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Balkanlılar J 

gözlerini 1 

dört açmalıdır I 

- AKDENİZDE Tramvay Umum Müdürünün Bu Sabahki fzahab 

MUHAREBE T f 1 . h. b. 
Şiddetlibirhalal· ramvay se er erı iÇ ır 

Bitler tehdit edi:ror, teh
dit ed.ba ele Balkanla 
c1n1et1er )Mkkwnd•ki tal
mim Ye ıuanurunu ifp. 
Ye izhar etmekten de 
kaadiaini alakoJaDUJOI'• 
Bu ftZİJet karf P1Dd• 
Balkanlı deYletlere dü
ten Yazife ainmek değil 
bilikia izami te1akkm. 
el ve cepbe birliii ol· 
malıd ..... 

ması ~kleniyor suretle tahdit edilmiyecek ............... 
l'raam Alrlbml· 
il a 111 kanetıere 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Hitleria IOll au&kwaaa ea 7enl 
ve en dikkati calip aarafı Balkan
lar bakk•ndaki lideridir. 

llitleria lciail ıudıu: 
.__ iaailtere Balkanlar• veya 

1-tka memleketler" ümit bağl~ 
...... ltu ümU ı.p pdecekür. 
Çtbıldi, baıiltere aeıe•e ıörünürse 
Alanaaya da ora)'• bilewn edecek
tir .• 

Bitlerin töztl apkirdır. DiiD de 
ızab ettitimis ıibi A)alan devlet 
"fi lnı sözleri aa)airi ifade ve ~ 
..._ .. fU laavaJJ Iawl etmek ıçm 
GJ1-1ftjr: 
- Balkanlılar, ölınm bapınu 
el~ ve lnıiltereye pven.. 
lh91iala. ı.,tlter• ile birlik oldu. 
*-• 'ftJ• buaa aema,til ettiği-

• --ı-t 

~en cepheye snkedllen Peloayah bir kd'a: a.ımde 
r~.pı ile Polonya Batvekill Skonldnha a brbı pçiflnl 
~ aelimladıklan siriiJtiyor 

Sutampton hal
kı Ruzvelt'i can
dan alkışladı 

prçUlll Satamptoa
da 11,ıedlll aatak 

Bitler arlık 
dalıa fazla 
bekligemez I 
Çünkü, ltalyada, 
Almanya dahilin 
de vaziyet kritik 
h a 1 almaktadır 

Kadınlar hangi R J b · k 
gün tramvaya omanyaaan ır ısım 

ldr bltaltell 

ltalyan ordusu 
Demeyi neden 

1 terk etmiş ? 

az biniyormuş! malzeme temin edildı 
Aktarma biletler 
yalnız 1 saat mu

teber olacak 1 
Elektrik, tramvay ve Tünel u-

Londra 1 (A.A.) - Roma rad - mum mudürluğü hareket dairesi 
JQN, İngıliz kuvvetlerınin mu - müdürü B. İ911let tramvaylarda ta-
vaflakiyetlerini küçük gosterme- 41D&n yolcu ve arabalann katettik-
je çalışmaktadır. Radyo bilhassa leri kilometre sayısile hasılatı gü-
fWllan 8Öylemıftir: nu günune istatistiklerle tesbit e-

cKuvveUerimıı, İtalyan başku- derek umu mmüdiırhiğe vermek -
mandanhğmın evvelce tesbit ettiği (Devamı ı ıne1 ~ada) 
plan mucıbınce, Derneyi terket -

~ırhareke•ın neticesi yakında Mangal yanında 
gö~=k:~dan sonra, Mareşal yalnız b) ra k J lan 
Grazi) anınin garp çolunde üç fırka k J 
bıraktığını ve bu sayede İtalyan - ç o c u a r 
lann d\lfm.ına karşı mukavmetinin 
arttığını sôylemiştır. T • d"kk"' d 

Radyo Gazetta del Popolonun bir erzı u anın a unu• 
makalesinden aldığı şu cıimleyl de tulan kızgın ütü de 

Arabaların peyderpey azalması 
na mukabil yolcu sayısı artıyor! 

Bu aabııhk.l ıauteıerin hemen hepsi 
tramvay arabal nnı malzemesidlk yQ
ailnden fa&la yıpranmadan kurtarmak 
için l!eferlerin tünün muayyen aaaUe
rinde tauı edllecetınl yumıılardır. 
Halbuki bu haber dotnı df'tlldir ve 
41n aslı tudur: 

Elektrik, tramvay ve tünel idareleri 
umum nıOdOrü B. Muııtata Hulki; 
tramva7 .eferlerinin azhtı hakkında 
son CUnlerde yapılan fikAyeUtt mQna-

RbetUe halkımw tenvir etmek tızere 
diln akşam idare merkezinde ıazeteci
lerle bir toplantı 1apm ıır. Hareket 
dairesi müdürü B. lameUn de hazır bu
lunduğu bu hasblhalde ver len izahat
tan anlaşıldığına ı re, ~hrimizde se
ce:n yıl 300 den faz.la tramvQ arabası 

çalışırken bllen bu miktar 158 aı ..... 
rls, 90 ı romork olmak u re 2441 ara-. 
7a dilimilştür Mal.zem 1Ik yüdindtm 
tamirat mOmkOn olem dıl ndan N'-9 
da 11, Eylılkle de 31 arabaıull aba 
seferden çıkanı catı anlllf&lnuftır 

Arabalardaki bu uh ~ukab 701• 
eu aayw pçen yıJdan )'Usde 10-15 ı... 
lalaıarak hAlen tekmil baiJarda her fQll 
150 bin klıl taşınmakta bulunm 

il>ME m nollbll AUYoa 

BU NE BiÇiM iŞi 
illa lh aid maJaved.:suaa•• 
ı..u-. - .. akluu ....... -...., ....... ,....... . 
..... telif, .... kodm ~ 

Beklediğimiz 
çetin ve uzun 
mücadeleye de 
karşı kogacağız 

V aıington, 1 ( A.A.) -
Lord Halilalu l~ltae • 
nin iMilaı tqebbüü ihti· 
mali Jaailında billeaaa 
pnlan «;ylemiftir: 

ilit~ ~tmı!i~i bilt . üsfeınle - yangın çıkardı l 
"~i~

8

ter:e:ne~~u~:?ur ka~a Fenerde oturan Ramazan Güna- Et ı·ıatler·ıne esas tutu 
bile, vaziyettnı değiıtırmıyecektır.• yın 4 yqındaki kızı Emine ile 2 

.... leWlt ........... Wl' pli. 

......... i,enk llp&ltbr. 
..... Dider ._ vakit IÖJ~~ 
.... lleri7e .aı.ıatlmiis sıb• 

-~ saftır w Aktleaisdeld 

Sutampton 1 (A.A.) - MalUnı
dur ki Başvekil Çörçil, dün Sut~p

ton'u ziyaret etmiş, halkın tarıf 

cHilı.. artılı daha la
la 6elıliyema. ÇinY 1-
talyada, BallıaıılarJa N 

Almanya dalailiıwl.Jıi oa
siyet aittilısc dalıa ltritik 

Londra 1 (A.A.) - General Dö 
Gol dün Fransız Afrikasındakı kuv
vetlere }l ta heyecanh bır hita
W. ~tenm- .uti• .... 

GENERAL DÖ GOL'ON yaşındaki kızı Cahide, annelerinin I& t 1 ı • • ğ Q 1 
BİR HİTABESİ bulunmadığı bir sırada mangalda n ce ve ge ışı z 

kaynıyan eıcak m tenceresile haş-

~Wt 1-1 =c:.·~ 
edilmez alJtı larıle ka~ ~ :ır. 1 lıaslan 

~-::=:~::i i>asta - mi hazırlanıyor? 
K ~ i.YiinQ b$lıd ed .. 

rr. •• ... .... te.Ccdlla 
:aeıecn,. r8I ~--··· ... ı.rma ~ı Wmdlm. ederken 

tilf le demi§tir: cllukadderatıım
mı adamı•. . 

(llnMulbllll ....... ) mukim .bJ.,e İDii 1,6- D-- ubte'..!- dJ• riJd• yqmda :Bm1ne c1e .,nı t*Ode ~ m ıur a ıyeye ve ı, aynca da 
'ec:ettat •ilmekte. .... ......._ .......................... 
,...._. M~ .,.n AL BaşVekil halka hitaben IÖ)'~li 

utukta, Sutampton halkının duş
:ıan bava hücumlarına kaJ'fl bu 

(Denml ......... > 

MOteveffa Metaksas 
için şehrimizde iyin 

;:~~~~ 150 esnaf hakkında ihtikar zabb tutuldu 

--- llalt olank ıe.ı,an ---,- - • • __ _.. ... _ ce. 
rwd•l!e•D ceaaJa..

llltl l'r .... da ye )lelbll)arc1an 

'"'•rra •••• " •• taarruza Donavan bugu··n ~r Mlum9a kelaJlethtU Akü. 
-------------· .. --------------

Yefildirekte Sandal hanında terzi 
Agop Mılırdıçyan kızcm iltüyü 
Jrumq)ann o.tünde umıtmuf ve 
yangın zuhu fttmipe de hemen 
-6ndürülmüftür. 

Vali ayinde hazır bulunacak 
aia •akbalertl .-. aa .. timalıer1 Ankarada 
........ içba AmuY• ~ General MetakW dün öğleden 1 ecnebi Jromolıoalar bulunacaktır. m 1m1 Z in 0"n U .. 
~ Pelea ~· wa;,- At.inada Akropol karpın • Aytne Yunan tebeuı ile her isti-
alta .. abm7a ...... .pır, ltalpJ•, ,Amerika Cumhurreisi Ruzve1 • =.'ııedfenine gömülmüştür. Ce- 7enin lftiraki de aerbesttir. A •J<ı t1ı• • 

200 ilim ada-

"' ---.a .___, ~1.ı-et1a• e1ker1 "---'li albay Donavan dün ıcraı, v 1 aht RSI 0 1 ne ısı-• ..,,· ---~ tin 111um-• i l naze merasiminde e ı , o= r 
kaı•.ıu ~. SiellJaJI ve ile Atiudan oehrlm ze ge - yeni Başvekil, hükfimet azuı, kor- • AISl8 8 ~~~ .,, l k 
Citw İtal7aa .. ve tblerlal k.._ tayyare akpm bükiımetimizle te- diplomatik, Yunanistandalı:ı İngiliz Rf QZlr ıyaca 
•ı .... 1etınıtur ...... ,.~ki :ı:; yapnıak üzere Ankaraya hava tuvveııer1 ve yardımcı tuv- 11 C l P B I L 18 
....... b De de Ba)bnlan ~· git.miftir· k tl Irumandanlan ve bütün harp Ankara l (Buut mahabirlmls. 
.. ,. ... ,tur Bitin hareiıetleTlft. anistlDJD tktısat Veziri e - ve ~:rmın mümessilleri hazır bu- e· .,d b. den)- İaöail amlldopediainl ha. 
...... tec:ariat Jaedı .. tedafüi. Efg Abdü}ın«it han da dün :=muşlardır. JDgazı e ) l ıarlıyaeak olan Hüseyin Cahit YaL 
•1r lnalaiJet .ar4u .Teovtlzl faa- =.dan tebJiınize gelmiltir, General Metaksas'ıa cenazesi A •b bekJ• çının relıliilndeki bliyü.k kemls-
liyeaı 'balaarla ı.enber başhyaeals; medfenme götüriUirken, yolların aki et JYOf yo~a yar~ımcı olma~ üzere mala. 

.... --·~!' °!",•ma•n1'.M.:~ee· P~etea Fr•• (~ • 1 1 • c= A ) iki tarafında sır~lanan halk di~ çök- tehf komıteler teıkill kuulaı • 
_, u J., A _ ~ müştur. Dün, butun Yunanıstan Şimdı 1ngiliz kuvvetleri Binga. nuştır. 

... l •e lstni eylemek, ita ya f büyük ölüye ağlamıştır. ziye doğru ilnliyorlar. Hantaycı 20 kadar olacak olan bu komUe. 

ilk görWmOıe ,,. nuan dikkati celbet
JDiftir. İbtiklr .uçUe ifadeleri alman 
lııuı k .. plarda bu •batlann tutuıctutu 
ıtın toptancılardan 9tl pabal1;1a aldık
lannı .O,lemiflerdlr. Top&ancılar .. 
~ bonaııı ıt,oat cetveline ıöre, o 
Sin fb'aılaruı 70bek oldutunu. fakat 
bülbara ceWelin 78ftlıt bıwrlandatuun 
anJaıılıp dOzeltUdllinl (1) t>Qan eımı,. 
lerdir. Bunlann ifadelerini blzut Ti
earet VeklleU möfftU,i Mubaln Bac 
almJltır. Tabklka\a devam olunmak\a
dır. 

lroft'IJKLU Tlc.AUT 

Bütün taksi!g
nn tekrar ça .. 
lışması için. 
Şehrin aeyrllefer llkıahlln 

talafif etmek ilsen •atan taapc.. 
ıha çalfJDUı için viliyet tanfm • 
daa 7eai .... DelallJ;re VeUleti--. 
dlacle 1ep•1t1tslerde balUDUlmar 
..ı.r. Vesaiti aakliye buhrua ıit. 
tikçe artbfa için bulilnlertle .. 
huusta müsaade ıeleceii ilıait ...... le badi iktidara altma ıL a -'ti tarll Dl llaClt ıJenlerın ye'si karşısında Tür - bakarıamz, gôrursunuz ki, Deme- !erin her birinin aza adedi bq ile 

...... y t l Jaaru-e ,..--a '"ıyenin go~sterdı,..ı tesanut tezahüru den sonra Bıngazi, sahilden çev - ZS arasındadır. Amikfo--'inin 

.., anan - ta yan ..,.. - ıı~""' ......... tanr.lr ....ı ,. ıs ~ 1•--------------------iiiiiiiiiiiii.:J .. 64 L-1 •• •u. ~ ... ~- L-•· Yunan efk·rı u umıyesınde beye- nlmif gayet gen b .. kav1tn mün.- hazırlanmasında böylelıkle ZH • ... e eylemek ve -.e • ~. .._Bitlerin Balkanlar .... - L-·t --'-
aaa -L bb"•Ü. ----.a: canla ka1'cılanm•"tır taha.sında U1& Ufhrı,ul\;tadır Bu coğ- ilim adamımız .. alı11:mış olacaktır • .... illerine inmek teşe ~ ~· •'--a okadmı mu?. - Y ~ ıı .., 

KU)"ruklu ticaret denilen ,.ıdlde fo
totraf camı almak lall;Jenlere kAtıt da 
utarak. fiyatı )"Obellen Sirkecide fotot
nf malz.emeclai Felek ve Uıtl,Jacından 
fazla malzeme alan Nureddin de COm- dilmektedir, 

•e lirişecek; Akdenizde de i~I- kJDdaki na~.... Mö~eİfa Başvekil General Me- f'afi ııazıyet, Demeden Bıngazıye Buıünlerde Maarif Vekilınin de 
J'aQ d -ı 't filotılli. !ft...liJn·- Evet... 1 ta'·--vı astırahat -·hu J"ın yarın do.ıo-• ikı yol açılmasına sebep ol- i'tirakile Ankarada bilyilk bir top· '- •111zaltıları, torpı o ~. · Ne demek istiyor . - ... ıı 11 ' ... 
.. r L_ i ·ı· do. w..-.ar- ha t.. ..... t ll,30 da Taks mdeki Aya Trı~ muştur. Bın sahılden kavsı takip Jantı yapılacaktır, a, - .. kuvvetleri ile nıı ız J)edi,l..IÇU.:..._ t -ife tarif ne ee - - ı ,,.,,,. .1,,;ı:lık a.11-- • • tas. _. ~ y-.:ı- kı~ ...... nde k bır ruhanı edetı !IO , '"1fen ~ ve mrp mı~ -11nı lnciliz kalfielerını ~ ıı-.. . 
1ik ..._e~ MiSii' Filistin lnıilis .ıerıer. I pleeeiinl ayın yapılacaktır. rda" geçmekle berabef', doğ-
tisler1111 ' ·bom· .... _ .. ;._ Balb• an Ayın' de, Vali ve belediye re1sl nıca n.gazıye tıl(lfan kara yolu. ı 
b , •dalarını ve Süveyıı v--- ... _,..., mi" 1-•1:-•~- .,__, '-- L- ,_ _.:ı_ 
•rduııaa etmek iatiyeeektir. Bu. )aaber yeriyor ur,~· • • Lötfı Kırdar ile vilAyet er.klnı ve nw-•~tcnn •~ •auf'e_.tKnmıc 

111 ka ı lü u. ___.,,._ Eve " . Jl.I _._...:_:...1ekt Yunan bq komoloeu bu her iJci yolda" da UtiffMÜ ettik-
L_ tfı anciliderin her tt1r ID .,...-----.-_ı---J.& oluna-~· .-nnınu.u , __ 
.. "en.et \'e makabil ureket ha. .,..ı:-ue-wr • • 'Ve konsol06kık mensubu ile biitüı:a ~ 1 .... _,..., 

~hulmaiaklermclaatlPk• l~ .. :.:o111r:•·~--------------=~====:::::::::::::::::• ............ ~ 
---------~~~~~----

G 
BU ON 

4bcl 
SAYFAMIZDA 
Askerlik mütalıas· 
sısımızın hafta 1 ık 
askeri icmalini 
nıutlaka okuyunuz ,....,.. ..,,........ lılll•ı-•F ....... 

BugOn 
BAŞLADIK 

Bilen 
iDAM 

Olunur 
y ... laarp .... 
allak telrl'Eı•s 

inci 
o z 

ÇERÇEVE 

Yeal nizam 
NECiP FAZIL KISAK'ÜREK 

(Şirketibayrlye) vapurunun 
•ui1ıla bir eamıadaa Kıakaled 
~ıldanaa baluyonua. .. Cetvelle 
pıe..i,.eek kaür tlil& bir laet 
..... itil' ltirl .... bfl7.U 
.... t prp1tlarUe .........,. ......... -... 

.an.üpma ...... ldı 

-Bü, ....... ---· &L 
ıl1•---'· 

Arbtlq .. Wr ........ tlattaa 
- Evet, 1eal abam!. 
- Doira. 7ea.I aium! Fakat 

•qibıkti ful manuile delil de, 
dUne ve 7anna hikim ebeclı ma. 
uaile 7eai ... Ezeli olan her~y 
791tWir; sira ebedidir • ... Ara. 
dablr ...U kMt t._. (eül) 
lltlıL w.._.__,ve .... • 
111r .. ....,..,,..... ..... . ............ ~ .... .... 
............ -..ki?. 
••ı' 1 .. Si ...... "' ... 

• zl ..... ,. «Cim: 

-Kllf)ara hak, kutlara! (Y .. 
ni nizam) ntefltumunun buıiin. 
kti delaletile onlara bir 10& ata. 
eak olursak, .UıtamJarına eski 
dememiz lizıaı. ODiar (yeni aL 
sam) a sinelerdi, •• olanhl 
•mr miala? En önuki bfa b• • .. t talunlf Wr .... ,. ...., 
n prlaladekl lnlflu, .._._. 
teker teker .............. ...,_ 
.............. bala ..... 
... .. ,. ............ "iP 
___ ..._., ........... 1 

.. '°"' .......... u.. .. 
mu •lrMrlM ,.11111uö .,... 
il celleaaeml baatlarlle •va.. 
Jaaur; eski kanat aalaiplert .. 
iendilerlni uçuyor, yöbeli)'ow 
(arzederlerdl. 

Arkadapına son siwilm: 
-~ Ezelı ve ebedi bakıbtln, 

uadabir balandıiı, ktlfiendllt, 
pu 111.-.p, JeDt4en ann:nak. 
......... .btfoluomak ihtiJa. 
cuaa ıllftlll itin (yeni) •• 
(abam) hamlelerine dalma Ha. 
tiyaç vanhr. Fakat bu her Od 

fbunaa uyıiyeti, oalana 
· diki mevau .. kallamlmu. •. ~ - ,. -,,..... _..... 

ldir lın..Wu 



KADINLARDAN 

YOL VERGISJ 

Çalııan kadınlardan yol 
vergıs alınma11 bab..i tekrar 
tazelendi. Çalııan kadın de
mek, çalışmıya mecbur olan 
kadın denektir. Ekseriya, 
bı.:ıılar, küçük bir maq veya 
ücn.:t.e hayatlarım kazanir
lar. ve en az gezen, ka.ldırııo
\arı en az eskiten de bunlar
dır, 

Çok gezen, çok dolapu, 
lı.aldırımları çok eskiten ka
dınlar ise, çalı§mıyan, buna 
mukabil iyi bir hayat süren 
bayanlardır. Orta hallilerden 
bahsebniyorum. Şu, ıoıyete 
bayanlarından bahsediyorum. 
Asıl yol vergili onlardan al
malı! 

