır. 

Şlmdı İngıliz gaz tdcn, Bal -
nnlnrdnkı vazıyet ile h r zamnn

ldnden ::ziyade meşgul olmakta • 
dırlar. Hıtler bir taraftan Yu .. 

osl v Başvckilani • ndisil gö
rüşme e davet cd rkcn, diğer ta. 
raf tan Almanların bütUıı ':l'una 
boyunca hnzırlıklan devam et • 
nıe'ktedir. An r dyo g zet 
sinin bıldirdığinc göre, Tuna neh
ri boyunca yyar köprüler ku -
rulm ğa hnzrr bir hald bekle -
mektedh. Tuıl1l uz rlnd yer koy 
şehri il Kosten sıvil halktan 
tahliye edılece Ur. 

Diğer taraftan Bulgnr gaz 
len İngiltere lcyhindc ncşi 

(D vam.ı: & hıcf aytııd l 

cilcr - Eyup otobusl rl hakkında 1 
hazırlanan proje 1' • k olunmuş· 

tur. Buna gore k tecıler - Eyüp 
ot<>bı.id r nduz rı Em nömin • 

den har et edcc k ve B ata k - 1 
dar yukarıdan - Fatih ~olıle • gı. 
drcek Balattan sonra Eyube kadar 
sahil yolunu :takıp edecektir. Gclış-

~o(esörlü e terfi eden mti:nl z 
doçentlerimizdcn 

D.r. Cevat Kerim lı·cedayı 

Hitltt tnrafmd n Berline ça !tnlan Yu oSlav Başv kili S tkoviç 
Bclgr ttald parli m to binası 

Çöp arabasına Bir har kızını dos
gılan atan mu- tunun eli de 

zip bakkal I almak · s ediler ! 
dün hapis ve para ce
zasına mahkum oldu 
Kumkapıda talebe yurdu önün

deki çöpleri toplıyan ÇO?ÇU Yu • 
sufun arabasına o civ rdalti bak
kal Ahmet bir paket atmıştır. 

Yusuf, biraz ötedekı çoplerı alıp 
arabasına koymak uzerc kapağı 
açtığı zaman; bakkalın attığı pa
ket ıçınd n buyuk~ bir yılan çı· 

arak za\: allı çopçüyu ı.cnrmıştır. 
Yusuf hemen C rrabpa has -

tanesine kaldırıl.mı ve muzıp ba -
kal hakkınd da tahkik ta ge -
çilmifhr. 

Dün aslıye 6 ıncı ce7.a mahk("Jne
sinde b:ı dnvaya b!ıkılmı tır. Ne
ticede bakkal Ahm t 3 gün ha 
ve çöpcüye de 5 Ura tazmin t ver
meğe mahküm edılmıştir. 

iki mütecaviz yakala
narak adliy ye ver ildi 

Gnu tadn Nccatıb<'y cadde ındc 
oturan şoför H ımıt Türk evvelki 
gece Floryn bnrındn çalı nn ı

ı ı Gulsum ıle berab r eve do -
nerlerken Fntıhde oturan ve Gül

sürnde gozlerı olan Maksut Çakır 
ve Ömer Oral arkalarından gelcr 
kodına lakırdı tmn n v snrkın • 

tılık etmeğc başuımı im-dır Şoför 
Humıt bir ilt ker ilıtard bulun
muşsa da, u1dırmnmışlar v bu 

darla da kalmıyarak ikısı bır ol 
Bfunidı döğmcğe de b lamı lar -
dır. Gürültiıye yetişenler suçlu -
lan y kalnmı.şlnr, ndlıye~ 

m40lerdır. 

arı 
Kadının eski 

Adliyece 
ze inin ihban Üzerin 
takibata geçildi 

Saide ismind bir kndının Fatih- kikatn başlanmıştır. İhbnn, kadı 
de oturan Sıirtli nhmut Kor: • run es i koca1a ol n ve Toph n de 

te de bu şekılde hareket oluna -
caktır. Buna mukabil Köprü • B • 
lat arasında vapur .seferleri ÇOJ ). f 
tılacaktır. Kerestecller .. Eyüp oto
büslerinden 10 t nesi de bnşkn hat· 
ta naklolunocaktır. Fnkat dünkü 
toplantıda proje kabul dilmemiş 
.... ~ bu husust azalar rasında mu-

Yirmi iki güzide maz ndındn biri il gizli nikah ya- oturıın Basri Çobanoğlu i mrnde 
par k cvlendıği dli} ye ilıbar e- birisi ynpmı lır. Tahkik t d v 

D o ç en t p r of e - \;;;dı.·ım;;;;;;· •v•e-·k·i•ıi:ha;;;;kk;;;;:ınd=a-d;.;..tah.-...-;;;;;o;;ıu;..n.;,rr.;;ak;;,,t_nd•ır;:;. =-;;;;;;;;;;;;;-.-hıbakat temin olunamnmıştır. t 
gelecek toplantıya talik olunın 
tur. 

Taksi tahdidine 
Uymıyan şoför 
Mahkum edildi 

Çift numaralı ta si arııbalan -
nın çalışma ı icap eden bir 3Un 
2ıf01 numnrnJı nrabasınl taksi;\ e 
çıkıırıp mü ;teri alan Cem l isminde 
bir §Oför a liyc 2 inci ct7 m h -
&.em ine vcrilmi ir. N tittdc Ce
mal bu uçundan ıiola.} · 50 lira pa
ra cu ına nı bkiim edllmi tir. 

sörlü ğe terfi et i 

Maar'f Vekaleti bu 
terfileri tasdik et i 

M rif V 1 ti 22 2ld do(-cntl-
mıze profcsörllık tevdhlnl tasdik et 
mlştir. Bu t sdıklc profe 6r1Ule ttcwfi 
eden şehrimiz Unlvcrait doçcnUcri 
ıunlnrdır: 

Tıp E kül tt' ı d~U rindm aruı
lomi doçenti Dr. Zeki za.cn. ikinci cı
rlli1l doçenti Dr. Şinnsl Erci, patalo. 

f a) 

EN S 
DAKi A 

J ponya yen· 
bir harbe mi 

atılıyor? 

Pasifikt ki ihtilat ih
timalleri 1 uvvetlendi 

Va ington 14 (A.A)- Si
yasi m hafilde, j ponyanın 
Singapura ve Garbi Hol nda 
Hindistanına bir hücumda 
bulunm aı ihtimali hakkı~ 
d endioc izhar edilmekte
dir. J pon filo unun harek"
tı h kkında mütem diyen r • 
porl r gelmektedir. 

(De amı: 5 lııcl f 4al 

ÇERÇEVE 

e ra n a 
- H'nl-ilô fildr v 
nlem dostlarıma -

tcrir. Henüz orta ye.re çıkalı 
(ah, o om yer!.) o b iınü 

mi) riınin n çapta el 
alındı ıru czmi h ) lyetli bir 

al m, nim Mkirde bir ork t
ro fi olup olın dı ımın ancak 
bu e rd belli olacıı nna kay • 
detmişti. Es r ın yd na s• r 
tıkmn da gnetc ve m muıı

ların Uk lmıah bibliyografy 
kayıtl rı, takdir \; c tebrik dolu 
ifodclcrle h disenin nltına çiz • 
mekten g ri 1ı adı. 1 te bu 
or lık ben, hiç olmnzs Namık 

!Cemali ele ııldığım 1-nd r kıy • 
metli \C} kıymet iz bir fikir 
mcşurunda ttnh reni tahliliıni 
bekler en n görsem İ} i?. 

Çizgileri \' kö ı ile herk 

sin bildıei kafama, çizgilc.ri , e 
köşclc.ril bcrkcsiı h ldiğı ka
fnsı denk di.ı nı)cn bll gazete, 
kiiz.ip bir§ fak' nkti taıt} erinin 
kızıl if de ini b nıms mi bır 

zctc, işi gücu muht m fikir 
cr\'anlarının pe ı ıra iğirt • 

mekten ibar t bir un urunu İ• 

ne b n mu 11 t etmez mı!. 
Piy ay ·aJnıs c~hlini çıkani• 
Karun ad r :ıcn in v yalnız 
saliıhi) tini çıkarsa ölü k d r 
f kir örün lan bu un ur, 
k disinc her b kımdan rnhm 
o utturacak meşhur bir mi:ınb 
"k hram nil elcle, crımi tah
rip evdnsmd dır. 

Gec li ı(i düP.lii 6 ayımı. de
l kıtnp ' 'e bo kôğıda J:'Ömcrck 
meydan getirdi.inı 300 büyük 
we 5 orta hile çopındııki e-

rimden, §imdilik t kıl ilmek 
c re(ini öderdi~l'rl bh i 
okt 

Ben nmık Kem l:n t 
ansı bo ıoda (t m mile 

m çhul; lıntt i mi i ol un ıl· 

i~ onız) lıükı ıirniı ermi ?. 
H lbuki bu hanımın i"mı ma• 
lummu !. Ru ha ım ve dola. t-
ile 'nmık Kemal hakkındıı ih· 

tirnm ıı hir dıl kttllnnmı l!, 

Bu eçhel iddiayı, adcce te
miz fikir \ c ilmi ikn zavh e
ı;indl'n, yn_rln ( 'nmık Kem Hn 
k rı ı) i imli tel çtrç vcd 
6ll kökünden çilrütec ftim 

(D nmı 6 tncı Ti 
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MEMUR 

LOKANTASI 

Tophanede, yeni yapılan 
yolcu salonunun üstündeki 
memurlar lokantası, lüks ı"' 
nıfa dahil olduğu için, bura
dan, hiç bir memur istifade 
edemiyor, memurlar, kamını 
yine piyazcıda, qçula doyu
ruyorlarmtf 1 

Pek ala, o balde, bu lokan
ta ne diye açılmlf 7. 

Memur lüks adam mıdır?. 
Vallahi f&!m&ym, bir öğün 
yemek için 100 - 150 kmıtf 
verebilen memurlara hayret
le bakıyorum. 

FAZLA KAP/ 

YAPMAK 

Şehir Meclisi karar ver
mi§: Sinemalarda, her 500 
kiti için bir kapı bulunacak
DUf ! 

Böyle kalabalık yerlerde, 
bir tehlike anında çıkıp kur
tulmak için çok kapıya ihti
yaç var. Sinema aalonların
da bir kaç . kapı bulundur
mak ihtiyacını duyan Şehir 
Meclisi, bu bale ııöre, tram
vayların ortasına da birer 
kapı açbrmalıdır. 

Bir arabada bir kaç yüz 
kiti yok mu dersiniz? 

PAPUÇ VE 

ELBiSE 
1 

Bir Alman firmasının mii-
mesaili, İstanbula, eıki pa
puç, eski elbise almıya ııel
mit ! 

Burada, eski papucun, es
ki elbisenin çok olduiwıu 
nereden bilmit?. 

Papuca ııelince: Biz, ça.
buk papuç bırakanlardan 
değiliz. 

KôPRVNVN 

BOY ASI 

Unkapanında yenı ınta e
dilen köprünün boya iti ta• 
mamlanamadı, ııitti. Gazete
lerin haber verdiğine ııöre, 
kuvvetli bir boya bulunmut
köprü tekrar boyanacakmıt• 
Evvelce sürülen boya çabuk 
döküldü. Boyamak, boyact
lık zor ittir. Bir çokları var
dır ki, boyadık, zannederler, 
iki günde foyası meydana çı· 
kar. Bu gibiler, boyacı değil, 
ııöz boyayıcıdır. 

iÇKi 

VERILMIYECEK 

Şehir Meclisinin verdiii 
bir karara söre, 18 )'&§ından 
küçük olanlara barlarda, 
meyhanelerde içki verilmi· 
yecekmit! 

Bu, tuhaf bir karar. Şunun 
için tuhaf ki, ıimdiye kadar, 
18 Yatından küçük olanlara 
da içki veriliyonnut sibi, bir 
.in. çıkıyor. 

Demek, busGne kadar, bir 
mahzur sörülmüyor mu idi?. 

AHMET RAUF 

Dokumacı 
kadınlar 
İstanbulun 5 kazasın
da köylü kadınları 
için müteaddit doku
ma kursları açılıyor 

Vilayet, köylerde dokıwnacthll 
teşvik için köy bru-ı tahsisatın
dan 500 lirayı köylerde açılar* 
yeni ltunlara ayınmfbr. Ayrıca ba. 
seneki bütçeye de daha ımihim. bir 
para konulmasına karar verilmir 
tir. 

Bu sene Yama, Şile, Çatalca, 
Silivri, ve Eyüp kazası köylerinde 
yeni dokumacılık kuıslan açıla • 
caktır. 

Bugün İstanbul vilayetine bağlı 
305 köyde iki bine yakın el dokuma 
tezgahı varc r Yalruz bunlann ek
serisinin tarakları 40 santimetre 
genişliğinde ve iptidai tiptedirler. 
Hükıimetin yardımile geçen sene 
Beykoz, Kartal, Bakırköy kazala
rındaki köy itte 150 santimetre ge

nişlıl'inde kakçılı tezgahlar tevzi 
edilmiştir. Küçükçekrnece köyün
de son açılan kursda iki ay içinde 
30 kadın dokumacılı.Jt öğrenmiştir. 
Köylü kadınlar piyasaya bezler 
clokumağa başl•mışlardır. 

KOçCK BABEBLQ 

ViLAYET uc BELEDIYEı 

* Y~ilköyün imanna da dıemmi
yeı verilmesi belediyeden istenil
miştir. Bu finn köyiln bazı ııolı:akıan 

tamir edilecektir. * Belediye heoap iJleri müdüdll.
jlüne yillt.sek mektep mezunlarından ' 
miıraki4ı alwacalt ve bunlara 30 ar li
ra asli maoş verilecektir. 19 Şubal:a 

kad3r milracaat !hım.dır. 

MAARiF, VNIVERSJTE: - -* Sö.ıuestr taWinin başlaması mtl
nasebdiyle beyaDatta bulwıan tinl
versjte Rektörü Cm-ıil Bil.sel, Üruverai 
leye bir bayrak ve marş yapılacctğıru, 
talebe mevcudünün 3 buçuk misli a.rl
tığını. bir Onıvenıte ~ açı.laal 
ğııu s<iylemiştir. 

TiCARET uc SA.NAYlt 

* Son ıunl<rde i"hrimize barıçten 
mühim miktarda ı.ımı.k a:elmı;;tir. Zır
nı.lr. satı§ı serbest bırlt.ılnı.ışlır. * Tüccarlar bot olan ııiimrük an
treooiamın açılmasını ve bu sureLie ~ 
depo buhnuını.m izaleairu islemşiler
dir. * Yalunda 50 milyon liralık hır ti
caret ofisi ku.ru.Lacaktı.r. Pıy~da na
zım rolünli oyru,yacak olan bu ofisin 
teşklifıt proje& hazırianıruşlır. 

MUT EF ERRlK.ı 

+ Mahmulpqada Mehmt'd.ın ıı.ra-1 
basından bir top pıja.malı.k iıtunı3.,i ça
Wıı İı;tavri ı.omınde bı.r bıkalı diıll 
1 yıl 3 ay 18 Sim baptS ve 210 !ıra pa
ra cezasLna mnhkum olınuştur. 

+ KtZıl~y llalay seyh\pzalelerl.llıe 

7Ud•m için dun aooo ı ro daha gon
dermlştir. 

+ Heybel ar'ı ortame:kı.ebı son .:.uuf 
talebele-r• dıin .nudU'!"lC'ri B. Orhanla 
beraber Emlnonı:.ı H.alkev1ne gtlerek 
Rb>sam Ercunıendın wer&isjni gezmiş

lerdir. 
+ Kasımpaşada evvelki gwı kayna· 

nası E.sınayı bıçak.la lcarnından yaralı
yan Halilin akli vazyietindne jjüpbe 
edilmış ve Bakırköy Emrazı AltU79 
bastaneaıne ıooderUm~tir. 

+ lıt.anbul çöplerini Jlayırsızada 
açıklarmda denize döknıesı icap eden 
çöp müteahhidi, bunlan Sara,ybumu 
açığından dökt\ltıindeo 2000 J.ln paa. 
ceaı.sı keoilnufUr. * Kızılay c-7et. Beoıkl"i ıube
sirun yıllık kongresi. ı2 Şubat Cwnar
ıe.ı fi.ınu saat 15 le ne.ilctaşta Aka· 
ttU.,rdclı:i ırıerkezinde yapı!acaktıı:. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 28 

ILLOR .KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMAN! 

~ 

SELAMI iZZET 
- tkramı sen bana bırak. Benim 

sen en ı~tedi~lm başka şey. 
- Ne ıstiyorsun benden?. 
- Uslu, akıllı; durm~ oturmllj 

bir kıt. olmanı. Şı.marı.Jtlık, c< ~d.l -

lık yapmamanı; ağzına gelenı söy
lem m nı istıyorum. Bazan öyle 
patavatsız konuşmaların, öyle b'r 

fikir beyan ed~lerin var ki, ""gıl 

Zehra hanıım gibi bir kadını, ;t>k 
l<Iş;yi şaşalatıyor. Kaynanamın ya
nında dilini tutmalısın. 

Hıç merak etme anne, a~ var 
dili yok bir melek olacağım.. Bak, 
'ili halim iyi mi? .. 

Yere bakıyor, ağzını büzüyor, 

el pençe ciıvan duruyor ve mırıl
danıyordu: 

- Sözünü dinliyeocğiın anne!. 

Leman kendini tutamadı, gülüm
ğe başladı: 

- Yaramaz çocuk ... Ciddi ola -
ınıyocaksın vesseiam!.. 

Ertesi gün köşkte büyük teımlı:
lik yaptılar. Bir iki köylü kadın -
ıköşkü bodrumundan çatısına kadar 
silip süpürdüler, camlan sildiler, 
halıları silktiler. Leman salonun 
şeklini değiştireli, koltuk ve iskem. 
leleri eski usul duvarlara sıraladı, 
masayı ortaya çekti. 

Asıl ·Afifenin odasını düzeltti • 
!er. Zebra Hanım orada yatacağı. 

HALK--

Bir d•mla ıu 1 
Trakya hudutların<la ayladır 

beki.iyen Mehmctci(in baleti ru • 
hiyeııini biliTer musunuz?. Muhte
lif vesilelerle hunlardan bıucıJan 
ile Iwnuştwn. İçlerinde büyük bir 
hınç var. Sabus12lık göderind ... 
lafı yor: 

- Ne dunıyonız, diyorlar, u
k.er olduk, öyle ise döğiifelim.. 

Birçok Türk kıt'alaruun sabır -
uzlığl.lll d.iqinlemek cidde.ıı müş- l 
kül bir mesele oluyor. 

Bir Mıelımetciiin mütaleası şu· 
dıır: 

- Madem ki, dünyayı böyle ka
rıştırdılar, bizi tekrar köyümüz • 
den alıp buralara getirtmeğe ve
sile oldular, karşınuza düşman o
larak çıkacakların alacağı olsun.. 
Beş on tanesini tek başıma ge -
bertmezsem, gözüm a.çık gider. 

Bazı ordularda sıfır olan mane
viyat, bizim orduda galeyan ha
linde. 
Balkanları tekrar sinir harbine 

çağırmış bulunan mihver, eğer, 

bir de silih harbine fırsat verirse, 
aylardır dişlerini gıcırdatan llleh
metciğin, nasıl hınç alacııiını dii· 
fiinilyorum. 

Bule-aristaııa tayyare, Koman • 
yaya asker geledursun. 

Bütün tedbirlerini almış, cep -
besini tayin etmiş bulunan Türk 
ordusu, kendisini, ezelden aşık ol
duğu döğüşmeğe mecbur edenle
rin, e10vela sevinçle ellerine sarı
lacak, sonra da, boyunlarını bir 
tavuJı: boğazlar gibi koparıp ata
caktır. 

Mehmetciğin sabııısızfığ!ı. ılelu 

bir ta& ım. 
Bir damla, bir tek ılımla, onun 

hınç almak kararını yerine getir
meğe kili gelecektir. 
Şu günlerde bir barut olan Meh

metciğin gözlerini dikip dikkatle 
seyre daldığı ovalarda fazla hok
kabazlık yapmayın!. 

REŞAT ,.-EYZI 

60 ya,ında b:r -
dıa iki gftndenberl 
ortadan kayboldu 1 
Aanadoluhisarında Dere soka

ğında 92 numaralı evde oturan 
Süleymanın annesi 60 yaşlarında 
Hadice iki gün evvel evden çık • 
~ ve bir daha dönmeıo4tir. Ka
dın aranmaktadır. 

Otelciler ve Hancıların 
Kongresi 

OlelciLcr ve hancılar cemiyeti
nin yıllık kongresi di.ın yapılın~ -
tır. Okunan ıdare heyeti raporun
dan anla,ıldığına göre cemiyetin 
bütçesi 1200 lira üzerinden tanzim 
olunmuş ve esnaf hastaesine 200 
lira yardım edilip hava kurumu -
na da teberrüde bulunulmuştur. 

