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~-
Almanlar &i-
kan/ara ine
cekler mi, in- ı 

migecekler mi? 
Ba sualin cevabı, bili. 
hic:li.elerin inkipfına ve 
Akdenizde Almanla
nn ve ıene buna muka
bil İnailizlerin bütün Ak· 
denizde alacakları yeni 
nzi;petlere baihdır. Har
bin mühim bir aafhaaınm 
Akdenizcle cereyan edo
eeii, bunun için de Al
manyanm harp kabili
pt ft braruıuı her teY
tlen Cince babiı mevaaa 
olacaiı atikirdır •• 

,._.: ETEM lzzıT BENiCE 

liaıdi ..... -- mMSllll 
llUlu: 

A.- At.anlar AkdıellWe har· 
hdecetıer nıi?. 

B- Balkanlara n Balkaaı.r 
,.._ 1Je A.dalu 4eni•iH, Yua -
aiatana taeeelder mi?. 

C- Balkaalara llllfte Bulpria- . 
._ Ye Tirkiye toprakları P be
ılef lttilau edlle1tillr miT. 

ftrki7• • Bulpriam uasmda 
.... " MFOIWWI müfterek be· 
pnname; .her W tlevletiD sulha 
Milıhiı J'O}pdalr:i Jaali& temen
llilerini, sidit ve tatum idealle • 
ıillıi teebıt •• uaa etmiftlr. Ba • 
mla beraber, Q11 ayn Ye mtif-
terek vasqetlerinl de bir ~~da, 
- bilh..- Baricb'• vekilınıı~n 

IOll beyanata • hiçbir tereddüde 

. Mısır sefaret 
heyeti dün 
Bükreşten 
ayrıldı 

Musolini lngiltere
ye aleyhtar vaziyet 
aldığı için Anto
neskoyu tebrik etti 
B~ 25 ( A.A.) - Bük • 

1'q'teki Mtftr arjllt"ftJ&cmai .,.. 
kôııa, ... ,elt.ri ~et' •• 
dir. 

Stejtstıı a;a,n.wı g&re, .lf•· 
1<>liııi, General Antonako'Jlll 
bir telgraf ~k, •h • 
gil~ ka1Jı ~ a#yh o 

dar bir ~et aldağmdaA ao. 
Jattı ~tebrik etmif'W· '------J 

Kasaplar ken
di hesaplanna 
et kestirecek 
Bu suretle etin ucuz
laması muhtemeldir 

Vali ve Belediye reisi et mesele. 
sini halletmek için kasaplar ve 
tacirlerle temulanna devam et· 

me~· 
(DnAIDJ 1 ..... l!llQfada) 

Fransada 5 Na
zırdan m üre k
kep yeni kabine 

mahal UJmlllDak tiure aydınlat· 
IDlfbr Ana.,. .-.lnddn hede
fi; eaik .. ların harp ateşiaden 
masun kalmasıdır. Türk. Buleu 

ıieldlnlJ__. ............. .. ı.ondn. • (.A.A.) - (B:B.C.) Ma
anummıaa tahübkm 79hmda A ...-ı .Peten mm •Wll7etli bet naar-
41ilek ve tlJD)d.bnlzi ishar etmlf n- mJltlr. Kabine!)'e dahil obnl)'aD 1 mOa
laııuyoıras. Buna niJneD, Alman- tıepr da vardlr. Nuuiar fUD)ardır: 
7Ulll De dtitflDdtll'intl, ne yapae Bahn7• ye Haricl7e Darlan, ~ -.x..... ..ı Balkan ıullnına hflr- Bun~. Adll7e Barthelem;r, llall)'e 
-ti ..... , Y ı.cai'ıDI eontillier, Ziraat Cacio. 
metUr m.1, lblilkir mı 0 JIQsteprlardan biri Alrn•D78 De lf 
WJmj orus. Bun11t ,AbnaJılann )l6rliji JçiD çalpealctlr. Vifi aa.ıcoıerm
miis~ banketi " vikılar oı- dm biri Ulu.adi l&blıda Almanya ile 

_ı. ...... 
11 

..... A]:maD Devlet it blrlltine kat'l awettıe ~ verikli-
taya P-_.... ltııl aöYJemiftlr. 
leli diba .irat ettiii ntukta; .., 
4eee mart ve ....... büJiik ~ Taksimde bir rande· 
Jı.ue'beler olacatuu ye bt't aetıce- • basıldı 
... almacaim• qaret etmek!• ik· vu evı 
tlfa edl,.r ye fakat, eeplae taJia Ta)ıırimde AbduDah 10kalmda 
~r ..... tavsiyeye .. ,.. .. ıo numarada oturan mepur nD

ı.., AlwaarallDl Balba ... o.una devuculardan Nazmiyenbı yine 
•a...tUr ve ttalJa. yaaaa har- san'atına başladılt öğrenilmlf ve 
Wae bqa Wtaraf obnıepılır. elld geee ini bir baskm yapıl-

Almanlann A)denisde laar';! :Vştır. Evde bir90k ge?,ç ~dınlar 
- 1-' Balkanlara llllllel~.a-- keklerle beraber su~ustü Y~ • 

"'"'""' JUllU....- er __ 1ft.A'" Ev mfthürlenmış ve 

Akdenizde 
geni bir çar
pışma oldu 

Alman tanarelerl
nbl raptılr•arı pille 
lllcaadar tardedlldl 

Londra 25 (A.A. )- (B.B.C.) Do
nanmanın ban kısımlan Ak.denD
de Libya sahilinde münakalAtı te
min etmekte iken esas kısmı dört 
gündenberl merkezi Akdenizde 
vapur katilelerini himaye etmek • 
tedir. Bu müddet zarfında Alman 
pike tayyarelerinin azimkar hü.. 
eumu tardedilmiştir. Alman tay -
yareleri, kolayca taarruz edilmesi 
kabil olan tayyare gemtsine hü -
cum etmeyip diğer harp gemilerine 

(Devamı 1 inci Sarfa.da) 

Bulgaristan
da Vatanse
verler tevkif 

ediliyor 
Bunlar tahşit kamp
lanna sevkediliyor 

Feshedilen parti 
mümessilleri bu 
gün Kral tarafın
dan kabul edi-

lecekler 
Londra 2S (A.A.)- Bulp

ristandan gelen IOll haherlere 
<Devaaı: .1 inci •Jfa.4&) 

Hasta bakıcısına 
kürtaj yapıp 

Oldüren doktor! -Balıklı hastahanesi doktorlarından Huda· 
verdi ile gizli qk hayab yaşıyan Katinanm 
ölümündeki tekmil esrar perdesi yırbldı 

Ortaköy Şif agardu Sahibi 
de dün Adliyece dinlenildi 

teJin başmda ~ a• ıanm~-· tahkikata bq-
tine harp llçtisilne ve harp kar. kadınlar hakkında Samat;ya Oözell ~le muut cKa- Olmak CDere bulundutwıu ı~c,türf .. 
~ ı..a.a...a- Zaferi ve kati aetı· }anmıştır. tlna:t lsmindekl sene bir kwn kürtaj- Zavallı kadının bu 7alvarnıalarına 

"""5-....a&· Akde- L.~~~=------=---ı dan 61dtljilftü ve klrtajı yapan doktor kull doktor evveli o,yalıyrak mukabe-
ee)'i bunmak 'bakınıtnclalı - •• ak Hüdaverdinin de ~ IÜD ..wu1 edil- le etmlltir. Sonra da tavrım büabütün 
alzin birinci safhadaki ehemmi· eır· nıun a- diğmi haber vermiaUk. delifurerek lıika7t, aotuır. bir bal al-

tl-1 • b .-11~1arda Doktor Hildaverdi He Katinanın giz- mışur. Nihayet; Katmanın ısrarm""--
J'e-., lteclenben u 11uuuu ....... Of1lL D U 1i ve müşterek bır aŞk bayatı yaşadık- ve gizli, buyük ıilnahlannı ifşa tehcü-
tezahilr ettlrmif bulUDU1 şan_ı_n ___ s_o lan hakkındaki ihbarlar tahakkuk et- dinden korkan HUdaverdl; sevgilisini 