PAPUÇ 
MESELESi 

Liman Reisi, yeni 
esaslı teşkilat için 

Ankaraya gitti 
İstanbul mıntaka liman re.isi R&

f:ik Ayantur, yeni deniz nakliyatı 
tarifeleri ve vapurlanmızın harice 
yapacakları seferler için yeni ha
zırlanmakta olan kararname hak
kın<la temaslar yapma1ı; üzere An
karaya gitmiştir. 

Haber aldığımıza göre Miinaka
IAt Vekaleti, stk sık tadilata uğra
yan deniz müesseseleri için yeni 
ve esaslı bir t~ilat 'ı:umıak fuıe. 
rinde tetkikler yapmaktadır. 

Boğazda 
radyofar 

tesis 

yeni bir 
merkezi 

edildi 
Devlet limanları işletmesi umum 

müdürlüğü Boğaz ağzında ve Ru
meli feneri civarında yeni bir rad
yofar ferkezi tesis etmiş ve burası 
için hariçten son sistem filetltt ge
tirmiştir. Bu aletler bugünlerde 
yerlerine konulacaktır. Yeni rad
yofar seferdeki gemilere Boğaz ön
lerindeki hava vaziyetlerini tel • 
sizle bildir~. 

Ymıan - İtalyan harbi üçüncti 
ayını doldurdu. İtalyan sefiri, sa.. 
balım ~t üçünde, müteveffa Me. 
tııhasa Komanın ültimatomunu 
verdiği vllit, Atinaya bırakılan 

mühlet, ancak üç saatti. 

Oç saatte düşünün ve teslim o. 
lun, yoksa, üç saat içinde, Yuna· 
ıüst.amıı altmı üstüne getiririz, di. 
,rorlardı. 

Hakikaten, daha üç saatlik müh. 
let bitmeden, Al'navuiluk arazisin. 

4.e hnırianmış elllll İtalyan kıt'a
ları, Yanan hududunu tecaviis et. 
ti Zannediyorlardı ki, Elenler bir 
kaç saat içinde teslim olacak, Yu. 

naaistan aıcoelesi bal ve f11Sledile. 
cek.. 

Bugün, YlllLUl - italyaa harbi 
dördüncü ayını sürüyor. Bundan 
bahseden bir Atina gazetesi şöyle 

diyor. •Üç saatte Yuıuuıistanııı aL 
tmı ösliiııe cefuccek olan İtalyan 

müfrezelrri, üç aydır üsera kamp. 
lannıladır.• 

...... ~--- -- -

unu kalkıyor 
Gümrük komisyonculuğunu or
ıganize için bir proje hazırlandı 

Gümruk ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün ~şehri -
mizden Ankaraya dönmüştür. Ve
kil hareketinden evvel kendisile 
görüşen gazetecilere yü:kseC dere
celi alkollü içkilerin sürümünün 
gittikçe azaldığını ve bu mücade
lenin muvaffak o!OOğunu likör 
imalatının dunnıyacağmı söyle -
miş ve yeni gümrillı: kanunu hak
kında da şu izahatı vermiştir: 

•- Büyük gümrük kanununun 
p;ojesi Jıazırlanmıı;, tasdik için Ve
k!ıletirnizle Vekiller Heyetine ar

zedilnüftir. Bunda günırülı: komis
yoncuları için de ayrı maddeler 
vardır. Bu maddeler gümrük lro • 

Millet Meclisine takdim ohınmı'1" 
tu. Kanun, encümenlerden geo;;mi§, 
bütçe encümeninin nı.m..aesine .. 
lınmıştır. Bu yaz devresi tatilin -
den evvel, bu kanunun meclisten 
çıkacağı tahmin olunur. Kanunda 
esas, farmaliteleıde lr.ola:yllld:ır.• 

Giimriiltlerde tekaüt 

Gfunrük ve İnhisarlar Vekili ba
zı gürnrı::.;. memurlanrun tekaüde 
sevkolundukları hakkındaki şa -
yiaya karşı da şunları söylemiştir: 

•- Güınrüklenie tekaüt mese -
lesi diye bir şey yoktur. Y a1nız, 
kadrolarda açığa çıkma vardır. Bu 
da, azalan işler dıılayısiledir. S... 

misyoncularını yeni bir şekilde açığa çıkarma keyfiyetınde, me • 
organize etmekte ve tamamen tat- murun yaşı göz önünde tutulmak-
min edecek mahiyette bulunmak. tadır. Evvela yaşlı m"1!lurlar, sonra 
tadır. Şimdi mer'i olan komisyon- da kadro vaziyetine göre diğerleri 

Bunlann vasıtasız sa
hşı için her vilayette 

~ubeler açılıyor 

Sümerbank yerli mallar pazar· 
ları müdlriyet.i memleketin birçok 
vilayetlerinde daha şubeler açmak 
üzeredir. İlk açılacak şubeler 13 
tanedir. Bunlac şark ve orta Ana· 
dolu viliyellerindedir. Hazırla.nan 
programa göre, bütün vili.yeUe • 
rimizde şubeler aı;tlacak ve bu su
retle yerli fabrikalanmızın mamu
litı doğrudan d$uya ballca ve 
köylüye satılacaktır. Mutavassıt
lanı ve tüccarlara toptan mal ve
rilmiyecektir. ___ .., ___ _ 
Balkanların en iyi ve 

modern tayyare 
meydanı 

Devlet hava yolları umum mü
dürlüğünce yolcu tayyareleri için 
geçen yazdanberi yapılmakta olan 
Yeşil köy tayyare meydanı in• ...ılı 
tamamlanmıştır. Meydana 850 bin 
lira sarfolun:Ttuştur. Modem bir 
şekilde inşa edilen meydan, Bal • 
kanların en iyi ve modern bir tay
yare sahası haline gelmiştir. 

Ölüm tabii bir kc~·iiyet olduğu 
gibi onun istenıııediği '"lıckh•ıı • 
mcdiği zan1aolar da \'<.tı. ..ı.fr. işte 

~neral Metaksasın dünyaya' ctla 
etmesi de böyle bil' sırada olJu. 
Çehresi, aazarları, hali., tavrı, bo. 
yu hep oağlam bir bünye, kun'ctli 
1'ir muhakeme, sağlam bir kanır sa
hibi olduğunu gösteriyordu. llcr. 
halde yaşamak kuvveti aşikar o. 
lan General ömriinün ş-a <'OD sene. 
lerini, l>illulssa son güulerini hep 
fevhl.iıde nkayi içinde ve bu ve
byiiD. vermesi taba olan heyecan 
ve ~d ile g~irmi.ı oldu. 
Kend.i!ii Ywıaııistanın pek de yeni 
olmıyaa S;nıularındandtT. 

Ayakkabı fiyatları dedi 
koduau dal budak ..Idı. Lüka 
mağazalarda 30 liraya aab· 
lan papuçların maliyet fiyab 
9 lira imit ! !jiimdi §U mesele 
mühim: Acaba, bu bir ihti
kar biidaeai midir, değil mi
Cır?. 

K'OÇ'OK BABEBLEB 

Harbin lıtıtmdan buıüae bdar, 
Y ıın anlıların aldığı cı;.ir m.ik1an 
16 bindir. Arnavutluk cephesinde, 
İWyanlarm verdiii za,riat, yaralı 
n hasta sayw, bu yekfuıdan ha • 

ri~tir. 

cular kanunu bu kanunun mer'iyet açıkta bırakılmaktadır. Tekaütlük 
mevkfuıe girmesi ile beraber me- kanunu nrucibince kanuni naddi 
riyetten k•lkacaktır. dolduranlar, açıkla bırakıldıkları 

Tarife 1c.aııunu projesi hazırlı.lı:- takdirde kendiliğinden tekaütlük 
!arına devam olunmalı.tadır. Bu • hakkını kazanmaktadırlar. Bu yaş 
nun mütekAmil bir eser olma.sına haddine gelmemiş ka:iro harici bı
ve şamil bir şekilde bulunmasına rakılan nisbeten genç memurlar ise, 

Mekteplerde asılacak levhalar 

Bununla beraber oııu haki~. ıcıı 
meşhur eden~ 1 se. \.Al J.arp oldu. 
Çünkü daha l:uncl gütü1'cn bir 
tara[m ucavüz emellerine l arşı 
boyun eğmemek --e ,·arkunctile 
mukavemet etmek hususunda Yıı. 
nan milletinin arzusunu 13m zn. 
manuıtla gösteren ve prk tarihi 
bir dakikada kat'i kararı ~e ı. ıe.. 

taksas ol.mu tur, diy~nlel·in sözü 
miibahlgalı değildir. Generalin ba
yatıııı yazmış olanların dediklerin. 
den öğreniliyor ki Generalin ınen. 
sup olduğu eski Metaksas ailesi 
Y11nanhlığa devir de•ir miihim n.. 
damlar yetişti rmektcn geri kal • 
ınamışhr. ViLAYET ve BELEDiYE: Bize kahr.aa, değildir. Çün

kü, bir hadisenin ihtikir ol
ması için, sahcının mütteriyi 
kandırmaıı lzımdır. Halbuki, 
lüks mağazalar, miifteriyi 
kandırmıya hızum gormc:ı:· 
ler ki .. Oraıarda fiyatlar mak· 
tudur. 

*Belediye fen işleri müdürlüğü 
imtihanla bir baca kontrolörü ala
caktır. Askerliğini yapmış ve me
murin kanunundaki şartlan haiz 
olan taL.plcr ayın 13 üne kadar mü
racaat edebileceklerdir. Aylık üc
ret 75 liradır. 

Son zamıuıJarda, faıist ~ete • 
ler, itaİyanm h.azırlıbıs olarak 
harbe girdiğini söylüyor, gerek Ar. 
ıaavullıık, gerek Afrika cephele • 
rindeki hezimetin buodaa ileri ~el. 
diğini iddia ediyorlar. 

çalışılıyor. ihtiyaç halinde, tekrar kadroya 

Resmi ilk okullarda olduğu gibi 
Türk hususi, yabancı ve ekalliyet 

mekteplcrintle de koridorlara ve 
salon duvarlarına milli duygula -
rı, güzel fikrileri ifade ve telkin 
eder mahiyette levhaların asıl • 
ınası ve bu levhaların güzel, oku
naklı yazılması dün mekteplere 
bildirilmi.>tir. 

Yunan adalaruıdan birinde do • 
f!an Metok•a'ın ecdadı daha çok 
e&lr.ideu Bizımstan giderek Adal:ı. 
ra yerleşmiş asılıadelercli. l\lc !ak
sasın en bü1iik bahalarmdan biri 
Kefalonya adasında mal mülk sa
hibi Mark Antuan Metaks&s imi~ 
ki adayı bir zamanlar ele geçfrm'ş 
olan Venedil<liler de onun asaleti. 
n! tan1m~a mttbur o1L'1U )ardır. 

HALLERiN 

HALİ! 

Keresteciıerdeki sebze hali 
ki.fi gelmiyor, yanına, bir pa'f 

yon daha ilave etmek icap e
diyormuı. Esasen, bu haJ, mU• 

vakkat olarak İn§& edilmişti. 
Yanına yeni bir pavyon İn§& 

etmekten ise, tdırin daimi bi
lini vücude getirmek daha mü
nasip olmAZ mı?-

Şimdiki bina ne olacak, di· 
ye dütünmeyiniz, 
KadıköyünaeKİ bal, naaıl 

itfaiye garajı olarak kullanılı

yoraa, timdiki de, peki.la bir 

mavna tamirhanesi olarak 
kı..lanılabılir. 
SUCUK 

lMALATI 

Gıda maddeleri için, yeni 
bir nizar.ıname vücude getiri
lıyor. Bu nizamnameye göre 
yıyecek, içecek bütun madde
ler sıkı !>ir kontro! altında bu

lundurulacak? Meseli, bil. 
bassa,, sucuk imaıatı, ali.ka
dar dairelere mensup baytar
ların daimi nezareti altında 
cereyn edecekmi§l 

Buna cöre, bir sucuk ima
lathanesinden farksız olan 
tramvay arabalarına da, birer 
baytar ikame etmek li.zun ge
liyor ! 

AHM_ETRAUF 

* Kadıköyünde Attıyol~_izında 
ve rı-htım civarındaki dükkan ve 
mağazaların ve Taksim su depo • 

sunun menafü umumiye namına 
istimlaki hakkındaki karar Dahi • 

liye Vekaletince tasdik olunmuştur. 

* Şeker hastaları içn yüzde 20 

çavdarlı ekmek tipi belediyece tes
bi<t olunarak Sıhhat Vekaletine 
gönderil.mi§ tir. 

* Askere giden belediye memur 
ve .müsta.l:1de.mlerine ücret ve ma

~arının tam olarak vrilmesi di • 

vanı muhasebatça kararlaştırılıp 

keyfiyet Dahiliye Vekiletincc vi

Iayetlere tebliğ olunınustur. 

TiCARET ve SANAYi: 

*Şehrimiz gümrüklerine yeni
den iki partide biri 861 diğeri 604 

çuval kahve gelmiştir. 

* Sanayiciler dün ticaret oda

sında toplanarak verem mücadele 
cemiyetine yapılacak olan yardun 
işini görüşmüşlerdir, Diğer taraf -
tan verem mücadele cemiyeti ayın 
15 inde Taksim belediye gazino -
sunda bir balo verecek ve Eren.köy 
sanatoryomuna bir paviyon daha 
il.ive edecektir. * İn3ilizlerin rnemleket.mizden 
satın alacağı 50 bin balyc tiftik 
fiatları etrafında görüşmeğe An· 
karaya giden tiftik ihracatçılar bir

liği reisi ~rimize döıunüştür. İn

gilizlerin tiftikleri.mi.ze verdiği fiat 
az görülmüştür. Bir miktar zammı 
kabul etmişlerdir. * Yapağı tacirlerinden bükü • 
metçe salın alınan yapağı bedel -
!erinin tevziine başlanılmıştır. 

Anlaşılıyor 1d, İtalya, pokude
ki blöf gibi, bir siyasi ve as.kert 
blöf yapmağa kal~tır. 

Blöf daima kazandırmaz. 

Ati.nadaki bir seyahat acentesi, 
son zamanlarda, çok şayanı dikkat 
kartpostallar bastırtmış; bütün Yu. 
nanistıına dağılıyor. Güzel man. 
zaralı resimleri ihtiva eden bu 
kartpostallar üzerinde şu cümle 
var; 
•Eğer İtalyaya seyahat etmek is. 

terseniz, Yunan ordusuna yazıh. 
DlL• 

REŞAT FEYZi 

MÜTEFERRiK: 

* Çorluda tıbbi müs:m';erelerin 

altıncısı geçen gün Başheklın Asım 
Tfö'enin reisliğinde büyük hasta • 
nede verilmiştir. 

*Nisanda İstanbul, Üsküdar ve 
diğer yerler hapishanelerinden 600 
mahkiım yol i~tında çalı;tırı • 
lacaklardır. 1941 yılı nihayetine l 
kadar yollarda çal,.tırlıacak mah
kürnların sayısı isıe 4000i bulacaktır. 

* Kasımpaşııda kayıkçılık yapan 
Mustafa isminde biri bir müddet 
evvel 16 ya::;ın<la Ali isminde bir 

çocuğu sandalına alıp Cibali açık
Jarmda denize atmak tehdtdile te
cavüzde bulunduğundan dün 2 inci 

ağır cezada 2 yıl 4 ay hapse mah· 
küm olunmuştur. * Beyoğlunda Altınbakkalda o

turan Murat isminde bir balıkçı 
dün yokla giderken dü;üp ölmiq 
ve ölümü şüpheli görülerek cesedi 

morga kaldırılmıştır. * Şehrimiz gümrüklerinde ka
nunusani varidatı geçen aya na· 
zaran artmıı; ve 1 ayda 2 milyon 
600 b:n lirayı bulmuştur. 

Gümrük teşkilat kanunu Büyük almacaklartlır.> .. ~~~~~~~ 
Şehrimiz zahi- Kapatılan mek
re piyasasında tep/erin leyli 

durgunluk talebeleri 
Ticaret Vekaletinin pirinç, fa . Kapatılınalanna gerek hükfunet 

sulye, sade ve zeytin yağlarına v..ya mektep idareleri tarafından 
henüz satış fiatı -tcsbit etmemesi, lüzum gösterilen mektepler olursa 
piyasada durgunluğa sebep olmuş- b~nların. le;tli talebelerinin velile
tur. T<>ptancılar yeni tesbit edlie- rıne teslimine kadar; mektep ıda
ce'k fiatları bekliyerek müstah • releri tarafından ~iril~p yatınl: 

_, 1 alın akta malarının mecburı oldugu, <tekmil 
sillerden ,,.,.. am dırlar. Bu • . 

_ . .. _ bıumsı, ekallıyet ve ecnebi melt-
oAıretle hem müstabsıl müşkul va- teplerine dün tebli;:t olunmuştur. 
zi.yett" kalmı5 vP henl de. peraken-, 
de mal bulmakta mü; '<ülata uğra- an evvel bu maddelerin fiatlannı 
mağa başlamıı;lardır. Vekaletin bir teı;bit etmesi beklenmektedir. 

--C ADLİYEVePQLİS...,.)
Fa r ir aatçi 
nasıl kandı ı mış ? 
Bakırköyünde oturan ve Zindan

kapıs:nda saatçilik yapan Hıristo 
isminde birini kandırıp -bir saatini 
aşıran Osman isminde bir delikan. 
lınm muhakemesine dün gıyaben 
Sultanahmet 2 inci »ulh cezada 
bakılmıştır. 

Hiıdise §udur: 
Bir gWı Hıris!<> K.azanc:oğlu dük. 

kiinında çalışmakta iken suçlu Os. 

man acele acele dükkniıa girmiş 
ve: 

-Ver bakabm benim saati! 
Demi:;. Hiç görmediği. bilmediği 

bir adanun böyle ci ükki.ına girip 
kendisine vermediği halde bir ıra· 
at iP•~mesi lLrist.oyu hayrete dü. 

§ii.rm~ ve kendisine saat verme. 
diğinl söy lemiı;tir. 

SuÇLU ARA."l'IYOR 
Fakat Osman iddiasında ısrar et. 

miş ve H'risto da bu iddiaya ka
narak çekmecesindeki saatleri çı. 
kararak: •- Bak bakalım bunla.. 
r;n ara~ın~a senin saatin var mı?• 
dem~tir. Işte bu esnada Osman 
da elçabukluğu ile saatlerden 10 
liral:k birini aşırıp gitmiştir. Asıl 
saat:n sahibi biraz sıonra gelerek 
Hıristodan saatini istemiş ve za • 
vali' adam 10 lirayı güçhalle öde
miştir. Dün mahkeme suçlu Os • 
manın bulunması için polise mü. 
zekkere yazılmasına karar ver • 
miştir. 

-----0---

Csküdar tram•ayları niçin 
İbtanbula geçirilemiyor? 

Üsküdar - Kadıköy tramvay a
rabalarından bir kısmının İstanbul 
cihetine geçiril.msei suretile bu • 
rada araba sayısının çoğaltılması 
hakkındaki tetkikler menfi netice 
vermiştir. Çünkü Üsküdardaki a

rabalar 850 voltluk elektrik ltud· 
retiııe göre yapılmışlardır. İstan -
bul ve Bev~"lu cihetindekiler ise 
550 volt üzerinden çalışmaktadır
lar. ----1 nisandan sonra geçmiyecek 

l kuru~luklur 

Tırtılsız bir kuruşluldar bir ni
sandan sonra geçmiyecektir. Ma
liye Vekaleti piyasaya kafi miktar
da tırtıllı bir kuru.~luk çıka~mıştır. 
Tırtılsız kuruşlar 1 nisandan sonra 

yalnız mal.müdürlükleri ve Merkez 
bankası şubeleri tarafından alı • 
nacaktır. Diğer taraftan üzerle · 
rinde 100 kuruş yazılı 1 liralıklar 

da bu sabahtan itibaren geçme • 
mektedir. 

ikramiyeli kumbara keşi.desi 
İş Bankasının küçük tasarruf sa

hipleri arasındaki ikramiyeli kum
bara kcşidesi 3 şubat salı günü çe
kilecektir. Keşide sonunda 1000, 
5{)0, 25{), 100, 50 ve 20 lira tutarın· 

da muhtelif ikramiyeler tevzi edi
lecektir. 