Biliilıare yapılan idare heyeti se -
çimınde } enı ıdarc heyeti azalıkla
rına Şevket (Karesi oteli), Ömer 
Llıtlı (Bılstol oteli), Abdullah 
(Afyon. Eski~ehir oteli), Llıtfi 

(İskenderun oteli) 1 mail (Şark 
oteli) sahipleri intıhap olunmuş • 
1 ..... fiır. 

f) , kara91ak boncu
ğu 7 ye satan bir 
muhtekir tutuldu ı 
Malmıutp~da Hezarcı handa 

7 numarada İlyas Kazakyan üç ku· 
ruşluk boncuğu İstiklaI caddesinde 
292 numarada oturan ten:i Saadete 
yedi kuruşa satarken yakalanmış, 
hakkında takibata başlanmıştır. 

için o odaya çeki düzen vermek la
zımdı, çünkü Afife odayı pek ga
rip süslemişti: Köşelere k~ yu
vaları asmUjt, duvarlara raket ve 
kayaklarını asmıştı. Masanın üs
tünde venü.sden başlıyarak Dia
nanın. Adorısin çtplak heykelleri 
ni koymuştu. 

Cemal: 
- Kızım dedi, birçok kişi gibi, an. 
nem de güzel san'atlann nısim ve 
heykel kısmından anlamaz ... He
le bir genç k;zın odasında böyle 
çıplak kadın heykelleri görürse 

yüreğine iner ... Bunların hepsini 
kaldır. 

Afifenin canı sıkıldı: 
- Aşağıdaki odaya ancak yata

ğım sığıyor... Amma bu işi bana 
bırakınız, ben heykelleri çıplaklık
tan kurtarırım. 
Odayı boşalttılar. Aiiie sandı -

ğından çıkardığı kırıntılarla hey. 
kelleri giydirdi. Venüs ile Dıana'
nın göğüslerini kapattı, Merkür 
bir ipekli şalvar giydi. Leman hey
kellerin bu halini görünce giilme&
ten katıldı. AfW>· 

Günün meselesi: 

Küçük esnafın 
muamele vergisi 

PETROL· 
sevkiyatı 

Bir aatak ve allfıie 
Bazı kazaların ls
tanbuldan mal gön
derilmesi talep 1 eri 

Defterdar Şevket'in "Muaf i
get Karneleri,, için izahatı 

reddedildi 
Deniz sahiline yakın bazı Ana

dolu !kazalarından şehrimizdeki a
lAttadarlara müracaat edilerek, Ubl 
oldukları vilayetlerden demiryo -
ille yapılan petrol ve benzin 9/li!V

ldyatının teneke başmda denls 
yoluna göre 50 kuruıı fazla nakliye 
masrafına ihtiyaç gösterdiğini ve 
bu yüzden İstanbuldiın benzin ve 
petrol gönderilmesini istediklerini 
bildirmişlerdir. Bu teklifleri mu • 
vafık görülmemiştir. 

Şehrımiz Defterdarı B. Şevket 
muamele verg;si muafiyet karne • 
!eri hakkında gutemize ııu mühlm 
beyanatta bulunmuştur: 

•- Yeni muamele vergisi kanu
nu, bilümum sınai müessese ve 
imalathaneleri vcrgiy;, Ubi tut • 

muştur. Ancak istihdam ettiği işçi 
sayısı müessese sahibi dahil olmak 

üzere besi tecavüz etmiyen ve 
muharrik kuVVi!t kullananlarda 

muharrik kuvveti de iki beygiri 
gC9flliyen küçük san'at müessese -
leri bazı kayıt ve şartlar altında 
vergiden muaf tutulmuştur. 

Küçük san'at müesseselerinin bu 
muafiyetten istifade edebilmeleri 
için İstanbulda Galata Balıkpa • 

zarında muamele ve istihlak ver • 
glleri merkez tahakkuk şefliğine 
müracaa tederek bedava verilmek.. 
te olan bir (muafiyet karnesi) al
maları lazımdır. 

22/1/1941 tarihli Yevmi gazete • 
lerin hemen hepsinde ilan edildiği 
veçlıile bunun için bir aylık müd
det verilmiştir. Bu müddet mez • 
ktır ilan tarihinden ~ıştır. Ve 
22 şubat 1941 günü hitama erecek
tir. Müesseselere bir kolaylık ol -
mak üzere muafiyet istidatları ta
bolunar:ık şubece istiyenlere ve -
rildiğinden aynca istida yazd.ırma
ğa hacet kalmamaktadır. 
İstanbulda muafiyetten istifade 

edecek; kalaycı, demirci, bakıreı, 
muslukçu, mücellit, çinkograf, hak· 
kM<, saatçi, kuyumcu, tenekeci, çi· 
lingir, tesviyeci, tornacı, sandıkçı, 
parmakçı, kürekçi, kafes, konıif, 
oyuncak gibi ufak tahta işi yapan
lar, dokumacı, çorapçı, konfeksi • 
yoncu, terzi, çanta ve saraciye a
milleri, kunduracı ve kundura, mü
cevherat, radyo, elektrik, araba, 
elbise tamircileri ile bıuılara mü.. B "kt F 
masil bilumum imalathane, atölye eşı aş - ener-
ve tamirhane işletenler gibi pek b h 
ço.k küçük san'at erbabı vardır. a çe maçı 
Şimdiye kadar müracaat eden -

lerin miktar,~dan bu ufak san'at ve bir talisizlik ! 
erbabının vergıden muaf olabılme
leri için mutlaka bir muafiyet kar-

nesi almaları icabedeceğini henüz Hakkı, Şeref, lbrablm 
bilmedikleri anlaşılmaktadır. 

Bu yüzden birçok vatandaşlar ve Blıeyln F e D er e 
ileride mü•kül bir vaziyete düşe- karşı oymyamı•acak 
rek sırt karne almamış ol.rnal.arı # 
dolayısile vergi ödemek mecbu -
riyetind~ kalabilirler. Buna m&hal 
kalmamak üzere a!Akadar san'at 
erbabı ve ufak san'at müesscsole • 
rinin kanuni müddet zarfında ya
ni 22 şubat 1941 tarihine kadar be.. 
hemehal müracaatta bulunarak 
karne almayı unutmamaları lazım
dır. 

Bu hususta vatandaşlann arzu 
ettikleri fazla izahat ve tafsfüıt mu
amele ve istihlak ver!'ilerı müdür
lüğü ile şubesince verilmektedir.• 

İstanbul futbol şampıyonlul~u 
maçlarının en mühim karşıla: -
ması önümtizdeki pazar Beşiı,tq 
ile Fenerbah~.., arasında yapıla • 
caktır. 

r . . _., __ _ 
~~,-ADLIYEve POLiS J-=-··--· -

Haber aldığımıza göre, Beşik -
t~ bu mühim maça çok noksan bir 
kadro ile çıkmak talihsizliğinde 

kalmıştır. İbrahim ile Hüseyin 
mecburi vazifelerinde bulundu -

ğundan Şeref de daha gelmemiş 
olduğundan ve takımın belkemiği 
Hakkı ise ge,en haftaki maçta bur
kulan ayağının şişmesinden dolayı 
Fenere karşı oynıyaruıyacaklardır. 

= 

Kıskanç bir aşık sokak ortasın
da genç nişanlısını yaraladı! 
Ben z 16 yaşında bulunan lozcatız 
bas taba neye kaldırıldı, ca Ilı tatalda 
A~k ve iuskançlık yüzüncien dün 1 

öğleye doğru Karagümrükte kanlı 
bir cinayet işlerunıştır: 

Eyüpte oturan kasap çırağı Jtah
mi Koç adınd~ bir genç bir müd
det evvel Karagümrükte Topal -
~mc caddesinde 69 numaralı ev
de oturan dokumacı Tahsinin 16 
yasında1<ı kızı Nimetle nişanlan -
rnıştır. Ralımı son derece kı•kanç 
bir gençtır. N.şanlısı Nimetin yal
nız sok:-. •n çıkmasını ve ark~daş -
lari!<' grz"' ıni hoş görmemekle 
beralx'r ilk za~anlarda sesini çıkar. 
mam:s, sonradan söylenmeğe ve 
bu ytizden sık sık kavga ctmeğe 
başlamıştır. Son günlerde Nimetın 
kendisinden yüz çevirdiğine zahip 
olan Rahminin kıskançlık damar
ları büsbütün kabarmış ve işini gü
cünü bırakarak Nimeti takip ve 
tarassut etmeğe başlamıştır. İki 
gün evv~l N>metle karşılaşan Rab.. 
mi: 

cNimet seni çok seviyorum, son 
defa olarak söylüyorum, seni bir 
daha sokakta görürsem öldürü -
rüm• demiştir. 

Rahmi dün gene Nimetin evi ci
varında dolaşmakta iken nişanlı • 
sının sokağa çıktığını görünce ta
kip etmeğe başlamıştır. Evinden 

- Nasıl? dedi. Buna kimse itiraz 
edemez ya!. 

- Kızım kaynanam kendisile a
lay ediyoruz zanneder, iyisi mi bu 
heykelleri buradan kaldır. 

- Lüzum yok anne, Zehra ha· 
nımın böyle giyinip süslenmiş be
bekler çok hoşuna gidecektir. 

Her taraf tcmJzlenip, ciliilanıp 
pırıl pırıl olduktan sonra C.,mal her 
yeri dolaştı, baktı. Annesi gelinini 
tebrik etmekten b~ka hiçbir şey 
yapamazdı. 

Afife alay etti: 
- Zannederim ... Aman ne soğuk, 

buz gı"bi.. Kendimi ya-hancı bir ev
de sanıyorum .. Neyse hcrşey ha -
zırlandı •valde hanımefendi. yi göğ 
sümüzü gererek bckliyebiliriz. 

Cemal çıkıştı: 
- Münasebetsiz konuşma Afife'. 

fki gün sonra Zehra hanımdan 
telgraf aldılar. Cemal ertesi gün 
sabah otobüsile Üskiidara annesini 
karşılamağa gitti. 

- Bizi yemeğe beklemeyin dedi, 
annem kaçta geleceğini yazını • 
yor; belki öğleden sonra gelir, her 

bir hayli uzaklaştığı sırada Rahmi· 
nin kendi ini takip ettiğim gören 
Nimet evvela postane binasına 

kaçmak istemiş, kaçamıyacağını 

anlayınca Rahmidcn kendisini ra
hat bırakmasını istemiştir. 
Nişanlısından bu sözleri duyan 

Rahminin gözleri kararmış ve ya. 
n·nda ta~ıdı~ı kasap b11;ağını çe
kerek Nimeti muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. · 

Yaralı Haseki hastanesıne kal -
dırılmış ve kaçmak istiyen müte -
caviz 3.şık yakalanmıştır. 

----<>---

Münasebetsiz Bir Odacı 

Adanada münteşir Türk Söı.ü re. 
fikİm ,,, n yazdığına göre e~ki is -
tasyon civarında Yusuf Ayalap'ın 
şaraphanesınde kafayı tütsüleyen 

İş bankası odacısı Recep Gülnar, 
bir ara, cebinden cBugün. gazete
sinin bir nüshasını çıkararak Ada
na vailsi Bay Faik Üstünün ga -
zetedeki resmini etrafındakilere 

göstererek valinin aleyhinde bir ta
kım münasebetsiz sözler söyle -
miştir. 

Sudu yakalanarak adliyeve ve • 
rilmiş ve ikinci asliye ceza mah • 
keınesince sorgusu yapılarak du • 
rwıma 24 şubata bırakılmıştır. 

halde ben her vapuru gözliyece -
ğim. 

Köşkte yalnız kalan ana kız biri· 
birlerine öğüt veriyorlar, fakat 
kaynananın gelmesi yaklastıkça, 
saatler geçtikçe Lemanın heyecanı 
artıyodru. 

Sofraya oturdular. Leman bir i1ı:i 
çatal yemek yedi, iştihası kapan -
mıştı. Yemekten sonra oradan ora
ya dolaştı, nihayet saat üçte yo • 
ruldu salona girip oturdu . 

Aafife koyu kurşuni, dümdüz, 
gırtlağına kadar kapalı, uzun kol
lu, uzun etekli bir elbise giymişti. 
Saçlarını düz taramıştı. Lemanın 
üstünde siyah bir elbise vardı. Si· 
yahlar içinde beıizi biraz daha san 
g<irünüyordu. 

Afife: 
- Anne dedi, rengil1 balrnumlı 

gibi! .. 

Leman göğüs geçirdi: 
- Saat üç, nerede ise gelirler!" 
- Neden bu kadar sinirleniyor· 

sun anlamadım ki. .. •valde hanı
mefendi. yamyam değil, seni .,..
mez!" Hem göriir.slin, sana bayı• 

Bu suretle Fe.nerbahçeye, bugü
ne kadar mağlup olmam~ bir ta
kımı kolayca yenmek fırsatı doğ
muş olmaktadır. 

--o-

iki görünmez kaza 
Rumelihısarı caddesınde 58 nu

marada bahçivan Arslan Gökde -
mir duvann kenarında ç-alışırken 
başına büyük bir taş d~erek yıı
ralamıştır. 

1739 sicil numaralı şoför Cemalin 
idaresindeki kamyon Fatihden ge
çerken Silivrikapıda oturan 9 ya
şında Sabri isminde bir çocujta 
çarparak yaralamıştır. 

Mı~ırçarşısındaki Attarlar 

Mısırçarşısında çalışmakta olan 
aktarlar Valiye müra\"aat ederek 
çar'lda kendilerine mahsus toplu 
bir şenin ayrılmasını ve hepsi
nin bir araya toplanmasını iste -
mişlerdir. Bu müracaat muvafık 
görülmüştür. 

Çarşıda Çalısan 17 aktar vardır. 
Yakında kendilerine ayrılacak yer
de toplu olarak çalışacaklardır. 

AIJOD Vallıl telgral
ıa llalıve lıtettt 

Afyon Karahisar valisi İstanbul 
vilayetine bir telgraf göndermif, 
Afyonda kahve kalmadığını bildi· 
rerek İstanbuldan Afyonlu kahve 
tüccarlarına acele mal gönderil • 
mesini istemiştir. Vilayet kahve 
kahve ithalat birliğine Afyona 
kahve göndeımesi için tebligat 
yapmıştır. 

laeaktır. Sen şeker gibi bir gelin-
• 1 

sın ... 
Annesinin yanına oturdu, boy. 

nuna sarıldı, sevip okşıyarak ona 
gayret vermeğe çalıştı. 

Leman da kızını öpüp seviyordu 
amma, içindeki korku dinmiyordu. 

Kızının ~alarma hazin hazin gü· 
lümsüyor fakat heyecanı mavi göz
lerine siyah bir ifade veriyordu. 

Bir aralık Aıfi.fe annesinin elini 
tuttu: 

- Üşüyorsun dedi, gel de gü • 
neşte ısın! .. 

Annesini balkon kapısının önüne 
götürdü. Bütün bu neş.esine, kay

gusuzluğuna ral!men Afife de asabi 
idi, yerinde duramıyordu. 

- Balkona çıkalım nu' 
- Çı.lı:alım 

Çıktılar, yanyana parmaklıjta da
yandılar. Vadiyi boğan aydınlık 

gözleri kamaştırıyor, ta uzaklarda 
bir parçası görünen Marmara aan
ti lcıvılcunlar saçzyardu. 

·~_, 

Y ua.n: Ahmet Şükrü ESM 

İngiltere Ba§vekili Mister Çö 
çilin meziyetlerinden biri de d .. 
şündüğü şeyi açık olarak söyi.,.l 
mesidir. Evvelki gün İngiltere b 
vekili, radyoda .İngiliz milletiı" >4lnY1 
böyle açık bir hitabe yapmışı 
Çörçil İngili& milletine hitap ea.ı~;"l 
yordu. Fakat bütüa dünya 
bilhassa Amerikalılar sÖ11eri 
muhatap olmuştur ve nutuk §ii 
hftls dünyanın her tarafında b 
)'Ü.lı: alaka ile dinlcnmi~ıir. 

Anlaşılıyor ki nutkun bu sır 
da söylenmesini istilzam eden wll'~ 
hep, İngiltere halkıııa beş ayiılı:: 
harekatın bir bilıiııçosunu ver • 
mekten ibaretti. 

Çörçil, beş aydanhrri \3ziyrtiıı 
değiştiğini anlatnı ştır. İngiltere 
llaşvekili, İngiltercııin bugünkü 
kuvvetleri hakkında deın;~ıir klı 

- Filhakika evvelce hiçbir z .. 
man olmadığımız kadar, gecen t.,_ 
muzda, ağustosta ve eyluldeki ile 
kıyas kabul etıniyecek derecede 

daha kuvvetliyiz. Havalarda Bri
taııya adalan Ü.Zerinde gerek had

dizatında, gerek ncı tayyareleri. 
mizin geçen sonbahordaki ııazi h&. 
cumunu püskürttiığü ve mağlup 

ettiği zamana nisbelle çok aha kın
vetli bnlunoyoru.ı. Ordumu lelD
muz ve eylıildekinden daha i,.t 
mücehhez ve daha iyi talim gÖl'o 
müş bir vaziyettedir . 

!llL;ler Çörçil şimali Afrikadald 
hgiliz zaferinden uıı:un uzadı79 
ve İngiliz ıııilletioe umit verici bir 

lisanla bahsetmiştir. Ba vekile gö
re, Trablusun şark kısnıında bu -
lunan ve yüz elli binden fazla ol• 
duğu bilinen İtalyan ordusu esir 
eı:·ımiş veya imha olunınuştur. 

Mister Çörçil, Akdcnizdeki İngilis 
hakimiyetinin Cenova bombardt
manilc bir defa daha ishal edildi· 
ğini söyledikten sonra bu bom • 
bardın1enın şümul ve manaslJIJ 
kendisi izah etmiştir. Başvekil bu· 
nun şimali Afrikada General Vey• 
gandın vaziyetini takviye etmek 
maksadile yapıldığını bildirmiştir. 
Maamafih, bu manzaraya baka • 
rak fazla ııikbinlij. bpıhaam ... 
için ngi !z mil'-tini daima uyanık 
bulunmıy:ı davet etmişllı-. Alınan
ya geçen sonbaharda İngiltereya 
karşı istila teşebbü.•üne geçtiği za
man henüz böyle bir teşebbüsü 
yapmak için hazırlanmış değildi. 

Fransa teslim olduf:u sırada Al • 
ıwmlar, İngilterenin de teslim o
lacağını zannetmişler. Teslim ol
mayınca hazırlıksız olarak İngil· 
terenin istilôsna teşebbüs etnıir 

ler. Çörçil diyor ki: 
• - İstilaya, şimdi, hepsi kış ay
ları zarfında tasarlanmış ve imal 
edilmiş daha çok mahcme ve ma
kine müzaheret edecektir. 

Balkanlardan bahseden Ba ve
kil, Almanların Bomanyada as • 

ker tahşit etmekte olduklarını va 
Bulgaristanda da tayyare mr)dan· 
tarının •sayısı binlere varan At .. 
man miistahdemininin işgali al
tında bulunduğunu• ..ıiyliyerell 
Bulgar hükiimetini 1915 senesin
de yaptığı hatayı tekrardan kaçm
mıya davet etmiştir. 

Müstakil Fransız ajansına ıörtıı. 
Londra resmi mahfilleri, Çörçilia 
Bıılgaristan haklmdaltl sözlerini 

§Öyle tehir etmektedirler: oÇörçil 
Bulgııri5tana sert fakat dostane 
mahiyette bir ihtarda bulunmak 
ialemiftir •• 

İngilere Baıvekilinin Amerib 
milleti hakkındaki aözleri pek sa• 
mimi idi ve Vaşingtondaıı gelea 
haberler de bu sözlerin Amcrika
da ayni derece samimiyetle karşı.· 
!andığını anlatmaktadır. 

Çörçil muharebenin, eninde se
nunda Okyano.slarda, havalarda V9 

bilhassa İngiltere adasında olup 
biteceklere göre nihayetleneceğiai 
bildirerek, Amerika tara.fuıdan t .. 
m.in eclilecek. yardım ile bu netice
nin ancak İngiliz zaferi teklinde 
tecelli edebileceğiıı.i bildirmiştir. 
Başvekil nutkunu Amerikalılara 
hitap eden şu dikkate llyık söz -
)erle bitirmiştir: 

- Bize itimat ediniz. Bize i~ 
nınız olsun. Bizim için dua edini:&. 
Ve AJ!ahm inayeti ile herşey iyi 
bitecektir. Hiçbir kusur yapmıya
cağz. Zayiflaı:n.iyacağiz ve yorul
miyacağlz. Ne muharebenin bir--
den bire gelecek darbesi, ne de il• 

Etili bir teyakktıs ve pyret im ti
hanlan bizi bitimıiyecek. Bize i
letler veriniz. Biz işi tam bir -

ticeye erifWecet~ 



Seyahatler, 
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ya yine :mevzuu bahsoluyor: Fakat bizzat Gmeral Frankonu.n 
Yardmıcılan an•a.da büyük b.ır 

ya devlet reisinin ma1Um o-
leyahatı dolayısile. Bu bahsia ekseriyet vardır ~ • meml~~ 

huxur ve süküna ihtiyacını d•· 
~--.::··~-lerde DaSll inkişaf edeceii · 

k edllmeğe tleier. Geaeral nerek herhansi bir maceraya gı
rilmesine, bilhassa ~ltereniıı a-

nun seyahati herhansi Wr A:merib 
te-blriiaö ne, ltaıyama k leyhine ve dolaygile de • 
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)en de Seoeceks~n ! 
ETEM iZZET BENiCE 

azan: --

!. 
yle. 

,ılmi~ orum ki, senden ayn· 
mut ka mektup yazmak, 

da be i görmek kararını mu
edil o.r mu idi? 