Almanyamn• lqiltereyi bir d~ mioUr. Bu ihbarlara göre Kat.ina Ye- kandırarak kürtaj yapınış fakat bu es-
' • jrıJl l'eeeye ~ ma&liıp etnıesı rİ- al dikuledeki Bal klı haptanesine hasta- nada genç kadının rahmın1 yedi yerin-

•e, İngilterenuı;· • Almanya ve Namık Kem bakıcı olarak miş ve genç doktorla den delmiştir! ... Böylece Kat na bırden 
1 kJ88 bir tanışır: dan sonra scvişmıştir!.. bastalanm~ ve kürtaj akabinde yata-

talyayı kafiyyeıı mağlup ey e • Hüdaverdı Kl: tınaya izdıvaç vaadm- ta düşerek vaziyeti tehlikeli bır hal 
•esi için de en mühim rol ,Akd.. D v a s 1 de bulunmuş, cröbesiı. kız da bu vaa- aııru,ıır. 
aiz hikimiyetine bağlıdır. •A] " a _ de kanarak mu terek ve gizli bir gü- Kızın sıhhi vazi~tinin telıllikeli bir 
manya, kendi hesabıııa bu )ıisıne- nah gece ınde, berşeyinı sevdiği dok.. hal alması ilzerıne doktor Hildaı;erdi 
tin ü 1 ti. - d ••ıa tora vermiştir!... Katmayı Balıklı hastanesınden başka 

asını talyaya bıra)on.Jf •eclP raz .. • Bundan aonra, Katin&; ınut.eaddit de- bir yere nakletmek tedbiriru dilşünmilf 
İtalya; Mısın fethedecek, SüveYP P 1 bak falar doktora kendısıni nıki'ıhlamasını '!.e meslekdaşı olan Ortaköy Şifa Yur-
ele feÇİl'ecek, Filistini alacak, l(ıb- ,ıreOID eıer 7alVBJ'DUI ve gilnün bırınde de canne:t (Devanu 1 IDei Sa)'fad&) 

rıs ve Maltayı düfiirecek, Cebe - 1 ••1tdald llJl I rJ 8 r --------------
lilttarı.kı kapıyacak, Adeni ve ..- B J ı •k / ff l 
Mendeb beiuını biikmü altına ptlk ~~!sı 0=~~ i r ue l an l Q S tane ere 
aokacak, Ak n Knıl denizlere, ıtaınık gernal ın Tilrk fikir '" 

• . ... -..dan çlkarıP h • • • b b l fltnali Afrikaya, Akdeniz havza· ili çıgu--~.. pı!ıterelll ıimaıanna emşıresını o m a a r 
llna, Akdeniz adalanna yerden, pn'at h•Y8~:dar Uerıye ıötüren.Jer, 
likten, karadan bikim olacak ve 8)glel=:ı.r tabi,ye tulW1'"1'ıar ... Zi- bıçakla vurdu gq,.g"' dır ılıyor 
İngiltereyi buralardan koğacaktı! cıok 1 (J)enlDi: 1 blel 1a7facla) 

('Dnama ı tncl S&Jfada) ~ - Evvelki akşam Beyoğlunda bir Kahire 25 (A.A.) - Reuter a -
delikanlı, kız.kardeşını bıçakla a- jansının hususi muhabır.i bildi • 

---- BIJ'lk Tarild 'l'elrllla 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 
yazan: M; SAMİ KARA YEL 

Yakında &OD Telgrafta -

ğır surette yaralamıştır. riyor: 
Beyoğlunda Kocaaga sokağında Alman hava :ituvvetleri Akde • 

12 nurnralı apartımanda kapıcılık nıze gele1idenberi hastanelere, bir 
eden Hadıcc Gül ile kardeşı Ka- hastane gemısıne ve sivıl halka 
zımın arası açıktır. Ka ım kızkar· merhametsızce taarruzlar yaptı.k-
deşının bazı hareketlerim beğen • lan hakkındaki haberleri tayit e-
memektedır. Bu uygunsuz hare - debılırım. 
ketlerınden vaz geıymesını bırkaç Bıngazıde Almanların akınla • 
kere kızkardeşıne ıhtar etrn~tır. nnı gordum. Bu akınlardan birin· 
Fakat Hadice bu ihtarlara kulak d<! bır hastaneye tam isaöeıt ol -
a.smamış ve aynı şekılde harekette muştur. Sivıller ölmüş ve yara • 

(Devaım 5 inci 8&1'fada) (DevalDI 5 inci Sayfada) 

Siyam ile 
Hin diçini 
barışamıyor 

lapoayanın tekili 
ettlll bal tarzı b-

llALIWIUllD.ud 
V&ll'llTI 

1Jll1Jld 8IB BABll 
Bulgarlar 
-her saniye 
Almanlann 
gelmesini 
bekliyorlar 
Bulgaristanın se • 
ferberlik ilin ettiği 
haberi teeyyüt 

etmedi 
İqilis :mebafili• atire, a.ı -

pristanm vUİJ'eti sittik~ a. 
• zaket babefımektedlr. BuJpr 
halkmda bir mlddettaberi ....... 
laınış olan endip artmaktadır. 
•Taynüa, gazetesi, Bulpristama 
endişe l~inde, istiklll hQatma 
llGJl günlerini yaşamakta alda -
jaııu yumaktadu. 

Balpr JlaşYekili .... 

Bil laete di;yor Jds 
.Abnanlarm her suai7e m• • 

.....ıat1arı bekJ•DMlde ... bm 
lctlnabı imkfınsw 1>lrtq olarak 

(Bftama5-.a~ 

11!~ :~~.:-·~~ . t 
Press'in verdiği bir habere g6re, J 
Siyam hükfunetinin milmessili, 
Hindiçini ile Siyam arasında bir 
sulh imzası için Japonyanın mu -
tavassıt bir hal tanı teklif ettijini 
bildirmiştir. 

Diğer taraıftan Associated P:re8I, 
müzakere edilen meselelerde Hin-1 
diçini, Siyam ve J'aponya arasında 
büyük noktainazar ihtilidlan bu. 
lunduğunu ve bunun anlaşmaya 
:mfıni olduğunu yazmaktadır. 

Dr. Çıknkcıyan 
hakkında da 

takibat yapılıyor 
Genç bir kız dok
torun kendisini kir
letip kürtaj yaptı-

ğını iddia etti 
Adliyeye dün yeni ve şayanı 

dikkat bir Jhbar yapılmııtır. İh • 
ban yapan ve ayni zamanda şi -
kiyetçi bulunan Marika isminde 
genç bir kadındır. 

Yeni Balıklı hastaııesindt:! çah· 
pn MarikaJ doktor Hüdaverdi • 
nin ktirtajile ölen Katinanuı kar -
deşidir. Ve dokior Hudaverdi hak
kındaki takibatı &«Srerek dün ad. 
liyeye müracaat etmif, kendisinin 
de Çıknkcıyan isminde bir doktora 
izdivaç vad.ile naınusunu, kızlıjmı 
kurban ettiğini, Çıkrıkciyanın kür
taj yaparak kendi çocuğunu aldı
ğını iddia etmiştir. Fakat tesadü
fün tesirile Marika ablasının feci 
ölüm akıbetinden kurtulmuştur. 
Adliye bu iddia üzerine doktor 
Çıknkcıyan hakkında tllibata geç
miştir. 