Karagöz gecesi 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 16 

iL o KÖ 
ra elini Cemale uzattı. 1 

Cemal bu m!ni mini eli tutup 

sık lt: 

- Biraz ... Daha doğrusWIU ister
seniz mektepte en ç<>k resme çalış
tım ... Sergileri de hiç kaçırma • 
dım. 

beyler ne diyecekler? .. • 

Biraz düşündükten SÔnra kendi 
kendien omuz silkti: 

Bu akşa.:n saat 20.30 da Emi
nönü Halkevinde bir karagöz 

gecesi tertip edilmiştir. Bu toplan

tıda Ev dil ve edebiyat fllbesi reisi 
Doçent Sabri Esat Siyavwıgil Ka
ragöz hakkında bir müsahabe ya
pacak ve İrfan Açıkgöz tarafından 
Karagöz oynatılacaktır. 

BÜYÜK AŞ:< RO-~ANI 

SELAMI 
-A . Bana siz dıye hitap edi

yorsunuz, sizi bu ka<lıır resmileş
tirceek kadar kızdırdan demek! .. 

- Kızdırma<Ln, fakat korkut · 
tun. Uzun zaman ayrı bulunduk, 

K'>l, kolay anlaşa -ıyacağımız -
dan k•ırkuyorum. Sen beni müze

lik buluyorsun, ben de seni lüzu- 1 
rıund.ın fazla salonluk addediyo 

rum. 
• Bel' sbzleriırle rnubakeme.et

rıe i~ Benun kalbim hiç değısme
t:. ~t r . Ben ı-alıştırdıı::cınız zaman-ı 
ıan ı'mrüm oldukı;a unutmıya • 

cağım:·; .. ?..,2.IMUln bana ka~ neka-ı 

iZZET 
- Bu sözlerine memnun oldum 

Afif~ ... Beni körükörıine müstebit 
bir adam teliıkki edeceksın dıye de 
korkuyvrdum. Beni annenden kıs
kanırsın da bana düşman olursun 
diye korkuyordum. 

- Ben si7.e düşman olabılir ır.i
yim hlç' .. Aklınıza böyle b:r şey 
getirmeyin Annemi çok sewrim, 

onu cidd n kıskanırım, fakat si • 
zinle evlendiğini duyduğum za -
man çok sevıııdim ... Bır ~~re an • 
nemi rr ,'ut edcc ğinize kan.un, 
sonra da s zi severim. Artı\: ıçıniz 

rahatladı ya? .. 
Afi(e yaşaran gözlerini ,;!C,._ son-

- ArtLk iki dost olduk ... AıınE'ni 
mes'ut etlebilmem için benim yar. 

duncım da ol 
Kızın gösterdiği samimiycticn, 

açık sözlülükten mütehassis ol -
muştu. Fakat Afıfcnin apa<;!k ko
nuşuşuna da hala şa1ıyor, ıçınd~n: 
cBenden çok daha becerik\•' .. • di
yordu. 

Bırden b;re karşılarına kü. 
çuk, §İrin bir kurt girdi, yir· 
mı otuz ağaçlık koruya girdikleri 
zaman, Afife: 

- Burası ne güzel! diye durdu, 
başını havaya kaldırıp baktı. 

Sık dalların arnsuı<lan gökyüzü 
pek az görünüyor, avuç içı kadar 
parçası göze çarpıyordu. 

- Bir daha S€fere akuarcl ku
tumu da ıılavun, şöyle bir poşad 
çizerim. 

Cemal gözlerıni açtı: 

- Resim de m.i v-a.oıyorsun '? 

- Keyfine buyruk geziyordun 
dernek?. 

- Neden gezmiycyim? .. Amma 
sinemadan başka yere gitmiyor -
dum. Zaten gidecek başka yer yok. 
On beş günde bir kere de gece ti
yatroya giderdim. 

Cemal başını sallıyordu. Afife
y i pansiyc•nda alıkoymak isteme • 
melcrlnin sebebini anlar gibi olu
yordu ... Ve bu serbest halin Afi· 
feye daha fazla bir alun, bir se • 
vimlilik verdiğini de kendi kendine 
itiraf ediyordu. Kanında genç bir 
kan kaynayan bu kız cidden cana 
yakındı. 

Affe taştan taşa sekerek, sağa 
sola koşarak ilerll'rken, Cemal ar

kasından ha ·ıp düşün-O yordu: ı 
•Onun her sımarıklığını ben ve an
nPsi hoş görebiliriz, fakat herkes ı 
hoş görür mü va? .. Acaba Zeki 

•Adam sende, ne derlerse de • 
sinler!.. Görüşmememiz için bir 
sebep olur ...• 

Köyden hayli uzaltlaşmışlardı, 
artık gözden kaybetmişlerdi Ce
mal: 

- Haydi artık dönelim!. 

Diyeceği sırada, bir membaın ö
nüne geldiler. Bembeyaz çakıllann 

arasında duru, parlak bir su akı
yordu. Afife ısrar etti: 

- Su boyunca çıkalım, kaynağı 
belki l:>uluru:ı;. 

Yürüdüler ve biraz sonra çayır. 
!ara uzanmış birkaç kiş.i gördüler. 

Bunlar Pertev Dayı. Halis A . 
dem, Faika ve Şerıkti.. Döroünün de 
çok yürümüş, yürümekten yorgun 
düşmüş oldukları belliydi... Ayak.. 
!arı çamur içindeydi, Faikanın ete
ği de yırıt.Uaı~l. 

Edirnekapı•Otakçılararasın• 
da bir mezarlık kaldırılıyor 

Edirnekapıdan Ortakçılara gi • 
tlilirken tam ortaya gelen ada şek

linde mezarlı.~ın kaldırılmasına ka
rar wrihniştir. 

Bu mezarlık istiınl.Ak edilip bu
rasının bir kısmı yola verilecek 
diğer kısmı da ağaçlandırılacaktır. 

Bunun için lazım gelen tetkik

ler bitmiştir. Faaliyete birkaç gü
ne kadar başlanacaktır. 

Körler orkeatraıının komerl 
Yarınki pazar akşamı saat 20 de 

Türkiye sağır, dil.siz ve körler te
sanüt cemiyetinin 7 kişilik (körler 
orkestrası} ikinci kon.serini Emi
nönü Halkevi saloı:ıuııda verecek
tir. 

Her iki toplantının giriş kart -
lan mezklır Hal.hrıW. -..Undan 
verilmektedir. 

Mctalmıs ailesi, Ve e1iL. c•dıı. 
sunda donanmasında mühim mev • 
kilere geçen adamlar yetiştirıni~· 
tir. Vc:ıedık Cumhuriyeti bun • 
\ardan Ange ve Anaslns isminde i. 
ki biraderin hizmetlerine larş·Iık 
kendilerine 1690 senelerinde Koı:I• 
luk payesini vermiş. İşte General 
Metaksas; doğrudan doğrııya 
Kont Ange Metaksasın torunların
dan biridir. Yunan denizindeki • 
daların Ynnanistann geçmesinden 

beri ise Melaksas a.ilc•i yeni Yll• 
nanistanm ordusuo2, donanmasına 
siyasi ve mülki işlcriı'e bir ç ,k 
ehemmiyetli adamlar ycıiştirnLŞ

lir. 
.Axtı.k bahsin bu tarafını kapa· 

mak için şunu söylemek kafi ge
lecelc 
Eğer iru an itin hakikaten baba• 

.sı, büyük babaları ve eski ailesi il• 
iftihar etmek caiz ise Gcnr-ral r.tc" 
taksalı bunda tamrunile haklı idi. 
Fakat >eui yetişenler iyi >d'şc'. 
mcmiş ise eski bil' ailenin şer•!' 
acaba onlar için sonuna kadar ko• 
fi midir?. Bahsin burasında da •a 
cevap verilebilir: General • letak· 
sas bü)'Ük babalarından kcnd'•iıı.• 
geçen şerefi devam cttirm•~t.r. ö· 
liirken de bö)le o!dü. General do• 
diklerine göre hep şu kana:.tlı• bii. 
yünıilş, yetişınişıir: AsılzaJe ol • 
mak kafi dci\ildir. füki hizmet ,-c 
muva(fakiy~tler çabuk u•ıuıuhı<• 
Eğer ycnidt:n hiznıet cdilr.1cz v: 
muvallakiyet giisterilenıcz,e ... ~ '. 
de asalet davasile iıı>anm ked'~1 

ekseriyetin üstünde tutmı;·a hr.~-
lu olmssa gerek. Onun için tıer· 
kesle bcraher çalışmalı, kim«Y• 
de yukar:L.an bakınamah. . 

ks L- • <1• General Meta e as .... n ve 
yasl hayatında şöhret kazan~·ı· 
muvaffaldvct gömıii~. ken<li""'r 
pek tabü olarak bir çok da taraf!• 
bulmuştur. Liıkin ~ a~ayış tarı• 
pek sade olarak devam l'tmişt:r• 
Ilu da gösteriyor ki kend'si d~)ıB 
küçüklüğündenberi ciddi ve çel " 
kan olarak yeti~nıi~tir. Bıma ;ı~. 
sebepler yok def;il: Yıın:.n ad• 3 

. . d• 
nnda senonin her mr\"'!11tn:tl 
tatlı bir bahar hül<ıim süren ) er• ·• lcr vardır. Bu güzel adaların 'B 

adacıklnrın üzerin~• ya~):a~I~!. 
havatııı yalnız nıes ut geçı~U'1 < .. . ı "' 
reltiği görülınii~tür, Kodu, .• •8 • 

te gibi güzelliklerilc meşl ur ol•" 
0 

lar değil. İngiliz ~airi B ·ronıııı rl 
kadar meftun olduğu daha niceW 

Tar. .. ,·t 
General Metaksasın nskrrı t 

siyasi hayatına dai~ hay!~ ~-~· ı~. 
yazılınışhr. Dnha bır~oy ıl· ,-r .• 
mele lazm gelirse şunu demeh· ( 

Yımanlılar, cs::scn kolay 1ıolB11 
birbirlerini b~ğcrıır~ılcr. Gr··t.f

1
, 

J\lelabn51n ~adelij;i, hem ••lrl '.,. 
den demvurnıa~·1~1 onu \·~t3ııcl~ .... 

~:-:. be" nıl•' !arına çok uv~""'-'9 ve ı:c 

'ilişti. 

ı 

tii 
ri 

İsi 



Yanık yüzlü 
adamlar 

l\.ış günlerinde Airikanın güneşi 
el tatlı inıiş. Tatlı bir güneş, ılık 

~ir hava. FnJ.;at geceleri de soğuk 
tk.ik değilmiş. Herkesi hava ile 
'n iynde me ı:ul eden me\'sim 
lUphesiz kıştır. Kasun girdikten 
l<ıura her gün ıin biraz daha ek-

1 

lıldiğinin hesap etmek az çok bir 
1"6ell i teşkil ediyor. 

lielc dünyanın b!iyiik bir kıs
lııında harp hali devam ettiği ~u 
~da ise soğuk ile sıcak, kar ile 
~~i sanki harp talihinin em -

ı l'indc gibi görünüyor. Hilkat öyle 
ısı. . . d • rnı~: Bırşey her yer e aynı 

~l'tt!e karşılanmıyor. Onun için 
lı. bin bu safhasında Avrupa sa.. 
llııında kışın şiddeti istenilir gibi 

~ğ;ldir, I.ikin yine ayni barbn 
~ nınış olduğu Afrkada nı''ess.ir 

ckata ı:irişebilmek için kışın 

"1ıııeı.i bckl~di. Dünyanın dikkat 
~ l:ıkip nazarları d:ıba ziyade Af-

l , Ya çevrildi, orada olup bit~n. 
~ ınerakla güıetlemcktedir. Şım. 
'4l, ~e •yanık yüzlü• Habeşlerin 

arında pek çok şeyler olması 

niyor. llabC1iıitan eski de • 
~ıtlerdcnberi dünyanın diı;er ta
~rı için uzaklığı, meçlıuliyeti 
I helinde marklı olmuş. ller~eyi 
nenınek ve her yeri biime1', gi. 

\' D &<irmek arzusunda olan eski 
lılar o ııarnan öğren bil • 

ri kadar öjirenml !er, Afrika.. 
'ııa ce ubunda Babriahmerden 

Okyan0$Ulla kadar olan bil· 

sahaya ınllph m vo umnmi 
İsim olarak •Elyopyo• demiş. 
"!anası da •y nık yüdü adıım

ıneınleketi• demek oluyor. 
llıll§. Oranın halkı yüzü güneşten 

Ilı_ ış, nnulmuş diye böyle bir 
~ ıfe tabi tutulmuşlar. Sonra -

~ Etyopyn gitı:ide Afrikanın 
IDdaki memleketler ve lir.be. 

~ • n için kulanılır olmu . F.ski 
1111•nlıl rııı edinmtJ olduğu ma. 

1 sonr:ıdnn gen •şle!lliş, l\f ısır 
e 

. llllinasebetıe bulunanlar Un. 
ISlana dair olan bilı;ilcri i de 
1llntı§lıırdır, Çünkü erbabının 

lıd,;lna ı;öre l\tıo;lr ile Uabcşis
ı,~ ~•asındaki mil aselıctleri ı de. 
-..Iı·· l.'lne bakılırs l\lısırın nıeşhur 

~eski medeni) etinin mcnb~ı 
I< de yanık yüzlü adnnılar dı .. 

t.L'd~r diye ihtimal yürütnwk de 
~.l'. 

, e 1 0 ursa olsun muhakkak olun 
(}Yet c*8fvanın öğrcltiğitlir: 
ır -lı a hayat veren Nil )UDU ya. 
)iiılii adanı! rın ınt.'fnlekctin
~ alarak iJılyor. Onun için en 

ı 'f asırlardanberi !Hı.sır ile 

il; tfluan arasındaki ıııiioasebct. 
r::. • kadar derin olmasını tabii 

~ lazım. . 
.ıı.ı1ı; 'Yunanlıların ögı·enmek, bıl. 

• •neza1o kadar gittikleri ver. 
•t k tı d almak ve ycrlc§nıek arıu· 
b 8 .vardı. ö;;rendiklerinMn a. 
~r fayda çıknmıayı bilen 

hla.r için uzak da ol>• '11· 
liiı .. . • . 

•it lu ınsanlann ara ına gı. 
Qııı talL~ak, keudi mabutları
~· da ii~retınek ve mal alıp 

ll'l Cazip olmıyabilirdi. Hem 
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Afrika günetının yaktığı 
adamlar diye methur olan 

Habqler bu mücadeleden 
de yüzleri ak olarak çı· 
kaeaklardır. 

de tarih yazanların baba•• sayılan 
Yunanlı Ilcrodotıın Etyopyaya 
verdiği ba•ka bir kıymet ve ehem. 
mi yet vardır: \' abancı hiçbir dev. 

Jet orasını ıaptcdeınemişlir. 
Jlerodotuıı bllllu bilhassa kay. 

dedişi ayrıca şayanı dikkattir. Yıı
n3nlı miivcrrib tabıi buııu kentli 
öğreııeltil<iiğine ve daha evvelki 

zamana göre y muş. Ondan sonra ı 
yanık )Ülliİ adnıııların diyarı ha. 

riefen gelen siliililılara karşı keo.. ı 
di~i müdafaa mcchuri -et'nden 

1 
a mi BAi b D"' ı 

CO l3C ? .. 
Kere•tecilerdeki sebu hıi

li binan, i/ıciyaca kafi gelmi· 
yormu§. Buraya, yeniden bir 
paviyon ilıivc edile.::c . Bu bi· 
na, zaten, talisiz bir müess.:ı· 
sedir. ilk r;atıdan aonra, yanı· 
na ikinci bir r;atı, bundan bir 
il<i yıl evvel i.ıivc cdilmiftİ. 
Hele ilk bina .• Abde•tha11e1i 
bile unutulmıı§, •onradu11 ya
p mlflı. Bandan b~ka, du· 
varları r;aılamış, daha bazı 

kurtulauıaını~tır. L~kiıı ne olursa sakatlıklar görülmüş, hulasa, 
olsun Afrikanın oralarını zaplel. fıdl binası, uzun uzadıya bir 
nıek ve yerle:-.ınek ın··~tevlilere d d el ı mUnakaıa ve e i .o u mel/· 
daima pahalıya uıal olnııı~tur. Eski ~u olmuıiu. 
Yunanlılar Alrika)·a lükayıt kal· . Şimdi, üçıincü bir paıııon 
mak §ıiylc dur.ıwı, orası ile ala. inşası düpinii üyor. Halırala· 
kalarını her suretle arttırmışlar. r.mıula yanılmıyor•a , ilh bi· 
dı. Onlardan sonra gelen ve Ak. nanın adı, lstanbal muvakkat 
dell 'ızı' Rom ııın bir "ohi h line h' 1 • • 3ebze hali idi. Yani, fe ır p a-
koyınak istiyen eski Romalılar da l 

1 nına göre, eııaslı ve daimi g 
Alrikanın malüm yerle;.ni e c ı;e-

d 1 1 • · hir hali değil.. Buna rağmen. 
çirınck için ıuun miha ~ erı go. 

h 1. bu binaya yarım milyon lira 
ze almışlardı. Liık!u da a :ı.ııe ı · · kudar bir para ııarledildi. 
\'e si) asi adamlar oldukları ıçın 
Haheşi>t na sokulmanın icap et. .Şimdi bu tdl uıı at hıil:ıte 

· ı·· ınu. bir ür;üncii paviyon ilôveıi 
tirecrği çciın ve uzumsuz 
lıarcbelcre girmemi~lcr. Bununla cidden garip! Demek muvak-
beraber yeni Romalılar hem Ak· kat diye baylanan in1aat, eb. 
denizi yeni noıııanın bir gülii ha. di olacak ve lstanbul, bir ta
line getirmek i te<liler; hem de kım çürük r;arık paııiyonlar• 
yBllık yü~lü adamların ıııeml ke.. dan ibaret bir hal bincısile ik
tinde bir imparatorluk kurmağa tila edecek! 
ugra§tılar. ı:;u olamadı. Demek IJ Programsızlık, •İstemsiz • 
llcrodotuıı osırlarca evvel wııarı lik, tedbirsizlik ıaheseri! 
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Bir gencin eski ve yeni Ü 
l sı saçsaça, haşhaşa g 
Su,.n mthl~erıc .ı.1' J.l ônu~."1c-yiz .. 

Genç ·e ta y ı be~ altı k dul 
dur )'-•· :duhavcreleıu .. e kulak 
"1bP.r. ~<..ı.:.ın .. Bır 'T!ahallede ce-

r yr.n ed bır ;g nın munakas3·r 
sını yap} r..ar, h orta yaşW::.ısı 
dıy >r k : 

- Münevver, a • ızıın.. Siz de 
fııtla ~ ap .nız .. Ş :nıii zorca kur -
tu.ursunu' gılıı g .ıyor baua ... 

- Abı cı .m .. Ne yapn!.m .. Kan 
bızi az ka:.i, taşla oldürecekti.. O 
l<a ~nm t .11 yeseydik, Mü ey
}tn de Len ae, al mallr..'ı <>I • .:k 

Daha çok konuşamıyorlar .. Mu- ı 
ir sesleniyor: 
- Neba. at. Muncvver .. :t.hızcy· 

yec n 1 
Kat :la, bunlard~n. bu gr ıptan 

walı:ta duran gen~ bir kau 1 da, ı 
sauıa sıwna mahkemeye doğl'l.i ge
llyor. 

Hakimin karşısında, üç genç ka
d n yer alıyorlar. nu üç genç kadın, 
ay.•ı mahallede, biribirlerinin kom· 
şularıdır. Nebahet, 'ı!ünevver, Mü-
zeyyen ... 