Naciye, • 
_ En dotrumnu ıstersen. a~~a, 

muhakkak bu adam ya scnı gor · 
. a-elecek, yahut da mektup 

;oııye • 
•inderecektir •• 

l)eÜ, devam etti: 
- hıaıııyonım ki, bu adamda N

llİ sevmek fikri sabit haliae ıir
JDiftir. Batta, en •ğrunu doi--
1115wau aiyliyeyim. Giderkea: E
ter bu ıç.ımtleki hissi Uitfiye,e 41u
yuramazsam intihar ederim. Bat
ka çare yoktur.. ıliyerek liffi. 

Şaşırdım, 

- Bu naSll iş biy1e? 
Dedim. Naciye de ipn içindn 

pkamıyor: 

- Benim de aklun ermiy r. Her 
halde bu delilik gibi bı 

- Bir insan ilk defa 

Var ababJ• ı 
Bir relilıinı~, plı ga.l 

bir mal soruyro: 
- Artık, tramvaylarJtı 

mevlri larkı kalJı mı?. 
Birinci mevkie de, ikinci 

mevkie de binuıriz ayaktaa
nı.z, rahataınız, iatil halind• 
•iniz. Hatta, baı hatlarda, 
ikinci mevki arabalar daha 
tenha, daha rahat olayor. 

Arabaların mevki larkım, 
yalnız, iizerlerindelıi boyalar 
iıaret ediyor. Ve bir bo)lfl 
için, bir ilaç ktınq lazla veri
yornınıu. 

Eğer, l.tanbal halkı hep 
birlik olup ta, tramvay ida-
ruini Java et•e, mahkeme, 
mahaltkak ki, alınan mevki 
/arklarının iaJuine hükme
der. Çiinkii, idme, birinciy• 
binen yolcularına, fazla hi~ 
bir rahatlık verebildiğini iJ. 
dia edemn. 

Kıl' a larkını kaldırarak, 
liatleri bir miktar arttırmalı 
~olunu bulan tramuay idarf!
ai, birinci ve ikinci mevki a
raba rualiyle de, halka bir 
J.eı.e daha yük oluyor. 

Hala, birinci ve ikinci mev
ki /arkı bulunmaa ihtiluu
Jır. 

BORHAN CEVAT 

Aşçı ile mtlşterlll 
kavgaya tataşaaca 

Kemerburgazda Hazınun lokan· 
tasında ahçılık eden Adem ile lo
kantada yemek yemeğe gelen mü.f
terilerden amele Gafur oğlu Rı -

za kavgaya tutuşmuşlar, Rıza br 
çakla Ademi muhielif yerlerinden 
yaralamıştır. Suçlu yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Gümrüklerdeki Sabipıiz ve 
Kaçak Ef yalar Satılıyor 

Sirkeci gümrüğündeki sahipsiz 
ve kaçak eşyaların satılmasına 12 
1Ubatta bqlanıleeM ve 26 ftlbata 
.kadar devam olmıacektır. 
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Adi ahvalde üşütmenia alAme\
leri lllft]ardır: 

VücuUa bir :rahatsızlık, titre
me, ift.:ıhsızlık, umwnt bir kırık
lık, bir iki IÜD devam eden hara
ret. •• 

Bu eebepten daima ih~aüı o
larak, vucuUe üşüme hflsıl oklu
ğu zaman, hemen iaUrabat etmek 
lizere evden çıkmamalı. Fazla o
larak vücudü sıcak tutmalı. Hat
mi, :ıhlamur, çay libi Rr' getiren 
neöatlardan menkular yaparak ıç
meli. Vilcudiln diger birisi tara
fmdan otutturuıması f.aydadan :tw. 
ll deiildir. 

Üiütmeye ebıemm.i7et vermeden 
geçmek, ilerde vahım neticeler 
verd>ilir. Üşütme hiasedild ği za
man, bazılarının yaptıgı gibi, ter 
çıkarmak IÇin hemama Jitmek t.e 
doğı:u degildir. Sokağa cıkmak 
meoburiyeU hasıl olduğu takdirde 
de sıkı tl;rirunek lizımdır. 

kadına büyle 4elicesıne &ş.ık olur
mu?. 

- Oluyormuş demek!. 
- Olamaz .. 
- Olmasa Halil Necip de olmaz-

dı. 
- Ben Halil Necibin aşıklığında 

bir oyun, bir tuzak buluyorum. 
- Ne gibi?. 
Bir saniye düşündükten sonra 

lduy ~arımı açıksa söylemeie 
mecbur oldum: 

- O gün Halil Necip çirkin bir 
vaziyet ihdas etti. Bir delikanlı, 
ookumuş bir insan için bu hareket 
en bayağı bir hareketti. 

Şimcli bu bayağılığı tatnılıı et• 
mek ve izzeti nefsini kurtarmak is
tiy or. Bunun da tek çaresi benimle 

tekrar konuşmak, beni kandırmak, 
keadisine bendetmek olabilir. 

- Acaba?. 
- Gayet tabiL 

MAHKEMELERDE: 
Cebimde 800 lira 
otele gidiyordum 

Karşıma bu adam geldi, kollarını 
açıp boynuma sarıldı 

Şamdan Salihle Darendeli RÜ&
tem, hakimin karşıs,nda yanyana 
yürüyorlar. Darendeli Rüstem, İz.. 
mirde ticaret yapan, klr saçlı, ha
fif sakallı, uzun boylu, irıce ke
:miltli bir adamdır. İzmirden İstan
bula mal getirip satmıştır. hmire 
dönmek üzere iken başına bu fela
ket gelm~, davanın bitmesine ka
dar İzmire dönememek mecburi -
yetinde .kalmıştır. Başına gelen fe
laketi kendi ağzından dinliyelim: 

- Sirkecide otelde kalıyordum. 
Malımı satıp işimı bitirdim. Para. 
nın ~-oğunu bankaya yatırdım. Ü
zerimde de, cüzdammın içinde 800 
ı · ... kadar para vardı. Sirkecide 

ordum. Otele gidin vatacak, 
Lrl i gün de vapura atlay~ İzımire 
gıdecektim. Kal'Şlma birisi çıktı. 
Karşıma çıkan da işte bu adam. 
KoJlarını açıp bana doğru geldi.. 
Boynuma sarıldı. İki yanağımdan 
şapur şupur öptü. Ağzı da rakı ko
kuyordu. 
-Aşlrolsun sana dayıcı.ğım. Böy

le buralara gelırsin de, bize hiç 
uğramazsın ... İnsan ·aten gözden 
uzak oldu mu gönülden de uzak
laşır. Eğer babam İstanbula ge -
lip de bize uğramadı~ını duyarsa 
vallahi bır daha yüzüne bakmaz. 
Dükkanımız şuracıkta.. Önünden 
gelip geçiyorsun da, bir dakika ol
sun uğramıyorsun. değil mi? dedi. 

Tanıdığım adam değil.. Ne ken
dini, ne de babasını tanıyorum. 

- Sen kimsin evlat? dedim. Beni 
nereden tanıyorsun? Baban kim
dir. 

- Etme dayıeığMn.. Hem uğra
mazsın .. Hem de üstelik beni de 
tanımazsın, değil mi? Babam bunu 
duysa, vallahi gikenir. 

- İyi amma, oğlum, baban kim? 
dedim. Sen beni iyi tanıdın mı? 

- Babam İspartalı Hacı Mev • 
lut... Bilmiyor gibi söylüyorsun .. 
Sen İspartalı değil misin. 

- Yok, ev18t, dedim. Ben İspar
talı değilim. Darendeliyim. İspar
taya bir iki defa gittim; gülyağı da 
alıp sattım amma, İspartalı degı
lim.İspartalı Hacı Mevlüdu da hiç 
tanıyamadım. 

Şöyle bir adım geri çekıldi.. Be
ni bir süzdü yukarıdan aşağı ... 

- Olmaz! dedı. Bu kadar ben
zemek de dünyada olmaz. Sen Val. 
lahi Ispartalı Şerifsin .. 

- Benim adım Rüstem .. İz.mirde 
tüccanm. Darendeliyim. Sen ben
zetmiş olacaksın... dedim . 

- Benim bir dayım var. İspar -
talı Şerif .. &kişehirdedir. O da ti
caret yapar. On senedır İstanbula 
gelmedi. Sana o .kadar benziyor ki,, 
gözlerime inanamıyorum doğru.su. 
Eğer sen o değilsen, şu Allahın iti
ne şaşılır. Bu kadar benzemek, olur 
şey değil ... 

- Olur, oğlum, dedim; böyle şey
ler olur. İnsan insana benzer. 

- Öyleyse affedersin amcacı -
ğım, dedi. Benzetmişi.m .. 

Ben yürüyüp otele gittim. O da 
köprüye doğru yüriıdü. 

Ertesi sabah uyandım. Otelciye 
para vereceğim. Bavullarımı, se • 
petlerimi de hazırla<irm; İ:ımire gi.. 
deceğim. Cüzdan cebimde yok .. O· 
daya çıkıp baktım .. Orada da yok. 

le vurulur .. demek, alnıma yüzka
rasım vurmaktır. 

Naciye, bu ihtimal üzeriade bir 
hayli düşündü. Sonra, 

- Belki, olabilir .. 
Dedi. O, mutlak §ekilde Halil 

Necibın hasta olduğunu kabul edi
yor, sözlerini sami,ıııi, içten bulu
yordu. 

- Bu zannına iştirak etmiye-
rum .. 

Dedim. Münakaşa ettik. 
- Herhalde onun seni görür 

görmez llşık oldu~a ve aranız
daki hadisenin bu qla kuvvetlea
dirdiğine kaniim. 

- ilk göl'ilşte afk gülUnçtir. 
- Beu, ilk görüşte i§ık olabi • 

lenlerjn mevcudiyetini kabul e-

diyorum. Birçok büyük romaacıa
ların tahlillerinde de bunu gör • 
düm, okuum. Genç kaın veya kızıa 
idealinde yıllarca beğendiği, üze
rinde işledıği bir tip vardır. Bu 
tipi sever, hayatta arar, benzetir, 
, iiı ek üzüntülerine ugrar, hayalini 
İı kik t yapın k içuı kosar. d.i -
dinir. Ha.) aunı h kikat yapa -

Hala, akluna bır şey gelmiyor. A • 
raruyorum. Otelci işi anladı. 

- Cüzdanını mı bulamadın be
be? dedi. 

- Evet, dedim. Cüzdanım gaıp. 
- Gece nereye gittin .. Hiç, kala-

bal k bır yere filim girdin mi? Şüp
helendiğin krmse varını? dedi. 

Nereye gideceğim? Ben, içki iç
mem; kumar oynamam; uygunsuz 
kadınlarla düşüp kalkmam kim • 
den şüphe edeceğim ki?. 

- Hayır, dedim; hiç bir yere 
gitmedim. Kırnseden de şüphem 
yok. 

O vakit aklıma geldi .. Gece buna 
rastladığımı hatırladım. , 

- Sade dedım, yolda, birisi cvay 
dayıcığım, nerelerde6in?• diye boy
numa sarıldı. Beni dayısına ben • 
zetmiş. 

Otelci: 

7 Tam anı, dedi, tamam! Şımdi 
anlaşıldı. Burada, böyle yankesi -
ciler vardır. c Vay babacı ım .. Am
cacığım> diye insanın boynuna sa
rılıp çarparlar. O, muhakkak yan
kesicidir. 

- Değildir canım, dedim. O, pek 
ycnkesiciye ben emiyordu. Hem de 
elini ccbın fil.in soktugunun da 
farkında dcğilını. 

- Onlar öyledir. Insan farkına 
varmaz. Haydi gel, polıse söylı • 
yelim, dedi. 

Gidip polise haber verdik. Bize 
resimler gösterdiler. Gösterdiler 
amma, gece, karanlıkta, bunun yü
zünü iyice görmedim ki. .. O resım
lerden bir şey anlamadım. Kiınse. 
nin de günahına girmedım. cHlç 
birini benzetemedim. Sade, söyle 
orta boylu, zayıfça bir adamdı.• de
dim. cBiz ararız ..• dediler. Oradnn 
çıktık. Amma, o gün de vapuru ka
çırdık. Birkaç gün daha vapur bek
liyeceğiz. 

Ertesi gün, İzmirden bir ahba
bıma rastladım. Beraber, Beyoğ -
lunda bir gazinoya çıktık. Oturu -
yoruz. Arka tarafımızda bir masa
da da, bu Salıhle bir iki kişi otul'\I. 
yorlar. Bu, nargıle içiyor. bir ta
raftan da bir şeyler anlatıvor. Bu 
çatlak ses bana yabancı gelmedi. 
Bir yerden tanıyorum amma, ne
reden? diye düşünürken hatırla • 
dun. İki gece evvel bana cAşkol -
sun day\C·ğım. Buralara geliyor
sun da bıze uğramazsın! diyen ses. 
Usulcacık çıkıp polise haber ver -
dim; yakalattım. Üzerinde de pa
ranın 650 lirası bulundu. Ben ra. 
zıyun .. Yü zelli lira~an vaz geç
tmı. Altı yüz elliyi alıp biran evvel 
İzmire gideyim. İşlerım yüzüstü 
kalıyor. Yüzelli lirası da buna, a
namın aksütu gibi hel.al olsun! .. 

Hakim, Şamdan Salihe soruyor: 
- Salih .. Senin sabıkan var de

ğil mi? 

- Evet .. Eskiden, cahillik zama
nımda vaptım. Şımdi, heş senedir 
ıslahı nefis ettim. Bir şey yaptı.gun 
yok. 

- İyi amma, bak, burada şı.tnka~ 
ların arasında yemleri de var. Me
sela, daha geçen ağustosta mah • 
kimııyetıni ikmal edıp çıkmışsın .. 

- Yok ef endım .. Hapishanenuı, 
(Devamı 6 mcı sayfada.) 

bildiği, yaai idealindeki tipi kar
psında gürdiıgü lk gwıde de l.ir
denbire &şık olur. 

Bunlar marazi tiplerdir. Halil 
Necip de bunlardan bir.isidir. O. 
mek ki, kafasınin içinde yıllarda 
se\'diği, aşkını, ızhrabım çektiği 
bir kadııı tipi vardı. En son bu ti· 
pi sen olarak karşısında buldu ve.. 
derhal bütün hassasıyetile fc\•eran 
etti. 

Bü.nun için Halil Necibi bir ı... 
ta ve aşkını da samimi buluyorum. 

- Ben de okuduğum romanlar
a böyle tiplere rulacbm. Fakat, 
bıan ki, Halil Necip onlardan biri 
si değildir. Mutlaka bir tuzak Jaa.. 
zırlıyor. 

- Kat'iyyea o fikirde değilim. 
- Sea yine ÖJ'le d8fibı. 
Naciye ile b• yolda mtinakap

mız hayli U1Ul MiNtl. Otla, .._ 
de dtişüncele.unizde :mar ettik Ye 

anlapmadan ayrıldık. Fakat, ha
kikaten evham ve tereddüt içintle
yim. Bu çocuk ister deli ,ister ha... 
ta i ter e n ık rolune çıkmış J.."lll'
ııaz bir akt.öl' olsun. Hepsi da M-
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H ~ L ~j Ie(Cl!JI: lfJ:. 
s ÜTlJNU il 1 ın:-o •J> 
Evlenmek iatiyenler, 
İf ve it~ aTıyanlar, 

ıikayetler, temenni-
le! ve mü.fkuller 

izdivaç Teklifleri 
+ 26 yaşında 1,65 boyunda kumral 

orta ve kız sanat mekteplerinden me
zwı, namuslu, ev ıılerıııe lAyıkiyle vA
kı! bir ku:ım. 

Hayat arkad unda aradı ım evsaf. 
memur olması ve ylılc kaznnCl.lUJl 65-
70 lirudnn az olmaması yaşuun yirmi 
l:edi ıle otuz be& arası olınası !iarUır. 
Ciddi tekli!leruı Son TelgraI Halit 
sutunu (Dilonen) rumuzuna yıwnala
rı rica olunur. * Ya~ım 29, boyum l,Ş2 kıloın 60 
dır. Sarışınım, suse ve sok ğa dil kun 
değilım. Elimden her tiirlU iş gelir, 
Orta halli ve ljerefll bır n le kwyun. 
Mazım çok tem ulir. Kendime cıddl 
bir hayat arkadaşı arıyorum. Haya! 
arkadaşımda §U cvsatlaruı bulunması
nı istiyorum; 

Yaljı SS ıle kırk arası, devl<ı memu
ru olınalı ve alkolle, kumarla alakuı 
bulwımamalı, yuv uıa sadık olmalı
dır. Arzu edenler S D. 29 rumuzuna 
müracaat etmelıdır. 

+ 40 > n ın a, eksen ktlo agıı lJgın. 
da ve l,ıO boyunda yeı;il gozlü beyaz 
tenlı bu· dulum. Hay tb ihtıyar an
nemden bır de on allı yaşında bır ol
lunıdnn oaşka kıms m y ktur. 45-50 
>aşla .nda, en az ellı lira ellri bu u
naıı b erkekle cvl nnı k ..rzuswıda
yım. Bu zatın h..ıla \ azıfednr veya mu· 
kka t o.ma ın etıenınuyeti yoktur. 
Au emle og.wııun idarelerı teruuı o
lunmuştur. ~c bunl r yük olacak 
dcgılleıdır. Bcnun, d~clı dayalı yedi 
ou lı lııı de evıın var .. 

'l'Lt.ıplcum cıddı tcklıflermı Son Tel
graı Halle suıuııu Nuran rumuzuna 
nıcl, upla nıliı c at edebıllrler. Mek
tulıu bır de fotugraf iltl\ esi şayanı ar
zuduı. Anlaş ı;ımız takdu'de mek
tup \e io g al ıı ıadc edcccg n. * l,ıS boyunda, sar uı, mavı gozlü 
2 y şmda br ıg ııcı . Şımdı askerlik 
vazıfcmı y pmaktayıın. Lı e mezunu
yum. Bır yu a> ı !e\ ka lide mesut ede
cek kauar cı le de rnalıkıın. TeriH
yelı ve ev i lcrını lfıyikıyle bilen bir 
bay.mla me ·tuplai8rak evlenmek, bil" 
yu\ a kunnak ar.ı:uswıdayun. Eşimin 

dul veya kız olm:ısuıın ehemmiyeti 
yoktur. Arzu edenlerın Son Teliraf 
Halk sütunu S. H. H. rumuzuna mek· 
tupla muracaaUaruu rıca ederim. 

Açık it ve Memuriyetler 
Sümerbank Eregh Bez Fabrikasına 

bir daktilu ile diplomalı bir bqhemfi. 
re araınanmaktadır. Daktiloy 80 bq.. 
hemşıreye 85 lira verirecektir. Meır.kılr 
bank.aıun İstanbul ııubcsine müracaa' 
kfıfıdır. Afyonkarah.isar meml~ 

hastanesi. senabıplıgı 30 - 40 1af a· 
rasında 40 lira ucreUe b.ir ~ bM
Uıbalucı aramakUıdır. 
Dıvaru MııhaMbata JO lira uU ma

aşla k4tipler alıııcaktır. lılilracaat lT 
Şubat akşamına 1'adardır. TaUpJerta 
lise ve ortamekt.ep mezunu olmall J,I.. 
r.undır. 

Gelen Mektuplar 
Ba;ran 111 Bursalı: Matbaa;ra ben· 

kılınış, İstanbuldan Cajalojlund&n, 
Aksaraydan, Topkapııdan, Kadıko)"Ün
den, Samatyadan, Tarab7adan, Anka· 
radan-Bay M. S. A: ErenköyUnden
Bayan .Marti Denız (Matbaaya hın.
kılmış) - B. B. Y: Beyoğlundan -
J!aY Gunelj: Galutadan - Bayan 11 
Leyla: Selımı:reden, Pancalttdan, Be-
1<>ilundan, Fatihten, Sarıyerden, Be
tiktaştan, Galatadan - Bay Şefik Bo
nova: Ak.saraydan Bayan N. Temiz: 
Pangaltıdan, Beyoğlu ve Ga'tatadaa, 
He;rbelıadadan, Istanbu dan taahhüt
lu - Bay Ben: ErenköyUnden, Akse.
raydan, Galatad:ın - Bayn H. C. T: 
Rmi ve Ppbhçeden S. G6kÇ9: .Aba
raydan, İstaııbuldan, S. Tuncer: Un
kapanından - Bayan Açıksöz matba
aya bırakılmış mektubWluz vardır. 
Saat 15-19 arasında alınız 

Açık Konuıma 
Bayan Mukaddes T: Mektubunuz ... 

lmm11 ve bUı&un cevap gonderilınifUr. 
Bayan N. A 78: Dün ılln ettitimiz 

mektuplannızla dun Paşalbahçeden 
ıelen biı: 01ektubunus bugün adresi
nize ıönderilmijtir. 

Ba;ran G. F. C - Mektupla.nnız bu
,Un adresinize gondeiilmiştir. 

nim için tehlikeli. Bugüne ve k 
dakikaya kadar itana bir mekta, 

pndermedi, kentlisi de gorlinmeA 
Ancak, ilci hareketı tehlikeli 01111'. 