( Kl
2

SA(A) 

Bulgarlar Alman-
1 ara yol 

verecekler mi? 
.Dcıily Jf aU gcruterinin Sofrtı 

muha.bırine göre Bulgarlar Al • 
ma.nl.ara nuıl 2101 ı>eremlerifti 
kararlaştın'm§lar. Havodıs doğru 
mu, yanlış mı.? Onun onJSı mefhur 
tabırile: cAUahii c'ilem bissevcıb,/ 

Fakat, bizim mahut arkıa4qla 
konuşuyorduk da: 

- Bir de Bu.lgcınann aejerberlik 
J/G.ptıkUın hcıberi ~ar .. 

Diyerek, il4t>e etti: 
- En önce bu ha.oodiıler kar· 

pı.nda «Bu ne perhiz, bu ne 141ıa· 
ft4 turşusu .. , den.iT; ıonr11 da tek· 
nır ed1lir: cKendi düşe" ağl:ımaz; 
nkı.n aldanma kanma, inanma•! .. 

• • 

l!lo(ylı « • 111:r--m•• ...... Sea Sbll klJlıell 

.Holivuda gitmeğe 
kalkışan 8 yaramaz -Annelerinin mücevherlerini utarak 

yola çıktdar, Adanada yakalandılar 
l'Dm ve af.nema memauluuun ~ 

lılr üzerindelıi DıEntl tıeairin.i ı&iteren 
bir hAdiae leçeD IÜD V.nWıda eenı
Jall etmiştir: 

Manisa Ortaokulunda ıe,n olarak 
dalyan talebelerden 8 l nantür film
lerinde ıördWtlerl ıöz bo;Ja)'JCl ..ıme
aelere ve mecmualardaki arti.IUerin 
parlak (1) ba7aUan hekkıncJakt Nk
llmlara kapılarak ~ SltmVe 
ve oradan Hoo17voocl'a ıeçerS ..u.ı 

ÇERÇEVE 

olımıya karar venniflenlir, • at Mani
alı, dl&er ikisi lılanisaya 7ak:m vilA
Je(lerin UDSbl •Delerine mmsup olan 
lı:üçük yaramaz vw.ııla~ anneleri
nin küpe, altın bllclk ııbl mücevher 
ve beli bir ~- parianm &illi• 
ee alQUflar, diler lkiııl de ailelerindal 
muhtelif IWDlaria para ptirtmişler

dirf-
116.Yle .-.z eoc'* Maniaadan ır... 

(Dnlıma 1 IDel IQfada) 

Plan ve meydan ••• 
(Namık Kemal) me&elesinde 

bana edilen tarizler sahiden ca
IUDll sıkmıştı. Belki kendimi 
kaybedecek kadar öfkelendi • 
i~m, çileden çıktığım anlar ol
du. Bu bir uaftır; uafUJU kay· 
detmek W.im. Batti ilkemi 
1akı•••n gören fikir ve .kalem 
tlostlarunın hemen hepsi: 

- Yalau. sevineeeiine ae & 
~ sinirleniyorsun?. Yolma 'it• 
pmata üvam etsia 411;,e _.te 
bir taYD' takı••Ü alyetinde 
nıisia?. 

Diye, beni bu menuda bahti
yarlıpna inandırmak istemiş
lerdi. Onlarea •nkl hen, bah
c-inde bir altın madeni bulan 
ye madenin ilstlhıde malmm 
mahzun oturan bir insandım. 
Fakat bu mantık akıl tarikile 
doğru olsa da his yolundan 
benimkine uy..ınazdı. Benimki 
belki bir daftı, zaranma bir 
teessilriyet kabiliyetiydi, fakat 
müteessir olduğum muhakkak 
tı. Zira insan mahfazası için 
insanı taşıyan hiçbir k.imseain 

NECİP F AZiL lu::,A.h ._ ,tEJL 

düşe!lliyeceji bayağılıkları ba
zı kalemlerde görmek, mücer
ret jnsan ölçüsia bakmımdaa 
bana azap veriyordu. 

Her neyse; timdi İf değifli. 
Niçin değişti bili)or mu.sunur, 
memleketia en salihiyetli ka· 
lemleri leWmde hilktim verdi 
di)'e ~ suikutçilerimin. 
haldumda yeai bir plinlaruu 
&ydum dıye... Bu plim, ba 
plin.ct.ki ahmaklık boa müthit 
keyi verdi, 

Bı.: dostumun anlattığına sö
re bakın neymit: 

Ben eserimi, hani o kadar 
yanlışları olduğu iddia edil• 
eserimi daha evvel intipr et. 
:miş bir eserden kopya etmi -
fim!. 

Aman ne hoş, aman ne gil
zel!! Hani benim eserim yan-
1.ıştr hem bilmen:elr hem bat
kaşından kopya etmek nasıl o
lur?. Yoksa ltopya ttiğim adam 
4a mı yımlııı söylemiş, ben 
yanlışı mı kopya ettQişim?. 

(Devamı 1 lnel Sufacla) 



SAMATYALI 

KIZ.CAGIZ 

Samatyada, bir Rum kızı, 
yapılan bir kürtaj neticesin
de ölmiqtü. Günlerce bu ha
diseden balueden gazeteler, 
r • di. kürtaj yapan doktorun 
tevkif edildiğini yazıyorlar· 

jKahve ve 
ı çay azlığı 
1 

1 
Piyasadaki kahve 
darlığına müsebbip 

olanlar kim miş ? 

tc al 

Günün meselesi: 
• 
1 Tip Ekmek 

a • 
1 aşlıyor 

ı Çoken bir ı ,'~ıı ~~~ 
rıhtım! 

Eminönü meydanınd• 
yeni rıhhmın bazı yeri 
çökmeğe başlamış l 

' Eminönü meydanının Balıkpa-

' ispanyanın vazıyed 

;e 
t 

Ü 

e 

n.ı 
k 
t 1 Fakat, bu miinesebetle, S.. 

matyalı Rum kızına verUm. 
dik sıfat kalmadı. Evvel&, S... 
malya güzeli, dediler. Soma, 
ııazetelerde, aıraaiyle ıu isim
leri görüyoruz: Samatya (İİo 
zeli, Samatya dilberi, Samat
ya kraliçesi, Samatya Venü
.ü. 

Şehrimizde kahve buhranı şid
detlenmiştir. Şeblrdelti ekser kuru 
kahveciler stok mal olmaması yü
zünden dül<k&nlarıru kapamışlar.. 
dır. Bazı bakkallarda bir az mal 
kalmıştır. Bunlar da yaı;,ı yarıya 

hile yapmakta ve başka şeyler ka· 
~ırmaktadır. Bu vaziyete kahve 
ve çay ithalat Birliğinin iyı faa • 
liyet gösteremesı sebep olduğu 
iddia edilmektedır. Bilhassa Bırli
ğin vaki.inde ool kahve sipariş Ve!'

memesi tenkit olunmaktadır. • 

Şl'hir tiyatrosunun bütçesi b&· 

lediye meclisinde konUfU.ldu. G .. 
zeteler, bütçenin bu faslından ga· 

rlp bir lisan ve eda ile bahsettiler. 
Daha dogrusu, tiyatronun, beledi· 
yenin bıı yoldaki gayesinin ne ol
"duğunu idrak ve ihata edemiyen, 

zerre vukuf havası taşıınıyan Iıir 
lisanla ... 

Hala, tiyatronun senede 38 bin 
lira açık verdiğinden, bıınun lıel&
diye tarafından kapatılacağındlUl 
babı.ediliyor. 