N b·lıat davatıdır .. Münevverle 
Mvzeiyenın, kcndL• i!İ yolun orta· 
$ında çcvır p :ı amakı!lı ğdıik • 1 

!erini ic.dıa edi, or ; c sebebıni an·! 
!atıyor: 

Se:r fi Mıınevvcri de almaz' der • 
dım. G ' zama .. git zaman, bu i, .:ı 
de wrJ ıd • S yfı. ıunevvcre de 
yuzubu ~ altı .. Yaptığı asrailar
dan va.,.cçti. B:r ay evvel, Hı.nye 
teyze •• gcldı. E end. .,~ aını.!an be
ni Scy ıye ıstcdı. Et b:ıbam da 
dedi ki: 

- B n.m kıı.ın, ö:ı le senin b:.1-
d.,.ın kıtlard.ın ocğıld,r Hur.ye 
H:ın..m .. Bugtin nışanlansın, yann 
ayrılsın. Bu olmaz .. Kızımızın dı

nı elfileır ın ağzına kaş:.k c<l"-lllcm. 
Senet yapanz .. Eğer n) nlırsa, ~ 

yı.iz !ıra 1aDninat ver'.rsınız. 
Efendı babrun eski adamdır am

ma, açık fikırl!dır. Öyle kcndı ken· 
dıs;ne iş yapmaz. Beni çalfırıp sor-

1 
du: 

- Kızıw, seni komşumuz Sey
fi istiyormuş; vanr mısın? 

Seyfi çoetiktanberi bcnı verdi. 
En .. Yıl.ışı!:lı grnç .. K~lunda aL 
tın b!lczıği var. Parası pu: .. da var. 
Nc:ıe .scemlyeyım? 

~ Varının efendı ba'ıacıg m .• ! 
d.d·m .. Seyfi de beş iız 1 a ta. -
minatı !.abu! ettı. Scııct ~ tı. 

N'şanlaı.dık. E nışanlanınc.ı, Mu
nev\Crle Muzc;, n bar.ştı.ıır Bu 
sefer, ..kisi birJ benL-n al y -
!.ı.imde at p tutmalı bn !adılar. A-

Evlenmek i~tiyen1er, 

İ§ ve iır;i ~· l.:ır, 
•i ayetler, temenni· Bır il:i gı:zcte arasında 

lcr ve m 'i kciller yeni bir ~dcbıy t müıı §a'. 

İş ve tc:t! an ırntırla bcrh:ın&~ bır aı çı tı. ır ~§aı.-ı ecri"- sinin 
genç muharriri: 

mll · J..lü /olan " uyu lartnuzuı 
mf'ktupl:rı bu sütWltla ıU.?µ91.tan.- - Yeni C İyat d"'lıa mü .. 
m.:ın ve mrce nen ne r<dllccektir. ke·nmel, daha kuvve ı :r 
Gazct=lzln dokl<>r ve anıhtı ela Diyor. ' 
aoraJanl.1ra ce\'ap vtttct.kl rdu. B• b h 
Ciddl lzu'v~ l<khl'leri de bu •u· ır ıa a gaze ~ın n y ~lı 
ll!ld.ı parııııu -rulunaCÜ'ır. muharriri fa~, h nuz yem 

ıu İzdivaç l ek lifleri del:ıiyat d~:ı ce.~ Ul!' v .. 

+ Uzun boylu, bcy•z, mu n::lp vü· gô5rünrı d•);• İ ı 1 İ ~ttı.r 
cuuu, kumral .. ~ıı, .r! y , gOzl , 2~ onr , bu m · ka§a a, biı 
y ın<la yuıuek m t p n ezunu bır ıu- kaç uh rrir dah il 'b et. 
Zlll'. 30 1 ra 1 oıaaşl gnyet CJddl bir ti Herk b · l val.ifeııe ~uıonuy0 , u.'11. ııcnı m~ •uı e- '., 1 ea ır f Y er ıöyniyor. 
dece!< ım.ıı :ywr..s"'' IJır ' * '11 ol· l\1uou.;:ll§a eueu ar cad ;!arı 
ı= nı t.Jyor .yı klı maz.ıJ to- yakın ıı.n an.rız. 
mız ve hıç evı :.m ı lm 1, '!f 1 25· ı e l 'l b b k sı ncsı ' er a ı nle:n a· 
40 arasında cı.labılir. l":ılıp1er muı ou d 
m • ki rden lııuı;ı ~ay tcrcihf.Jr: raıın a bu mün aşııl rın VU• 

(0. k" r - .-i\11 Vlya • k r • uahrl7e j kua gelme i biı- zarureı ır. E· 
yüıb ., muhcnd!ıı, cc:ucı, l<imyaııor zelı bır kanun: 
Lise v&retmcnı) TaLipler•m cıddl ız· y · 
dı ç , ı r ı ı Son r &r:ı! ,.,.ı • _ııı yeti m kte olanlar ea-
1 S ' • z. D. ı runı.ız kılerı bclı:e• ıne-"'ı r, • r o 
ca ormı nen ım. yenileri .• * Yırml y ı ..ıyun. San ım kwı... Ed 
du cı. 17-.o yaı ar n er < bır ebıyat tıır: imızde en 

e kwyla y v• kurr f yor n. Er· me§hur münak ş , I 11 
kek t olır. yan ıne ~e babala.. N · · · cı ı e ust t ec 1 :ı:ı:.de 
rın yw: &Jl~ ıç g veysı de gırerım. Utak I 
bır cvı olıınları ter ed ın. Arzu ı a mut Eltrem B y araıın a 
dı.....cr!n Son Teli!'a! ı. Ik s-. ;;.nu s. K. cereyan etmi~ti.. uallim • 
K. rumuıuna müracaatlarını dilerım. ci ·1 • 1 d • R ea ı enn ı crı, e-ai za * 33 yaşında ~ ' b Türk St el)' ::ı. • 
15 •cnc1cr.1Jeri 1< msesız yaramakta • ıaco yenilerin mur§idi ıdi. 
yım. diye kadar ı ç evlenmedun. Fakat, Mud!im N ei 0 de-

Iurusl bl. müc ede 45 lira uc etle • d l:ı ' ça>1şr. akt. yım. Fakat tıcaret yapmak ı vır aılı b §Ula L r kı}'l t 
;si yoıun. bana 2000 lira temin edocelt ve kutup olan bir :ı:attı. Mii· 
2• ila 3J yaşına k d ciddi bir ba;r;:ın- d:ıfaa ettiği eski edebi"' tı ı. 1•• 
la evlenmek ıst yorum. nu paran. ya .. 1 h-'-'- J ... 

r c~ n 4' " e söz keslıkten oıı- ru<Hin tc ik ve tet.!bbü et • 
•• n ey ana ç.><ar c:ı.ım. Arfü edenler miı, Osmanlıcayı, f nçayı, a-
~ın~ ı :;::'.,!ı ~I<;!,ru;:,;u. D. Yal· r pç~yı, hu a.ıı, §aı • ı; ·• 

+ ): ş._-. ı.tı, hl yum 1,70 !Liom 68, nü zm-~mış bir dil ve ede 
orta t.aııs.ıu b Y rengi esmer bir yat al.imi. R cai zııde rem dikkati celbedea mütaleas:wııı ek. BÜRHLN CEVAT 

sılmiyen bir kıymeti vnmıış. Y • 
nık y 'zlü odamlar Afr:l<awn g' -

neşi altında öyle olmıı !ar. Şinı. 
diki ınücadeleden de ) üzleri ak 

- - Efend ;n .. Ni§anlım Seyfı \'ar. 
,------------... Tesviyecidır .. Komşuır...zdur .. Bi-

1 
IO'ar. efendim.. K= ar nel 

. Ii 1 r mı. ~ anı 
>~:at bir memuruywn k.anbulda tıiç İıe, memlek te j K ~, g Pı 
.1<.uucm yok • ..ı. N t ay ı ~o lıradır. ed bi) atınm zev ıni, k i : 

olarak çıkacaklar. •• 

Kumaş inti ap 
etmek sanati 

B r elbiSCJ'e a lhtiya ntz oldo, 
ycn.Isin1 YBıP racaksuuz. Falrnt ne mili· 

kül vııziy<:ltlr bu• Halt!I b - can ~An· 
da bir kJmaıı ~ğenıüıl•nlz \C bu l<u

maıtan tıcheırchal bir elb e yapınıya 
ka:>r ver<! ğınız halde, m:ığazaya gır· 
dıginiz 7...arrı~n, dıter bazı çeşiUer aö ... 
rürsünüz. Kararıı ız sarsılır 1 

Bir defa herkes bı1ır , ) Al ve ıpekli 
}cumaşlar vOcudü sı ak tut n kumaı~ 

la d Çünkil harareti p ' az klel
r ır. 

tikleri fçın, viiı:udiln ruırııretlnl muha-

faza ederlPr, hu Jıa:raretin d ':lava ta
rafından çeldliı> lınm ına miı olur· j 

D 
nı!an b ita el ise dı ındakı if-

ıar. u ' bir . 
tubcle ve u k ı kU\'V<lu il· 

per ht.zmetlnı il r r 
·•·~" rcnı ne ıc:.nce, elbıs.,_ 

Kuma~- .. 
nln ı:nal oJund ~J tuınaı.ın renı:ının 
de bi1'ÇOk ahvalde ıeslrl yartır. 

GUnct ışığının beya2 renge ka~ d· 
_...,,, Cilnldl b<.7az ık .w>~ ııı· 

tı vıu~· t'-' t ğmı, daha doğrusu h :ıue uu cpcr, 
vücut ı;erin knlır . 

Siyah ve koyu renkli kuınttıı:larda boy 
le ın'J<a etı~mek ıı;ıssası _Yoktur. Du 
-enkte bır satha teı dilf ettıji zıınıan, 
~üfUZ eder ve tesirini gösterır. 

ııunun 1çlııdlr ki, heplmlz sıcak za-
manlan!• beyaz, jıık nıanlarda 

-~ ~" ~ um~arı tercıtı c-dc.ı a. 
koY\l '"""" ,. 

El.JL!cr.ln ~ese~ d~ müh m bir mev .. 
zııdur Mese!A trtko 'bl dokwnıısı sey
rek olan k.ımaslar IOiut:ı "'11'1'' ince ve 
sık dokunmtı ku aflardan daha iyıoır. 

e in! 

İbU)'arlıJ<ta ciğ rler mbısaUan 
~ad oıd u için ,yı vd...ac a ede-
1" ez.. Be~ un netir , o ' , te
neffüste o k d:ır tanı lıyet gfjrül .. 
mez. Bı..nu.1 içindır kı, ihtiyarla ... 
rın cıltierı sog~ olur -we zJ,yade 
Gşürler. 

ibtıyar!ard vucut lçind_ k 
nın ce\:eıtıruna hiz::net etJcn da
marların ellıstlkt,'eti azalır. Bu 
yuzden herhangi bir Aıua ve bir 
tazyik le ııe'kettftı kana muka
vemet ed mez, pati r ve lıu. yaz 
den nezıf husule gelir. Bı nun lı:oln 
ibtiyarl;ınn kışın bulunduld .. n 
sıcak bir odadan 'e yahut. kahve
haneden blrdenb re okall:• çık· 
mamsbrı ve çı.Kılm11K !Azım gel
d gı za.'ll:ın, vücu~U sotul!a alış· 
tını alıştır:ı çıkmıya dıkkııl etme
leri icap eder. 

İhtiyarlıkta hGl•r ue ıagayyüre 
uğrar. Goz l)'l &Olm"2: olur. !la· 
zen göz altında !arkolunur dere
cede sımya .nail bir daire blısı 1 

olur, İhtiyarın kalalı d• atırla • 
şır, iyi iş tınez olur_ S ı bozulur. 
VLicudilnün h.ıruet azalır, t:y .. 

• 
kusu k:ırarsız. olur. Müsnit bir hal 
bu'dukları zaman, kendlerınde 

hcnıen u,yunıı;ya meyl .. n hisseder .. 
ler. Zck& k vvetlerlnde o kadar 
faaliyet g5rillemez. Şu halde ih
tiyarların hnsıalığı~ \'licutlerirun 

yıwazıınası ve bu yüzden muhte-
1 i ! uzuvlarmda husule ııelen ta
g3)7ilrlerdir 

-~--

tırdı. 
- Nasıl ,öykdi? 
_ Git bak, Salih hey zabitler o-

dasında \ar mı? dedi. 
- Sonra .. 

zırr. evin yanında oLrur ... Müzey· 
yenle Mun vver de tam bızim e- 1 
vin kurşısırda otı.;.rı;rlar. Kapı 

k..ım:;udurlar. Hcpımiz m hallrnin 
yorlisi, c k. y.z .. Seyfiyi, hepimız 
çocukluktan beri tanınz. Seyf ço
cuk"rnclenbuı lx>nı severdl .. Ge-
çen sene, Seyfı, bır de ha b!r-
denbir Müzeyyenle o nd . 

söylememişler, N er .. Ben s~ e 
açık a~ık, pencer en 5 yfıyc .>

ur.~ am. Gece Sey fı ı eve davet 
l!'iip konJıFow ıtım .. Neı.r de m.
Jer ... Btıı ku'ak asmadım. Bana 'le 
za an söyledilerse cel nğzı tor 
'ba değil buze~in... edilin kerr-
yok, her tarafn döner• dedim .. 
Geçtim. 

I ..n-. oJ lira o cak tom!z bir ai-
P kız veya dul, bır bayanla ve eııaal rını o zamıın yetı n 

yu "' ku .ık fsllyo um. yeni g n;lere ı amıya ç h· 
Tip '" .ıuzellık nı ;z~ubabl.> değildir k.. h ı 

ah.ak r r m. Şır. d l ıı.ı le mü.it.akil şan, u tur ııy tınıızda y ni 
çal ş nak ve daha !azla, IGız:ınç temin bir devrin dönüm no t aını 
etmek için h yat nr ~m n maU va- teıkil eden ve bilaha.ra aer 0 
zly b z. d gun \e y h1.ı.1o b evi ol-
m wı.. t rcllı ec.erım. Son rc!graf gue- ti Fünun edebiyatının Ju 15 ı:-
tcs~ o X. K. Arar rum:.=a muracaat· sına zemin he.zırlıy.ın hal iki 
!arını, rica cdenm. bir Üatattı. Ve onu ı o de ır e 

E\vl.' • gıin çorap al ğa ç r • Geıen Mektuplar \ ne§rettı i a:Talımı edebi~ e. » 
ri, ş va ttıre .. Don rken, ı.ını ın 1 r ü ' (Ba,- ık n enı (Ba· eri o J a • • • 

ônunde, Muz :n le Mu vver Y'-" ~ •y [ n 1u.n ett ız mek·ı . .' ~e ız e 1 ı aı m l'Vlffiı (4 •• 

tar.her. b n se\cr ,O.mrr. , bu ış.n 
ç ·' sürmıyecc nı anlad. Mü -
zeııen bıraı açı.k • l p-
acadır. S yfi, G ,ır ba lı "-' .. 
Yok, bu iş sökmiyec~k. B r gün 
bır yerinden ck.,j belli C'decek 
amma, bakalım ne zam r? .. 

Dört ay mı geçti, be0 :ıy mı? .. 
Bır gün, Seyfinln annesi Hurıye 
teyzem bıze gelaı .• &yfı, yüzüı;.-fr 
geri yolladı. K~ndı yuztig~nü is -
ted:• ded~ Böyled.J<le c.. an bozL..I· 
du. Seyfi, ett ı: masrafla. J '1 nl· 
dığ' ayakkabı, tuvalet, truva ar, 
verdiği yüz !ıra paTadan b :ı -
den vaz geçtı .. Gunıı. 00) nuna, 
bir şeyim mi gördü, bır ~yiui mı 

seı..dı, hır şeyini mı duydu, orasını 

bılmeın ... 
Bırkaç gün sonra Münevverle 

nişanlandı.. Müzeyyen her gun 
bana gelir, dertleş..ı,ı.: 

- Hemşire .. Bu yelloz ni,anlımı 
bize gele gıde azdırdı .. Eli.ınden al-

1 

dı .. derdı. Den, bu n de yürümı- : 
yeceğini dnladını. Mıueyyeni te • ı 
6Clli ederdim. 

- G ~er hemşıre. Bu da.geçer ..• 

kitap oknyor. Va:v efendim va ! 
Bu kadar liıkayıtlık ve •oğukkıuı. 
!ılık demek?. 

Ve .. yine eüılerinde lı.iddet ka. 
sırgalarının nıeı'alelerini tutuş. 

turarak: 

yo' mu kcstı! r. S çlarıır Cl n IJt.tp " P ' tD wn. Bcyo nıfı ve ~ug 'nkü gonıfıe , u • 
beni yerlere süru:.. tdı'er .. Yu.n - ı lu an h.; (A söz: ErcnkO- eude .getırllrni~ ı •· edcbiy t 

Y • ), < >O llcyo ı dan), (Il. tarıhi d . d 
r ikla, tekme.f' , bllleylc dölltlu' r.. il ı Ak •:r ), (Bay= li. n: ~'ııtih- • en mesı veyıı. e e~i 
l!cr tutar ycr,mı bırakmadılar.. t-1 ' opk · ıclan), {L ngaç: Ileyo - k~ıde ve usulleri to 1 mıı j 

ıu~dan. Sanyc. en, Bcya.: ti l, lstan. dıdaktik ed b • k' b 'd" 
Soıu·a da evle ıne kaçtılar .. Hata, b jan) {Doyan B. ıı. y Du: ku mel<- e •:tat ıta ı ı ı. 
kaç yerimde be eler, çiinikler var. lupJ ı n ~ ve ol ı k p Zaman ve h dıseı~r, üstat 
fi<;s•~den de davacıyım... zıt, tJ kUda., bcyl . kL.ı De- Ekrerıin hai,!ı oldu nu mey 

.. k d' . . d . yoğlund:ın), (K. \' Dı k mektuplan· d d E • 1 J 11uzeyyen en mı mu nfaa C'iı· ,.. . ..., ilAv tea u ku ba d ) ana çı tar ı. 8 ı :<:ev c, ca d n, rıyer en , 
yor: « T c n > 1 ı ı ınız.a JJA. t r:z, eski cemiyet ar ık ölm · ş· 
·- l\.mas)anın bard - Biri oL \C ol A )' b y ne, u.. tü. Üs t E ırm, adeta o Za· 

b · dalı S f' il b küd.rd ) (2 N ı Hal ) mek• 1 
mazsa ı:ı . 8 ·• ey ı e •Y· tu arıı z ' rdır T mut n ırt~pl rın mnnki eemiyeti:ı debi nabzı-
larını•~ bır !:ıırınc ymac. . Ben her. gu ı lJ·IJ dır moı· nı avucunda tutu rdu. Nit 
tem-<.lım, aynld11<. Munevvcrle ni- 51 ' a 1 r zla 1 

• cıl kim idd'ıe.l d y k • k t'ıyyet e rica olunur arı o nı çı ı. ır 
§3nlac...acagmı duydum. ı IUnevvcr H AÇıt IKO nıcM amit yelitti, sonra, Serveti 
çocu!tluk arknd""it.ın, k =· " 

- Kardeş· .. 1uncvv r •. dedim. Bay " Ery k - T lı: finlz 7•· Fimun eclebiyatı oğdu. Ma-
zılac ktır. a Tu c n!zdc çok 1 zla lümJur b 

Bu adam çok huysuz .. Geçınemez- mektup oıc.uııunu•n ycrı ız ıulıiı ı, er e e ı eseri, 
sin .. B ıa kalırsa evlenme bunun- scbobıle bu r ı e nqrctmc.~ mcc- vilcude cctirild;ği zam nın 

Ö 
burıyc• de r ..z: Bu n--ecburl' ıe- •ar 1 ' · d "l 1 f 

la.. yle y:ı .. Seyfıyi, zaten, hepi· anbu:<1 mazu r ~ ac ııımızı umıt e- ,.. arı ıçın e o çme ii.zım· 
miz, kaç senedir tanırız. O da ma· derız. dır. Bugıln meydana gelen 
Jıallelimiz .. Kapı l<ar,ı komşwnuz.. h"hmlzdc pek c k teldll ve muş!<illle- eserleri bugimuıı ; riları ve 

M
.. re cevap ınektubu olduğundan tekmil o"lr -ıerı·le k t d • uuevver dınleme<li. Nio~nlandı. .-u nn ara vur ugu• ~ mektup'.ır pc n g~lı ır ına ,cöre k' 

Biraz sonra o da gcçınemc-dı, ny • n~ı-ed ıektcdfr. Her mektubun behc- mu::: va ı., nmi e, Serveti 
rıldıbr. Zaten Seyfiye de Nebahet meh ı «lilcccğinl ancak bu mccbu· Fünun edebiyatı ile boy ölçü· 

ri ıecikıneden dolayı mazur tutulma- k b ~ _ı gtbı bır yakışır .. İ~te tam · d! mw n u .ı . em 1 1,1 salqıleruıden ri· ıece ır yeni eaebiyat ham· 
clencere yuvarlıındı, kapağını bul· 'oa edc<>rız. Tek: nere ge.lcn c~vabl mek· le ve kıymeti bulanuyoı:u:z. 
du.• tuplar ve lik~ycUer ise aıra b kletilme- Muhııkkak ki, edebiyatı • 

den her gün ve hemen n lunac:ılt-
(Detıcımı 6 ıncı sayfada) tır. mızda bir inkiıaf değil, bir 

gerileme vardır. Eskiler, za
m nın ülttiriinü, ıimdikileri 

gölgede bı ak ;;ak kad r baz. 
melmiş olan insanlardı. 