Tesadüf mektubu Salibin ellae 
pçirebileceii l(ibi tam benim ed
me geldiji suada Salila de ı..n.la 
bulunabilir. Böyle bir hal korklllll 
olur. Salihin bir defacık olsUA ha
•dönüp de: 

- Seıı de ... 
Demesi ben.im için hayatta tMaY· 

Tiır ettiiim bicaplann ea aj:ın 
olur. Hele ahlama sfclip •e: 
-Nasılmq nammla telikld .._ 

tijiniz Lôtfiy.. itte bir ~ il.... 
Diye, yüat tla: 

- Oau evimde itala U. U... 
prkea gördim.. 

Denen ben derW ölmeliyiıa. ~ 
kadar narmıla, u kadar seciyeli 

elursam olayım Halil Necip hiki· 
)'esini SaUhte. saklamıı olduğum 

için kabahatliyim ve ula - ~ 
iiseııin tabiı ie> 'ııe ndır m m. 

(Arkası YM.). 

Evleneceklere mat
ı dl yardım ra?tılması 

dilflalllyorma, ı 
Bir aktam gazetesinin ha

h.er verdiğine göre, evlenm~ 
yi teıvik maksadiyle, hük~ 
met, evlenecek çiftlere mad. 
di yardımda bulunacakmıt ! 

Verilecek para ne kadar.. 
dır, timdili.k bilmiyoruz. 
Evvelce, ağır yüz görümlüğil 
uaulü vardı. Bu hususta, ç• 
kite çekite pazarlık edilirdi. 
Şimdi, pazarlık edilmeyiıi
nin aebebi, Pazarlıksız Sabf 
Kanununwı mevkii meriyet
te olması değil, yüz ıörüm
lüğüne kim&enin hal ve vak .. 
ti olmamuıdır. 

Zaten, ismi üzerinde taze 
l
. . , 

se ının yüzünün ıörülme.i 
pahası olan bu yüz ıörümlü.. 
iünün, buaıün, arbk manua 
kaldı mı?. Erkekler kızlan, 
kızlar erkekleri kaçırıyor, 
konuıuyorlar, anla,1yorlar, 
evlenmiye karar verıyorlar. 

)\mma, para yokmuş, pul 
yokmuı, ev, qya bir ıey yok
muı ! Kimin umurunda?. iki 
gönül bir oknca, samanlık 
aeyran oluyor. 

Para, hayatta mühi"D ku.. 
~t! A,k, izdıvaç ta nihayet 
paraya dayanıyor. İlk günle-
• ın dünyayı pembe görüıü, 
aevgi, n.adet çabuk geçiyor. 
Nihayet İ§, geçime, paraya 
dayanıyor. Sonrı:., başlıyor 
kavaa! Dikkal edin, bütün 
aile ıeçimsizliiCleri ekaerıya 
paraıızlı.k yüzündendir. Dü
tünmeden evlenmek en bü
yük hata.. 

Atk hararetli iken, çiftler 
yanıp tututurken, erkek te 
kız da, her ıeye razı olurlar. 
Bir dilim ekmek onlar için 
kafidir. Yeter ki, biribirleri
DİD o bunlar. Çünkü, o ara
larda, ıözleri b~ka hiç bir 
pyi ıörmemekted:r. 

EYLmDM7i tetvik elbette 
süzel bir te>"·· Fakat, beaapıo 
az, J'eftİ.z, münuebetaiz ev• 
leameler aaadet 7erine, çok 
zamf.ll feliket cetiriyor. N~ 
tice, ayrılık ve ocak ıılolma-
11 deiil mi?. 

Evlenmek çoc•-.k oyuncaiı, 
tecrübe, ıaka deiil. ciddi bir 
cemiyet itidir. Amma, bazı· 
lan var ki, evlenmeyi bir ma
cera, bir ejlence olarak ka· 
bul ederler, ayrılırlar, aonra, 
sene e·ılenirler. Mahkemelik 
olurlar, kavıa ederler: 

Bunlar, nuıl rahat ederler, 
aldım ermez. Evlenirken çok 
dütün:nek, iyi dütünmek, d~ 
rin düıünmek, vea.elim ! 
rin dütünmek lazım, veıae
liml 

R. SABiT 

Terziler ve Elbiıeciler 
Cemiyetinin T oplaabaı 

~r. kumaşçılar ve hazır eL 
biseciler cemiyetınin yıllık kon -
gresi 19 şubat çarşamba günü s&M 
19,30 da cemiyet mvkezinde ya· 
pılacaktır. 

a1r1m1zıa DERD·ı Beplmlzla 

Radyodan yeni bir 
... kayet daha 1 .. 

LAlelide maJı:im B. Jıılebmet -
lak ')'lll7ot 
Guetıemiale ra~ bir fikl-

:J"l!t 7&ZJ8UU olrud ve bu yazı 
benim bir :rara d ti Çünktl 
ben de 81'D1 dertten m ilştekiyim: 
iıd buçuk 7 kadar evvel radJo 
idaere&ind«!ft dinleyicı iaWkleri sa
atinde cSW. Kafkau plliı ile bee 
~r Tannı'nin Şeytan'm SoDMl
nı çalmalannı rıca etnllttiıa. Maa
lesef bu kadar 7.amllll pçt1ll hal
de 'henOz ~. Naan 
dikkati ce1betmmizi rica ederiın. 

sox TELQLU' - Ked7od& 
dbıle7ici saati yapmaktan maksat 
abonelecm talebını ıs nttu. Ahe
neleriıı :latıediklerf ~rkı lar çe.lın-
111.l.Y cak duktan sonra bu saatin 
m ı k lınaz.. Radyo l aresinin 
ehe miyeUe nazarı diklaıtıni cel-
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TELEPATİ 
_.....,,_Yazan: FAİK BERC EN =I .. --
Akşam yemcgınden kalkroıı;lar -

iı Herk"6 yedıgı etlerın "" içtiği 
fl'rabın W!sınle tatlı bır mahmurluk 
:içınde.Y'<l-i. Bir arablc manyetızma

n telepa\.iden bahif. açılınca, her
ke!' inıuıılm86 ı gtoÇ vak'alar anlat

_. ... vdasıne döştü. Aralarmd.a 
lrnriinü kadın 'V'e ~ PEŞlnde ge
~ biri vardı. Her anlatılan 

)ıiüyeye bıy* altından gülüyor - 1 
... nilıa:'fet daya.oam&dı, o da IÖ2'e 

~-
- Hepiniz pek ....tdenınııunu.a. 

Bu~ ~ın ~hilekar

dır; bazıları bu • aamimi,.etle aa
~ d.ıı -._ıs alWlarmı 
b.çımuflardır. 

~ i:' ' • bir ııülci)t aardı. 
.Bmlİ: 

- Ôyie amna. dedi, Mlriden 
~ fl'Y ... Tilku bukınnU§ .. 

- AMA.. Eai<>den oluyordu da, 
~ ıwden oknu_vor? Beni din -
JeMSJiz me bir wık'a anla<aymı. 
A~ kalrlı .,... &Ogarasını .ön -

Aıack durdu: 
- Size• iki hlkiY" anlatacağun 

w seıbepleriru de iuıh edeceğim: 
cBodrun lrasabasuun halkı hemen 

baştan başa belıkçı veya gemici -
dır. Mewi.mı gelince bir hayli u -
aklen giderek irili ufaklı balık 

&'Vlamağa koyulurlar. Bu balıkçı 

eilel& inden bir.inin oglu, btr gece 
11:1.lwııund6n :fıriıyarak babasının 
denise dü-6~ boğuldu[:unu llÖylü -

7'0"; tıJhaJı:i.ka iki hırfta tlOl'IT& ba

tıaamın Öldiİfı'll haberini diğer ba
Jııılı:cıı.r getiriyorlar. O zaman dul 

kalan anne, oğlunun riiyasını be -
tır:Iı,vr, ...., heriı:.es de bu jşte bir 

mucizenin rol oynadığına inanı -

Jıor. Çünkü b6ba, 90CUğun rüya 
ıördiilü gece bo~!(ı. işte es
areııgiz bir hidi8e .. 

- Peki oıebebini ;...ıı ediA. 
- Edeyim: Ben prensip olarak 

tıl>y:le teYlere inanmam. Hıı:kiki se
tıebi bulmadıi<ç.a n&lılarm telepatik 

..nyetlerini inür ediyordum. Ne. 
~. boğulan ootmı balıkçı.lenn 

aile efradını -gırya çft<tim. Hep
si de bu kebil rüyalar görüyor • 
lardı. Ve rüya gıördükleri hafta acı 
llaberi alıyor laıdı. Fada artık a -

lnllanndan çıkmaz oluyordu. Ga -
yet tabii bir ~ilde, rüya ile ölörn 
....ıı.·- ietahulı: ederse, bunu mu
eızeye ytlriıyorlar. Çünkü o ıırada 

öruınım sebebi.W ctüşünmü orlar. 

Dinlediklerimden altısı, gördük -

leri rüyayı. haftasında unutmuş
lardL Şay et tesadufen ruya td.iıak

kui< elmışse bunda bir U>lepiiti bu
luyorlar. 

-Eh .. Anl41tıl<larunız mantıktan 
uzak değil. Sıra ılurıci iıil<a~ne 
,eldı. 

- Bu vak'a bızzat b~dan 
~ti: •Akrabamdan genç bır ka -

dm vardı . Bu kadın hiç de naıarı 
dildcatimi c..·lbetmezdi. Ve bir kere 

de onu dl'ışünrnüş değilrum. Beni 
aliıkadar etmiye11, soğuk bir tipti. 

Bir gece arlıadaşımm birisine meiı;
tup yaz.ıyordum. Muhayyilem gı -
Clklandı, birden yüreğimde bir çar
pıntı duydum. göıüınijn önünde o 
akrabam eanlanıve-di. Onu adeta 
)"UllıJllda hissediyor, nefesini clu -
yuyorum. Hayret! Halbuki aklımda 
bile yoktu. Bu hr.;alde öyW! bir gii. 
zelfüı: , bir tatlılık vardı ki.. Ona 
~ık olmustum sanki ~ Bu kiı~lan 

kendımi kurtarmam lazımdı. Ya
tak odama geçtım ve hemen y~ttım. 
Liıkin uykumun arasında da onu 
gi>rdüm. Siz d,. belki böyle rüya -

!ar gömıü'8UnÜzdür. Bazı rüyalar 
hayattıtki imkiın&ızlıklan orta -
dan kaldırırlar. , eyse .. Rüyamda 

bana o derece yakla(ımıştı ki vü -
cudünün ılıklığını ve kokusunu 

duydum. Bütün bunlar, rüyadan 
.oonra bil" hararetk>rini kaybetme

diler. Ayni gece, bu güzel rüyayı 
iiç defa gordiim. Nihayet daya -

namaz hale g€ldim. Aklımda yal
nız o vardı. Kalktııın ve giyinme -
ğe başladım. Onu gormeğc gideeelı:
tinı. Evinin meo·divenlerini çıkar-

ken heyecandan titriyordum. İçeri 
Kirdiın, beni l!Orünce şaşırdı, göz -

!erimiz uzun mun birbirinin oldu
IBr. Oturdum ,bir çok şeyler söy
ledim gal iba , anlaştlmaz bir kuv
vet benl tahrik etti. Onu kueak -

lıyırrak bütün kuvvetimle sıltt.n. 
:Rüyam o derece bir sür'atle ta -
halı:ltuk elm~tl ki .. Hiıla rüyada 
olup olmadığımdan süphe duy -
dum. Böylece ilı:i ııerıe .eviştiX.• 

- Onu sonra nMJl bu-alı:tınız? 

- Bilmem tesadüfen, o vakte 
kadar dika-kt em>emi§ oldu.ğum bir 
hareketi, bende bır antipati ha&J 
etmiş olacaktı. Birdenbire soğu -
dum. 

- Peki amma, sızin bu telepati 
~rınden şikayete !ık de hakkı
mz olmamalı . Hani nankörlük di
yeceğim. 

Bir gülüşme ol®, ondan 90Dl'a 

başka bir mevzudan bahis açıldı. 

·--- İ6tıını.al Siaet111Kılığıacla tıürillme111.i bir biıdi•e 
Hiç~ir fil..., D&llip olmıyaa l!llBSlll8İ2 bir ıınn aff kiyet 

EHİNRİCE GEORGE ve HİLDA KRAHL 
taralt•d8R harikulade ı.ir tanda yaratılan 

ABABACIRIN KIZI D'IJNYAŞ A 

Şaheseri Ş A R K Sinemasında 
ller -ta saloauını 8olılurmakta ılevam ettiğinden 

Betinci Hafta Olarak Gösterilecektir. 
Hamq: Kat'i elarak önünıuıdeki Cuma günü bu filmin 

göslePilmesiııe nihayet -.erilttrlı.tir. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifelf!r Diyarında 

No. t26 Yazu: M. SAMI KARAVEL 

Pencereden güzel bir kadın bakıyord"1 
Cevap vermek i..tedim. Fakat, biri beni çağmiığuld&n Palab>yığa 

ne vakıt ve nas-J?. Aklıma İ:>lr ;ey ce\·ap vermeden lrurtuldu.nı. 
eeldi Hemen okl.uğwn iSkemlenin P&Wııyıga verecek cevabmı 
.uerinc çtktı.m, kafeı;e ~ondtı.m, yoktu. 
lı:.e dl61 ıçın ölme<be, döguş.meğe B.ınıri bağ"...rdr. 

ha:...r old uğunnı anlııtmak için eli.. - Çavu~. çorba pışti. 
nu ~una koyd uk!= wnra kılı.. Bunun üzen.ne beplicıılı teııce • 
cınu çe erek, ywnruguınu kalbim renin etrafına sırııl~tı;k. Ye. 
iızcruıe koyduıın, sonra da kılıcı • mek biti ten sonra nöbet s.ıram 
mm sapın ciptüm. ana gclmış4. Kapının önünde bir 

Bu balımı Palw,y!!k gQmıiiş!. aş bır yukan dolaşarak nöbet 
De-rha l : beklıyordıı:m. Bir yandan da evin 

- O ne!. Ik>li mı oldan7 Kılıcım pencereleriıw bakıyordum. Önüm. 
bavada ne sallıyors-.rn ~k7 de ağaçlar olduğu için pencereleri 

Diye bağı.rdı. \yı goremiyorchım. 
P"°'*"l' e bakan arkad8flardan Sokapı ~ birkaç iWlP-

No: 83 Yazan: RAHVI! Y .\r. 

ASKERİ TETKİKLER Deniz 
ihver devlet

erinin son harp 
planı nedir ? 

Alman o s un 
llarp lledellerlne 
göre yaptıOı llataıar 

Yazan: 
[ERKANI HARP ] 

Fransaıun mağlfJbivetin<len S<m- l 
ra Alman ordus11 hatalı kullanıldı. 
Alnıanyanın harp hecleflerine gö
re yapılın hatalar şunlardır: 

• 

Bu planın şarkta 
tatbikine bütün 
kudretile manl 
olacak azimkir, 
imanlı ve kahra
man bir Türk or
du su bulunduğu 
düşünülmüyor mu 

OSMANLI - iT ALYA HARBiNDE TRAB:...U 
GARB ve ADALAR MUHAREt3E ':>' 

ltalyan ·subayı bir küfürle mırllden 
- Kımıldamayın Eller )·uka

n. Tüfeklerinizi bırakın .. 
Bu cömlcoin manasını anlaına

ia liizum yoktu .. Ni.,'lln ~aziyctin 
de İtalyan bahriyelilerine çenili 
dUYan silılh namluları bu kelime- 1 

leri tercümandan daha açık bir 
ifade ile düşman müfreze«ine an
labnı§. baskına uğradıklarını. kı

loıvuzlannın ihanetile dii'ıJl'an e
line düştüklerini İtalyanlara ifham 
etmişti. 

Dü ·man miilrezcsinc kılannluk ı· 
eclen adalı Türkler de şimdi mu -
hafmara illihak etmişler. omuz -
!arına ye.rle~tirdıkleri tiifok dip -
çiklerile nişan vaziyetine re.miş
lerdi. 

İtalyan nıüfrcı~ine kumanda 
' eden suba~ k<>yıı bir k.üfürle mı -

1 
nldandı. Türk askerleri pur.uya 
düşürülen müfre7enin silihJarını 

aldılar. Dim~ ota pirinte giderken 
evdeki hulgıırdan da olan, adayı 

bir ba,kınla habersiz esir etnıeği 1 

Bu sözler. herkcs. ı tl·Ül' ın 

tirmckten ba.,ka hi.ı. P•t: )Ul dli 

Tiirkçey(• çevrilL·n bu oz Jl•rc 
Jahlarına ,ya~lan an kıla\ tı nı 

ler mukabele ellıler: 
- Her yerde alılık adam 

mak adetile hare~~t cdi ıni:ıııı 

mücazatı bu .. Şunu iyi hil ni• 
halis kan Tiirkler değil hirkaç 
ru~a ve birpar('a menfaate 
lık, dünya,yı ver!:ııenız ıncn1lck 

rine ihanet etn1<.·zltr .. :\ıell'L 

vatansız insanların ... atılJk ' icd•• 
larile elde ettiğini' mu' alfnkiyel 
!ere mukabil bir defa dn siz. bi 
satJhk bir ha~·yan ~iirH ü gibi 
suya diişiirüldüniiz , Daha ödelii 
değiliz. 

Vali saate baktı . J::mir ,-erdi: 
- Sabaha hir~e~ kalmamış. 

reele ise şafak iıkceek. Bun 
hakkınd~ kum r.ılan h<•) in bazı 
sav\' urları \ardı. () .... lar ı İ< ra et 
sinler .. 

Bir dakika sonra İtal'.'· an 

Tel 
ls 

Fra 
18. 
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re 
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1) Alman erdu•u şimalde deıı~ 
kenarında tnakkuf etti. İngiltere 
-,e Britanl·a adasını müdafaa isin 

luızırlanmıya fır111\ ve imlı:iıın v ... -
di. Napo;';"!tn da \'8klile ayni ha

tayı yaptı, • apol~·enu ı;.oğuk:.lar •e 
rilzcirlar dardnnlu. Artık Almaıt 

ordua.nu deııizin suyu ve adanın 
ateşi dttrduruyor. Hatırlarsınız, 

Alman ordııı;ıı zafer şaşlunlıgile 
(300) bin kisilik bir ordunun (Dön

kerk) limarun<lan irkibına ve Bri
tıııtya sahillerine ııekline !ieyirti 

kaldı. Britanya adasına baskın şek
linde taarruz imkanı kalmamıştır. 

lı:ahraman bir Ttirk ordusu bulun
duğu iyice dti~üntilmrmi~tir. 

faatler tenlin etti. Polonya \'e ~la
carisian yo1ilr Roman~·a'.\-a nü[uz 
etti Ye Ronıan~·a~ ı taınamile istis
mar ederek Karad<.~nize indi \:e 
Tuna bo;\o·una de~· and. 

d ı reze.sine en1ir \·c:rildi; ta~arlarhen kendileri esir e ilen 
düşnıan nuifrezesi karanhk JOI - - ~o~·unun!. 

2) Fraıı ayı Mıtiliıdan soara (Pi
:rene) daglann.a Taran Alman Ol'

dusu İspanyadan geçerek (Cebe' 
lüttarık) a inmedi; ve Akdffiiz ya
lunıı İngihereye Lapatnıadı. 

Yıldırım harbi nazariyesi Al -
maııların kadıdır: fakat ona uzun 
hir tevakkuf ve intizar devresi ek

lemek hatasında J.ulnndıtlar. O gü
ne kadar Alnıany anıa lehinde o
lan aanıan ve ahval aleyhine dön

aü. O gündenberi zaman Britanya 
imparatorluğuna çahtJyer; Ame-

rilı:a da büyük harp sanayiile İn
giltere)'• elini uzattı. 

Bu hatalanıu geç anla~ olan 
na.ibverciler, 4/1. teşrin/l!MO da 
(Benımıer) müliıkatında ynai bir. 
lıarp pliaıı tesbit ettiler. Bu pl0a 

D1W1111• iki mihver de1'ieti p;yle 
hareket edtteklenli: 

ı) İtalya; Balb.nhırda Y unuıis
ama turna&; Afriluı• lbıarı ,_ 
tu ve ten.aptan i.9tila. 

2) Al-aya; prp4a İspanya ü
.n-.cı... (Cebellittank) a tııal'J'U, 

flU'kta Balkanlac, kiiçük Asya ü
aerinden Süveyş kaaalı. 

Bu sarelle İn&iltere f'Ulda• ko
plaeak ve Akdenizden çıkanla -

· calı:tı. Almanya n İtalya Akkniw 

ı.üiın olacalı: ve aenrUı kalonilere 

Ahip olarak Hint denizine -a
caldanb. 

Görülüyor ID ba plaıı, Britıın7a 
adasına direkt taarruz yapama -

mak acz.inden doğmuş ve endirekt 
uule dayanan büyük bir ;,,tlliı 

planıdır. Bu p!ılımı tatbikinde şark

ta Balkan devletlerinin miinierit 
bitaraflıkları, S<>vyet Kusy&rull sü
kiı.tu ve ı:arpta İspanyaıwı :ıifı 
esas tutulmuştur. ~ Yuna
a.iııtıumı mukıı....,meti, MJ8IJ'da top
laııan İngiliz müdafaa M'<i11SUDun 

ı-ttuzi harelı.et deceii hatıra ıre
tirilmemiftir. Nihayet bu plinın 
şarkta tatbikine bütün lı:adretile 
llliuıi olacak azimür, imanh ff 

boocu arkadeşla yii2ıbeşım12.m gel. 
diğinı 8')rdii-m. Y'üzıhaşımtt tel.8'h 

~lı geliyordu. Bu bal karfı.sın- -
da şa~ırm~ını. Heriıakle.Oirşeyl...

nrdı. Mahakkalt bu kızgın] ık ü... 
:.erimde patlıyacaktı . 