Ekmek f iatlan ne kadar ucuz
lıgacak? Mevcut Francala 

narhına 20 para zamgapılıgor 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

miidür muavini Hamit Kuray tek 
tip ekmek ~i etrafında alilkadar
larla temas etmek üzere dün şeh
rim.ize gelmi:jtir. Dün mumailey
hin ve Belediye reis muavinı Lıltfi 
Aks.oyun iştirakile bir tıoplantı ya
pılarak bu mevruda göriişi.fmü,r 
tür Bugün de bir toplantı yapıl • 
mış~ır. Bu içtimalarda; değir -

menciler tarafından verilen un 
beyannameleri tetkik edilin~ ve 
ofisin yeni nisbet dahilinde verdi
ği buğdayların değirmenlerde ö
ğütülmesi ve güçlüklerin halli i
çin alınması icap eden tedbirler 
kararlaştırılmıştır. Fırıncılar el -
!erindeki mevcut unları iki gün i
çinde muhakkak surette sarfede
celtlerdir. Ellerinde iki günlük ih
tiyaçtan fazla un bulunduran fı.. 
rıncılar umumi ahengi temin et -
mek i<;in bu unları mevcudü az 
fırıncı \ara kar gözetmeden sata -
caklardır. Bu suretle azami yann 

akşama kadar mevcut unlar bit
miş ve perşembe günü yeni tip elrr 
mek piyasaya arzedilmiş olacaktır. 

zarı tarafındaki rıhtımları çökmeğıe 
başlamıştır. Şimdiden burada bü
yük çöküntüler olmuş, bir kısım 
saha meydan seviyesin<len ~ya 
düşmüş, taşlar fırlamıştır. Mey • 
dan tanzim edilirken burasının iyi 
doldurulmadığı anlaşıl.maktadır. 

İtalya harbe ıı:'irerken İspaoı" 
nın dJı muharebeye ~1.ıraki ysk1' 
bir ihtimal olarak ileri ı.Urüloıİlf 
tü. Ve gerek o günkü vaziyet, gr 
rek İtalya ile İspenya arasındaııl 
mün:ıııebetlerin birkaç senelik ır 
rihi, İspanyanın böyle bir artl 
vermesine mü~ait göıtinüyord• 
Jii'rnnsa ~ililhlannı terl ctın ı> 
Mihver devletlerinin kar)1'ıudl 
ingiitcre yalnız kalıyordu. tııgil' 
terenin de teslim olması ve ol ' 
madığı takdirde istili edilmeti 
muhtemeldi. İtalyayı harbe işti' 
rak etmek içiıı tahrik eden sebefl 
İspanya için de varitti. 

a.ıı 

iki 

Anlaşılmı.yan, ah, bir türlü aala
şılaıwyan dava şudur: 

BeyoQluda rezalet 
çıkaran bir sarbo,ı 

Yeni parti ka.hve geliyor mal' Tiyatro, İstanbul Belediyesine 
varidat temin eden bir guino, bir 
han, bir apartıman, bir mezbaha, 
bir bll% deposu değildir. Ti1atro, 
beledıyenin şimdikinden çok daha 
futa üstelik yardım yapması li
'ZlDl gelen bir kültür miiessesesi
dir. 

Fiat murakabe komisyonu da 
bugün bir çuval una fiat tesbit e
decektir. Toprak mahsulleri ofisi 
yüzde 85 buğday, yüzde 15 çav
dar nisbetinde satuj yapacağı. için 
yeni bir fiat tesbit edecek ve ek
mek narlıı bu suretle ucuzlıy&bi
lecektır. Yapılan besaplar yeni 
ekmeğin en az 30 para veya bir 
kuruş ucuzlıyacağını göstermek
tedir. Mürkabe kom.isy<ınu un fia
tı.nı tesbit ettikten sonra belediye 
encümenı 15 günlük ekmek nar
hını ilan edecektir. Diğer taraftan 
belediye iktısat müdürlüğünün 

tetkiklen neticesinde fırancala 
tahdıdatma lüzum olmadığı ve 
günlük fırancala istihsalinin şeh
rin ihtiyacına tamamen tekabül 
ettiği anlaşılmiştır. Ancak fıran
cala narhının 2() para kadar arta
cağ• tahmin olunmaktadır. 

Beyazıtta Çadırcılarda Liıtfallah 
sokağında oturan Avni Üçer kör
kütük sarhoş bir halde Beyoğlunda 
rezalet çıkarmiş ve öte.kıne, beri
kine sataşmağa başlamıştır. Suçlu 
yakalanarak hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Fakat Franko ihtiyatlı davral' 
ılı. Beklemeyi tercih cttL Hadise' 
ler, Frankonun, tedbirli, dıra' eı' 
ve ileriyi ~ören bir devlet aıoand 
olduğunu göstermiştir. 

Tarihteki Venüa'ün heyke
li kolsuzdur, bu Venüs te ta-
lih . _.ı.....ı 

SIZ \'&ALA• 

ff...ABERl - --
YOKMUŞ 

Meğer Bakkallar Cemıyo
tinin, İatanbulda bir Fiat 
Mür•k•he Komisyonu bulun
duğundan haberi yokmut ! 
Pek ili, bu komisyon bir çok 
karar veriyor. Acaba, Bak
kallar Cemiyetini haberdar . , 
ebnıyOI" mu •. 
Şu Fiat Mürakabe Komi .. 

yonmıdan haberdar olan ve 
ona göre ayağını denk alan 
hiç kimeeye raatlmadık ta, o
na yanıyorum! 

HADEME 

SALTANATI 

Bizim gazetede bir ıikiycıt 
mektubu okudum: Bazı has
tanelerde kapıcı ve hademe
ler birer kral kesiliyor, basta 
ve müracıiat aabiplerine ha
tin mıı•mele ediyorlarmıtf 

Fakat, bu. bizde yalnız 
hutanelere mahauı bir hal 
değil, dalıa mnumi, dalıa tii
mullüdür. Bir müdürün kapı
cıaı, kendiaini müdürün ve
kili umuru aanır. Bir daireye 
gidip halanız Makam kapı
c:ıaı -.eya hademesi, kendiıini 
bütün diğer memurlardan 
daha üstün farzeder ! 

BOYAMA 

usuw 
Bir de, kaput bezi ihtikirı 

yapılın1§. Rivayete göre, bu 
kaPQt bezi ihtikan o kadar 
muazzam bir iı İmi§ ki, ali.
kadarlar 500 bin lira gibi 
mühim bir servet yapmJ.flar •• 

Bu ihtikii.rın cinsine gelin
ce: Boyama wıulü İmİf .. Be
yaz renkteki kaput bezlerini 
muhtelif renklere boyaml§lar 
ye daha üstüıı fiyatla aabwf
lar .. 

Bir ıey değil, bu gidifle, 
ihtiki.r mevzu.larım tetkik e
debilmek için, bunların Çetit
lerini anhyabihııek için, bir 
ihtikar kılavuzuna, ibtiki.r 
lugatçesine ihtiyaç basıl ola
cak! 

AHMET RAUF 

Dıger taraftan muhtelif taeırle
rın sıpar!ş ttikleri uç partıde M 
bin çuval kahvenin Süveyşten ge.. 
çirilerek Portsaıde getirıldığı de 
öğrenilmiştir. Bu üç partı kahve 2 
ay içinde İstanbula gelm~ olacak 
ve oradan memleket dahilıne sev
kesilecektır. Hükumet bu kahve -
lerin yurt ıçinde taksıminı derpif 
eden bazı kararlar almıştır. 
Şehrimizde çaycılarda. çay sto1aı 

da azalmşıtır. Fakat kahveye na- ı 
zaran çay boldur ve yeni parti - ' 
ler de beklenmektedir, 

&CçOK BABEBLEB 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

Eğer, İstanbul Şehir Ti1atroııa, 
senede yalnız 40 bin lira gibi bir ı 
küçük yardımla varlığını idame et-
tirebilirse, bu müesseseyi taWir 
etmelidir. 

Şehır Tiy•lrosu, varidat getiren 
bir at caııbazhanes.i, çıplak bacak 

teşhir edeıı bir revü sahnesi d&
j'ildir. 