- Aramıya lüzum yok. Gelıni. 1 

yeceğim. Kendi ine iıyle o.öylersin. 
Haydi, dön e\'e. 

Genç kadın sordu: 

- H•p•İ bu kadar mı? 
- E\'el bu kadar. 

ka~anların ~abuklu •u ile giyinl • 
yor, heın de eline geçirir neçirmez 

onu boiacakmıs ıı:ibi Salih için 
sö)·leniyordu: 

- Kaba ve •evim ir. adam! Bir en 
llcdı ·ı· 

B!'. ıCE Yaz=2n~::,E T~E~M~İ::..Z.::.Z.:-E:. T-== 
- Bana tan<' tane cc" np ver. 

- Asker geldi, burada .. dedi. 
Liıt!iye bu cevabı alınca: 
- Demek hnpis filan değil.. İs. 

tiyere-k kışlnda kalıyor. 

- Pekilıi .. Ben bütiiıı bunların 
hesab nı ormayı bilirim. 

Dedı, Arap kızdan •ordu: 

- Deın k başka hiçbir şey söy· 
lemcdi. 

- Evet. Söylemedi de, söylet • 

kadının izzeti nefsi ile ancak bu 

kadar oynanır. Zaten SC\'tnediğim 
kadar da varmış. Bir tilrlii kanım 

Eski edebiye.tın bugünkün· 
den çok daha olgun ve özlü ol· 
duğunu isbat lcalkıımak d • 
hi gülünçtür. 

Bir miaal: Eski ve yeni e
debiyat münakataaını vaktile 
Muallim Naci ile Ü&ta~ Elı:rem 
gibi, her biri k ndi id 'a çer
çeveıi içinde birer k p olan 
ıabaiyetler yapıyo du. Bugün 
lıe, kimler yapı) or?. 

1 1 uve etti· 
Y, ç~k ·b. 'di 

...... 1 ' • 

~ credc ioli kendbi?. 
l..u . lada. 

.' c haykırdı: 
··ııı·h .. ~· ) aru bbı çıldıracaıı.ıın 

ı~, ının •bcnnckalığınn. Kış • 
Oldu;;... 

~ 'O •uıtu bil ) orum. Bana, 
"" Ylc Vazi ede wi•dı, ha. 
.... 1 d' , 
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ı, ne ıdi, nued idi, ıııısU 
i ıı oııu lat 
"ti ıha 
1 llııl Yine sanki, soyleneııleri 

Blh•ın 'b' . • 
' •

444 gı ı )' ıııc; 
h 1Şlııdn "d' "'ty l ı. 

lı.4l ııcc, Lutfiye gırtla""'nı par. 
ıı b' ı;• 

...., lt ır sesle: 
ll.d •y Allah canını alas:ıca. 

' v c.. Arnp kızının kafa ıın 
lltdıı.u .Yakalayıp ıarsa ııarşıı< 

Diyerek ilk sualini sortlu: 
- Burnd~u doı,'l'U ı..._,t.ya nu 

gittin! 
_Evci. 
_ Peki, inııkn sordun? 

J{ ıpıdaki nobelçi ltcni iı;erive 

Dıyc ilk hlikmünil ,-erdi ,.e 
sorulnrına dcum etil Sanki, ken. 
d' i bir gorı;u itlik mı, Arnp kız da 
btilıln bu Jıadisen.n m 'ulivc•"ni 
üzerind tn ıvan fek uçlu ibi di. 

- Daha soıırn? - 1 d Oradaki b r 
bırak ındı. Zor a ım. di Beş on da- _Daha sonr:ıı nubetçi zabilı e.. 
nderl haber gun er ' 1 ir v rdi, asker henı aldı, bey'n o-
lı;ika beki "1im. Sonra bir ~şka .. ne- turduğu oilııyıı gohmHi. Bey oda. 
fer geldi. Beni aldı, içıırıye ı:u • j da l a!nııdı ve kitap okuyordu. 
tür<lii · LUl!iye bunu da ı ıt.nce, dud.k· 

- Doğru Salibin yaııın• mı ııt. : !arını büktü ve so;.'11.k bir duş! n 1 
tin? ge ·mi§ g.bi, uzllll, hararctsi;ı bir: 

- Hayır.. 1 _ Yan ... 
_ Ya, nereye! Çekti \ c. deanı etti: ı 
_ 'öbet~I zabitine. _ Ben b I< r ık hak ını 

_ Ne ~di o~ anıt. 1 0 i 
- ker iV dertti ,beYI 

- Seni görünce ne söyledi? 
- N çin gcldi"lmi sordu, 
L(ıff,ye, birden Zcl"haya ihtar 

eltı: 

- Bırihirınide na.ıl konuştu • 
ğuıuızıı bnnn tıpkı tırık ınn ulat. 

lliımetçi kadın tıpkı tıpkısına 

anlollı: 

Niye geldin? 
- Uanım gondcrdi. 
- wiçın? 

- Sizı nramak içrn! 
- Benim kışlada oldu 'hıma bil. 

miycr mu? 
- lrlerak etti. Dun ı:ece ~ime. 

mi•I niz. Bu nk••m da gelm ·ince 
k15l i:r.i A DllU'11 Üylcdi, 

medi de!. 
- llıddetli miydi? 

- lln) ır. 
- 13 .ıı d JiOrluadt nu? 
- Soroı.ıdı. 

c vakit g 1 eğiııi de söy. 
leme i nu? 

- Söylemedi! 
Liıtfiye bir •aniye uzun ııı:un a. 

ı op hizmetçinin yüzüue baktı ve. 

bırden topuklarını ere vurarak, 
- Bundan ~onra ela o beni bek-

i lıı!. 

Dedi n .. bir tek kdime daha 
öylemeden \'tılıık odası gitti. 

•atak odasında heııı Ml.JillillıııleJıı! 

kanına k:ıynaıııam~tı. noş) ere de.. 

ğilıui o. Kendisini cal bebl!k ·ı 

bebek• }Orine koyuyor. Sanki b n 

budalanın e luııuyuııı. Hem ef· 
tnou bile olsam ne çıkar?. Hangi 
bende, hangi ÜJI • bıı izzeti nefis 
lorgınlıguuı dayanabilir?. İ au 

ne de olsa ölçulıl ve sonunu dli il. 

nerek hakaret etmek mecburiye • 
tintledir. 

V c.. birden aklı başka her Dek. 
taya takıldı: 

- Anıba beni ttrk mi etti'!' 

Dl)e d' 
la çalL5tı: 

undli, bu n<>klayı tahll-

) 

R. S BiT 

Talebe ney hatl rı ıçı Vekô· 
1 tlf'ıı izin alınııe k 

Ş 1ı Jzde mevcut re ml, lıu· 
sı • ekalliyet ve bancı okul 
mual ımlerınıo ve rck;;e talebc
lı!rinın grup lınl• .ırt lçınde 

yapacakları g ı:ı ve tkık seyahat. 
leri ~ mııarif mudcrlugu kon.ıı. 
lııe Veki' n mu e nlm .J n 
mecbur! arak ki" f v dıin 
mekt p bildirilınii4r 
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ı:i! - --
En güzel hayal .. 

_ __.,_Yazan: FAİK BERCMEN __ ...,, __ 

Bırıncikanuııun hüzünlü bir ak

"'" ı ıdi, caddeden geçerken karşı 
tarafta yirmi yaşITTJın halır38Ulı 

dolduran, ve bir gün allSlzın beni 
bırakıp gitmiş olan güzel Marton'u 
&ördüm. Pek yorgun ve perişan 

ıörünüyordu. Merhametten ziyade 
bir merak saikasile karşıya geç -

tim, ve ona sokuldum. Beni görün-ı 
ce şaşırdı: 

- A, sen misin? 
Yanyana yürümeğe başladık, 

Marlon yav~ yavaş kOOU§mağa 

başlııdı: 

- Sen bahlsızlıklarınnn mebde
:imı, seni bırakıp gittikten sonra 
lıayetım hep husranla geçti. 

- Ne o? diye müstehzı 90rdum. 
o zengin müteahhitten aynldın mı? 

Bu sualim onun üzerinde fena 

bir tesir yapını.~ olmalı idl ki göz
lerinin bulandığını gördüm. Ha-
tamı gidermek maksadile : : 

- İstersen gel şurada beraber ı 
bir Ak§am yemeği yiyelim! dedi:ın. 

Canlılıkla, c pekiılıh diye cevap 
?erdi. Caddedeki güzel lokanta -
Janiıın bırine girdik. Sıcağın te -
sirile eski &e\'gilimin ı:ııl.ıraplardan 
eohnuş olan yiizü pembeleşmeğe 
başladı. Perişanlığı ve yorgunhığu 
dağılır gibi oldu, şimdi hı= c;xn'

basını içiy.or ve hem de anlatıYor
du: 

- Hepsini baştan anlatayım sa
ııa . İşin içinde bilmediğin birçok 
,eyler var. hlılii, seni ansızın neden 
bırakıp gitmiş olduğumu öğrene

medln ihtimal. Öyle ya kimden öğ-1 
:renecektin? Bilmem o zamanlan 
hatırlıyabiliyor musun? O günler 
hayatın en güzel bir devresiydi. 
Sen iş<leyl<en ben evde ne kadar 
.,kılıroım. Bütün gün pencerenin 
önünde oturur gelişini beklerdim. 
Bir gün yine böyle penec:renin lı.e
narında otururken karşımızdııl<i 

cı büyük apartmanın birin<:i katı 

i<izüme ilişti. O dairede garip bir 
te:rler geçi-yoorou. Sabahları cı geni~;. 
balkona sırmalı elbiSt>ler giym~ 
iri yarı iki zenci çıkıyor ve sıigara 
içerek etrafı seyrediy<>rlaroı. 

Öğleden &<>nra ise, siyah ceketli 
bir Japon peyda oluyor ve sokağa 
muztarip muztarip bakarak bir 
ea8'l ~adar oturuyordu. Soı.ıa da, 
ııaat üçle beş araGında, hu garip 
ıakımın efendisi olduğu anlaşılan 
biri gelirdi. Bu adamm bafında 
Hintlilerin koyduğu sarık, ve üs
tünde !toyu kırmızı kadifeden bir 

ycrdu. Bu acaip kiracıları her gün 
tetkike ba~ladım. B:r akş.ım üstü, 
evin efendi~i beni görmüşw. İri 

göllerini oturduğum pencereye çe
virdi. O anda, bılmem neden vü

cudümde bir ürperme duydum. 
Heyecana <iüşmüştüm. Çok dur -
madım ve perdenin arkasına geç
tim, lakin o, ha!B. güzel gözlerini 
pencereden ayırmamıştı. Bundan 
sana hiç lıah9etmiordum. Gün ge-ç
tikçe karşıdak i adamın bana artım 
bir alaka gösterdiğini anlıyordum. 

Bir öğleden sonra yine evde yal
nızdım. Kapı çalındı, tanımadığım 

bir ihtiyar kendisini komşumuz 

prensin katibi olduğunu .!Ö:liye -
rek benimle konuşmak istediğini 
ilave etil. Arkasında da bir zenci 
vardı . sal<>na aldım. İhtiyar oturdu. 
Önü.mele eğilerek bir mektup uzat
tı ve tekrar eğ'ılerek çıktı gitti. 
Sapsarı kesilmıştim ve bir rüya
dan uyanır gibi şaskınlaşmıştun. 

Zarfı. büyük bir heyecanla açtım. ( 
Prens zarif ve şairane bir üslupla 
bir ziyaretini kabul etmem: rica 
ediyordıı. Mektuba cevap vemıe
di.m. 

Buna rağmen. ild gün sonra prens 
gayet şık ve zar'f b ir kılığile yal
nız geldi. Onu kabul edip etmemek 
için bir;ız düşündum, l&kin büyü
lenmiş gibh"<lim. Beraberce salona 
girdik. Ne yaptığımı bilmiyordum. 
iradem elimden gitmişt i , hayatım
da bu kadar hakim ve bu kadar 
sempatik bir erkek görmemiştim. 
Gözleri adeta km lcım saç;yordu .. 

Eski sevgilim bunları anlatırken 

gülmemek için ltendimi zer tutu -
yordum. O ayni harareti" devam 
etti: 

- Üç ay prensle b<-raber y~a -
dıl<. sonra bıı· gün ansızın kaybol
du. Müt~ bir inkisara uğramış
tım. Buna ragmen sana dönme-k 
istedim. Fa.kat o zaman da liE'n IM>ni 
kabul etmedin. 

Eski sevgilim .aıürıü brtırince 

gfüdüm ve: 

- Vah zavallı Martoneuğurn! de. 
elim. Şımdi hatırladım '. Şu ;enin 
preoo d<>diğin o vakit garip maee
ralarile ortalığı altüst eden Suri
yeli bir dı _ i ıd:. 

Ben bunu sövl<>yince eski ""vgi
lım yüzüme tuhaf tuhaf baktı. a
deta mahırunlasmı.tı. Sesini çıkar
maksızın gözlerini \'ere dikti. O 
vakit anla<l ki bu s<>züm, hava
tlllın en giiz.<>J hayalin, yok etmişti. 

t>lblse ve omuzlarında beyaz bir -

lbonıusıı vardı. Örori.i.rndP. bu kadar 1 
ıısil ve muhteşem bir çehre gör - 1 N A N E T T E 
:;:m!,":;~~ü;e ~:;~ı~1:::: 1 ;; • 
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Bugün A S R 1 Sinemada __ ..., 
'ı RASPUTİNE BEYAZ GÜL 

Meşhur Frıını;ız artistleri 

HARRY BAUR 

arcelle Chantaı. - P. R Wilm 

Türk<:e oozlü Arapça farkı}, 

ABDÜLVEHAP 

tarııfrndan bü •ük aşk filmi 

YAVUZ SULTAN S.EliM 
Ha lif el,r .$.Diyarında 

No. 113 Va"ZU : M. SAMI KARAYEL 
\. .., 
"Durunuz, önünüzde çok düşman var f,, 
Nilı<ıyet akşam namazı vakti 

ypş!I , . ., nğaçlıklı sulak bu- konak 
yer me gddik. 

Solumuzda bir şehir bıraktık ve 
tı ir nehir kenarına gelip durdcık .. 
Nehri görenlerın gözleri parı l pa. 

parl ı)ord u . 
Hcnıer, hepim ı s u ıçmek için 

a<:cle acele nelı e kc · uk O anda 1 

ııolum u..:dan ve peK .,ıaktan top 

•Hk !ar ı t. <•'."(\ k. 
N.- .,.,ordu ? 

B .t n~ri h arp görme. 
mıştık A ayımız bovuna ''Ürü - ı 
ınüştii . O<>mek diü~r alaylar har. 

bclm ışl erdi. 
Bır parça sonra, yirmi kadar a. 

kıncımwn kırmız külahları u • 
7.akt.an güzüktü. Yıldırım gıbi bize 
doğru dörtnala geliyorlard ı. El. 
lerile rie i<aretler ediyorlardı: 

Akıncılar bin· ~ aklaş t ıklan za. 
nıan bağırmıy.a bacladılar: 

- DurJnuz, ilerlerneyiniz' Önü. 
niizdc çok dtiiman var!. 
Akıncıların baş yfu,~nwıla 

koııuşmıya başladı. Yüzbaşımlza ne 
söylediğini işitmcd k Liikin bu 
adamlar ne mut.h iş adamlar<l. ı 

YoılıUJ! argı.n muiı&rt.ibe hazırlı-

1-Balkan yarım adasında ı 

A- Romanı adaki Alman tahşi. 
datmın ôrkası ahudiğuıa dair bu. 
Mfınc kadar bir haber yoktur. A. 
radan 7 .b gün daha geçtiğ inden bu 
müddei .,i'.;ırfında 2 tümenin daha 
nakledilcii;tiııi kabul etmek hata 
olma" Bu hesaba göre Roman~·a. 
da pmdiki halde hava ümeni ile 
heraber 18 tümen yani zoo bin ki. 
şilik bir km·vet vardır. Önümüz • 
deki hafta içinde de tahşidat de. 
,-am Pttiği takdirde. Alman tah•L 
d11tının p~ esi ve he<l•fi üzeri~e 
şiiphe ve tert'ddüde maahl kelmı. 
yacaktır. 

B- Arna\'ntluk cephl"lindc tak. 
vi~·e )w,·vetleri alan İtal~ıtn ordu_ 
Stl, tabi. e saha)!ımı nşmt;van muka. 
Dil taHm•larda buhmın~kUıdır. 
Btı tıtarrnzlann sO\·kulreyşi saba. 
ıhalri Meldi, bahara kadar (Avlon. 
ya • Berat • Elbasan • Yugoslav 
hududu) hattını eldt bulundur • 
maldır. Fa:ist partisinin Arnavt. 
hılıtaki harpten """''ul tuftılan ba. 
zı llMTI'lnn harbin aleyhinde olan 
halkı te-<kin ve man•,·iyatı tııkYi. 
y~ kaygtc;;il~, n .. 7.ar<'t vazifelerin. 
<len ç:ıkarılmı~ ve subay oluak 
cepheye göndttilmiştir. Alman or. 
dusu taufmdan takviye edilmr -
dikçe, İtalyan ordıısımnn büyük 
bir taarrıını başarması mümkün 
değildir. Son zamanda Yunan or. 
dosu, İngiltere tarafmdan harp 
malzemrsile t.ıııkviye edilmiştir. 

Mane,·i~· atı bozulmtı§ olan İtalyan 
ordusunu grrif'indcn ,·urmak için, 
İngiliderin (Adriyntik) denizinde 
deniz "'l"' hava hfıkimi~·etini kuv -
vetJ.,yetJe idame etmeleri liizunılu 
bir ke~·fi\'ettir. Sevkulcey~r taar. 
rıı•• mukt•tlir olamıyan iıalyaD 
ordusu , ikmal ve müdafaa imkan. 
lanndan da mahnıın edilmelidir. 

il~ Afrika eepbe!ıırinde: 

a- ital)anlar (Bomba) deniz H 

hna Ü•SÜnÜ terkettikten pek az 
ııonra (Derne) yi de İngilizl.,re 
tfflim .,tmiflerdir. Bir hafü tü • 

men ile '.\ ardımcı \'e muhafız kıt. 
•'•r eı.lr ed.Bnı_i tir. Harp tarihin. 

de ilk de a c;IRrak kalelere kapau.. 
mak sııretile n ~ok kuvvetl.,rle o. 
yalama müdafaası yapan bir ordıı 
nrsa. o da İtalyan ordusudur. Şi. 
mali Afrikayı alakadar eden ve 
İtal~ıanları dii~ündlirnıesi irap e ... 
de"' ;veni bir hareket şudur: 

Orta Afrikada. Fransız hattıiis. 
tiiYa ıntisteınleke-'i General Dö 

Gol idaresindeki hür Fransaya a. 
ittir. (Çat) mıntaka,ından hareket 
eden küçük bir Fransız akıncı 
müirezesi Libya hududunu geçmiş 
v" (i'l'lenuk) kasabasına bir bas. 
kın yapm~l.ıı-. Bu hareketin uvsi 
ve idame edilmı>si, Trablusgarhın 
akıbeti Üz1'rinde mühim bir rol ay. 
nıyacaktır. 