Olduğum yerde hiçbir şey yuk. 
muş gihı hareketı;iz , . ._, llıkayıt kal
dun. YÜW&\M beni görür germez 
küfürlere başladı. Hırvat liıianile 
lciifredıyordu. 

Yiid>aşı.n:ıız llırvatlJ.... Turkçe 
aiç kü!ur etml'zd L O da bizim gi

bi devfi.rme olarak gelmi., bek
taş;.yaı:ı ocağına ..• 

Yü:tbaşı bir alay .Boşnakça kü-
6\ir savurduktan sonra nihayet 
bağl'rdı: 

- Utıımr.a, haya bilmiyen hay
vanlar, küfür etmeme hep siz se
bep oluyomınm!. Allah epıni.%i 

ıkabretsin, Benim gibi ihtiyar bir 
askerin şeref ile oynuyorsunuz ..• 

1 
&ziıı içiıı b:ıyrakt.ar Mustafa ağa- · 
daıı. ~ tekdiri §imdi ben 

ıs.izden çılr.arınnı. Siz bayraktan J 
l.ıwdır-, .l8kilı beni değil._ 

Bu büyiik plİtrun tatbiki için 
mihverciler işe yaniıı; ba\ıladılar. 
Önce Yıınanistaoa ve l\1ısıra de

ğil. ispanyadan 11•\~rek (Ceb" -
lltttarık) a inmek \e bu gl"<;idi ta
mamile hakimi)et altında bulun

durmak lazımdı. Bu suretle Mal
tadall Singapura kadar bütün İn
l'iliz prk kuvl'~tl~rinin ana\atan
la muvasalası. ikmal n tak\ iyesi 

(Ümitburnu) ~-oluna inhi•ar ede
cekti. Bu İngilte.re:ve vurulmru>ı la
:ıııın gelen ilk darbe idi . Ha l1H İtal

ya, '8rka MJsıra değil, rarp i•ti- ; 
kametinde Tıınu•a \'C Ccıayire te

vecctilı etmeli~·di. Garbi Akdeniz 
hakimiy.,.i temin edilmedikçe. bu 1 

plan tatbik edilemezdi. Eğer Ce
belöttank şimaldeR Almanlarla n 'ı 
eeııuptan İtalyanlarla kapatılsay
dı, Akdeni:ı.de İngilterenin nri -
yeti tlımaınile oar ılmış olurdu. 
Buntbn aonra, İtalyan ıre Alman 

onlulan iealNlıda miiştettken Mı
.... -,iirürler ve Sü,·er' kanalını 
bpatmai• çaıı.ırlardı. 

Fakat müştel'flk harp l'•- nıih
ftl'ciler, bilh- itııt:va keadi e
meli olaa Mısır hulyasına kapild.ı. 
O i'4' hnırlanıtlıen kendi emeli o

lan Balkaıılara ıPrmek: ııevdasıoo 
dii§tü. Ve lı:üçiilr. Yunanistanı he

ılff ~ti. Almanya garpta siyasi 
taz.yiklerd.en başka birıey yap -

madı. ilk vardı&ı (Pirene) da'ları 
eteklerinde intiaar vuiyefu>de kal- ı 
ılı. Şarkta s.i)l8'>i tıuyiklerile men-

Blıkl'ri tattııı 
M11lıemes:i: İki yumurLa, bir çay fin

canı ,eker, yarım çay fincanı. velet.alin 
iki çay fxıcaıu kadar un, bir limon ka
buiu. 

Yapllıoı : Şokeı- ve limon kabugunu 
bir buçuk çay tıncanı. au ile kaynat -

1 
meli. Kabuğu çıkarmalı. D;ter taraf -

lan yumurtaları çalltalamalı ve bir ta
raftan karışlmruıkla dewını ederelt, 
alabildiği kadar un katmalı. Bu ha -
muru bıraz işledlltterı soora, pel< ince 

omwımaıt üzere açmali . Bir bardak 
veya çay fincanı ile ;yuvorlak biok.:ıvi 

ııel<illeri keııild-<S, ~ın veıe1alinde 
lozaıtılmalı. '!'ayadan çıkarıldıkça ev
-.eli felr;.ere almalı, ııonra taboja diz -
meli. Eıı -.rıı kalan iekeri üZerine 
ge,dimwli. 

Arabııı ne kabahati v•r. Bakalım 
ffÖrelim ... 

Devam e<iiyoıodu: 
- ~ler, Halep gtbi bir yer

ele en güzel bir ııarayda oturuyor
&u11U2. Daha ne istryorsu11.u2 .. . Ra
hat etmek i.&temiyon;unuz galiba?. 

YfuJbaşi bir yandan bunları ~
hl. or, bir yandan da küfür savu

ruyordu. Küfür ettikçe yavaş, ya
vaş sakinleşiyordu. I..iıkin, beı<b&t 
bir emir verdi : 

- İskenderiye kapısına nöbet 
beklemeğe arş!. Size çatlatacak iş 
vereyim de görünüz!. 

Hepimiz<le hoşafın yağı tüken
mişti. İskerrderiye kap:sı "da ne • 
resi idi?. Sonra diğer bir emir da
ha verdi: 

- Siz burada .kalanlar hakkı -
nızd tek bır şikayet olacak ol.ım:a 
falaka için bir yığın sopa k.esll
miştır. 

Bu pl3nın kı~men tatbikile ,.t! 

kısmen tatbik edilcmcnıesile ha'll 
olan yeni \-'DZ.İ'.\ <.'"tin hu)it.,.a!:ııı ı..udur: 

1) Alman istiliı'1 garpla İ'pan
ya hııduduncia kolnıış. sorkta Ka
radenize ,.f' Tuna boyuna Kadar 
sarkmıştır. 

2) ltal) anın ~ısır istil3~ı imha 
edilnıiş \"t" 15 tiimenlik <'rdu u ınağ· 
lup n esir edil•rek kü~tik bir dö

künttisü takip edilerek Trablııs -

garp l'ilit.vetine- atlını~tır: Mısır 

istilil~ının ceonp kolu da muhasara 

edilnıiştir. Erit.re Habeş.i~tan ve 
İtalyan Somalisine altı tepheclen 
taarruza grçilmistir. 

3) İtal~anın Bolkun istiliı planı, 
kiiçiik Ynnani .. tarun mukaveme
tile baltalanmıştır. 

4) İtalya Akdenizde harp harici 
bırakılnu§br. 

Görülüyar ki bu plaı.m tatbiki11-
de, mih\'erciler hesabına k.ayole -
dilerek yegane munffakiyet. Al

manyanın Tuna boyuna ve Kara
denize inerek Balkanlara sokul -
m11ş olınasıılır. 

Mibvercilerin (Breııner) planı bü
yük kısmile baltalanmı!tır; yal· 

nız Balkan kısmı inkişaf etmiştir. 
Balkanların zayıf bir tarafı vardır. 

Balkan milletleri birleı,eJl>etlliştir. 

Hattiı, Bulgaristan mihvtıl' siya -

setine ve tazyikine boyun eğftÜ4 
vaziyettedir. Almanva bu -.ariyet

ten istifade ed«ekt.ir. Garpta (Pi
:rene) de durmakla hata etti. Fa

kat .,ırkta ayni hatayı tekrar e
decek değildir. Romaeyadak.i ha
zırlıklar ve Bulga.ristandaki as -
lı:eri faaliyetler bunu ı:österme)de
dir. 

Bulgaristana gelince, aldığı va
ziyetten anla ılıyor ki hürriyet ve 

iı;tikliili uğrunda vatanperver de
ğil . hürriyet ve istiklali palutsına 

hisliı reviziyonisUir ve işlemekte 
olduğu en büyiik bata budur. 

Planın Balkanlarda iıılriıa< e
den Juwnının ne ekil alacağını 
bundan sonraki makalede aydın -
latmağa çalşacuğım. 

tutarak göturoiilderi btr Araba 
rMladık. Bu bizim haremağası idi. 
Lakin fala~cıba,.ıdan yediği da

yak kimbilir ne kadar çoklu Jı:i, 
herif tarulmaz bir hale gehnişti. 

Arap ömriırıde böyle dayak ne ye

miş ve ne de gönnii9tü. 

Buna, alaturka daya~derler ..• 
Hulasa, Arap, Araplıktan çıkmış, 

bir lkurbanlı.lı: koyun gibi .h.amalın 
srrtında gıdiyordu. 

Yl'ızbaşı Arabı falan tanımadı
ğından biz birbirunize bakarak 

ı gülumsedik. Eğer yi.i2.b~ bilseydi 
vay halimize. Za.allı haremağaııı 

Arap dayak yedikten &0nra çal -
yaktı kimi:ı ilir nereye ııötfirillii. -
yordu. Yerı..ıçcri nı.ıa.m..ı.n.ın içme 
girmek, onlara .öz söy !emek ne 
demekti?. Arap, lrurtulamazdı ~ 
işten. . 

Hiçbirımizde ses yoktu. Biz ye
rimue gelen arkedaşl•rla nöbeti- . 
mizi değiştik. ~· yfızba;mın j 
arkaaı.na diifl5ok gidfyonız. 

1

1 

yolda iki bama.im lrıol~ 

Yüıbaşı blzı Halep kalesiııın br 
kapı ismi olan uzak lbir yere tıP -
türdü. İsmi lskenderl,.., kııpıa i
miş. Bw-ada nöbet tu-t.ınağa ~ 
clık.. Çak fena bir yenli. 

, •••• W&l 

]ardan se' kedilerek kasabaya, &- Çıkarılan clbi .... •lt•r ıniJislere 

radan da Hn1ana getirildi. a~kerlere gİ'.\ dirildi. Hunlar liıu 
Gttenin bu \aati11dc vali , ku - dairesinin, ı·ıhlıının \;(.' :~iizl.' çat 

mandan \e ada e~raü da liman pacak sahil nokıalarmııı bir çoğl 
dairl'!iine gelmi~lerdi. Miifrezenin na dizildiler. Salıııhı heklcmcf 
getirildiği onlara haber \'erildi. E- başladılar. )afak ,;;ktiikten, ~ 
sôrler burado ı:öıdeıı geçirildiler.. ışıdıktan 'Oıtra dii~ıııaıı gemislll' 
Ve istirvaba tiıbi tııtııldııJa,·. ılen dürbiinlc hakanlar adanın '16' 

Beraberlerinrieki terci.imanın de- I hil kısnııııda kt"nd~ nUhet~ill•riniıtı 
liletile konu~an dıi~nıan deaiz su- beklc~tiğini ~cirdıi. Bunu kıunaO 
bayları wrgııdan ı;<~irildi. 1 dana haber H•rdiler J).ıniral .. rııP 

Vali !'.Ordu: ' ,·e-rd!: 

- Adıru;t nrdir? 

- :llülaıimen·el Stella Sane-
orcio .. Italy·an birinci deniz fırka
sına men&up Benedetto Berini 
zırhlısı ikinti bölıık zabiti.. 

- Miıfrezeniıde kaç kişi var? 

- 34 nefer. bir de müliııim. 
- Niçin buraya geldiniz? 
Düşman deniz zabitini• balı.!J -

hu:ı istiçvap beyetiıtin yanında 
mevki alan ve evYeltt kendilerine 
kılavuzluk teklif ederek p~ine ta
kıp bu pusuya dü üren üç wıiHste 
dolaştı. Kekeledi: 

- Şu hainlerin deliletile poao-
7• ılüşörüldilk .. 

Ve.. İtalyan zab;li alr.şa.nıki •rii
raeaati, amiralin tehdidl ile bir
likte müfrezenin nasıl yola çıka -
nlchğmı. nas) a..landiklarini tefer
rtilıtile anlattı. Şu şümle ile ııözle
me nihayet V4'rdi: 

- Şimdj eliniz• düşmüş bula
•nyonız. Bi:ı.e kteiğ.Jlizi yapabi -

lininiz. lo'akat yarın sabeh donan
-mızın alacağı intika.JR ~ fid
detli, çok kanlı olttakt...-. 

isaretlr n1üfrrze) e ~ oruD· .. 
İhraca ba~lynlun 1111? 

Biraz !1-onra dii~ınan anıiral ge
misinin i~ar<·t \·cktij:i gürüldü. J.,İ .. 
man dairesinde \'Rzi,·eti tarassut 

eden kumandan İtalrnn mUfreıe
einin esir z:-'ıiti Saııe~rrio~ u getirt" 
ti. İşaretleri gö t~rdi, ordu: 

- Bu işaretler ne deııı~k istiyoCf 

- Adanın tarafımızdan işgal ... 

itilip edil.....liJlnı ihraca başlama 

:uımaDf.lllll gelip gclmediginl 'o -
ruyorlar .. 

- Buna buradan ne ile re,sp 
Terİrsiniz? 

- Fllıına ile .. 
- O halde müsbe-t cevap verin.. 

Kumandan emretti: 

- Şu esire bir elbise giydirİ!I· 
J'tiımaları da \erin. Yanında bit 
ııililılı buluna•ak. İşarrtleri de ıli
ier bir esirin delaletile kontrol e• 
cleeeğim. Eğer istedigimiz ekil -
ti teVap nrmezı;e ba ıabiti öl • 
liilril11. 

(Arka.."1 nr) 

----

Qllrdiıgii f.Mikalide rağlıd Ü ıerine bir hafta 

a.ha sınemp§lncla "'~le.ilwektiE. TAKSitl 
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(Bıı Yazının mellnleri Anadolu 
Aı· t bultenlcrinden aııoroı~t.ır) 

Tel'· nıa eden: Muammer Alatur 
lspanya Devlet Reisı General 

~raııko, Muwlinı ile yaptığı mü
Iaka itan sonra, memleketine dön
mektedir. Fakat Fransadan geçer
ken Mar~al Pcten ve diğer bazı 
Fransız devle~ adamlarile görüş -
muş ve Mare'l"Ue ögle yemeğini 
yemıı;tir 

Bu ı;eyabat etra.Cnda muhtelif 
dedikodu v" tei.>ırler devam et -
mektedir. ~'akat soylendiğıne gi>
re ,bunların başlıcaları şu nokta
lar üzerinde toplanmaktadır: 1-
Sulh teşoobüsü, 2- ispanyanın 
baI'be iştirak meoelesi. 

Umumi vaziyete Oakılırsa, bu 
her iki ihtimal de zayıftır. Alman
ya ile İngiltere arasında bugün 
sulh yapılmasına maddeten imk:Bn 
yoktur. Buna her iki d_evlı>t de razı 
değildir. İtalya ise mün!erıt sulh 

,,;; n w; bu takdirde Mu
yapamaz.-,.~ 

• aolinı ve faşi%m rejimi yıkılır. 
Fransanı.n AlaıanY a ile sulh yap-

t-"' ı;~ Alınan bari>ı 
masına da ''6~ -

~~e bu seyahatte bir çok 
fikirler teat~ edilmiş dı:ınektır. 
Traılılusgıli"P muııarebelerının al
dığı şekil üzerine,-İtalyan. ordı.ısU
nun bakiyesinin icabı halinde TUr . . . ., •P-· ı Pete
nu.sa geçmcsı ıçın .,uu ~ ilir 
lllll muvafakati al nm~ olııb .ık 
:Oiğer tarafta. Hırtıeşıslan a".ııluşda 
vaziyete girmektedır. Bur v~· 
bırçok İtalyan sivil balla .. in 
lluniarın da icabında sevkı ıç 
.A.disababa - Cibuti dcıniryolunu 
ı. u .,.,cıı: ae 
"'Ullan.ıruık lazımdır . ..,u ro • ",_;;. ola-
<>fareşal Petenle göıiış""'"""' 
bu· ır. 

General Franko ile Mareşal a
ras'nda derin bir muJııobbel v~r -
d mih -ır. Bu suretle Frankonun t 
\' '"· tav assu erıe Fransa arasında .,ır .. .. .. 
rol" · rta uıısunun u oynıyarak, Bıze at 
Aı._ _;ne ınuv 
•uınanyaya terkini ı.,.,_ 
fak olabilir . 

B İsp · · ine gelir· 
~· anyanın da ış top _ 
r kiı bu takdirde :1.spa.nya niden 

hakJ<ırı çiğnenmekten ve yetulur 
arp ,kur · 

" 1 &a.lıası olmaktan ikAYa 1 
"'•nlar <le rizertadan Afr 

&ıçranı~ ıılurw. ' ' IL 
~,v..,r\1'.A,, ıtüMAf>.A. N~ 

T"'='n EDiLİYOR· = uın abfi!ler 
:ıı,.l!llada saliı.hıyett.ar ın .. _ 

llıuıakat etrafında Uç noktaya lllll 
ret ed. ıyor!ar· . tı hU-

1- Dure - FrankO mü!Aka 
8\Js" ' _ ,_A;r Ge -

ı bir ehemmiyctı hııu-u"" 
Ç'.:d.ğımiz tarihi gıi.nlerin ~iyıı:>1: v~ 
llSKeri şartlan bu eheınınıyete ın 
Zıtnam etmektedir. 

2- Pardigera mül.Akatı hery<'Y" 
den evvel iki memleketi rr..ı.ışte
r"k surette aliıkalandıran ınc Ple
leriıı tetkikine tahsis ero'lm~tir. . 

L Avrupan.n ycıua"n taııZJIDl 
meselesi de görüşülmüştiir. ~u 
itibarla Afrika ve Akdeniz vazı -
Yetleri düşünülebilir. Bu suretle
dir ki, istikbalde de h-panyanın 
ımthverle tesanüdü idanıe edile -

cektir. . İ 
MUHAREBE vAZlYFif .. 

Manastıııdan ;bildirildiğine go
re, Yunanlılar Tepedcle_n civar;:: 
da bır çevirme bareketı yapın d 
tadırlar. Kl.isura cıvarında şı Yu: 
detli bir muharebeden ııonra, 
nan!ılar Tepedelenin 3 .k;:ilo<nCtce 
lllesafesj;ıe yaklaşrnı.şıardı.r. a mü· 
Şumbi - Elbasan yolunda da.re _ 

h~ İtalyan kuvvetl~~ın b J)iln 
katı müşahede edHmıştır. bardı
Florina her biri beşer bOIO "ki - r"1<J<ep ı 
man tayyarcsinden mu e _ 
filo tarafından eoınb~ında 
dilmiştir. İkind taarru::: esltalyan 
Yunan dafi .ıo~ıa.rı. 1~ir. tayyaresini dll.'iurınuŞ ,A.NIN 
HABEŞİSTANL.A. LW,~İ 

İRTİBATI KES AJrika-
zetesı, 

Ankara radyo ga kk da <u roa-
d k 

. et· ha ın • 
a ı harp vazıy • tW;tüva mıııta-

lıimatı veriyor: H.at lekesindeki 
ka.~ nda, Çad mu.>t.enlbl garp top • 
h - 1 r Tra us U!" Fransız a ühiul va-
raklarına gireı:k. çok mDiğer b·r 
halar zap'etınışlcrdi~~l •anlara ait 
Fransız kolu da . > k yerleri 
K bö·1~ ,.ind~ bırÇO upra . ;> . Bu kıt'alar Kuf
ele geçırmışlcrdır. 800 kilomet-
ra'ya gchııciye kadarı . ·lerd'r , afe kate mış . , 
relık bır mes . ile Habeşistan 

İtalyanlar Lbıbtyabu Kufra mey-
d k . ir\l a ı . . 

arasın a ı il teınm edi-
jls.SÜ vasıtas e 

dan ve n zaptı ile bu 

Yor :ırd:. Burasını 
k ilıniş oluyor. 

irtıbat da es . .. c Eritrede 
İngil_i~ teblıj'\ıne :~;atındaki te

de !ngı!ızlı•r Kı:'::~i kuvvetlendir· 
pelerde r:ıevıı 
mektcdirler 

• 

İspanya Devlet Reiai Ge
neral Franko, Muaııolini 
ile yapbğı mülakattan 
ııonra, lapanyaya döner
ken, Franaada Mare§Al 
Peten ile de ııörüımüttür• 
Mussolini - Franko mü
lakatında ortaya konan 
meseleler hakkında bir 
çok tehirlerde bulunul
makta ise de, ıimdilik İa
panyanın bir aulb tavaa
sutunda bulunmaaına im
kan olmadığı anlaıılınak· 
tadır. General Franko'• 
nun aaıl hedefi İapanya 
topraklarım çiğnetme-

m~ 

Trablus cephesinde Alman tay
yareleri de faaliyete geçmiştir. Dün 
Bingazi mıntakasındaki İngilliı 
kıt'alarının tece.mm.ü :,~lorine a -
ğır çapta bombalar atmışlardır. 
Bir Alınan teblği B:ngazi yakın -
larındaki bir hava meydanında 
bulunan bir~k tayyarelere Alman 
bombaları isabet ettiğini, otomo
bil kafilelerınin bomba ve mit -
ralyöz ateşine tutulduğunu bil -
dirmektıedir. 