Belediye, senede 38 bin lira ım 
veri)'or?. Az .. 98 bin lira verip, 
tiyatronun bütün nobanlanm 

+ Maarif Kiidurluı;.ru ~ın uç ye- tanıamlamahdır. 

rinde birer .. okullar :...ıuzesı» açmıya REŞAT ı·EYZI 
karar vermiş ve hezırlıki<ıra b31lan- !-----------· __ 
nuştır. Hazı.rlıklar Tenınıuz ortalarına 

kadar ikmal edilecek ve Okullar Mil- Tabmtl ve Tabliye 
zee.i. 23 Temmuz Lozan gunU Istanbul d Dl 
l1e7oğlu ve l.İ:ıküdar Hallcevleri .emt- ı.ıerln e ye 
==ır~okul.lann mwusıpıerıwı. t e d b 1r1 er 811Dd1 

+ Kız Mel<lıeplen arasındakı voley
bol maçlanna dtin de Em.inonu Halke
vinde devam olunmuştur 

İlk maçı İ.ııtımbul ile Boğazıçı takım
ları arasında C)1n&rutuş ve ıl!t set..i :Lı
tanbulun Jczanmasına ra6'.fnen tkmcı ve 
üçllncti oeti alan BoğaziA;~ oyunu 15--ll 
15 - 6 ve 1..5--6 kazanmıjt.l.r. 

Bojptziçi takımı: Nilüfer, .!!Andan, 
Rebıa, Somaz, LAmia, Zeltiyeden ve İs
tanbul takımı iae, Selma. Necli, til!ter, 
Semahat, GO.ı:in .,. 11/lelalıattcn mtırelı:
lı:epti. 

İkinci 01'\ll>(la da Erenk07 Kız Lıae
Uler Iitk. Liselileri 7enmi~ler, Uçüncü 
mi.ı.labak.ada CumlıuriyeL Kız Liseliler 
İnöoil Lıselilere galip gelıruşleı:ıiir. 

TiCARET oe SANAYi: 
+ Dunltıl ihracatın ye..cunu btr mıl

yon uç yuz bin liradır. D ın, lraka ra
kı, konya, Amerika ıle Fran:Saya 1'.m.
dık, Alınnyaya tU.tU.n sat.ılnu~tır 
+ AHıo fiyatlarında yuk.<cklilı: baıl

gösiermiştir. Dun bır altının fiya~ı 23 
lira 60 kuruş ıd . 

+ Manı(a (' ta Bırlıgi 

dün Ticaret Oda:ı.ında yı4.ı.k. toplantı
larını yaprıujlıardır ı.;t 1:'ıad.ı okunan 
İdare Heyeti raporWlu.ı yakında bol 
miktarda man.ıfatura gelt!\:e"1 Je z.ik
rolunmuştur. 

Ypılan Bırlık Idaı"e Heyetı St..~1mınde 

de Reınzi Avunduk., Rahını Kciseog,lu, 
Renızi Talar[, Sadi Tan1er, lılıhal Ni
kolaldıs, Suraslti, Haili Bezmen. Ihı>an 
Mermercı yeni tdare Ht"y,,tı faa.sı ol
muşlardır. 

MÜTEFERRiK: 
+ Tophanede 333 .ayıaa Hamdcyoe 

alt fırında yapılan kon t1"lıda tartılan 
noksan gönılen ee ekmek ;nti.sadere o
lunm~ ve flllD.C'l hakkında ceza ıa.pb. 
tııtuımuıtur. 
+ Belediye Sular Muduru Zıya Ao

karadan donmUli!ur. Ögrend.ıtunıze ıo
re sular için haz.ı.rlanan yenı tante hü. 
ldlmet tara!ındarı kabul olunmuştur. 

Bunda fiaUara ıam Tolrtu.r 
+ lstanbul Şehır Meclisının mesai- 1 

stnl ilı:ınal !ç:in mecıı.ın 18 Marta kadar 
temdidi lcarar~. 

Münakalat Vekili Cevdet Kerım 

İncedayının şehr.ımizdeki tetkik • 

lerı sırasında verdiği direktiıfler ii

zerıne Limanlar İ,,letmesi Umum 

Müdürlüğü, tahmil tahliye işleri 

üzerınde yeni tedbirler almıştır. 

Bu suretle bilhassa kömür tahmil 
tahliye işleri üzerinde h;ç bir şi
kayet kahnanuş ve bütün acenta
lar ve armatörler a!Akadarlara mü. 
racaatla Uşek.kür etmişlerdir. 

Genişletilecek 

bir cadde l 
Fındıklıdan Taksıme çıkan Meb

u.san ve Kazancı caddesinin gerur 
letilmesi kararlaştırılmıştır Ka -

zancı camu ıle, tarihi ve munarl 
kıymeti çok yüksek olan Ahmetpa· 
şa çeşmesı yolu kapanmaktadır. 

Beledıye ve Evkaf idareleri tet -
kıkat yapmışlar, çeşmenın vüksek 
san ~ı ktymetint gözönünde •uta .. 
rak .kılmama.:>ır:a karar vermt~ • 
ler<l:r Yalnız Kazancı camıınııı mi.
naresı sol tarafa alınacaktır 
~ 

Beıe..:·yenin aça-
v • 

cagı sergı 

Beledıye Beyaatt&ki Şehır ve 
İnkılap vesikala.ı:ı müze ve kü -
ti!phancsınde bır neşriyat sergisi 
açmıva karar veırrıiş ve tanzimine 
de ba.şiamıştır. Burada Beledıyc
nın ınkıUptan s:mra y~ptığı bütün 
neşrıya~ ile ımar biiroounun ve 
şehir ınütehas>·>mın hazırlattığ< 
bütun .naketler teshir edilecektir. 

--<>---

Bir çocuk araba11 
muhtekiri t 11t11 I (· a 

Kalpakçılarda 34 numarada Sa
muel, küçük bir çocuk arabasını 
yüksek fiatla Dursun oğlu Vfilıid 

• isminde birine satarken yakalan • 
mış, adliyeye verilm~tir. 

San'at Mekteplerinde 
ve Siparif 1,leri 

Den 

c . ) 
--cADLIYEve POLIS=J== 

San'at okullannda ders yılı ıçin
de yapılan sipariş işlerinin talebeye 
tevzi sırasında müfredat program. 
!arının gözönünde bulundurulma -
ılığı, çabuk ve çok iş cihetine gi -
dildiği ve bu suretle tedris usul - . 
!erinin haricine çıkıldığı anlaşıl • 
mıştır. 

Topkapı Müzesi kapıcılan
nın odasını soyan bir hırsız ! Müfredat programından ayrıl -

mıyarak tedris usullerinin haricine 
çıkılmaması 1 üz umu Maarif Vekii.. 1 
!etinden bildirilmiştir. Mallakemede evveli in Ara kalktı, fa. 

kat sonra : - u Bir cabHHk etUm ı,, dedi ınglllzlere 5000 ton 
zeytlnyal satıldı Dün Asliye 8 inci Ceza mahke.. ı 

mesinde bir bavul ve ellYa hırııız
lığı muhakemesine bakılmıştır. 