B- ı;;arki Afrikada, burada (E. 
ritıe, Sudan, Kenya, İngiliz. Soma. 
lisi "" dahili) olmak iizere beş mu. 
harebe eephesi vardır. Fakat İn. 
gilizlerin en kuvvetli kolu (Kassa. 
la) dan Eritre istikametinde taar. 
nııa ..,,.kedilnıiştir. Harekitm 
&ıklet merkezi Eritr•dedir. Bu kol 
(Agordan) şehrine varmıt ve şeb. 
ri muhasara etmiştir. Bundan au. 
la"11ıyor ki İngilizlerin askeri he. 
deli. (Eritre) yi sür'atle ele geçit. 

ğma basladık. Topçular, azaplar, 
süvariler gcc~nin zıfiri karanlı • 
ğınd· me\·zi alıp yaytlıyor!ardı. 
Hepımiz ,·aziyet alıyorduk. Bü. 

tün yo.rgunluklarımız bitmişti. 

Harp bu!. 

Memlukler topçumu.za hücum 
elmışkrdi. ll~ri baktım. Bir to.. 
pun yanında on, on be~ arkada
şım. .\lemluklerle harbedlyordu. 
Memluklerin hayvanları çifte atı. 
yor ve et.rafı toza dumana boğu. 
yordu. 1\1.zraklar birbirine girm* 
ti. Biz de kıtçlarımızla Memliık
lere hücum ettık. Ar!tk sağa sola 
kılıç sallıyorduk. 

Ahçıb~ı koca gövdesile düş • 
mana sallana sallana kılıç sallı.. 

yordu. Beyaz bir sancağın etrafını 
çevirmiş olan Memluklerin üzeri. 
ne karmakarışık atıldık. 

Aman yarabbi! Bu ne boğuşma 
idi. Onlar sancağı vermemek ve 
ölmek istiyorlar ... b~ de almak 
isti '(lrduk. Oklar bir sıığnak giıbi 
teıcmlzden uçıu;~·ordu. 

Alman o dusu 
Büyük bir ha
zırlık içinde! 

Şubat ayında 
büyük hare
kata intizar 
edilebilir 
Cebeluttarık. Mal-• 
ta veya Bal1tcınw 
k!2.. ~~amei~ıuı e bir 

taarruz m meldir 
Yazan: --' PJ 

mek \'C l{ızıl denizi İfalyanlardaıı 
temizkıRt'ktir. Bundan '8nra '" 

best kalacak İngil i z kıt'alarınm ş·. 
maiden cenubı iıı.t.k. an1eıimle Ha. 
heşistana tevcihi kolay olacaktır. 

(Galabad) d•n ilerliyen iki~i 
kol (Tana) gölü şimalinde (Gon. 
dar) mmt.akesma varmıştır. Ce • 
uuptan (Kenya) dan da ileri ba. 
ttkct inkişaf etmektedir. İngiliz • 
!er Eritrt'de ve Habe~istanda para. 
şiit lnt'al•rı kullanabilsel•r v"ya 
(l\Iasavrn. Cibuti) limanlarına 
münasip kın·vetlt'r çıkararak bun. 
!arı (A'mRra. Adi,abaha) istika. 
metlerinde İtalyaııl•rın havat dft. 
ınarları ol:-1.n dcmirvollnrı b~vunca 
te,•cih edebil-.Jer, . Eritre v~ Ha. 
be~istanın isgali çnhıık bit•r. Ge. 
ni'j ın1ntakalar dft1a~1silr o~· ı :. h:amn 
mlidafaa.ına çok •!verişli ohıı h~
nkiıt cephelrrindc bövJ., ıe,eh • 
bfüleffie bulııntna} ,.,~asır ~rdıı. 
!ar idn lilzıımlıı har.,ketlerı!ir. 

C- Belçika Kon1'n. unıın harbe 
iştiraki, bütün Afrıka cepi>eleri i. 
~in abe .. n~ive•\i bir Jutdisedir Col'
rafi ve sevkıılre' •i vazic,· ti do • 
la~·ısile Belçika Ko~o:~u-nda ha. 

r.ırlanacak kııV\e\ler Afrika cep. 
helerine sevkolunabilir. Almanla. 
rın c"nuba inmelerde siınali Af. 
rika ve bilhassa (Tı»blıısgarp) bL 
rinci derecede bir harel<iıl mınta. 
kası olınuştur. Kc;ngo kun•etlerL 
nin Habeşistana sevkindf'n z.i:-t·a
de bunların hür Frımıoa~a tiıbi hat. 

lnsgarbı kaybetmek, bililhare nıü. 
dafaa edilecek bir sahile çıkarma 
~ apmak demektir, ki güç bir ha. 
re.kettir. Trabhısgarp Almanya • 
nın Airikaya a~·ak basması için 
hazır bir köprübaşıdır. 

• B- !Waltn grçidinin müdafaası 
H İtalya • Trablusgarp deniz yo. 
]unun kesiJm~i vazifesi İngiliz 

denizaltı gemilerinin iştirakile tak.. 
viye Nlilmistir. Alman hava faa. 
li~ eti Malta g('fitini kapamağa mu. 
valiak olamamıştır. 

C- P .. ten hükumeti ,(TllJlus). 
daki FranMZ ku\'vetlerinin urhi. 
sini. (Fas) t.aki hava üslerinin Al. 
manlar tarafından kullanılmasını 
reddetmiş. Fransız donanmasının 

h"rhangi bir mil~adere hareketini 
rnütlııfaa il..- karşdı~·arağmı, icap 
ederse kendisini balırn~ağını Al. 
man hii.ln"unPtine bildirmiştir. 

Bundan anlru ılıyor ki, Fransız hü. 
kfımeti Almanyanın ~imali Afri. 
ka toprakforına a~·ak basmasına 

muhaliftir. Almanlar (Cebeliitta. 
nk) ı dı rle ge ·irmek isti~·orlar. 

Fakat (Malta) gibi bnnda da mu. 
,·affak olmalan deniz h6kirni)·eti. 
.;c ba?,lırır. 

Hıılit< a: Alman)'a bÜ\·iik bir ha. 
2ırlığa ı:eçmiştir. Bu hazırlığııt is. 
tikam•ti bellidir: (Cebelüttank, 

Malta V<' Balkan) istikametlerin. 
de Akdeniz ha\'Zası. Almanyamn 

12 zırhlı. 16 mo!ôrhi olmak üzere 
225 tüml'nlik bir onlıısıı \'ardır. Bu 

225 tiimrn pek dağınık c;lanık bu. 
lıınmaktadır. Almanya 18 bin tay. 

yare ile (250) bin askeri Britan. 
ya ada,ına naklrdt'biler"k \'azi • 

~· •ttedir. Fakat İngiltere de buna 
karşı "" hii~iık bir tedbir bile ih. 
mal •dilmt>mi,tir. İngiltere 1939 

da başladığı 12 kru,·nzürii denize 

indinni~tir. Harp s.:.na3·ii bir sene 

i~inde 1Z kruu:&ür ~apıp deni1e 

indiren bir drniz inıparatorl,.ğu • 

nun deniz hakimiyeti nasıl imlta 

edilebilir?. Şubat ayı Britanya~·ı 
İtttiJi i~in en mil..\.ait zamandır: Bu .. 

nunla beraber Almanlar daha ıri. 

yade ( :Y.elüttarık. Malta, Bal • 
kan) istikametlerinde faaliyet gös.. 
termektedirler. 

Öniimfüdeki hafta bu üç isim 
(Cebehittarık, Malta, Balkan) eL 

rafında y<'ni hiıdiselere intiıar e. 
dilebilir. Bıı hadiseler şubat ayı 

içinde Almanyanın a•keri hedef. 
lf'ri üzerinde kafi fikir edinme • 
mi:ıe imk8n vereee.klcrdir. 

No: 70 \ il 

Deniz 
OSMANLI - İT ALYA HARBlNDE TRt ı:... _ıJ :> • 

GARB ve ADALAR MUHARC: o:::: JI 

"Hemen teslim olmanızı istiyodar !,, 
- SRat ..,ıuz buçuk .. Maama • 

fih hazını!. 
Dedikten sonra oeyir zabiti yüz. 

haşı Mehmede sormuştu: 
- Bir defa da §U haber nrilen 

duman izlerini biz de görsek! 

Ve .. iki Türk bahriyelisi lıama. 
radan çıktılar. Baş giiverteyi yü
rüdüler, prova sereni çanaklığın.. 
da bekJiyen vardiyadan ıwrclula:r: 

- Duman sütunları ilerliyor 
mu?. 

- E..et efondim. Bu istikamete 
yaklaşıyc;r. 

Şemsi kaptan diirbiinünü ııö~·le.. 

nilen istikamete çe,·irdi. l..'fuktaki 
duman sütunları •Üratle Beynıt 

istika metinde hareket .,diyor, her 
san iye biraz daha yakınlıyordu. 

On daluka süren bu intizar so.. 
nunda bn dumanlann ilıi diişman 

knıvazöriine ait olduğu. bu gemi
lerhı Jjmanın dışında, mendireğin 

arl · a ~uıda teknlil gövdelerini gös .. 
tennesile anlaşıldı. 

İtal)• an zırhlıları mendireğin ha. 
ricinde saat 8 .. 10 da demirlemiş.. 

ler, hemen işarPlle lınıandaki Tilrlt 
harp gemilerinin teslim olmasıııı 
bildirmişlerdi. 

İtalyan gemisinin işantlı.rini 
gören siivari ~ö~·lendi: 

- Hemen teslim olmam.ıu isti
yorlar. 

Sonra zoraki bir gillıi~le dudak. 
)arını ya~·rnnlandırarak ilhe etti: 

- Şimdiye kadar mukavemet•iz j 
Tiirk 'aııdalı yakalamadıklan hol. 
de heı· ıamaıı hu l•klifi ) apmak. 
tan geri durmazlar. H•·)·di •İlah 
ba~ına .. 

Sü\'arinin bu kuınandası, h~r

kesi \•azife başına ko~tıırdn. Ge. 

len İtalwan gemileri Hıll ItalyaJ 
harbinin hel' deniz stt!l·:l ~.ı. tı!a lt'• 
sadiif olu.nan Rt!-:İna 1-~errü~~ ' 

Jıkrn\azörile Garıb~ıJdi J..u , .. u 

idi. 

İki kru\·a~ör de mendirtğ"İn hr 
ridne gelip staper eder etme• I• 

mana ve konıodorluğa i':'lretlrrll 
Türk gemilerinin teslim edilme<' 

teklifini yapmışlar, teslim için il 
hef dakika bir miihlet ,·ermişi<' 

be~ dakika sonra yani saat 8,50 İJI 
ıemiler teslim işareti çekmeıli~' 

takdircle ateşe başlı~·acaklarıııı • 
!ive etmişlerdi. 

Gerek liman, gerekse komoılof• 
lu.k hi~ cevRp l'orı.ıemiş, Avnili•~ 
ve Ankara harp ge>nileri is~ teS" 
]im o]ına~·ı aklın an ge~irını .:• 

Türk mürettebatının t.ilah bö u1ı 
gcçme1erile irap etl('n ce,·ab, ,er' 
miyc ba.a:ırlanı~ orlı1rdı. 

8,45 den 8,5~ ye kadar ge~~n bef 
dakikalık zamnıı heş asır kadar ıı

ztn1 gelmişti. Kor\ etin kum ı « 1 

mevkiine ge~rn Sii\ ari fek.nııl b,.. 
tarya \'e torrılrrdon: 

- Hazır! 

İşaretini a1nl1s. riii-..n1an1n n::ısd 
hareket edereğini , ne ~;apması '"' 

2ım geldiğini hesnlpı~·arak meŞ • 
gu1 olan Şrm>i kaptan Avnul ... 
hın demirini aldırını!I:: gf'ıni t•
hazır1ık1a bek)eme~c ko~ ulnltı~ -

tu. Saat 8.50 de t..,,lim teklifini ıello 
rarlı)·an. dii~nlan ;ı:ırhlıları yi-' 
cevap nrilnıMliğini. Tiırk Jısr' 
geınilerinin hö'.' ı .. bir tesl'·11 J art" 
ketinc de13irt C"(h (·<'k hi<·bir f! 1~ 

terişte bult!iı rnadıklrırınt ;.., irtlt 

diişman krııvazCJr1trincltn (inri -

haldi ilk mermi~ini alt."' Jtdi. 
(Ar~ .... ..,, 

ÇE ERLiTAŞ Sinemasında 
Emsali ı:örülmemiş muvaffakiyetle de\'em ..den mııananı 

Programı kaçırma~ınız. 

SALOtJIE - KIZIL RAKKASE 
Tilrkçe sözlü "" şarkılı 

JACK HOL T'un en heyecanlı filmi 
ZAFERE UÇUŞ 

DİKKAT: İzdihama mahal vermemek i~in Seans saatlerini 
bildiriyoruz. 13.30 -14.55 -16,25 - 17.50 - 19.~lt'~ımr~ 2fl,45 d• 

GJm••••ilill Yarın <ean~lar saat 10,45 te başlar. •••••" 

t~iistü\•a ıniistem1ekesinden gl'çİ. '=========================================-=' 
rılerck (Fizan) '(llile (Tarblııs • 
garb) a levrih edilmesi daha doğ. 
rn bir hareket olur. 

111- Akdeniz haYzasında : 

~Alman klt'alarının İtalyaya 
sevkıne devam e<lilmcktedir. İlk 
kıt'alar Sicilya ada~ında toplan • 
~tu. Bu kuvvet şimdilik (111 bin 
kadardır). Artınası ~ok muhtemel 
olan bu kuvvetlerin kullanılma•ı 
hakkında hatıra şu ihtimaller ge. 
le bilir: Sicilya adasına mi' dafaa 
paraşüt lııt'aları halınde Malta a~ 
dasına taanuz ve Afrika sahilleri. 
ne çıkarma. Bu ihlimallcrden L ı 
kinci ve üçüncüsü kunetlidir. 

Almanlar, (Tl'ablusgarb) 1 mu. 
halaza edeceklerdir, Çünkii Trah.. 

Oklar zırhlarımıza vurarak ses 
veriyor ve kırıbyortlu. Gırtlak gırt
lağa gelmiştik. Memlfıkler bay _ 
raklamı vermemek için canlarını 
feda ediyorlardı. 

Birdenbire arkadan gelme bir 
itip kakma, MemlUklerle bizi top. 
!arın üzerine sürdü. Bu iti.p kak. 
ma geriden hücuma kalkanların 

dalgası idi. Dost düşman birlikte 
olarak bü· yere itildik. Bu öyle bir 
itme idi ki, birbiri.miczi doğruyor
duk. 

Öyle birbirimize sıkışık bi.r su. 

Atnt'riknnın en gö1.el ~li artisti •m•mımaııı 

PO EL 
Yeni ctiinyıının en tanınmış beş orkestrasının ~tirakile 

BAHRİYELİLER ŞARKISI 
Şahe_serini yarattı. 

il D E Slnemaunda 
Ayrıca: En wn dünya haberleri YENİ PARAMUNT JURNAL'da 

Bugiiıı •aat 1 de teziliıtlı blk mn tin esi 

İstanbul Gençliğine ... Tal .. besin• .. Üniversiteli!erine. Velhasıl bütün 
••ven ve sevişenlerine ithııf edilen: 

ı.-..... ."'-'l " l'msalsiz filmi olan 

ELVEDA GENÇLiK 
( GOODBY Mr. CHİPS) 

ı,aheserini görmek iiure bugii'!- mutlaka 

SA RAY Sinemasında 
Koll§Olnu2. Bütün genç İngil k>re nefffı w filmde ... 

Raş rollerde: 

ROBERT DONAT ve GREER GARSON 
Bugün saat 12.30 da teziıatlı -tine •••••• 

Bu akşam: Şehzadcba~ı 

TUBAN 
Sinema - Tiyatroswsb 

Sinema. Tiydtro • Varyeı-

San'atkar NAŞIV 
ve arkadaştan. Büyük 

V AR1'.E1'E numaral•fl 

BiZ BAÇIRAN 
CANAVAR 
Komedi 3 perde 

Sinemada: İki film birdeıı! 
1- DÜŞES PETROVNJ\ 
CHARLES BOYER -

CLAUDt,TTE COLBsJI 

1 2- 'ÜÇ SİLAHŞOR 
KOVBOYLAX YARIŞL 

Şehir tiyatro'" 
TEPER .\Şl DR·"" 

KISl\IINDA 1 
Bn akşam saat 26)1

1 
EMİLİAGALO'l' 1 

H« &ün lciııed• ()o<ult y....,.ıııe<4 .,, 
bilet verilir 

1stild&l caddesinde Ko,,.., 

kısmında 

Bu akşam saat 20,30 b 

KİBALIK ODAI.AB 

rette kanşımştı.k ki elimizde si • B U G Ü N , 
U.hları kulan&mıyoruz, ancak di.ş. 8. T .. k .. -ı d. 
1eı;:~~;;~:~:~m~~~:~:r~r;:n TAKSIM ır ur e gonu ver 1111 

, ~~.i~~::k~S:;n:eh1:;!~!:~ Sinemasında TÜRKÇE SÖZLÜ - MÜZİKLi - DANSLI FiLr.f 
mışlıır. . Görülmcıniş bir muvaffakiyetle devam ediyor. . 

Bu ne zorlu gelişti. Önde giden SİD~~~~ ~ARB~E ~ en yeni Yakın Şark dünya bherleri - Türkçe: İngilis~ 
ve düşmanla gırtlak gırtlağa ge.. . . • Y1 ışgal!en, İngı!iz tayyarelerinin MUSAVVA'yı bombardımanları, KAPUÇO P" 

len bizleri bıle bir saman çöpü gibi! suım ııalrutu, BARDİYA'nın kara, deniz ve havadan çevrilerek hombaı;dımanı ve işgali, ı.iBl'~ 
sürüp gotürmüşt:ii. alınan sayısız esirler 11e ııanaim. 8ean&bır: lZ,45, _ z.,:ıo _ 4,15 _ 6 _ 7 ,45 ve 9,15 de. 

~-> ) ...................................................... -' 



(13u yaZlnın meti11leri Anadolu 
Ajansı bültenlerinden nlınm~tır) 

Telhis eden: Muammer Alatur 

Hitler'in evvelki gün, Nazi re
jiminin iklidar rnevkiine geçişi -
nin sekizinci yıl dönümü rnünase .. 
belile Berlinde söylediği ve dün 
bu sütunlarda hulasasını verdiği
miz nutku, denebilir kl, başka 
memleketlerde hiçbir tesir bırak -
marnıştır. 

Dün a.k§amld Ankara radyosu 
da, şunları söyl~tir: cHitler'in 
60n nutku İngiltere ve Amerikada 
aliı.ka uyandn'mamıştır. Her iki 
memleket matbuatı Hitler'in yeni 
ve .mühim bir şey söyleme~ ol
duğunu yazmaktadır. Yalruz bu 
gazetelet'd.e dikkarte liiyık g<irülen 
nokta, Hitlerin bütün kuvvetile de
mokratlara çatmakta olmasıdır. 
Bazı gazeteler bunu oportünistlik
le tavsif ediyorlar, Hitler Sovyet
lerle anlaşınazdan önce de onlara 
çatmakta ve şiddetli Sovyet aleyh
darlığı yapmakta idi. O zaman İn
giltereyi tutan Hitler, şimdi bütün 
'kuvvetile demokrasilere hücum et
mektedir. Bu itibarla Hitler bu 
hücumlarını hakikaten çatmak için 
değil, liizım olduğu için yapıyor. 

Musolini de, Nazi rejiminin se
kizinci yılı münaseretile Hitlere 
bir tebrik telgrafı göndermiştir, 

TEPEDELEN!N İŞGALİNE 
DOGRU 

İtalyanların Tepedeleni tahliye 
ettiklerine dair hiç bir teyit mev
rut olmamakla beraber, İtalyanla
rın tecrit edilmiş vaziyete düşme
mek için, cephenin bir çıkıntı teş
kil eden bu mıntakasını terketme
lerinin daha ihtiyatlı bir hareket 
olacağını nazarı dikkate alın~'arı 
muhtemeldir. 