RODOS ÜSLERİNDE TAHRİBAT 
MÜHİM 

Kahttedeki bava kuvvetleri lı:u
rnandanlığının tebliğine göre( 11-
12 şubat gecesi Rodostaki Ma.rilaa, 
Kalato ve Katavia tayyare mey • 
danlarına büyük muvaffakiyetli 
akınlar yapılmıştır. 

:Maritsada binalar arasında yan
gınlar çıkarılın.ıştır. Kata~lada b~ 
mühimmat deposunda buyük bır 
yangın çıkmşıtır. K.alatoda ben
zin depoları at~lenmiş w as -
gari yedi düşman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Hava dıifı bataryalarının 
şıddetli ateşıne rağmen tayyare -
!erimiz hücumlara sonuna kadar 
devam etmişler ve hiç bir hasara 
ııgramadan ~slerine dönmüşlerdir. 

YARDIM IŞI SON SAFHADA 
vaşingtondan gelen haberlere 

göre, ayan haridye encümeni ki
ral3'!J1a ve ödünç verme kanunu 
projesini 8 reye karşı 15 rey ile 
kabul etmiştir. Kanun projesi şim
di ayan umumi heyetine gelecek
tir. Müzal«-relere pazartesi günü 
başlanacaktır. Bu müzakerelerin 
on beş günden fazla sürmiyeceği 
tahmin edilmektedir. 

Ruzveltin İngiltereye gemiler, 
tayyareler ve tanklar gönderilmesi 
maksadile yeni bir plıin hazırlamak 
için, askeri müaşvirlerini bir top
lantıya davet etmesi ihtimali ol
duğu da bildırilmektedir. 

- Asker gözile-
( J lnıei S&J.ıitedoo Dev:;un) 

afından Kufra üsstinün zaptı Ü· 
1 ine kesilmiş oln1H~ı. Kenya hu
:rdundan rcnubi Afrika kuvvet. 

u. ·n tazyiki ile herhalde bun-
Ierını . 

d 
onrası için, ıtılyan onlusu-

an s 'kk .. 
b bölg,.de b« h n~ ıçıue a-

nu u - t k ·ı ak eheınıııiyel go erme te-
Jabı e<• · 

dir.. d" ı ı·ıtün <Rrki Afrika mu-
Sıın ı > ~ . A . . ., 

1 
"nin talılıı, . mara onun-

ba.rebe en etınekt"dir. Çünkü E
dt' cer~yakn re tenıiı1enirsc, bura-

"t b.r p r• re tler denizden çekile -
d -'·' kuvve • . ,.,.. kl . c göre Rabeşıslaııın 

·yecc crın • 
mı "sı'ne atılmış olacaklar· 
d • Jık arazı. . 

ag . 
0 

aman yerlı Habeş kuv-
dır kı. 2 ·· • r ali . . de daha ınuessır a -
vetlerının • 

. .,.bit olacıgız. 
yctlerme .- ,,..---

22 oazıd0 Doçent 
( t IDCI S&lılfedea O.vana) 

. doc.-enti Dr. Besiflı Turhan, 
jlk ana~' doçt"'llli Or. Tevfik 
-dyoloJ• · d .. - deri ve trengı oçen-
»erkmon~ad Kt>rlrn inceday!, '.kinci 
ti Dr. CiıkJnn dOÇeflli Dr. Ari! lsnıet 
!ç ~a~ ikınci iç ba~lahkları doçenti 
Çc .mi • $ ır '"6eh adli Ub doçen-EkJ'Cm er &:.1& • 
Dr. . F h .· \ret ,.........uk baı.t.l.lıkl.Jn ve 
ı· Or ot ıı ' , ....... - . 
' d enLi Dr. Şe\"ket S.ıl•lı Sott-
b:ıkımı O(' ı k d •-k ve bun.ı, ha~1a ı ı ::trı O-
yal, kuw l -~ . 

0 
Ekrem Behçet Teze • ço~ 

Nontı r. t' D MU ,- h' 1 ve 0 ,toped doc::en ı r -
C("rra ıs d • .. ... . ;\hmet 5,rpyeı1er, ra yo.o)ı ·•O-
nır ~ D Muhtert"nl Gökmen, ianna
ç:ina~i ve tedavi ~hnı~i ü•.,ı.."e"ntı Dr 
4". bi K~stıı.rlak, lkıncl ıç hll.!talıklan 
~.J enü Dr. rtfuz.affıt"r Şe\·kı Yener, hl.°' doçenh Dr. Zeki Yalım, dı.s hruo
jıyı~~arı \"C nmelıy..-.leri doçeotı Dr. Su 
ta J~ 
d J maU Gürkan. 

8 • ı;pEBİYAT VE ~TISAT 
fı\](ÜLTELERI!liDE 

.• b·yat Falcillteın doçentıennden 
F.ue ' . . Halil y· . dO(enti M.üknroın ınaJ"ç. 

tarth -·-~. tarihi doçenti Hilmi Zı-
T .. k tef.,....Ur 

ur eıınıer Gehri doçenti Ali 
ya t)1keo, ın 
Nihat Tartan... . 

İktısat Fakültesi doçentlerinden sno 
loil ve ııosY•I siyaset' doçenti Zlya

~ın Fahri Fındd<.oğlu, iki.Sat tarihi 
ve ;J<tısadl coğrafya dnçeDU Omer LO.I 
fi Da kan. 

ZAYİ - NilfuJ c:ilıdaDımı l<~bet
tim. Yenisini aldıı:mı<ian eoklırinin 
hilkmÜ yoktur. 

l326 doiuml.u KAzmı ol\u Müıı.ip 
Sötü\. 

.. - .. 
goruşuyor 

Vaşington 14 (A.A) - Ayan. 
meclisi dün kira ve ikraz layiha -
aını müzakere:re başlaDU§tU. Ev· 
velce müzakerelerhı p"ltartesi ırü· 
nü başlanacağı bıldirilmişti. 

Dün, görilşmelerın bida)'etiııde 
Ayandan lıir ut demiştir ki: 

•Acele edelim. ·T~.lhhur. keli
mesi•, hezimet .. m&nasına ıetir. 

Ayanc!Jln diier birisi de ıunlan 
söylemiştir: 

•İngiltere, harpten sonra yeni 
bir dünya nizamının kurulmasın· 
clJl Amerika ile işbirliii yapacait· 
ru vadetmelidir.• 

Eritrede muha
rebeler ağırlaşh 

Kahire 14 (A.A.)- Rö;, ter ajan
sının Eritredeki muhar'p kıtaat 
nezclindeki muhabiri bildiri;ror: 

·İtalyanlar Keren euafında 5id
detli bir mukavemet ı:ö>tuiyorlar. 
Arızalı ve dağlık arazıuin vaziye· 
ti, geniş mikyasta harckfitı iınkiıu
ı;u kılmaktadır. 

Asma.rarun 50 kilmnctıe cenu • 
hu şarldsinde bulunan Arrezada 
da vaziyet aynidir. Bu şerait al -
tında, bu mıntııkala<da ani ve seri 
ilerleyişler beklenıııenıelidir. 

Batan bir İnğiliz vapuru 
Londra, 14 (A.A) - İngiliz Orfor<I 

vapurunun batırıldı ,ına dai.r Alınan 
radyo:-.u taraf1ndan verilen hnber hak 
kında Londrada bildlrildiğlııo göre, 
Orient Lin.e ktunpanyasına alt bulu
nan ve 20()43 tonilAto hacminde olan 
Orford vapuru. 194.0 Haziranında bir 
bombardıman hucumu neticesinde 
Marsilya limanında batmıştır. 

(l IDef !laı.lted<A De-raa) 

Hariciye Nezareti Müate
fAl'l Sumner Vela dün Avm
tralya maalahatgüzarı ile o
"ZUn uzadıya ıtörüamU.tür. 

UZıüt ŞARKTAKİ AMERiKA -
LlLAR ÇEKİLİYOR 

Vaşington 14 (A.A.) - Cordel 
Bull, diln yaptığı bqanatta, Ame

rika Birleşik Devletleri konsolos -
!arının Amerikan vatandaşlarına, 

karışık vaziyet sebebile ihtiyatt 

tedbir olarak Uzalı: Şark memle -

ketlerini terketmek tavsiyesinde 
bulunduklarını bildirmiştir. 

~arp ço vahim yeni 
bir safhaya giriyor 

Sidey 14 (A.A.) - Avustralya 
ad nsonr.a Basvekile vekalet eden 
harp istişare konoeyinin içtimaın• 
B. Faddcn ile mesai parlısi ı eisi 

B. Curtin dün şu müşterek beyan
nameyi neşretmişlerdir 

cKonsey beynelmilel vaziyetin 
yeni inkisaflarına mütıeallik tel -
graf!arı t~lkik etmiştir. 

Genelkurmay reısı ile Uzak Şark 
kuvvetleri başkuman<IMnı Brooke 
Pophan vazıyeti müzakere elmek 
üzere bugünkü içtimaa da \"Ct e -
dillt'; lerdir. Harp konseyinin tet

kik ve te+:-mmül ncticesınde elde 
ettiği kanaate göre, harbin çok va

kim yeni -bir safhaya girdiğini mil
lete bildirmesini vaziie addedı -

yoruz. İstikbalin neler hazırladığı 

Çemberlain'in ka· 
rısı da vefat etti 
Londra, ı4 (AA) - Sab•k Hancıye sarahatle bılinemez. Fakat Avııst.-

Nazırı mütcvcf.fa Sir Çemberlain'in ralyanın emniyeti için ve hazır
dul zevcesi Lady Çeınberlain, düıı kı- liklarımı.zı ikmal etmek gaycsile 
sa bir hııstalıl<tan sonra Londradş ve-
fat etmiştir. 

1 
çok büyük bir gayr<!t sarfetmeık 

Yunan ordusu 
(! inci Sahlfed.., Devam) 

!ardır. Yunan tayyareleri cephe _ 
deki İtalyan mevzilerini ~iddetle 
bombalamıı;lar ve B!r İtalyan tay
yaresi dfujürmilşlerdir. 

Londra, 14 (A.A) - · Altı a.r:ıbadan 

mürekkep bir İngilız seyyar hutane ı. 
yakında Yunanistana gıdecck ve ora
da Sıhhiye Nnrıretlnin l"!Tıri aJtuı<la 

faahyt>le g~e~klir. Bu arabalar, A
nırrıkan millt"tinuı bt..-dıy<' i i.r. Bu 
seyyr ha l;:ınenın mUstahdeınleri İn
gilterenin rfıuhtcllt mıntakaları ah:ıH
s!ndcn ingiliz kadınlan ile Dayan 
Monna Kalvokores!li adında bir Yu
nanlıdan mürekkeptir. 

Bu eyy1u· hasl"lnenin teşekkül et
miş butunduğı_;:n;,ı b l>er yeren İngi
liz __ .,. Elen Ilı Jil:ı R isi I..ord Rennel, 
Elen ınill tu1in yDksek m zlyetlerlnl 
tebarüz etUnnq ve Elen mili tinin bu 
mticadeleslnde kencllslne }Azım olan 
müml·ün lıulUn yunlıma lfıyık bulun
duğunu ~öy1e-nıi.$tir. 

izdivaç vadile 
Kadıköyılııde Söğütlüçıeşmede o

turan araba koşucusu Fehmi is -
minde bir genç, Kuşdilinde boyacı 
Nuri Güderin kızı 14 yaşlarında 
Zebrayı ı.zdivaç teklifi ile kandır
mış ve kaçll'mıştır. Kızın ailesinin 
milracaa'.i üzerine yapılan tahki
katta iki genç yakalanmış ve l''ebmi 
izdivaç vadile iğfal suçile adliyeye 
verilmiştir. • 

ÇERÇEVE 
=---'=====-

mecburiyetinde olduğumuza şüp
he )"lktur. 

ALMANLAR JAPONLARI 
TAZYİK EDİYORLAR 

Çunking 14 (A.A.)- Röyter: 
Anıerikan vatandaşlarının Lfzak 

Şarkı terke davet edilmeleri hnk -

kındaki haber ve Avrupada Alman 
taarruzuna 1nü.zaheret maksadile 

bir japon hareketinin yapılma"' 
imkanını bildiren Londra haber -
leri, son üç hafta zarfında Alınan
yanın Pasifikte İngiltere ve Ame

rikaya karşı hareket için mLite -
nıadi surette japoııyadan talepler
de bulunduğu ve japon)·anın Al .. 
manyaya ruitznhcrcte ınu\·afakat 

ettiği hakkında ÇunJdııg salahi

yettar Çin makamlarına gelen ha
berleri te7id eder mahiyettedir. 

Birçok Çin mahfillerine göre, 
böyle bir ihtimal kar~"'mJa Çin 
hareketsiz kalmıyacaktır, ya İn -
giltcrcnin en1rinc askerler "·~rınck 

ve yahut Çinde bir mukabil taar -
ruza geçmek suretile İngiltere;re 
yardım edecektir. 

Vaşington 14 (A.A.)- Diln ga-
2etecilere beyanatta bulunan lla
riciye N uırı Kordel Dal, Avust
ralya harp kabinesinin ani içti -
maının Pasifikteki pek yakın ihti
latlar ihtimali ile alilkadar olup ol
madııvıı bilmediğini söylcmişfü, 

Eseri etrafında 

(1 inci Sahil- Devam) 

rülerektir. Ancak, tereddüde 

diişıııesi nıümkim bir vicdana 
karşı 24 saat r.onra lakdım va
zilcsini taahhüt ettiğim tcmi;ı; 

fikir ve ilını vesika zaviyesin
den evvel bn tıynetll'rin i )·iı

zünü t~hir etmeyi vazife 01li
yoruın. Bunlor, değil yaznuya, 
batta okumı)a ve anlamıya bile 
muktl'dir olmadıkları 500 snhi
felik hir fikir mimarisi içinde, 
pr in suika~tçıhk ni;fctilo el at
tıkları tek çizgiden, (Con Ah
met bey) tarzında (yakaladım!) 
nirasını savunnıya ınüt.Pbassir, 
ahlaksız ve nasipsiz cüceler!!! •• 

Memleketimizde nice ~etia 
emekler mnhrulü, beyin törpü
sü ve ruh çilesi e..erler, daha 
çıktıiı c\in ı:ayet usta sükat 

:SECİP FAZIL I<ISAKÜREK 

terzileri elinden çıknuş kefen
lerini giyip mezarlarında isti
rahat buyunruya bevkolunur
kcn, eserim etrafında sükUt i
n~yet buyurmadıkları için bu 
aşairılık tıynetlere teşekkür et
meliyim. Süfli hırs ve kıskanç
lık çıbaolarile gülistiına dön -
mü~ hiçbir çehreden gelin du
vftğı hu kadar çabuk diişemel:di 
Allahıma da, yalnız kelli felll 
in<an çapına havlıyan mahlitk
ları bana musallat etliği için 
iftiharla lıamdederim. 

Ona elini uzatacak hak ve 
diirüst!ük serdengeçtileri mils
t na, hesabım Allah ve yana 
nezdinde görmeğe Jı:arar ver -
miş bir prcnslpin, günilbirllJr 
cüceler çerçevesinden bekli,... 
cel:i biç bir lt\tut yoktur, 

(BAfMAIALIIDD DZVAX) 

:mb ettikten sonra; §imdi sıra Y11-
g<Qlavyaya l:'elıniştir. Yugoslu
)'11 üzerinde hem Alman, hem İtal
yan talepleri vardır. Dıri'maçya 

sahillerini ve Adnyatiğin karp 
saiblin.i İtalya tamamile kendisi.ıw 
malotmek arzusundadır ve cennM 
Yuııoslav;ra;yı da ArA&vutluğa il
hak kararındadır. 

Eski Avustur;ra imparatorlu -
ğundan Yugoslav)'•)'& eeçen anıı:i 
üzerinde ise, Almanya kendisini 
tabii vil.ris telakki etmektedir. Bu 
suretle kuşa benzetilmek istenflll 
Yugo lavyada gcırlye kalacak -
ki Sırbistanın ise Alman veya İtal
)'lln nizam ve nüfuzu altına geç -
mesinden başka; onlarca tabii ad
dedilen birşey yoktur. Bu tasav
vur ve plan çok önceden çizilmiş
tir. Bunu ayni zamanda ve ken
cliliğinden tahakkuk ettirmek için 
de; İtalya Yunanistan& taarruz ey
lemek ve Selimiğe inerek Yugo<ı
lavya.nın tek açık kapısını da çem
ber içine almak teşebbüsüne ko -
)'Ulmru;tur. Fakat, Yunanit>taDlll 
kahramanca mukalı<>lesl, Ytıg.,._ 

lavya hududunu bo}·dan boya k•· 
paması bu tehlikeyi önlemiş H 

Yugoslavyayı tam çember içine 
düşmekten menetmi.tir. Şimdi ba 
rolün ifasını Almanya U.erine al
mıştır. Yani, İtalyanın Balkanlar
da beceremediği tatbikatı Alman
ya 'başarmak teşebbüsünü almak 
kararındodır. Bunun için de evvel
emirde bir taarruza geçmeden ÖD· 

ce korku, tazyik, dehşet uy andıra
rak karşmndakilerı arzu ve ira
desine rimetmek azmindedir. Bul
garislann boyun eğıni~ .. denebilir. 
Yuııoslavyaya da Berlin kendi ar
zularını dikte ettirecektir. Bina· 
eııalcyh, Yugw.lavyıı da nihayet 
ölüm ve haynt şıklarından birinın 
tercihi İnıtihnnına çağırılmıştır. 

Kendisine söylenecek şeyleri şim
diden ~u ~ekilde tahmin cdebilriz: 

- Mülki tamamiyetin mahfuz
dur. Hatta, harpten sor.ra; •ana 
Selanif:i bile verebiliriz. Yunanis
tan Makcdonyasındnn daha bazı 
şehirleri de sa.na bırakırız. Ancak, 
bütün bunlara mukabil senden is
tediğimiz, yeni nizanıı kabul et -
men, Alman a kerlerinin Yunu 
cephesine gcçmt'9i ıçin yol ver -
men; hiç d~ğilse ınutlak bitaraflı
ğını muhafaza etmendirL 

Tabii, hu teklifin içyüıü ma -
Ifundur ve Boınanyu misalinden 
sonra, bilhassa tafsile ihtiyaç yok
tur. Yugosla"Vyn siner ve kendisini 
kurbanlık koyun gibi, Berlinin e
mir ve arzusuna t.erkcdcr~c; talıli 
Yugoslavya da parçalanacak, esa
rete dü~....cek ve kansız hır istıl,'tya 
sür'atle uğrıyaroktır. Fakat, her 
ne paha<ma olursa olsun; istikli.
lini mildofna aznıindt• bulunur~•; 
hiç ~üphe yok ki, kazançlı çıkacak, 
İngiltere ve Yunanı.91andan »Z•
mi yardınıı gÖrl'cek, harp sonunda 
Almanyauın bırakacal::ı miras1ar ... 
dan bakkile i•tifade edecek, bü
yük bir Avrupa ve ll•lkan devleti 
olacakhr. 

Herhalde, Yugoslavyadan bek
lenen de teslim olmak değil, a il 
bir nıukaveıııet ve cesarettir. Se
lilnik yolu açık kaldıkça Yuı;os
lavya hiçbir şeyden çekinmeden 
her türlü tehdit, şantaj ve taı;riie, 
battiı tecavüze karşı koyabilır. 

Fakat, bütün bn işler olur H 

Balkanları. Balkanlardaki lslav 
devletleri; tari!\ ve hayatlarının 
yeni bir dönüm noktas•nı ıdrak 
...ıerlerken Moskovanın eıırarh sU
kfttunu muhafua etmHi de ayrıea 
bir dikkat mevzundur. 

ETEM iZZET BENİCE 

Kilrtaı suçlle 
(l ln<I Sahifeden Dnam) 

- Fazla kan geldiğin! görünce dok
tora k(Jftuın. Kürtaj yaptınnadım.> 

Dcmiı;tir. Doktor da: 
•- - Anjele kilrl.aj yaptığım doj!ru 

değildir. Yalnız muayene ettim ve 
kürtaj iı;in hastaneye gitm03lni wy
ledim. Yanumı.da da Ebe Mektebınde 
talebe olan Nauııiye adlndaki arlıta
daşım vardı.> demiştir. 

!ilkim Reşit her Ud auçhey1.. da -
ld1 etmiştir. 

Di;.er taraftan tltbk.Hr.alı idare edmı 
milddeiumnml nnıavtn.~1.-lnden Edip, 
Nazmiye hakbnda da talı:ibata ırlrıı;
mil ve l!adeainl almak ili.ett adliy..,.. 
co1be-b1llshr. 

Bu sabah bir 
ceset bulundu 
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Barb Ve Casusluk Tetrlkam 

Bilen idam olun r 
'Yazan: M. ATLI Tefrika No. 14 

Biraz sonra profesör adeta ko
•• •• • başlamıştı şarcasına yurumıye 

- Evet, aonra... Bu takıp neti
cesinde birşey an.liyabi.ld.inız mi? 
Garırviç gözleri dehşetten bü -

yümüş bir halde etrafına bakın.ı -
yordu. Alnında terler birikm.iftL 
Kunı:muş duda.ıtlarile; 
- Oh! Bu pelı: müfuıı; oldu!. de

m.- Profeeör adeta koşarcasına yi>
ruyordu. Onun için arkasından 
güçlükle yetişebilıyordum. İkide 
birde arkasına dönüp bakıyordu. 
Onun için kendimi göııtermemiye 
de çalışıyordum. 