Suçlu Osman Durmaz isminde 
biridir ve Topkapı müzesinde oda.. 
cı, kapıcılara ait kısmının .kapı

sını kırarak bavullarla eşya çal
makla itham olunmaktadır. Dün
kü celsede Osman Durmaz hadise.. 
yi şu suretle anlatmıştır: 
•- Benim İstanbulda yatıp 

kalktığım bir yer bile yoktur. Ben 
ar,ru;ıl Mudanyada İskele başında 
Rccap aganın kahvesinde ocakcı
yım. Buraya hastalığımı muayene 
ve teaavi ettirmek için gelmıştim. 
O gün Gülhane hastanesıne gittim .. 
Muayene olacaktım. Tam o saatte 
tatil ımış. Ben ne bıleyım. •Ögle
dcn sonra geldiler.• ayrıldım. Es
kiden o civarın balıçelerı Arna -
vut bahçivanlara aıt idı. Herkes 
girebilirdı. B<•n de , ill:ı böyledir 
sandım ve girdim. Bir !çenal·a çe
kildim. Aptest ediyoHıum. Bu sı. 
rada yakınımdaki kulübeden bır 
kişi çıktı. Elinde hıJ· bohça vardı. 
Bana doğru geldi. Orada bır adam 
olduğunu görünce bohçayı bırak· 
tığı gıbi kaçtı gitti. Merakla ben de 
kalkıp bohçayı açtım. İçindekılere 
bakrken yakalanıverdinı. •Beni, 
hırsız sensin. diye çalyaka tuttu -
!ar. Kara.kola götürdüler. Adliyeye 
verdiler. Hemen de tevkif ettiler. 
İ§te mesele budur. Ben hırsızlık 
etmedim .• 

Bilı11ıare şahit olarak bir .komi
ser muavini dinle~ ve dem.iş -
tir ki: 

•- Bizim tetkikatıııuza göre ku
lübenin kapısındaki kilit bir me • 
baretle kurcalanarak açılını,,. Fa- İngilizlere beş asidli olarak 5000 
kat suçlu itirafında: ton zeytinyağı daha satılmıştır. 

c- Ben kapıyı omuzumla zor - Bu mallar İzmirde teslim edilecek-
lıyarak: girdim. Bavulu aldnn, kA9" tir. Satı,,, şehrimizde yapılan mü.. 
tım.• zakereler sonunda olmuş ve mu-

Diyordu. İşte 0 sıra bekçi gör- kavelesi burada ımzalaıunıştı.r. 
miış. Peşine düşmüş bu kaçarken Zeytinyağları 64 kuruştan satıl-
kovalamağa başlamış ve düdük mıştır. İhracatçı eline litrede 50 
çalmış. Sonra müzenin hademe - kuruş geçece.ktır. 
!eri ve odacıları da meydana çıkıp --<>---

bunu _çepçevresarıvermislcr. B~k.ı Şehrimiz 9 llStlk 
miş k'.olacak gıbı degil, o da tesıım tevziatına başlanıldı 
olmuş ..• 

Suçlu bu ifadeye kar~ı boynu· 
nu bükmiış ve daha zi ·ade inkar 
edemiyerek hakimin sualıne: 

•- Ne diyeyim efendım 1 •. Gü
nahımızdır. Cezamızı çekeccbiz. 
Bir cahillik ettim!• demıştir. Bila
hare, esasen mevkuf bul un an Os
man tevkiflıaneye gönderilmiş ve 
dava şahit celbine kalmıştır. 

Kaprdı ura ıarın 
plAm nllıayet 

bazırlaaablldl ı 
Şehrimizin muhtelif yerlerinde 

yapılacak kapalı tramvay bekle
me yerlerinin planları nihayet ha
zırlanabilmiş ve şehircilı.k müte -
hassısı Pr05t tarafından da kabul 
edilmiştir. İnşaata yakında baş • 
!anacaktır. 

Duraklar Ankaradaki otobüs 
bekleme yerleri gibi ve camekinlı 
olarak inşa ~lecekW;. 

Hariçten gelen 4000 kadar oto • 
mobil lastiğinden şehrimizin his • 
sesine 700 kadar kamyon ve oto -
büs ve 250 ye yakın da tenezzüh. 
otomobili lastiği dfuımıiştur Te -
nezzüb. lastiklerinin dün tevzii 
tamamlanmıştır. Otobüs ve kam
yon lastiklerinden de çok az kal.. 
mıştır. 

----<>--
Miinaketalı Bir Kongreye 

Hazırlık! 

Denizyollan kooperatifinin ııe • 
nelik umum! heyeti toplantısı 10 
mart pazartesi günü saat 10 da 

Tophanedeki eski lüks salonunda 
yapılacağını yazmıştık. Toplantı

nın çok münakaşalı olacağı ve bil· 
hassa senelerdenberi kooperatifin 

büyük zararlara uğramasına sebep 

olan Koca taş su ve gazoz fabrika. 
sının kira mukavelesine hücum 
edilecel!i .ımJ.asılmak:tadır. 

Almanya, yazın başlangıcınd• 
harbe iştirakten çekinen İspaıı • 

yayı mihver çerçevesinin içine ... 
mak için sonbaharda bır teşeb ' 
büste bulundu. Fakat bu deft 
Franko daha çekingen davraudJ. 
Çünkü aradan geçen yaz a~ !ati 
zarfında İngilterenin teslim oloıl' 

yacağı ve teslim ohnıyan bir ili' 
gilterenin de istilisı z.annedılclif 
kadar kola)' olmadığı anla!jJldıo 
Bu arada Birleşik Amerikada P.f' 
rupa harbine karşı yakın bir ali' 
kıı götsermeğe başladı. Bu alıiklı 
\ngiltereye kuvvetli yardımda bıl' 
lunulmasmı istibam eden kan ... 
liyihalarmda ifade bulmuştur. 

Kış aylan içinde İngilizler tar~ 
bndan Akdenizde ve şimali Afrı• 
kada İtalyaya karşı girişilen taar• 
ruz hareketinin neticesi is1ı nY• 
tarafıncLın takip edilen intiıaf 
politiklbının isabetini isbat etlı "' 
bu, Frankonıın i.panyadaki vazi• 
yetini kuvvetlendirdi. 

Alruan:ya ve İtal)'a ile İ.ngiltetf 
arasında bir sulh bugiin habiJ 
mevzuu olamaz. Buna ne İııgilt<"' 
re, ne de Alınanya ruıdır. ltalyn• 
nın Alınaııyadan ayrılarak lngil• 

tere ile münferit bir :-.nlh yapması 
da mümkün değıldir. Çünkiı böY' 
le bir sulh İtalya tarafından mağ• 
lubiyeti kabul etmek demek olut• 
Bu takdirde Musolininin kazftncl 
ne olabilir!. Şımali Afrikadaki ıo 
giliz zaferi karşısında rejimini• 
sarsıldığı doğrudur. Fakat lngılt"' 
re ile sulh yapmakla rejim lmrtıı· 
lnmaz. Bilaki• netice•i, Musolıui· 
yi ve taraftarlarını iktidard. n . i• 
lip süpiiren bir aksiili.nıel doğu • 
racağı emniyetle söylenebilir. Mll' 
solini, böyle bir alı.ıbeü gi>Ze al• 
maktansa, Almanyanın zafezinl 
ümit bağliyarak mücadelede de· 
vam eylemeyi şüphesiz tercih <"' 
decektir. Bugün İtalyanın İngil• 
tere ile sıılb yapması, Musolini:Vl 
iktidardan uzaklaştıracnk bir •· 
ya.klanına ile mümkündür. Jlalbıt' 
iri böyle bir ayaklanmanın çıka • 

' cağına del&let eden emare mevrut 
değildir. 

Geride Frankonun İtalya il• 
· Fransa arasında sulh akli içlıı tıı• 

vassutta bulunması kalıyor ki bll 
da İtalyanın Almanyadan a) nl • 
masını istilzam edeceğinden bö) l• 
bir ihtimal de varit olamaz. Fran· 
sa ile İbıl:ra arasında münfcril 
sulh yapılamu.. Ancak Almanv• 
ile birlikte sulh aktedilebilir. Hal• 
buki İngiltere ile harp devam el• 
tikçl', Alınanyanın Fransa ile sıılb 
yapması mllmkiin değildir. Meğef 
ki Fraııaa ingi]tereye karşı harbi 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası : 39 larını sildi ve geniş bir nefes aldı. 
Ta ötede ağaç kütüklerinin arasın· 
da Afifeyi gördü .. Daha doğrusu 
bir kadın gölgesı görmüştü, bu her 
halde Afife olacaktı. 