İngiliz asker! mahfillerinde zan
nedildiğine göre, ttalyanlar son 
günlerde Arnavutl.uktaki harp usu
lünü değiştirmişlerdir. İtalyanlar, 
teşebbüsü tekrar ele almak için 
birçok mukabil taarruza geçmiş -
lerdir. Fakat bütün bu mukabil ta
arruzlar püskürtülmüştür. Hatta 
Yunanlılar bazı yeni düşman mev
zilerini ele geçirmşilerdir. 
Diğer bir habet'd.e, dün de yaz -

<lığımız gibi, İtalyan kuvvetlerlnin 
Tepedelenden Avlonyaya doğru 
ric'at etmekte oldukları merkezin
dedir. 

BİNGAZİ CEPHESİ 
Kahırede nşedilen bir tebliğ, 

bütün harekiitın İngilizler lehine 
inkişaf etmekte olduğunu bildir -
nıektedir. 

cDeyli Telgraf• diyor ki: cLib
yadaki İngiliz ordusunun hedefi, 
bu ha valide dün.şrnanın en mühim 
kalesi olan Bingazidir. İngiliz .kıt'a
ları Demenin garbinde geniş mik
Yast:ı ilerlemişlerdir. Roma radyo9U 
teşebbüsün şimdiki halde İngilit:
lerin elinde bulunduğunu söyli -
Yerek, efkarı şimdiden yeni hezi
metlere hazırlamaktadır .. 

Trablusta İngilizlerin birbiri ar
kasına elde ettiği muvaffakiyetler 
bütün Arap alemini yakından alii
'kadar etmektedir. 

Erdün Emiri Aıbdullah Filistin 
Ve Erdün fevkaliide komiserlerine 
~ağıdaki mesajı göndermiştir: 

•İngiliz hükllmetine Trablus
garpte kazanılan mütevali zaferle
den dolayı tebriklerimi ve Allahın 
Yardımı ile hemen nihai zaferin 
de kazanıl.masıru kalbiıın sevinç ve 
iftiharla dolu olduğu halde temen
ni ettiğimi ibliiğ etmenizi rica ede
rim .• 

no<';U AFRİKA CEPHESİ 
İngiliz kuvvetleri Eritrede Agor

dat ve Barentu üzerine tazyikle • 
rini arttırmaktadırlar. İngilizler 
§İtndi İtalyan Somalisi içinde a:ıu. 
lunmaktadır ve İtalyan kuvvetleri 
lıu mıntakada fazla mukavemet 
göstermemektedir. 

Eia.beşistanda da, İtalyanlara 
kaı"§ı teşkil edilmekte olan Habeş 
Ordusu, yine İtalyanlardan alınan 
siliıhlarla teçhiz edilmektedir. A
raziyi iyi bilen Habeşliler İngiliız 
ku\·vetlerine yol göstermekt_eclir. 
l1'ALYADA DAHLİ.Lİ VAZIYET 

Dün akşamki Radyo gazetesi, İ. 
1<>lyadaki dahili vaziyetten ;bah -
Sederken, şunları söylemiştir: 
<Şimali İtalyada karı~ıJ<lıklar çık

l!ğı muhtelif kaynaklardan bildi -
rilıni~, fakat İtalya bu haberleri 
tekzip etmişti. Bu hadiseler hak. 
kııdaki haberlerin sızdığı sıralar
da M:i!iıno valisi olan Matiyilu, 
İtalya hükumetince azledilmiş ve 
Yerıne Torino valisi Ciyanko geti.. 
~ilmiştir. . 

Bu, karış;.klık haberlerini teyı~ 

Bulgar Meclisinin nafiz a
zasından on be§ kiti hükU• 
mete sormak ve cevabını 
istemek içi.q be§ madde
den mürekkep mühim bir 
sual listesi hazırlamıtlar • 
dır. Bu lisle a§ağıda yazı-
lıdır. Bulgar umumi efka
rı hükumetin bu suallere 
vereceği cevapları alaka 
ile beklemektedir. 

Yugoslav hii.kfımeti, Belgratta 
ıbulwıan .Amerikalı gazete muhaibir 
leri hakkında bazı tedbirler al ! 
mıya lüzum g<irmüştür. •Koluın
biya radya111.b ve .Nevyork Tay • 
mis. gazetesi mubaıbirleri yedi 
gün müddetle telefondan istifade 
etmeıneğe davet edilmişlerdir. A

merika ile muhabere i_.çin Kolum. 
.biya radyosu muhabiri Belgrat 
radyosundan üç hafta müddetle is. 
tifade edemiyeeektir. 

BULGAR MECLİSİNDE 
İST!ZAHLAR 

İçlerinde tanınmış demokratlar
dan Staynofun da rulwıduğu on 
beş nafiz Bulgar meb'uw, hükfı • 
mete sormak niyetinde bulunduk.. 
ları bir sual listesi hazırlamışlar -

dır. 
Bu listede şu sualler vardır: 
1- Kral Borisin Berclıesgaden 

ziyareti ve Hitler ile yaptığı gö • 

rüşne. 
2-Bulgaristanın istikliil ve hür. 

riyetinin tehlikede olup alma.. 
<lığı ve Bulgaristandan yabancı kı
taat geçirilmesini ve memleketin 
yabancı ku'VVetler tarafından iş
galini men.için ne gibi. tedbirler 
alındığı, 

3- Ruzveltin Avrupaya gönder. 
eliği hususi mümessili albay Dona.. 
vanla ne g<irüşüldüğii, 
4-Avrupanın cenubu şarkisin

sinde uzun sürecek ibir harp çı.k.. 
ması ve diğer Balkan memleket • 
!erinin bu harbe sürüklenmesi teh
likesine karşı Bulgaristanın ne va
ziyet aldığı, 

5- Sovyet Hariciye KOJiliserli.. 
ği umumi katibi Soblefin Bulga. 
ristanı ziyareti. 

Listede Sovyetler Birliğinin Av. 

rupada •bitaraf kalan yegane bü -
yük devlet olduğu, Bulgaristanın 

S<ıvyet yard;mına, sulhun muhafa.. 
zasına ve Bulgaristanla Balkan 

yarımadasının yeniden bir hara.. 
beye dönmemesi için Sovyet Bir. 
liğine güvenildiği izah edilmekte

dir. 
Yakında, hükumetten yap_lacak 

olan bu istizah, Sofyada,büyük 1:ıir 
alaka uyandırmaktadır. 

iNGİLTEREYE YARDIM 
PROJESİ 

Aınerika meb'usan meclisi ha • 
r iciyc enciimeni Ruzvcltiıı İngil .. 
tereye yardım plilnını 8 muhalif 
reye karşı 17 rey ile kabul etmiş.. 
tir. Layihalar pazartesi günü ıncc
lisc gönderilecektir. 

T ramvay seferleri 
( ı inci Sahifeden Devam) 

LAkin harp münasebeWe hiçbir yer-

d 
. diYe ,k.adar 1nalz.en1e alınamaen şım 

t Yalnız son günlerde Romanya-
nuş ır. imle' b 1 dan bandaj getirtn1ek . ~nı . u una-

k ·u ru·tide :;OD bandaJ sıparı§ olun-
ra 1 r P r °lk. 
muştw-. Bu bandajlar ge mce ı par-
tide 30 araba tamir olunup he~:' se
ferlere ilive olunacak ve her. gun 30 
aarba fazla çalışnuş bulunacaktır. Ay .. 

İngiltereden yay ve 100 kadar da 

din
nca il temin olunmuştur. Diğer maı .. 

g . . b 'k 1 
zeme temjnl için de Ingiliı. fa rı a a-
ı·ile telgrafla muhabereler yapılmakta .. 

dır. d h k t Dünkü görüşme ~snasın a are e 
d . esi müdürü B. Ismet, n1alzeme te
~ır olunnıadıiı takdirde tamirsizlik 

~~un.. de tekmil aralı3lıınn bir yılda yuz n kil .. 
derpey depolara cc mesını.n zaru-

-;.~lduğunu söylemiş ve o takdirde a
rabalnn fazla yıpratma~an k~rtarn~~ 
. . seferlerin tahdit edılmesı tedbırı
ıçın . . fil<' 1 ak . düıünülebileceğinı blr U' o ar 
nın · h b' nl leri sürmüştür. B. Ismet ar l uınuı .. 
de Almanyado, ingilterede bu ıeklln 
tatbik edildiğini ve ıneseıa yalnız sa

bahları saat 6,5 .. 10,5, öğleden sonrala
n da lS,5 _ 19 arasında traınvay işleti
lerek diğer saatierde hiç sefer yapılma
m.ası mütaleasında bulunm~tur. 

Ull!Ulll MÜDÜRÜN BU SABAHKİ 
iZAHATI 

umum müdür B. Mustafa Hulki bu 
fikri muvafık görmemiş ve şehrimiz~e 
k biliyeti tatbikiyesi olamıyacagıru soy
Jj~erek dün reddetmiştir. BHuulksabah da 
görüştüğüm~2 B. Musta!_~ _ ı. . 

_ cBen iıstanbulda boyle bır t.ahdi-
din tatbikine taraftar dcğiUm v~ bu o-

demic:tir Esasen bandaJlar Ro-
lamaz> ıı1 • -~ 

.d,
0 

temin edildiğinrJrn ve dıger 
manY- ··ec1 ı·sı 

1 e .. ı ... de Ingıltcr en a ınma ma zem............ d 
il ··mit ecilldig.inden seferler e 

kuvve e u .. -:;ım • Ur 
böyle bir tahdide lüzuın goı.... emış .: 

elekb'ik tramvay idaresı uınunl mu
'V_~ 1 .. y •• ba'ııunıızı büsbütün vesai!f 
durklugu --•-tısına diişürınek değU, bi
na ıye ~ hafi!l tıne · 
ıakis sür'atle bu sıkıntıyı .. .. e .~1 
J<at'iyyeile istediğinden, butün enerıı-

il d buna çalıştığından seferleri tah-
• e e ,_,edir 

d.diJ coıaJtmak ııayes,,.... 

Irak kabinesi 
muhalefet kar
şısında çekildi 
Bağdat 1 (A.A.)- Reşit Ali ke. 

binesi istifa etmiştir. Nazırlar ye
ni .kabine teşekkül edinciye kadnr 
vazifelerine devam edeceklerdir. 

Kabinenin parlfuueııtoda uğra. 
dığı muhalefetten dolayı istifa et. 
tiği bildirilmektedir. 

So vyetlerde 
yeni bir ünvan 

Moskova 1 (A.A.)- Röyter: 
Dahiliye ll:omiseri Beriaya neş.. 

redilen bir cınirname ile dahili em. 

Yunanlılar 150 
İtalyan esiri 

daha aldılar 
Atina, 1 (A.A.) - Resml Yunan teb

liği: 2000 metre irtifadaki tepelerde ce
reyaıı eden muvafi'akıy~tli muharebe
ler neticesinde Ywııuılılar, çok mühim 
İtalyan mevzilerini elı.: geçirmişlerdir. 
150. esir alınmıştır. rd }er mıntakalarda
ki Italyan mukabil taarruzları da püs
kürtülmüştür. 

Atina, ı (A.A.) - Radyonun bildi"
diğine göre, mukabil taarruzlar neti .. 
oesinde İtalyruıların yeni mevzi1°rine 
çekllmiye mecbur kalmaları bekle!l -
mektedir. 

Cephenin merkez mtntak:asın ia, fena 
havalar Yunanhlara müşkülat çıkar .. 
maktadır. Fakat geecleyin Yuna11 piya
de ve topçuları harp malzemesini yeni 
mevzilere nak.letmiye ınuva!fak o~ınuş-

niyet umumi komiser ünvanı ve.. !ardır. 

rilmiştir. D h • 
1934 de ihdas edilmiş obn bu un- uvr şe rıne ne-

van bir müddet evvel terkedilıııiş.. d " c h 
tL Şi.mdi yeniden i~das e~lmekte.. en e ennem 
dir. iki s-enedcnberı Dabilıye Ko • 
miserJiğini yapınakta olan Beria '(o"" S 0 d "Jdı" ? 
Gürcüdür, eski bir gazetecidir ve J. ~ esı U enı • 
$talinin çok eski dostlarındandır. 

Dünyanın buğ
day mevcudu 
Nevyork, 1 (A.A.) - Ziraat Neza

retinin tahminlerine göre dünya buğ
day istihsal5.tı fazlası, geçen senenin 
stoklan da dahil olduğu halde, 500 mil
yon kiledir. Bu senenin fazlası 68 mil
yon kile olacaktır. İstihsal bilhaEsa A
vustralya, Bir1e~i.k: Amerika ve Brezil .. 
yada çok fazla olmuştur. Şunu ·<aydet
mek lazımdır ki, bütün bunlar mu tefık. 
devletlerin emrindedir. Biliıkis Alman
ya başkalarından alabileceği ile geçin
mek mecburiyetindedir. 

!Vıl~a!.:S 

Sutamptonda Çörçilin 
nutku 

(1 lnd Sahifeden Devam) 

ikadar muhteşem bir şekilde mu -
kavemet göstermiş olmalarından 
dolayı kendlierini tebrik etmiştir. 

Amerika Cumhurreisi Ruzvel -
tin hususi memuru ve dostu Hop

kens de Çörçil'e refakat etmekte -
dir. Çörçil bu münasebetle halk -
tan Amerika Cu.Jl\hurreisi Ruzvelti 
alkışlamalarını istemiş ve halk 
Ruzvelti candan alkışlamıştır. 

Bundan sonra Çörçil şunları söy
lemiştir: 

- İngiltereye yardım için, Ame
rikadaki kütleleri canlandıran gü
zel hareket, bizim cesaretimizi bü
yii:k bir mikyasta arttırmaktadır. 

Başvekil şımlan ilave etmiştir: 
- Libyada ve Yunanistanda ha

rekat fasist ve Nazi rejimlerinin, 
İtalyaya 'ait olan işlerde ziifını gös
ermi§tir. 

Fşistlcr Atina ve Kahire üzeri
ne muzafferane bir h,aldc yürüye
cekleri yerde, şimdi Nazilerden 
kendilerine yardım etmelerini ve 
kndilerini idare etmelerini iste -
mişlerdir. Bu da, bizi bekliyen u
"1lll ve çetin mücadelelere karşı 
'koymakta teşci etmektedir. 

Nerede ve ne zaman, onu söyli
yemem, fakat onlar bizim muzaffer 
olduğumuzu göreceklerdir. Zaferi 
elde ettiğimiz zaman, müşkül va -
zifelerin iktıhamı ile güzelleşmiş 
bir devirde şanlı ve şerefli eserle
rin tahakkuk tmiş olduğunu söy
lemek hakkını kendimizde bula -
cağız. 

Akdenizde muharebe 
(1 lruıl Sa!ı.lfedcn Devam) 

nlınalarını istemiştir. 

General bilhassa demiştir ki: 
cİtalyan imparatorluğu, hür Fran
sızların yard:m ettiği miittefi -
kimiz İngilizlerin davbeleri altın
da yıkılmaktadır. Akdenizde mu -
harebe son ~ereee genişliyecelciir. 
Fransanın mukadderatı bu muha
rebenin neticesine ba.~lıdır. 

Arkada•lar, İtalyan !ihyasının 
ig~alini tarnamlama'k, sizin hare -
ketsizlikten silkinmenize bakıyor.> 

15 günlük çocuğunu 
sokağa atan 17 ya
şında genç bir ana! 

Zeyrek caddesinde oturan Makbule 
isminde 17 ynşında biı· kadın ?ı.'Iehnıet 
ismindclci ni~arlısından kazandığı gay
rimeşru çocuğunu henüz 15 günlük iken 
gazete ki'tğıtıarına sarıp Kiiçükpazarda 
His..ı.rdibi sokağına bıraktığı için asliye 

Douver 1 (A.A.) - Amerckada 
son Reisicumhur intihabatında B. 
Ruzveltin rakibi olan B. W illkie 
dün İngilterenin cenup şarki sa -
hilini ziyaret etmiş ve bu müna
sebetle ne için Douver'e • Cehen
nem köşesi. adının verildiğini an
lamıştır. 

Bu seri gezintisi esnasında B. 
Willkie Alman akıncılarına karşı 
kara bataryalarının iki defa faali
yete geçtiğini görmüştür. B. Will
kie, Fransada işgal edilen sahilden 
tam 20 mil mesafede bulunan 
Dower limanının şark kolu münte
hasında ·bulunduğu bir sırada düş
manın bir dornier tayaresi liman 
üzerinden uçmuştur. 

B. Wilfü;ie, Dower şatosunu gez

miş ve öğle yemeğini şatoda ye -
miştir. Kendisine mıntaka 1'.uman
danı vis Amiral Ramsay r"fakat 
etmiş ve yemekten sonra D. Will-

-töe, istilaya karşı ycrleştiril"ciş olan 
topları seyretmiştir. Bu topların 
nasıl işlediği kendisine gösterilmiş 
ve birkaç obüs atılmı~tır. Kendisini 
bilhassa Başvekilin emri üzerine 
oraya konulan ve Başvekile iza -
feten Winnjc adı verilen .muazzam 
top gösterilmiştir. 

B. Willkic şatoya gi<lerken Al
man tayyarelerinin :ıltıi:;ı bomba
ların pliıjdaki binalarda ve bilhassa 
Grand Hotelde yantığı ha,aratı 
görmüştür. Şimdc lxımbaların tah
rip etmi' olduğu Grand Halel ge
çen ya" İngiliz veA me<lkan gaze
tecilerinin .karargahı idi. 

Gece ~nmba1'f"ıa.an
ıarına ka:r:ı b t,nl usul 

Qtlava, 1 (A.A.) - Yeni Zelô.nda u
muıni valisi hava mareşalı Cyril vazi
fesi başına gitmek üzere bura.dan ge
~erken demiştir ki: 

Gece bombardıman tayy::ırelerine 
karşı muva!!akıyetle mücadele etmek 
imk.3.nını veren bir usul bulunmuş gibi
dir. Daha şinıdiden kulland1~11mız usul 
Alman tayyarecilerinin geceleyin mem
leketimiz üzerine yaptıkları ziyaretler
de, keyiflerini kaçıracak bir mahiyet 
almış bulunuyor. 
Eğer Hitler bir istilft tecrlibesjnde bu

lunursa, geçen sene olduğu gibi bu se
ne de mağlup edilecektir. 

Asker gözile 
cepheler 

( 1 inci Sahifeden DeV&lll) 

Zerine şii.phe yoktur. Sahil yoıunda 
İtalyanların !ngfüz ileri hareketini 
durdurmaları şüphelidir. Belki ka
ra yolunda arazi arızalarından is -
tifade ederek, mukavemet göstere
bilirler. Fakat evvelce hazırlanmış 
müstalıkem mevkilerde, kendile -
rinden beklenen müdafaayı gös -
teremiyen !talyanların. gelişi gü _ 
zel arazide tutunabilmeleri de şüp
helidir. 

İııg ;!iz yürii.yüıı kollarının bu. iki 
yolda-n azami istifade ederek Bin
ga:ci mi~çtahkem mevkiini de sa
racak/arına şüphe yoktur. Bize öy
le qeliyor ki, Bingazinin akıbeti de 
d "ierlerine benziyecektir. Ha1'ekô.t 
şimdi devam ettiğine ve Bingazi 
henüz iyice sarılmam~ bulundu.
ğu.na göre, daha birkaç gün gele
cek haberlere intizar edceğiz. 

2 nci ceza mahkemesine verilıniştir. 
Makbule dün mahkenıedc ağlıyarak 
hAdiseyi itiraf etml,, ve nankör babası
nın kaçtığı fçin seratetten. bu işi yaptı
ğını söylemiştir. Dava şahit celbine kal
~tır. Çoc"ı.k Darlilacezededir 1 

il Ör. Hatız Cernaı 
1 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
)fuayene saatleri: 2.S - 8. Tel: !!Hl 

Balkanlılar 
gözlerini 

dört açmalıdır! 
(BAŞl\lAKALEDEN DEVAM) 

Bu vaziyet karşısında Alman 
devlet şefinin Balkanlar hakkın -
daki sözünün asıl hedefini ve ına.. 
nasını anlamak ve kavramak da.. 
ha kolaydır. 

Yugoslavya ve Bulgaristan bi. 
taraftırlar. Bitaraf ve fakat istik• 
lalleriue nigcbban olarak harp dı. 
;ındaki vaziyetlerini muhafaza et. 
mek istedikleri de malUnıdur. AL 
mımyanın bütün tehdit, tazyik ve 
teşebbüsüne rağmen yeni nizamı 
ve Alman ittifakını da kabul et· 
memişlcrdi. Yunanistan da teca • 
viize uğrar uğramaz kendisini mü.. 
dafaaya koyulmuş ve İtalyayı Ar. 
nawutlukta hezimetten hezimete 
uğratarak komşuları iizerinde 
bilhassa milli şevk ve istiklal ör
neği olmuştur. 