Profesör (şehir muzesi) mey -
danına çıktı. Oradan geçen ve şeh
rin şimal banliyölerine giden tllı: 
otobüse atladı.. 

Ben de hemen arkasından gelen 
diğer otobüse atladım. Pencereden 
öndeki otobüsü göz<len bır sani
niye kaçırmımuya çalışıyordum . 

Pro[csörün hiçlıır ıstasyonda 
inmediğini gördüm. Evveliı. onun, 
izini kaybetmek için gizhee bir yer
de indiğine hiikmetmek son derece 
canım sıkılrr ştı. Fakat şehrin ni
hayetindeki son istasyonda oto -
büsten indiğim zaman, profesörün 
biraz evvel gelmiş olan öndeki o
tobiisten orada inmiş olduğunu 

gördüm. Zira şehrin dışına çıkan 
düz yol üzerinde hızlı hıızlı yürüye
rek hayli iler!emlı;kcn gördüm ve 
hemen, yine belli etmN!en takibe 
başladtın ... 

Profeııör, paltosuna ııannlJllfo 

tahminen 20 dakika kadar yıirudü. 
Sonra o civardaki ilı!r kaya -

lığın yanına gelince durdu. O va
kit ben de hemen bır aga.: dıbine 
saklanıp uzaktan gözeltleıniye 

başladım. 
Profosörtiıı etrafıııa bakındıktan 

sonra yere diz çöktüğünü gördüm. 
Bir mıidd<'t tböylece ugraştı. Sonra 
orada, yerden demir bir kapalı: gi
bi birşeyi açtı. Profesör bumdan 
içeriye girdi. Kapak tekrar kapan
dı. 
Görduğüm bu hal bana o kadar 

müthiş b.r hayret vermişti ki A
deta.olduğum yerde donup kal -
m!.ljt!11\. Profe9iirün bir haydut gi
bi böyle gızli ve csrarengız bir 
yere girm ini hi<;'bir zaman alt -
lımden geçirnoez.dlm!. 

Orada, saklandığım yerde, ne o
lacağını, tekrar çıkıp çikmiyaca -
ğını merak P.derek öylece hiç 
kım•ldanmadan beklemiye o~ -
!adım. 

Böylece 5 dakıka ya geçt~ ya 
geçmedi. İşte o esnada profesörün 
biraz e\-vel girdiği yerden 10 - 15 
metre kad.ır m<'.sn!rde, yerden, 
bırdcnbu·c mıithiş bu· :nfilAkla ha-, 
vaya simsi · 'ı bır toprak ve du -
ıma.n sütununun !ışkırdığ n. hay
ret ve deh;; etle goı u;.m !. 

- İnfilak nu. dedmız?. 
- Evet.. Saldendıgmı yerden 

ikı uç yu:ı: metre kauar ilerideydi!. 
Toprdk outunu, yerden ansı:ı:ın 

mtithış bır gümbürtü ile öyle ha
vaya fı.şk.ırıp tekrar yere dökuldu. 
Ortalığı tekrar bu· sükut kapladı. 

- Fakat hayret, Her GaraVlç!. 
Acaba profesör Tamurensk.i ora
da kendi.ıiince mühim birşeyl biz
zat imha mı etti? Çok garip! .. 

- Evet ... Evvela ben de buna 
hükmettim .•. Söy !ediğim gib~ pro
fesörün hususi çalışmalarını bil -
diğim için, atölyelerdeki suikast 
hadisesini duyar duymaz alelacele 
ve teliışla, belki yalnız kendi6inin 
bildiği bu yere gitti ve bazı pek 
mühim şeyleri hemen ortadan kal
dırmak için berhava eli~ diye 
dfujündtiın. Bunun içindir ki, hia
settiğim müthiş heyecana rağmen, 
orada bir müddet daha bekledim. 
Profesorün tekrar ç:lanasıru lıel<

ledin1. 

rac!Jl dehşet ıçınae 1>ır muodı;I da
ha bekledim. 

Sonra, ne olursa olsun, işi an la
m.ağa, profcsorıin ne ı:ılugun· an
lamağa karar verdim. El.·\'CJce 
profe.örün demı.r kapağı a.çt.ığı 

kayaların yanına kadar gıttım. 
Bır hayli zaman toprakları ka

rıştırarak kaı:a.ıı arad·m ... 
- Bulaadınız mı~. 

- Buldum!. Bu bır mahzen ka-
pağına benziyordu. Prof sor d"mir 
kapağı açık b.rakm ştı. İtıraf ede
rim ki u-zun müddet tereddu t .. t -
tim, Fakat nihayet, kapağı çtım, 
içeriye girdirr4 
• Burası adeta bir kanal gibı o -
yulınuş bir yerdL Duvarları mı>
kemınel bet.onla kaplanmış bı.- ka
nal ... Anliyamad•(:ım hır yerden 
de aydırılılı: alıyordu. 

Bir 10-15 metre kadar fevkaJJ... 
de ihtiyatla ilerledim. Fakat on • 
dan sonra yolun birdenbıre top • 
raklarla kapamnış oldugunu gör
düın!. 

- Oh!. 
Ağzundan gayriihtiyari bir deh

şet sesi çıkmışt.ı. Garayjç, .anki • 
kanalın halı gözler;nin önüne geı.. 
m.iş g>bi korkunç gtözlP bakıyord~ 

(Art- var) 

ulgarı r ngllte
reye çatıyorlar 

(1 inci Sahlteden n., ....... 

yata baş'a ·. ~lard.r. Alrna!1 ga • 
ııetelert de Bulgar emellerını ok
şayıcı neşrı) atta bulunmakladır
lar. Alman gaz tclerının neşn • 
yatından anlaşılıyor ki. Abnan -

!ar artık Bulgarları multef .t Sfl1' 
maktadırlar 

Almanlar, Romanya ;le lngıl -
\'ere arasındaki siya.si mıinase _ 
betlerin kesilmesine memnun ol
m~lardır. 

Bulgar ajansı, Bulgaristana 
binlerce Alman ptlotunun gel -
diğini ve Alınan askerierinin Ro
manya hududunu aşarak, Bulg&
ristane geçtiği hakkındaki ha • 
be rleri bir kere daha ı krıbe Jli
zum görmılşttir. 

Londrada va:tiv t şu re Jp mil
talea edilmektedır; 

Balkanlarda harekete gPÇID('k i. 
çin, Almanya hcnuz ıstıcal gös _ 
ter'tlem .. ktedir Londradaki telil:
kıye göre, Bulgarıstanın Alııınn -
!ar tarafından istilası bugün, ya."'!:n 
istenilen ~aatte vapılabılır Fakat 
Alıınaular Bulgarı.stana Balkan -
laıda numumi bir vanl!ın çıkar -
mad n gu·n k ıeın. mümkun oldu· 
ğu takdirde b!fkaç gün tehdıtle.. 
rinin nelıceısıni bddıvecekl rd:r. 

Sovvetlerin hattı hareketı de 
balen daha az karanlık addcdıl -
mektcdir. Öyle sanılıyor kı. Suv
yellcr, belkı de her ınılletın zı -
yao., Balkanlarda s"lhuıı ldanıe -
si arzusund..tdır ve bunun nct1.cesi 
olarak, Almanlann Bulg:ırıstana 
müdabalc:;ıni bır harp behı yap
mıyacaktır. 

Dığer taraftan Alm..,,lar Bul -
gari.ıitanı, hattı hareketlermi ta -
yine davet etmışlerdır Alın nlar 
Bulgaristanın kendıligınden mıb.. 
vere iltihakını arzu etm..ırtedirler 

Halbuki Sofyada buna aı k mu
halefet vardır. 

Balkan vaziyeti etrafında şımdl 
bilıı.mesi lazım olan cihet, Sulga
ristana girmenın Hltler tarafın -
dan Türkiycye ve Bvğazlara karşı 
hır taarruz icra ı maksadile •iti -
haz edilını~ taarruzi bir tedbır mi 
oldugu, yahut sadece hududunda 
şimdı Alman kıtaatı buluna lı o
lan Yunanıstanı tal) ık etmı>k u-

- Evet?. rctile Arnavutlukta !talvanın y~ 
- Fakat Çl!kıırıadı!. dı na koşm yı ist:.lıua! eden to. 
- Çıkmadı mı? dafui bır tedbirden mi ıbaret bu 
- Hayır'. lUf'du, ıdur. Bu .kincı tefsır sureti, 
- Fakat ne diyorsunuz Her Ga- !!:•' n Balkanlard yeni bır ccp-

raviç? Belki sizin görmediğin.iz h çmakta bir menfaati olma 
bir ycrd~n çıkı:p gitmif olabilır?. dtinkü ihtilfı.fı bu sen hır hal -

- Hayır!. Hayır!. Zira orııs.ı kır- tine ıktiran etmek nı\"etınde bu-
lık ve ufka kadar düzlük bir yer_ ı d · un ugu müla!ıaz:ı.sı ile Tu(t;ıfaa 
Herhangi bır yerden çıkmış olsa edılmektedir. Hitler, kat'i bır.Jıal 
mutlaka görmem cap ederdi!. ! sureti.nln ancak ııgillerc ·e arp 

Delışelle Garavıçin yuziine ba- yapılacak bı rtaJrrıız le elde t..U-
loyordum: lebileocğıııı pekala blhnekt•'llir. 

- O halde?. Şu halde Balkanlar ıı vaz.y<'tln-
- Hem~n oradan r.tip polise deki yeni inkışaf!arın gene • zı _ 

veya hukumete haber vermenin 1 rın tehcLt ı:sı.ller.n· t ik 
.. kün ı-- tııb. t-'" p rıu • Bugün Zincirlllruyuda Çil•kteı>e p.. 

zlnosu yanında havuz içinde bir erl<PI< 
c<Sedl bulunmwıtur. 1Jıenımı,,..ıı. 1 

mum . o-. ...,~ .~ ~ ..... - ınunelcrınden bı, .ılııp m• 1 
di.r edersınız!. Çii.nk.ü profesoru ih- l f.,ondrada sual 
bar l ı ··-~··- 0 

. e, ).ııı goru.melı: • 
e mış o \.lUW.ll. n w:ın o- tedir. tahkik.ata ı:eçilmıflir. 
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J'azaıu lskenda F. SERTELLi No. 30 

Türkler, pek haklı olarak: "Bütün cepheler• 
de Alman askerleri prensesler gibi yaşıyor 

bir de bizim halimize bakın!,, diyordu. 
Dördüncü er.kiı.nı harl:>zyftlinin / 

pek makul bir tPdbirıne göre, bu 
halde hiç oJmazn istifade edile
cek kuvveUenn ve çolde dağıt:l
mış ve Kudüs civanna kadar bü
tün araziye taJcsim ve tevzi edil
mif olan l<ıtaatın hepaiııin en önce 
tehdide marw: kalan mınlakada 
toplanmasına lı.arar vermek elbet-
1e acilen yapılıruıaı icap eden i§
lerden !ıtri idi. 

Bu tehlilı:eli mmtalra: (Gazze) 
lıavaliainden b8fka bir 1u ola
mazdı. 

Bu vuiJopt lıafMnıda .Sina• Şj
bihcezireııiııin derhal tahliye olun
ması lı:a pettiğl ukerl malı8""lar· 
IZ8 ileri Wrillüyordu. 

İfte Cemal Paşanın sakat slya
ıteti bunda da bqgiiternıi4tl ( 1) 

İBtanbu.ldan dönen bir takım 
tıo, ve m&D8B1Z siy aa1 düşünceler, 
(Sina Cephesi) nin kaldırılmasma 
mini oruy.,...tu. Bilha-a Talat "" 
Enver Başlann bir f!.krlne göre, 
gCıya: «Sina Şıbihcezı.resi rehın 

makaımn<la elde tutulacak ve A
raplara lıarşı bu ııuretl" Tlirlı; ı;at
veti göster:Jmiş. olacalıtı. 

HaJl:ıuiı:i, nziyeti uzaktan değil, 
içinden gören bir Qllk kıymetli er
ldnı harplerimiz, artık Sinadan 
çeltlhne zamanı · geldiğini çekin
meden IÖÜlüyorlar v" İngi izlerin 
~· başlad.ı.kları Jimendifer 
hattı bittikten sonra, Sinada kal
manın çok Wılikeli olduğunu an
latıyorlardı. 

& ııebeple, yıı:ııi boş ve manasız • 
ııi.ya.s1 ~ler yuWnden, çöl. 
vak.it tt zamanile tahliye edile -
medi w tıırçok. bazgunlultlara, he
%.imeUere ııebebiyct verildi. O ka. 
dar ki, 1916 aenesı Dlhayetinde 
(.Elirıf) cenobmviaki (A4agdecc) 

civvında yalnız ba."1Jla kalan bır 
mu rezcmız "i<lccek vol bulamac4 
v J İngiliıler tarafından tamamen 
e6l1' edildi. ( !! ) 

1917 UnunUllaDlSinde de (Han 
Yunua) cıvarında aynı i•ı;kmlığın 
devamı olan bu bozgun ver<I u.. 
Bu bozsıunda bir mak;nell tüfek 
böluğile bir ~' .. ade alayımız ve bir 
bataryaını2 zayi olmuştu. 

Nf'tıce de (Gazı.eJ muıtakıısı.na 
çekllıı:nelı oldu. 

* İ.Nnbulda - bütılıı bu boqun -
lan rağmen - bili: •çolde şoyle 
muvaffak olacagız .. Boylc yapa • 
cağız!• diye alıp tutuluyordu. Hal
bı• ! i, hakikat tamamile aleyh.im.iz -
de olarak yürüyordu. 

ta harbin ikinci seneainden sonra 
bu tezahürler kendini daha barız 
bir şekilde gösterrneğe başlamıştı. 

Enver paşa ile Leyman paşa ara
eındaki gerginlikleri hır takım lus
kanrlıklara atfedebılıriz. 

Fakat, meseleyi unumu mahiyet
te tetkik edince, illifak çemberi 
içinde kendini gösteren bu ban -
şıksızlığm, bu anlaşmamazhgın -
beplerınden birini şu madde ile tes 
bit edebiliriz: 

c H erhingi bir cephede bir Al
man askc.ri, prensler gibi ya~
ycr. ElbiaeBi mükeımneL. Kun
chıralan mükemmel. Yiyeceli 
mükemmel Yatacağı yer sıca.k 
ve mahfuz. Ayni cephede, ayni 
ııafla, ayni aiperde düşmanla 
çarpı.şan bizı.m askerimize, Türk 
askerine gelince, onlar bütün 
harp senelerini büyük mahnı • 
miyetler ve s ıntılar içinde gc
çırdiler. Bir Alman ask"ri nar
maladile çayile, bisküvisile lıah
valtı yaparken, cephede göğsü
nü düşmana veren Mehmetcilı, 

bu müttefik askerin yanıbaşın -
da yiyecek kuru peksimeti bile 

(Arkası Yal') 

RADYO 
14 Şubat 1941 

18.00 Program ve memlellrıet saat 
ayarı. 

18.03 Mii'zilı: Radyo cSwing• lıu. 
artetı (İ. Özgür ve Ateş böcekleri) 

18.;;o Müzik: Meydan ııazı ve 
fasıl 

19.30 Memleket saat ayan ve a-
jans haberleri. 

19.45 Müzik: Solo FJular. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konu~a (İktısat saati) 
21.45 Müzik: Ra<lyo salon or -

lıeJJtrası (Violonist Necip Aşkın i
daresinde) 

1. Elgar: Deniz manzaraları. 
2. Lınclte: Venüz (Vab) 
3. J Ofi. Strau : Gülün düğünü 

operetinden ilkbahdr "1l'kısı 
4. Dryer: La Ballerina 
5. Engel - Berger: Aşk hüziinü 
6. Thomas: Raymond (Uvertür) 
7. Köpp: Yaı u.-mı. 
22 30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; ziraat. esham - tahv!IAI 
lıambivo - nukut haberl~ri (P iat). 

22.45 Radyo salon o.rlı.estra.sı pro-
gramının devamı. 

23.00 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kap nış. 
Burada bir nokta uzerinde du -

ralım; Almanlar o zaman mi.ıltefı
kimizdi. Birkaç cephede on brla 
yanyana, bir safta dü mania çar -
pı~ıy<ırduk. Bütün bu lttıfaJdara, 

dostluklara rağmen bir kısım za
bitanla Almanlar arasında - her 
nedense - bir ba~ıksızlık, bir an-

DEVREDİLECEK İHTİRA BERA T1 

(l) Çörçilin, dört hiiyülı ciltı .. n 
ibaret olan (Harbi Umumi Hatı
raları) nda da bn mes .. Je tetkik o
lunmu9 ve (Sina) cephesini aç
makla neler k:ıyhetıitlmiıe iıaret 
edilmiştir. 

(2> Leyman Fon S.ındnrin ha
tıralanndnn. 

la~aınazlık göze çarpıyordu . Hat-

cAlüminyum halitalarının hara.. 
blyt'te karşı mukavem.,tlerinin tez
yidine müteallik uscıJ. hakkında
ki ihtira içın İktısat Veltaleıinden 
alınmış olan 10 sonkanun 1939 ta. 
rih ve 2678 No. Ju ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu lıerre baş
kasına devir veyahut icadı Tür -
kiy~cle 111evkii !ille koymak için 
.aı&hiy"t verilebileceği teklif edil. 
mekte olmakla bu hususa fazla 
malümat edinmek i:tiyenlerin Ga
latada Aslan han 5 inci kat l - 3 
nu'llaralara müracaat eyk.'tlleleri 
Hiıumu ilan olunur. 

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

Cebimde 800 lira 
otele gidiyordum 

(3 üncü. &ahiteden ıUvamJ 

beş sen"dır semtine bile uğrama.. 
d.ım. 

- P~ki .. Du adamın iddıasına nı 
diyecı:ksin? 

- Ne rliyeyim efendim? Ben de· 
ğ:ildim. Yuzıimu bue •tanımıyor. 
Hiç sesı bEnzıyor diye bir adamın 
bırsızhk yaptığına hükmedilir mı? 

İstanbul Köylerinde 
Ketencilik 

Vl!Ayetimize bağlı köyll'J'de fazla 
mil-tarda keten ekildiğinden keten 
bezi dokumacıhğının terakkisı için 
ılakadarlal' tarafından. tetkikler 
yapılmakta<lır. Köyliinün elindeki 
aletler iptidai olduğundan modern 
ve iyi kullanışlı vasıtalar temin 
ed.lecektir. Bu maksatla vilAyet 

köycülük bürosu şefi Anadolunun 
tencılik mıntakaalrında b!r tet • 
lıik seyahatine çıkacaktır. 

- Amma ,sen sain.:alısın .. Bu a

dam da, rlu.rup du.rı.ı. 1 .oı.en, tanıma->a, J 

seııı ne dıyc yakala 5tn. Sonra, Uze- -=---=--=----==== 
rınd~ bulunar 650 lira?. ki daha eskid<'ndir. 

_ Uendım .. o para benimd1r. Bunun üzerıne, muı"ı."eme, Sa -
Kaç seneuır, Birıktıre bırıktıre, lihın sabıkalarının yenıden tahkiki, 
6a0 lira yaptım Sdbı.kalıy•am, eski- gaıınoda Rüstemın yanındaki ta.. 
den sabııtaııvım. Beş ı.enedir, hiç nıdığı ile Salibin yanında bulunan-
bll' ey yaptıgun yok. !arın da çağır;hp ~ahit olarak din-

- Pl!k.:, bu ağusto' ta hapıshane- lenmelerı için başka güne bıra -
den çıklıgma n~ dıyecek•ın ? k1l:ycr. 

- Yan4.ı pnımış olaca. Bel- KULAK M1SAFIR1 

Bana İnanınız 

Bu süt 
kreması 
usulü 
Sayesinde 

A 7 .. mdaltl bir ~ ır...ı.mı.r 
ueak ıt 7ae.Jarınô 

cOriirıtteJr.lerdır 

Oırıuta ı.ar.t _._ ~ W
Wk - ........ blllb ır1D .... 

--- ııllrialbı 
llunıfmuf. IO!mut ..., ,_., bir 

cildi, tazeleyip gençlqtimıek için itle 
alze basit bir UIUl: Til&:im ve tasfiye 
edıl.mif bir m!l<ıar .Ot lı:ıenumı bir 
miltlar af zeyünyaiı ile ı.arı,ıuuuz. 

Sonn l>epolnl ilci laaım .., ~ -
ile luırıttınruz, Bu halita, cildinizi 
bes1oe7lp lazel~ ve IMnıhnn 
bir ıllttlHk temin edecektll'. 

Bir alı.trio cençllk maıızarumı mu
hafaza ve idame ıç!n bu b..ıi U8UIQ 
tatbik etmlı ve 70 1-.ında, ıeoç lı:adın 
rollerini oynamıftır. Eczacınu da bu 
halita71 llize !luar edebilir . .hkat muh 
tevi,)'ab az miktarda olmakla Wnıber 
pahalıya mal olur. (Yapız) beyu 
rengind•kl Tolı:alon ltttıninin lerlti
binde 118! zeytinyatı lle lluar edilmJı 
süt kreması mevcuttur, Cildinizi bee
lemel< için en milltemmel ve hak!ld 
bir cilt unaurudur. Httlıalde memnu
ni)'elbahş oeınerfti prantilıdu • .ADI 
halde paranuı iade edilebilir. 