ıruştı. Esasen Şefik de vaz geçmiş 
olacaktı ki, onu beş gündenberi a

rayıp sorınamiş, sevdiği Afife ile 
görüşmek, konuşmak istememişti. 

gelemez miydiniz? .. Benimle ko. 
nuşmanız bu kadar acele miydi! 

- Ben size dargın değilim. .• 
Darılmama sebep yok. 

ı .iştirak etmeğe razı olsnn. Pete' 
~buna yanaşmamaktadır. 
İspanyanın harbe iştiraki nte' 

selesine gelince; bu, her zamaJI' 
dan daha uzak bir ihtimal olar•• 
kabul edilm .. lidir. Hatta Musoli ' 
nin Frankoya böyle bir teklifte 
bulunmuş olması bile akla gclnı'• 
Ge~~n yaz, İspanyanın harbe if 
tirakine mani olan bir en""l ve' 

BILLOR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROMANI 

SELAMI iZZET 
Hergünkü gibi k:ı.ygusuz, ka -

!er der görünmüyordu. Yüzü bıraz 

sa • .:ırmıştı. duşünceli ve dalgındı. 
Kiişkün önünde bir müddet tered

dü .ten :;onra balı " kapısından 
ııırd1, Köşkün merdıvenlerini çıktı. 

Kapıyı açan hizmetçi: 
- 'iah vah dedı, beyefendi an

nesım Üskiidara götürdü, hanıme
fen d. de beraber gittı. 

Sefil< bunu bıliyordu;. hem on
ların gittiklerini görmüştü, Afi
fe yalnız bulmak, onunla konuş· 
mak ıçin gelmişti. Fa.kat bunu bel· 
ti etmemek için: 

- Doğrusu canım sıkıldı! dedi. 
Sonra ılave etti: 

- Afife hanım burada değıl mi? 
- Ormana doğru uzandı galiba.. 

O tarafa doğru gittiğini gördüm. 
Şef iğin bu sefer sahiden canı sı

kıldı. Geri döndü, yolda durdu. 
Bir miıddet düşi.indü, sonra ormana 
doğru yürüme~ ·başladı Kendi 
kendine söyleniyordu: 

- Eğer Afifeye rastlayamazsam 
yanarım ... Amma gitse gitse koru
luktan sonra tırmanılan kaynağın 
başına gid<!r. Hızlı yürürsem onu 
korulukta yakalarnn. 
Admılarnu sıklaştırdı, yamaca 

doğru sık adımlarla tırmanınağa 
başladL Neden sonra biraz dura -
lay>p sokık aldı. Ter içinde kal -
mıştı.. Mendilile yüzünü, şakak • 

Tekrar koşa koşa yürüdü. Al • 
danmamuıtı. 

Köşkte yalnız kalan Afife, eski 
hatıralarını yadetmek için kayna· 

ğa kadar gitmeğe karar verm~, 
fakat yan yolda hem yorulmuş, 

hem de ıssızlıktan korkarak fazla 
uzaklaşma.Qlış, ağaçların d>bine o
turmuştu. 

• V alde hanımefendi•; ile gıden 
Cemal yarın dönecekti, annesi yir- · 
mı dört saat olsun rahat nefes a- 1 
l.acaktı. Zehranın gitıncsı, onların 
evlenmesıni tamamile suya düşür. 
müştü amma, hiç değilse rahata, 
huzura kavuşın~lardı ... 

Şefikle kendısinin evlenmesine 
gelince, bumı artık akla getirme -
mek. düşünmemek lazımdı. O bir 
rüya ıdi, artık bu rüyadan uyan
malıydı. Yazık olmuştu, yazık ol· 
muştu amma olmuştu, Şefik ile 
evlenmesine artık imkin kalına • 

ACıfe bu düşüncelerinden bir 
ayak sesi, yaprak !ışıltısı ile u -
yandı, başını çevirdi, Şefiğı gör. 
dü. Gencin yüzü gözü kızarmıştı, 
ter ıçindeydi. 

Afife ş~ladı: 
- A ... A ... Nereden 

diye kekeledi. 
Şefik soluk aldı: 

çıktınız? 

- Burada olduğunuzu söyle -
diler. .. Koruluğa gczmeğc gitti de
diler, sizi aram ağa geldim. 

Mendilıni çıkarmış, bir taraftan 
konu,,uyor. bir taraftan terini si- 1 

liyordu . Saçları şakaklarına ya -
pl.'jtnıstı. 1 

Afifenin gilleceği geldi; 1 
- Bu ne hal? .. Neden koştunuz? 1 
- Sıze yetişemıyeceğim diye 

korkuyordum ... 
Cebınden başka bir mendil çı

kardı, boynuna sardı. 
Afıfe: 

- Peki amma dedi, ~m eve 

Bunu söyleyişinden canı sıkıldığı 
anlaşılıyordu. Takip edilmiş olmak 
hiç hoşuna gitmemişti. Sesindeki 
ağır ahenkle bunu ima ve ihsaa 
edıvordu. 

Şefik ceketinin düğmelerini ililt
ledi: 

- Çok acel" idi dedi, size söy
liyeceklcrimi biran evvel söyle -
meliydim .. 

Afifenin dudakları asabi bir te
kallüsle J<cnetlrndi. İzahat vermek 
zamanı işte gelip çatmıştı. Bunu 
anlıyordu. Fakat ne diyecekti? 
Sorulacak suallere nasıl cevap ve
recekti ? .. Bilhassa onu kırmadan, 
izzeti nefsine dokunmadan işin i.. 
çindcn nasıl çıkacaktı? Kendi der
dinı, üzüntüsünü bir yana bırakıp 
Şefiği nasıl teselli edecekti ? 
Şefik devam etti: 
- Ben size ne yaptım Afife b.a

nım ... 
Ve birden coştu: 
- Söyle Afife, ben sana ne yap

tım.? .. Bana neden darıldın?. 

- Öyleyse neden bana soğuk 
duruyorsunuz? Neden bana artık 
yabancı muamelesi yapıyorsunuz! 

Afife işi §akaya bozmak istedi: 

- Yabancı muamelesi dediğiniz 
de nedir? .. Söyleyin bakayım ba
na, ben size nasıl muamele edi • rine bugiin on engel vardır. 

• • yorum?. 
Şefik içini çekti: !-~~~~~~~-~-../ 

- Bunu söylemeğe, anlatmağa 
hacet yok Afife .. Son zamanlarda. 

ki takındığın hali sen ·benden çok 
daha iyi bilirsin ... Bir kere geçen 
perşembe bahçenin nihayetındeki 
taflanların arasında birleşecektik. 

Ben gittim, seni yarrm saat bek -
!edim. Gelmedin. Eve döndüğüm 
zaman gitmiştin bile ... Bana veda 
etmek arzusunu bile duvmadan, 
Allaha ısmarladık bile demeden 
gittin ... 

- O kabahat benim değil.. Ben ı 
geliyordum, karşıma Zehra hanım 
ile oğlu çıktl.Lar. 9eni geri çevir • 
diler. 

(Arbın Var) 

Muhtelif memleket• 
lere ihracatımız 

Dün şehrımızden İngiltereye '" 
rım mılyonlu1< tiftik, Roman) a 1 

Fransaya. Amerikaya iç fın~,;;, 
(kavrulmuş ve beyazlatılmış) \i' 
manyaya incir, ingiltereye gul ' 
yağı, kitre, Çekoslovakyaya, \ u • 
nanistana, İtalyaya, Romany yş, 
Bulgaristana taze balık, Macarıs • 
tana deri, frgiltere Finlandl\ arB• 
Romanyaya yapağı ve ( ra ·~) 
iç.ki ihraç edilmiştir. 