Türkiyenin asla dcği~1ncz siyasi 
durumu ise her tül'lü teredfütten 
izadc olaı·ak açık. nıiitebariz ve 
kat'idir. Bl;tün Balkanlıların Bal. 
kanlnrda sulh ve istikrarı muha.. 
za hususundaki azimleri de aşi
kardır. O halde H'tlerin İngiltere
nin şahsında Balkanları tehdit et. 
ınesinin hakiki manası nedir., ne 
olabiEr?. 
Şahsi göriişiimüze göre Hi ti erin 

bu tehdidinin asıl manası, hak.iki 
çehresi Balkanlılara sadece: 

- Bitaraf kalınız, İngj]izlcre te... 
mayül etmcyinjz, onunla birlik ol_ 
mayınız ... 

Demek değildir. Bilakis, bir tas
mim ve tasavvurun izhar oluna ... 
bilecek kadar izhar ve ifşasmdan 
ibarettir. Bitlerin Norveç, Belçika 
ve Holandayı nasıl işgal ettiği ve 
bu yolda hangi mucip sebeplere 
dayandığı henüz unutulmamıştır. 

Bitler: 
- Eğer biz işl!alde takaddüm 

etmeseydik, bu· . .l~rnı İn";ı;zler 
işgal ve bize hücum cdereklcrdi!. 

Deıııi~ti. Bitlerin bu defaki nut.. 
kundan da böyle bir tasavvur ve 
tas.mimi seznıemenin iınkiııt yok.. 
tur. Balkanların azam! bitaraflı -
ıbrını, azami sulh ve istil;.rar taraf_ 
tarlığını ve dikkatini bugünkün -
den daha fazla ileriye götürmek 
mümkün değildir. Fakat bu bita
raflık, bu sulhperverlik ve istikrar 
sadalrnt:ni binbir bahane ve tuzak. 
la ihliıl etmenin de Almanya için 
bilhassa Norveç, Dolanda, Belçika 
tcşe!:ıbüsiindcki misnl ile zorluğu 
yoktur. 

Alrn3n devlet sefi Balkanlı dev. 
!etler hakkındaki tasmim ve ta _ 

sa,·v11ru11u ifşa ve izhar otmekten 
kend;eini :ı1ıkoyamamıştır. Bu va
ziyet karşısında Balkanlı devlet _ 
Jere düşen birinci vazife tehdide 
kapılınaıuak, sinıncnıck, «bitaraf .. 
lığa azan1i rinyct edeceğiz .. diye• 
gcvşen1emek ve biliıkis azauıi dik. 
kat, teyakkuz ile el ve cephe bir
liği yapmak, her türlü tecavüze 
karşı hazır bulunmaktır. 

H' ·; ·r, Balkanlar hakkında mü
lahaza ettiği fikirleri söylediğin • 
den daha açık olarak söyliycmezdi! 

ETE'M İZZET BENİCE 

Kadınlar 
(l lruıl S:ı.hif"'1en Devam) 

t-ed.ir. Bundan anlaşıldığına göre, 
tekmil şebekede tramvaylar günde 
27 bin kilometre kırtetmektedirler 
ve günde 150 bin yolcu taşınmak
tadır. En fazla yolcu cumartesi ve 
pazartesi günleri naklolunmakta -
dır. Garip bir itiyat sev kile kadın
lar salı ve çarşamba günleri sokağa 
az çıktıklarından bu iki günde 
tramvaylarda kadın yolcu pek az 
görülmektedir. Esasen haftanın 
nisbeten atıl günleri olan salı ve 
çarşamba günü yolcular dii(er gün
lere nazaran yirmi bin eksilmekte
dir. 

Diğer taraftan nafıa ıınüs<teşan 

Hüsnünün, şehrimize gelere!~ bu
günlerde tramvay, elektrik idare
sinde tetkikler yapacağı öğrenil -
miştir. 

Yeniihdasedilecek aktarma bilet
ler kabul edildiği takdirde şimdi 
biletçilerin kalemle işaret ettikleri 
biletler yerine zımbalı biletler ih
das edilecek, Üzerlerinde saatlerin 
yazılı bulunduğu bu biletler yalnız 
bir saat zarfında seyahatler için 
muteber olacaktır. 

Beşiktıış Halkevinde paraeız 
İngilizce dersleri 

Beşiktaş Halkevi reisliğinden: 
Evimizde açılacak olan ingilizce 

derslerine 3 şubat 1941 pazartesi 
günü başlanacağından kaydedi -
!enlerin mezkılr günde Halkevine 
teşrifleri ve henüz kaydını yap -
tınruyanların da acele etmeleı:i 
rica olunur-
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Barb Ve Casusluk Tefrikası 
• ilen 1 an1 olunur 

Yazan: M. ATLI Tefrika No. 1 

" Yıldırım Suikastları,, 
«Yeni Bir Silah Ke§feden Millet Dün.
ya İmparatorluğunu Kuracaktır .. » ' 

Beşinci kol (Fünfte kolon), al
tıncı kol (Zekste Kolon) bu har
bin icatlarıdır. Birçok memleket
lerde halk beşinci kolu bilmekte 
ise de 6 ıneı kol hakkında henüz 
h;çbir fikri yoktur. 

Bazı yer !erde ise 6 ıncı kol, 5 inci 
kola karşı .kurulan teşkilat sanıl
makta dır. 

Halbuki bu harbin altında asıl 
kaynayan cehennem 6 ıncı kol
dur. Almanların ( 6 ıncı kol) de
mek olan (Zekste Kolon} un kı -
satılmış şekilde (Zek) dedikleri lbu 

kol bugünkü harbin üzerinde kay- ı 
nad.ığı ve yalnız alevlerini görebil
diğimiz esrar, toolıiş, cinayetler ve 
ölümler kazanıdır. 

Bugüne kadar dünya bu koldan 
geniş bir surette haberdar değilse 
bunun biricik sebebi, bu korkunç 
kolun son derece g!zli olmasıdır. 

Halbuki bugünkü yıldırım harp
lerini bu kol meydana getirdiği 

gibi harbin neticesini de bu kol 
tayin edecektir. Bu kol belki de 
dünyanın çehresini değiştirecektir. 

Zira bu koldur ki teknik dün
yasındaki en mühtiş harbe sahne 
olmaktadır. Dünyanın en .korkunç 
kudretleri, en mütlıi§ ve kanlı ö
lüm tröstleri bu kolda çarpışıyor. 
İnsan dehası bütün cinayetlerini 

bu kolda haz.rlamakta, medeni • 

yete ve bütün dünyaya en müthiş 
suikastlar bu kolun cehennemle -
rinde kurulmaktadır. 
Dünyanın hemen her tarafında 

hergün en esrarengiz ölümlerle bir 
çok insanlar, yıldırım gibi, idam 
edilip duruyor. 

Niçin? Neden?. Nasıl? ... 
Bunu hiç kimse bilmez. 
Bilen idam olunur! 

Milletlerarası profesyonel (Zek) 
kolları arasında büyük bir şöhret 
sahibi olan Japon casus teşkila -
liitının şeflerınden Nuşu\ci - Vuhi, 
Japon İmparatoruna 6 ıncı kolun 
rolü hakkında 60n derece .mühim 

bir memorandum sunmuştur ki son 
Alman - İtalyan - Japon paktının 
akclinde dahi bu raporun büyük bir 
amil olduğuna hükmolunabilir. 

Nuşuki - Vuhi bu raporunda Ja
ponyamn Zek harbinde zafer ka
zanmasile dünya imparatorlu~ 

yoluna girmiş olacağını kat'i bir 
hük-ürnle bildirmiştir. 

Nuşuki - Vuhi: 
•Yeni bir siliih keşfeden, dünya 

imparatorluğunu kuracaktır.• 

Diyor ki bugün kararsız ve mu
vazenesiz harplerin fırtınaları için
de sallanmakta olan dünya için en 
kahir hakikat budur. 

Nitekim bugün dünyanın 6 bü
yüık devletinin ciimlesi bu korkunç 
hakikati anlaroışlar ve gerek İngi
lizlerin tekrar uyanınış olan .meş
hur Entelijens Servisi, gerek Al. 
manların bütün dünya kıt'alanna 
tyaydığı gestapo teşkila'(ı, gerek 
S<ıvyet Ruslar;n gepeusu, gerek 
Fransızların S. S. (Service Seeret) 
teşkilatı ve gerek Amerikalıların 
Sekrit offis teşkiliitları ve niha • 
yet japonları.n korkunç (Nib) teş. 
kiliitı, dehbll§, amansız, merhamet. 
siz lbir mücadeleye girmişlerdir, 

Belki •bu mücadeledir ki, kat't 
surette, dünya imparatorluğunu 
kuracaktır. 

Zira, bu.gün, hemen herkes yeni 
bir siliih keşfeden milletin bir an
da cihangir olabileceğini ve bütiil) 
milletleri istila ederek cihan im
paratorluğunu kuracağını idrak 
edebilmektedir. 

Zek haribi, bundan do>ayıdır ki, 
bı4;ün Avrupayı ateş dilile yalı. 
yan görünür harplerden daha müt. 
hiş ve amansız olmak tadır. 

Yine bundan dolayıdır ki Zek 
hal'binde akıl ve hayale gelmiye • 
cek her türlü vasıtalar, 11er türlü 
kanlı mel'anet ve entrikalar, in.. 

sanlığın talııati önünde denebile • 
cek cinayet kudretleri kulıanıl _ 
maktadır. Hatta. o kadar denile • 
lbilir 1ı:i nerede esrarenıı;iz, ırııe;;;lıı>l 

japon caauıu: Nuıuki-Vuhl 

ve hayret verici bir ölüm varsa o
rada 6 mcı kol darbesini indiriyOl' 
demek.tir. 

Meselii, ta Meksikadaki menhı.. 
sında yaşıyan meşhur Troçki, bir
deI)bire, hiç kimsenin anlıyamı • 
Yll<!ağı meçhul bir sebeple öldü . 
rülm~e, 'bunun tereddütsüz, 6 
ıncı k.olun bir eseri olduğuna hüll;. 
mediimelidir. 

Zek harbi ,cihanı istilası harbi 
dir .Onun için hiç affetmez. En u.. 

fak bir ihaneti, yıldır mla vur~r 
Son derece ciddi tehlikeleri o

lan böyle bir esrar ve cinayet har. 
binin içine ben im gırişim ise, sırf, 
barkulilde bir tesadüf yüzünden 
olmuştur. 

Eğer bu akla dehşet verici te • 
sadüf ve hiidiseler olmamış olsay. 

dı, belki ben de birçok insanlar 
gibi bugün böyle bir boğu<manın 
dünya yüzünü karartt!ğından kat.. 

iyyen ha'bersiz kalacaktım. 
Beni ilk irkilten Zek laboratuar

larının esrarı içine yuvarlıyan, e~ 

rafuna birdenbire yer, yer yağan 
bir dinamit yağmuru gibi, o esra
rengiz ve müthiş •yıld:rım suikast. 
ları. olmuştur. 

Okuyucularımı bu feci hadise -
ler hakkında tenvir edebilmek için 

müsaadelerile kendilerini bir an 
için, bu harpten evvel Polonyaya 

ait bulunan ve bu harp felaketi -
nin sebebi olan şu şeametli ve 
meşlıur Danzig şehrine nakletmem 
lazımdır. Henüz Polonya harbi pat
lamamıştı. Yani Polonya har'binin 
patladığı eylıll ayından evvelki kı~ 
sonunda, şubat ayları zarfında idi. 

Danzig'e henüz Almanlar g'r -
memiş, maamafih şehre gizh tcş
'kilatla çoktan nüfuz etmiş oldu}: 

!arı halde, Danzig şehri henüz mil
letlernıeclisinin tayin etmiş olduğu 

yüksek komiser tarafından idare 
ohmmakta idi. 

Kaderin müthiş bir sürprizi et

raiımda dolaşmakta olaca..'< ki ben 
o sıralarda, dünyanın başına bu. 
günkü harp felaketini açan bu ne
tameli şehirde bulunuyordum. 

Danzig'deki (Technische Hochsc 
hııle) ye, yani teknik ünivcrsıtey• 
merbut darüssınaalarda tatbikat 
görmekte idik., 

9 aydanberi bu şeametli şehirde 
bulunduğum halde, politikayla hiı 
bir suretle meşgul olmadığunız i
çin, şehrin havasının birdenbire 
garip ve esrarengiz bir surette e

lektriklendiğini, birdenbire büvük 
değişikliklerin merkezi olduğunu 
asla h:issetmarniştim . 

Haritalarda Baltık denizinin ke
narında gösterilen bu şehir, haki

katte, denizden içeride, bir ticaret 
limanı, fakat deniz ağzında değil, 

büyük ve zengin bir şehir, fakat 

eski ve !kasvet!~ velhasıl her ci -

hetçe ters ve aksi bir şehirdir. 

Bu şehir Baltığa dökülen bir neh

rin ağzındadır. 
(Arkası vr.r) 

N A MIK KEMAL 
Maarif Vekaletinin tavsiyesile 

Türk dil kurumu tarafıudaıı gü
zide arkadaşım"' büyük şair ve 
edip Necip Fazıl Kısakilreğe yaz. 
du:ılan bu (400) sahifelik eser inti.. 
şar sahasına çıktı. &er Türk ten. 
kit, fikir ve edeb;yat hayatında bir 
hadisedir. Karilerimiıe hararetle 
tavsiyeyi borç biliriz. 

NİK.AJI 

Vilayet zehirligaz biir6"u me • 
murlarından Bayan Vedia Berk -
san ile Sıhhat vr İnçtimai Mua , 
venet nıüdürliiğii menıurlarından 
Bay Mustafa Tüziin'ün nikah me.. 
rasimi Vilayet, Belediye ve Parti.. 
nin tan nmııı yüksek zevatın hu. 
zurla ile Fatih evlenme memurlu· 
ğunda yaptlmıştır. 

Tnrafeyne saadetler dileriı. 
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Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma F abrikalan Müessesesi 

Ereğli Bez Fabrikasından 
100 santimlik aile hassası Mir. fiyatı 45 Krı. 
140 santimlik aile hassası Mtr. fiyatı 60 Krş. 
150 santimlik aile hassıısı Mor. fiyatı 64 Krş. 

Satış ve fiyatlarımız fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı aynca alı
nır. Sipariş vermek isteyenlerln azami 5 balyayı geçmem<'k şartile sipa
rişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye Pylemek üzere J ci Vakıf Harun
da 1 c::i katta Sümerbank birleşik paınuk ipliği ve dokuma .tabrilcaJrrı mü
essesesine müra~atlan rica olunur. 

iplik mü§terilerine: 

EREGLI 
No. 24 düz 750 Krş. 
No. 24 sert 875 Krş. 
No. 30 820 Krş. 
No. 36 890 Krş. 

KAYSERİ 

]'o. 12 565 Krş. 
No. 16 620 Krş. 

.~AZİLLİ 

Sipar~ vermek isteyen müSterilerin fabrikalara müracaatlan rica olunur. 
(10632) 

RİDA DİŞ SUYU 
Boğaz ve (grip, kızıl, Jazamık) gihl salgın hastalıklar 20manmda garııara 

yapılmakla ağız, boğazın ntiseptlslni temin eden kuvvetli bir dezenfektandır. 

f _ lnhisarlar 

etıısl 

U. Müdürlüğünden : -, 

Civata 200 m/m lik 
Civala 120 m/m lik 

Mlktan Eks. Şek.il 

10458 adet Pazarlık) 

19800 adet Pazarlık) 

1 

Saa.li 

15.30 
22600 adet Pazarlık) 

Pul Füjü ar 250 Kg. Pazarlık 16.-
Tenlen v cln mJktarlan' yazıh malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - Yukarda s ve .: . 
2 _ PazarW< 12/11/941 çarşamba gunU !ıiZa.L'.ınnda ~azılı "';atıe;~e ~

taşta ıevaum. wt ınUbayaat şubesindeki alım komısyOnun a yapJ a~a . 17. 
3 _ -r., d FilıUvar şartnamesi sözü geçen şubeden parasız a!ınabıtir. 
4 _ i~~•nn pazarlık için ~in olunan ıtın ve saatte teklif ~ecekleri 

llyat ilaeflnden % 7,5 &ilYCZUne parasJyle birlikte mezlct\r koınlsyona milracaaı-
)lırl. (tl<IJ -

rım !aşı aldı. -O-zer~ yürüdü. 
Allah saklasıh, han$imize vursa, 

!eşimizi yere sererdi Elinden taşı 
aldık.. Benim saçlarınıa yapıştı. 

Münevver de yardım etti. Elinden 
güç klil'tuldıı:k. 

•Her gönülde bir arslan yatar.> 
derler. Tesviyeci ~yfinin gönlün
de de, bir zaman 'Müzeyyen, bir za
man Münevver yatm:ş. Şimdi ya
tan arslan da Nebahat .. Allah, yeni 
bir arslandan Nebahatı korusun ... 

KULAK MiSAFiRi 

ve do-Sümerbank birleşik pamuk ipliği 
kuma fabrikaları müessesesinden : 

Kapat fiatları 
llaktrlı:07 a. 1IPI 75 cm. lik lopu 800 kuru, 

90 cm. lik topu 902 kuruş 
Jl:a1Md D. ~ 75 cın. lik topu 775 kuruş 

85 cm. llJı: topu 843 kuruıi 
UO cm. ilk lopu 887 kuruş 

İplik fiatları 

SBBOLi 
No: 24 dllz 750 KJ1. 
No: 24 Mrl 875 Kq. 
No: 30 820 Kıl. 
No: 36 890 Krı. 

KAYSERi 
No: 12 565 KrJ, 
No: ıe 820 Krş. 

NAZİLLi 
No: 20 655 Krş. 
No. 24 705 Krş. 

Bu sab§ tiatları fabrika ı .. 11m1dlr. ADbalaj masrafı aynca alınır. 

İstanbul Dokumacı, Yazmacı ve İşlemeci 
Esnafı Cemiyetinden 

Talimatname mucibince 1940 yılı m .. aı ve hesabının tetkildle İdare Hey'etl
nln ibrası ve yeniden nısfı tebdil ~ileeçk olan Hey'eti Udare intihabı için Ba
bıali caddesinde 10 No. Ju Birleşik Esna! cemiyetleri binasında 23/1/941 Cumal" 
lesi günü ekseriyet olmadığından dolayı ikinci toplantı 7 /2/941 Cuma günü saal 
10 dan 12 ye kadar Cemiyetimiz mensuplanrun gelmeleri HA.o olur..ur. 

Devlet Limanları işletme 
Müdürlüğünden 

Umum 

İşletme ihtiyacı için muktezi «2500> adet kok çevalyesl açık eksiltme suretılf 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli .1500> lira ve muvakkat teminatı «112' 
lira •50> kuruştur. İbalesi 12/2/941 tarihine rastlıyan çarşamba gfu:il sııat 15 dl 
Galata nbtımmdaki umum mOdü.rlük binasında toplanacak satın alma kom.ir' 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün sözü geçen komL<yo'1da görülebillr. 
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ODEON {jj 
Yeni çıkan Plaklar 

Milli Anadolu Şarkıları - Düğün Havaıan 
Derleyen: SADi YAVER ATAMAN 

Okuyanlar: VASFİYE, SULHİYE, ZÜBİDE 

270417 No. 

270418 No. 

, 
IHAI'. 
HVLV~I 

&-

ztl'B.İYDIİN GÜGtlMLERİ KALAYLI 
KABENİN DALLARI 
SARI KIZIN AYAGINDA YEMliNİ 

PEN YARİME KALE ALTINDA 
KAVUŞDUM 

--=-

1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

l adet 2000 Liralık = 2000. - Li'" 
3 > 1000 > = 3000.- , 
2 > 750 > = 1500.- • 
• > 500 > = 2000.- ' 
8 • 250 > = 2000.- ' 

35 > 100 > = 3500.- • 
80 • 50 > = 4000.- • 

300 • 20 > = 6000.- • 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağıl$' 
los. 3 İk.incile§:rin tarüılerinde y9' 

pılır. 