İstanbul Dördüncü ic
ra Memurluğundan 

Mülga Eytam sandığına ipetelı:li 
olup yemınli uç ehli vukuf tara -
fın<lan tamamına (55.000) elli beş 
bin lira kıymet takdir edilmiş olan 
Kıiçıikçekmccede Kalender mev -
künde hat obyu 152/1 ve umum 
64 numaralı ve taraftan patika 
ve Dere ve Florya çiftliği 

m·ıtasarrıb Ag<>p B. veresesi 
larlasile mahdut elyevm maa 
müştemillt ispirto fabrikası 2280 
sayılı kanun hükihnleriM göre sa
tışa arz ile tanzım edilen ilinlan 
mahallin üç gazetesile neşir ve iU.n 

edilmiş ise de mczkfuo i!Anın A fık
raaında kalem sehvi olarak (Ko -
yunhane, salma dairesl) olarak ya. 
ZJlnu~ ve esasında ise (Kazanhane 
ve makine dairesi) :ııazılması il -
zım gelecelinden tastıihen il!n o-
lunur. 938/3787 

~~~~~-~~~~~~~~ı 

üEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 

cAlüminyum halit.alarından ~ 
deni blok.lar imalıne miiteallık dö
küm usulü· hakkındaki ihtıra için 
İktı5at Veklletınden alınmış olan 
10 son.lt&nun 1939 tarih ve 2667 
No. lu ihlıra beratının ıhliva eniği 
hukuk bu kerre ba~kasına devir 
veyahut icadı Türkiyede mevkii 
fiile koymak için sala!ııyet verile
bıleceği teklıf Nlilmekıe olmakla 
hu hususa fazla malumat edinmek 
istiyenlPrin Galatada, Aslan han 
5 inci kat 1 - 3 No. !ara müracaat 
eylemelerı ilin olunur. 

TAKVI?:'!! 
ŞUDA'i' 1941 

CUMA 

14 
Ay 2 • K::ı.sım 99 

Vaeati Vakit Ezani 
... d. !!il. d. 

7 57 C.üıı~ 1 15 
13 28 Öğle 7 46 
16 22 ikindi 9 39 
18 42 Ak.tam 12 00 
20 13 Yatsı 1 32 
6 17 İmıak 11 35 

• 

Sabah; Öğle ve Ak§am Her 
Yemekten Sonra Dişleri Ni-
çin Fırçalamak lazımdır ? 

Çünlri'ı geceleri ağız guddelerinin ve her halde bol bol cRADYOLİN .1 
ifrazatile dişler ve diş etleri dol - ile fırçalamak ve temizlemek şart
mıştır. Binaenaleyh dişleri hergün 
ve kahve ve gene ayni tesiri yap _ tır. Bu sayede dişlerin de, ağzın da 
mıştır. Bınaenaleyh dişler hergün sağlığı ve sağlamlığı; güzelliği ga-
3 kere bilhassa yeımeklerden sonra rantı edilmiş olur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

ile Dişlerinizi Fırçalayınız. 
:: ' ·.. .. ' . . 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
11/2/941 tari!ıli Cumhur;:,et, Tan, Alqıun, TarririeflrAr, Yen.-, Son Tel

/llwl ve Son Posta cazetelerinde münteşir llAna ektir. 

Baıwk, bal.mumu, deriler1 peynir, taze w konl8rVe balık, ır.ten, ,orıca toh\r- ı 
- -vra i.lınıcatçılannın 938. 939, 940 sentierlndekl l!ıracat m!ktarlannı her 
..,,. için ""'" ayn ve 10/12/11141 tarihindeki stok mllı:tar!arım yazı ıı. J4ıntalıa 
Tlcarel .lıllldilrllltflne blldlrmeleri llAn olunur. cl088• 

TAKSiTLE 

MARVİN 
15 ııene garantili 
İsviçre Presisyon 

saatleri 

AEG 
Fırın. Süpürge ve 
her türlü elektrik 

aletleri 

SATIŞ 

Luxor 
Radyol~ri 

z E THavagazi 
Ocakları 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Galata, Bankalar Cad. 47-59. Telefon: 41378 
Beyazıt: Üniversite Cad. 28 - Kadiköy, L<kele cad. 33-2 

İstanbul Deniz ~omutanlığından : 
Ku.nıluşumuz romorkorlerinde çalıştırilinnt O.Zere bh· maktttiı;t alınacaktır. 

İ,:tekU olacaklann asatıda yv.W ve&a!Jde birlikte Kası.mpaaada bu.lunna deniz ko-
mutanlıtına müracaatları. 

l - N!lfua tezk.-inin laodlkll ild 1Uttt1. 
2 - Makinistlik p.badetnameainin tudikli IUl'eti. 
J - Askerlik terhis ikası Sta"eti. 

• - tlç ...,. liı:reUe çalıpcatına dair nümuneol komutanlıktan wrileeelı. ta
ahhot -edl. 

5 - Tam le,,eklı;üllü bir haoUnenin he7etl aı1ı1ıiJe raporu, <Muayene ıııı 
komutanlıkça yapbnlacalı.tır.> 

' 

• - BOi adet veaika ıoıoenw. cıoeıı -
ISlrQtl Hayriye hlooedaran Umumi Hqetl 1041 senest J.ıartının (18) 

.., leluainc:i Salı ııünü saat on alil buçukla Şirketin Galatadıı firmene
ellerde lı:inJ Merkezi İdaresinde dobill nim1anamenin 9. ıs, 17, 28 n 
oı11zııncu maddelerinde tadlllt icrası jçln f<"Vkaade içümaa davet o111-
nur. !,bu lctimaa U<arel kanununun :iM inci l'l18Aldeol mııdb!nce b.ir 
hisqe ma1ilt olan bı.eclarlaruı dahl iftlrAke oalüıi;yetleri vardir. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 
aat ıacıa madde mucibince ilanı muldui tadil metinleri: 

lleılcle • - Şirketi Jla;ıoriJe hiıw lerl 1uınwıt Ye ınamup ınhııııcılana lı:a
ııunu m eni hükümlerine 1.evfikan intikal eder. 

-.11 - Şirket ıu-ıraıarmda n olup la medal hakları lırlimaJ eb
eya luııroen mahrum bulunanlanı alt 

temlıiU kanunu mederıJ hilllllmlerine 
liyelinde.a tam-v 
hiaselcı·in devJr ve 
tabidir, 

Madde 17 - Hisfedarludan birinin 010mo ne hı-mm nuno,ılanna tn
n tadi7e edilmemi§ ise Jntık.aJ mua
ndek\ iotirlk hallln1n m(if&.ertt mOl

tlkallnde mlraıı ...... 
ınele6i mirasçılar ara11 
lı:i1ete tahavvülü üzcrine ,.apılır ve yüa para varaka paha& 
alınır. 

Macide :ıe - H.,.eıı umunılyede ha ır olan arlardan lıerbirlnln mu 
erinin adedıne ıöre beher eUi hlae 
hakkı vardır. Bir taham ualeten on

tasam.t olduiu hissel 
için bir rey itasına 

dan ve veklleten ken dl ıu-i de dahli okluğu hald<! y!r
lamaz. Mukavele muayyen mllı:tarda 

aalıip olml)'an lılaııedarlarm bUıçtima 
ibl.\t ve aralonndo blnnd mQmeo

U llDlumlye mözakereJ•rlna iati.4ik 
(ll', 

mi beşten faüa reyi o 
hi.sıeye münferiden 
hisselerin! bu miktara 
sil tayin ederelı. heye 
etmeleri mümküııd 

\ladd• ao - lllecLisi idare hOttada b' ır kere içtima eder ve IO:ıum lahalt
Wıı dayeıı üzerloe F.,evluılide olaralı: kuk eyledib halde Be 

loplanahillr. 
MeeWıi İdare Relo ve t 
yeti wnunıl7ec:e tayin 

DOKTOR 
Bahz Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu ı04 

Z&lma ftrilecelı: llcentln mlktan be 
ol\Dlur. 

Şehir tiyatrosu 
'l'EPEl1 \Şı DRAM 

KISMINDA 

'\f•a . .-m~ saatleri: 1..5 - t. Tel: %!3H 

Bu aqam aaat Z0,30 da 

EMİLIAGALOTTt 
lstiklil caddesinde Komecli 

kısmında 

Göz Hekimi 
. 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmak.kapı, İmam 
ıokak No. ı T"I. 41553 
Mu•yene ve her ffirlü ıöa 

,..,.,,..Ji•· .. tı frkaraya parasızdll'. 1 

1 

Bu a.kpm sut Z0,30 da 

K!RALIK ODALAR 
Her IÜD kifede Çoeü Temcf!!wl ldn 

bllet venlir 

Sahip ve Baemuharrlri: Elem but BeııJee 
N...Vat Dlı*Mrii: C.Wet Karabilıılo 

cSOJI TELGaAh MATBAASI 

Hayvanlarda a 
Güvercinlerin şiir dolu sevgil 
ri, akreplerin korkunç aşklar 
kedilerin gürültülü gönül m 
ceraları nasıl ·ceregarl eder 

Bütün ınahlQJratın bo;yatlan gay91 
·;,emek ve üremek kaygwıundan ibarel-l 
tir1 Diyorlar· Bu fikir; sade doktorların 
diışiın<esi dctu .• Tabiati tetltilı: edenler, 
antrepologlnr, daha basiti, evlerınde ~ 
riUi hO.TVan ı,e.eyenJerde böyle aoylil -
yorJar ••• 

lnasanlann 8*a verdik.K!ri kıymet; 
ediplerden tutun da en Hipopotam yara. 
Wışlı Mrilta yerlisıne kadar deiifilt 
bir mahiyet aneder. Buna cainlr &arasl> 

dıyenler vardır, cGarizı inhim k> adı- J 
nı verenler mevcuttur. Fakat buıüne 
kadar aokın .Oyle dört batı mamur ıa
r.ı:fıni yapan biç kim&eye teaaduf olun
millruŞbr. 

<Aşkı hikAyelerlnin in.san 1ıe!Akk.isl

ne ıt.ıre ne gıbi tezahürler meydana ge
tirrutınl hepımiz muhtelit vakalarm çer 
çevesinde pek1lt tetkik edebllirla ... 
Yalnız; aıkın iDlanlara maluıus bir 
mevhibe oldutunu iddia edenlerin !ıu
la.klan çınlas.ın. Tab.iati tetıKı& ede.nJer 
hayvanlarda bu hi""1n her cinse göre 
ayrı menwmle \albıkat ııahaoıııa konul
duğunu ı,lly](lyorlar. 

Güvercinler n&ll1I sevişlr? ı 
Damlarımızın kenarında do\aea.n, ya

bani.ol bile adamcll olmUf Ç<!ilUJ ttnk
lcrle ııüs!U, tepcll, paçab flrin ıüver- 'ı 
cinler çift Yllf>Y&ll, birbirlerine 1ula 
dtlfl<lln olan cn mu\aA$ıp A,ıklardır. He 
nü7. l<amıtlanıp la çilt edındlltlerl andan 
itlbann ıüverdnler eilerine kal'Jı bil- 1 
yük bir muhabbe\ ve •dakal &ilole- ı 
rırı .... 

Tarih boyuoca g&ıtll ıJllll'lnde i!f~ 'Y'll 

lametin -ıu teUldti olunan ıover
cinler aşka çok ehemmiyet verir. l!il
b.ı...ssa sabahlan ıun doiufunun etrafı 

yaldızlı.yan renkli manzaram k•J'1ıınnda 
erkek: esinin yanında kanat çırpıp de
vamlı ötüşlerle daireler çizer. Bu, dişiyi 
ıevişmiye davet mahiyetindedir. Erke- ı 

lin hararetli aşk neşidelerine mukave- f 
met edemjyen dışi ona sokulur. GaıaJar 
birleşir_ Uzun, ıhtiras dolu bfr ll<"Vfı
me sahnesi başlar .. Bu sevişme aynı ba

ra.reUe çittin ömrü uzayışınca devam e- l 
der. 
Erkeği ölen ı.ı.; veya diflsini kaybe

den erkek güvercin, böyle bır dul eı e- ı 

dininciJ'e kadar evvelld q.in.in mat.enılııJ 

tutar. • 1 
•• 

Br lahü:"e muallimi dootum anlattı: 
Heyvan1a r tek eslı __ monogam ve çok 
eşli = pollgam diye ilreme bahııinde ild 
sın ra ayn.ırıarr.ıı.ş. Bunlar isimlerin- j 
den de anlqıldt. libi ya bir ~le 6milr 
geçırııın yohut müt..eaddit ctlttt ürü ha 
lindc yanında bulunduran ıınıflannlf .. 
Bu keyfiJet insandan tutun da mikroba. 
mercana kadar böyle imiş .. Ede.iden bız .. 
de de dört kadın ıümak uau)(l vardı. İn

kı!Aptan sonra medenl nil<Ab fdtl! Ira- j 
bul edi~ bu iptldal s!stem terlcolun
du. ŞimdJ, Afrikanın bazı vahfl kab!le
Jerile uzak prkta htıla kilin tqkilltı 

lıAkim olan iptidai tıopluluklannda hl
ll revaçta hniı; .. 

Bu mal<ımatı - dooiutn hayvan
larda aşk mevzuu 14erlnde çok fll1'8Dl 
dild<.at mOlale&lıır da serdetti: 

AlUlliPLER NASIL CİJTl,J!:ŞİlU..7 

Hayvanlar anwndalcl ali< aahnelerin
den en tüyler llıperticisi hiç filpbe yok 

_ki, akreplerin aevi,rnelerld1r. Jlenüa 

8'l'b. kararan bir dlfl ,.avru al<rep do
lafUCı izbelerde kendlslne ~ bir "' ~
rar, bwıu b\ilUDCJŞa k.adar bakire Juı
lmruf.. 

GôzQne ıı-tirdlll erkelı: al<ttbin el-
nıiında on oynak ed.asile bey ı&tererelııl 
onun çltUesme lemllJ'illler!nl gıcıklar, 
hare!<eı., ıetirirmiıJ .. irte bundan sonra 

,ilanlı bir eevda, lu;:/maca bir &fi< dev-

resi lıaşl.amuı. BJrbırlerln! luıtka 
ucundan tutan v~ kondıl ı ha. d 
PJa pupa 7elken salıveren Mrar tlı 

Jllklardan · d~l. •ri<eırnı ırilrükliye 
kuytu bır ta rala, bır tat kovul una 
türur; c.:ilt.l<• lı1lıen sonra ~ utt.ılık.11 
erk•ti tavlıy•ralc ign..,,ıle 11<11< oıdil' 
rilnn\11. 

Se vet !<urbam erkeğin yonında ~ 
mc-rtal:lnnı yapıp kısa b r kuluçka d 
resJ geçiren ana Dkrcp, 7avruları ç tD" 

ea evV<!IA bunlan erkeğin c b""' 
in, ırluıda ı d ru bd'az büytldU<leD 
sonı·a da yavrul&.r annelerini zebtrliYe-< 
rck onun 1 inı d yerler, daha sonra 
dağılıp her bir1 birer tara.ta teker. 04' 

m!irlerl vefa ede™' böyle OlOml(l ı,lt 
lenaoul h yati ıcı:ınruye hu.ırlanırlar
lllJI. 

Bu haki.kate naıaran bir altrebkı ıe!ı• 
vet fırtJnn~ aııcak ömründe bir de
fa goçlrece(ıinl anlanak bir V' ıı ç de
lildir-
EN PATmTILI ÇİFTLl!ŞlO: ŞEKLi 
KEDILERDE llİDİR? 

K1J111 eu IM!detli devrinde, martta; 
bahçeleriınizde, damjarımJ.Zda.1 sokak a
ralan ve saçak kqılaruıda çıııcırakh 
bayJurlŞlarue emveı &arWM uvuşturaJJ 
kedileri hepjmu ıın,;ok deful;ır cormu
tüz.dür. 

Ha,yvanlar arımmla en gtirült1110 çift• 
~ tek.ti ked..ıer aru:ında aOriılebilıt· 
En sotuıı ıeceierde bahçelerimude all'I 
!arın dallarına aaı.lan, oul<al< araJ .rınd!ı 
mttvuet kuran, dıunla.rda, a&C'ak kenat'"' 
larında raıcar.ınıt beoverıkler hnlinde oalo
Janan lı.edilerln ine-eli kaliilb daJaruı• 
daki aheM. bu koro heyet.in1r: bJr ııız
dan raııljıele haykırışla beliren bu,yıı.lt 

gürültu1 kedı.er araaında en hararetli 
ajk 07unlarının cereyanını ıltın ed~r. 

Kediler, IU"kanç olmadılı:ları !çın toplu<fo 
sevı.şnı~yi ıercıh eoerl:!r. 1'ii..i...ıt bu k.e1 .. 
fiyet kedllerın fO\ alyece bır cur tt paha· 
&m.a elde edt"ceklen ~vgıliler"..nı 
altına alnuıılarma hak ı.ıt.nnez. lllr çifı
leı;ıne devr. fud, " t uste dört erir.ek et 
tutan kedileı· \;oktur. şte bunun ıt.J.D k"""' 
dilerdclu renk de&ıiJmleri aıtydano> 

gelmekledir, 
Senenı.n mart ayında şeb~~ ıar ılnı..,,. 

&Jra tutulan tJkek kedı m ,·~r3lı bll' 
serıtızeşt no'betı savar .. :Ev en r tık ıi· 
bı toplu. parlak: ve cevval ı z.lü aır('UJ 
kırılmamlf kurt ytd.nılıj:ı il kendinı rA" 
kap atan •"W."e at• &arip ve çınaırııkU 
~yk.ırışl.;ır!&( ayni ha! lı.?a tutubnll.Ş ki 
dileri aramıya ba,slar. Bu &Jrada önüne 
ç,ı.an ilk d kediyi tehdldo t ..şiar Teb 
dıı mukabele goıiirse ış d•yağa dol!\ e; 
dişe ve t.ırnl'ia dökU.~ur Netıccde ek.: r
Jiya bir iki tJmak yarıwndan sonra diJI 
(-) w1'. F at mesele bununla bıt
.ınemlftir. ÇtinJıU dalu1<.ıarca ouren bu 
doguş, l"Jvoardakı kedileri de onya top
lar, BU' aro7a gelen keıcldt."t' ırasında bit 
kor doğfi.şu blılş.rosıerır_ BoYle bır ı ~e 
a:umesıne ç.ıkao dı~ olsun erk01ıi. oı:tun 

ı...r kedinin tilylerl lunlınıı, U.tü başı 
çam\Jr i~lncle, 7\UO tırnak 7aralarilc 
phrrm phreın oi.a'tu,, ıö:ılerlnln feri 

IÖnmiie, yorıun ve biUtin eve d6Dd016.. 
l>lrlal~ ııonıuk lotırahaUen IODra bu Ala 
ııelt-rı lekrarlımıqa k<lf\<J • gclrulur. 

• •• 
Tabiab iyice tetkik edenıek, haırvan

lann hayatını &Ö.dt!ll aeçırı..- kuş

tan bah , maymundan b6ttte, hu\2-
a: Devden mtkroN kadar bütün maıı. 
IQklarda erlıetın dlfl.Ye rubl tdovwkü; 
bunw1 temrUe meyd.ına a ltn tabak • 
küm "Ye himaye otr.ıril.esl Ubul edılmıı
ür. Yalruz lnaan !le &edJ mu..tcma ui• 
mel< tarlUa • ., 

L Y. 
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DİŞ MACUNU 
Mikroplan yOzde 100 OldOrOr, dlşlerl temizler ·parla· 

tır di~ etlerini besler ve hastalanmalarına manf olur. 

Hlf' rerde DENTOL dit macununu lsrarla isteyiniz. 

İstanbul Vaklflar Direktörlüğü lıanlan 1 
Cimi llllıtan lllaluı Bedeli tııı Teminat 

4000 Lira 
• 

Gunıtıa hutaneslne IOzumu olan J'Ukanda m!lı.lan yuılı Ecza71 Tıbbiytı 
pazarlıkla alınacal<tır. PazarlJp 18/2/941 tarihine mu.adil Salı gunü aaot !~ d* 

İstanbul Vakıflar Başmtldürlütü bınasında toplanaa Komioyonda yopılac tır 
$ar1zıamesl her gün Levazım lı:aleminde görillebllir. (1093) 

1 IST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 1 
Harbqede Cumhuriyet ve Gazhane ookağmda 30 - 32 - 34 - 311 - 38 - 1 

- 1/1 - 1/2 - 3 numaralı iki kAgir ve !lç ahfap dükk!uı 11• bir Ugir kili sn
lıazı aatllma.k Q%ere acık arttınnoya lr.onulmu,tur. M:ttmuunun talıl"lin bf'delJ 
2875 ve ilk ııemnlatı 200 lira ~ kuruttW". Şartrıam<' Z..bıt ve Muamelt.ı Mudürlıl· 
iü !Wemi.ode ıörillebilir. iıı.u. 17/2/941 Pazari.,.ı ıünU aaat 14 de Dolmf Encıl• 
mende yapılac:alı.lu'. Tali!)leriıı ili< teminat maltbu.ı veya ınektuplar!.le .ıl>ale cLlnil 
llllll,l?C -ıı. Daimi~ lıu"•rnalan. ('NZ) 