Amer•kaya iç fındık ihra edil' 
me:-;i ticarr-ti..,,ı., iein yeni bır .iaf~ 
hadır 

111.1 

\l 



'RUPA HARBİNiN 
t MESELELER/ 

;an kıymeti .. 

e.. ..,, ...... .............. ._ 
ltir ................ ... 
1m111ıa ..... kçm.el ol-
duı- •lıl b•-

aa: ALI IU'.MAı. StJJOUR 
~en w~ •. aL ~ 
ta """J .... harp ltaflacbia --1 ~ .tlwi .-ntJrrfttte 
, YY~~rden kefil iperi ftia ~ iieledd ile • .....W .. • 
~~k istifade ed'ı--x.a .-... • , ,,..n ___...__..en saH lıılır .... 
!U tü ~· ..... .J'lllln•---
ş · 8" itibarla tQ,mellr lı:q .. p.e4lki ı.rpte ban DY-

e Yeai Wr imli........ ... yetlerlıaiıa ~ relln -- • 
:tü. Fakat ba ancak huWa ai7etial .......-ttJr. Jhıntla ea 
~ bir düfiiaiiftü. Yok· siyade _.n ..Ute prı- Wr 
k ICÇnaedea tayyareleria fa- ciW vaNır 1B e 4a :meter ile ma· 

a.ow, T111 TllllMM y_.. 
llıaula 6ir ,.lı ...... ,..... 
-- ylUı.Jı ı.Adl temin -
yor. Siyaal Ba.i'- Olı.._ 
Ja. Ylihd •ahenJu M..,._ 
Wntl• 7İltfl ,,,._ J'IMei Ma
lllliın MJrtebi Je, 0.W-sit• 
F .Jıiilt.,.,._• 6ir atilıtar w 

t ııahaaı .. katlar a-itli7• -
. anlqdmıpır. ıı.... çıldlktu 
iki balta .... İqi1b tan• • 
lri &öd-iae Wtea bir Alwg 

ldneaia ._ kjmetital ualh-n 
9lf olalM.Mbr· bk çaltak ~ lehe oh:Aı.,.,. • 
,.tıer bun- abiai uanettirecek Aıt1wıraJ11, Wr çolr pnç1 .. 
olclu. Bal1'aki ne b41ar milkem - N meccana1 yihelc taluil 
•el oltll'U el8Ua harp n811iti eler temin etlen mieueNler var-
1etipdt, .... ,... hamlaamit ft dır. D.olet, .. ..,..,,., ,,.. 
_...vt kuneti yilluıek insanlana lerce 6ell08 IHılııy_or, yediri
-"'-de elP••• thınQ or, kentli kett-

~ takip etmİf)er, Abua 
.areısimle Wuaaalarm u tti
darak 1aciıwerın taki1tlae 
_, vertlilderi ıörtilmiftar. u-. 
tredlik tarihinde buau ilk 
~ili bqlı vekayidea sayıyer· 
Artık •daD sonra ~ 
llaff4a uçarak tehlikc.li ifl-
aaek pek caip ............. 
ıllUf, yeal yetifea ı~ 
6)'1e takip ve 11.etif Jaanbt • 
e merakı arttıkça artmJtbr· 
'>D1'a ~ tanarelerin• w
ıe makbaeli tüfek ~, 
~ llllcak Wr iki tanare

.,... yoı-, içiriyor, wi,,Jiriyor. 
llileriae İf 1'1«..-İY•r. Vesait ia-
WUJl ileri atıbw--, kea&i.ndea ı.ek- 1• ilafka memleketlerde yiilı
ı.ea cesareti asaal surette ıöe- Nlr tala.il lleiil, hatti, ort• 
._. • .-11 fNNll'• miike--1 • tahsil bil. ,,.,.tıiulır. Fakat, 
la1'iliJ•.- Jlı reli pkarıdaa beri biz:J• lrültiir /nuaaiyeti var. 
Jaalisa eılilea 1Nalabı baau anlat - Yani, bg, lıaltiiriiıa yayılnuı 
maja Wi.Dr: KeıuUJerindea Mk· Mhtuıntia sm luılJıiuna 
ı-- .,....-eti •ulanlar, yirmi h«!! mualelflri bir cin eovel /udet .. 
.-e evvel Hcilnkiiıae nisbetle pek 
INl&it görülen tayyarelere binerek • ileri ......... 1t11 fikir .. 

1 iylcı. i7!ye tatbik eıill•it
lme a7Jll ..retle harp tQya
~ tarilünde biiytlk bir 
~ •JJlaa Wr kidise ~Uf: 
iarlri beflar baılamaz bir In-
tanaresi uçarak Almanar111 

.ftduğo yere gitmi§ ve o.raft 
~ tayyaresinin yerde yat
ıruu görmiqtür. İn&iliz tayya
tde hafif bombalar da varllllfo 
'81' blluılarak Almaa tay -
leriae isaltetler yağdırıhaJt, 

amharebe etmekte teırC'fl üt etme-
mişlcr. Vesait aıacak işletihiikt• 
90IU'a tekemmül ediyol'. İşleame-
dea evvel veaa.itia mükemmel el· 
masmı Mklemek yaaJ.ıı. İnsall.lll 
lr.ıyıaeti ebilm.iyer, artıy&r demek. 

vaşlagtoadalll 
ll:apltaı 1tlaa11 

a 111uvaffaJdyetli bir tecrübe messiller ve Ayan meclisinin bu-
4tur. Harp devam ettikçe ba lunduğu Vaşingtoadaki IMfhur 
!heler art.q, bir ~ pyler Kapı· tol bm' asını tamr mısınız? 
~ Jııarbia soallDA lfojru 
l7)'are kuvvetinin nasıl mii· Bu binanın dahil kıaml, Ameribn 

Amerika kongreeiııin, yani mü-

INr imil •Waiu .k•diaİ p.. milleti mümessillerinin her türlü 
İpir. istirahatlerini temi edecek tanda 
ut 1'qiİll ltir tayyared 7e- tanzim edilmiştir. 
aaek ifin aidde• usua itil' MeselA mQzakere halinde iken, 
il ~ lfısma pliyer. Ge- bir meb'lMIWl herhangi bir ft8ib-
ıarpte tQ7areci yetiftinıaek ya ihtiyacı mı oldu? Derhal iste
Qa aiW umaa tstemiJenl& dili bir kilıda yuar. ÖDiindMi 
• ltir ta1,anci pek ~k te • masada bulunan hwu.t bir de -
tlt ~-· mec:barl:J ..... ~- likten içeriye atar. oopıeye ba • 
"'1kki • samaa pek kısa &ar ve yazdığı ki#ıt elektrikli ter. 

da ~I iiir.-W- tabat ~ ~ si· 
1 ta~ alır, ,WeML » der, biru IOIU'a da t.tecUii kitap ........... ~ 
-....,,.,.., mMll'MI ıtdıaa• veyahut vesika yine llJ1li ftllta 
• ipi. • mrede _.ur o- ile elinin altına .ur. 
4 b4- tayymnci yartla'. Biaanın miman Lill Wninde bir 
._ luttluıaa soblaaş, k-- zattır. Bu zat da eklaiya meclil 
~ • .u•affakiyede ~larmda d<>lafır. Geçea. içtima 
ık ~eriae .ıö...-., ltir çok c1evresinde biitÜD meb'u8lan mu
,. 1atbrnut, hir Jaa1li ıie hakkak bir ölümden kuriardı. Çün
-.t ~ olarak dön• kü hem &yan, han mümessiller 
~- iter tarafta talullr • meclisleri tavanJanmlı yıkılmak 
~ Ozere oldujunU gördü. Nilıayet 

lltlir ki .. her iki taraf ~ •-vanlar 800,000 dolar. • aarfed.. ilerek 
.... ---L-L- .alrllal al • - edildi M -.....IU.a• L. ... .n~-- ,_....... JeDiclen tamir . um~ 
__ .., l'ransaz tayyareeile· lilinin tavanı uıo, ayan mee -

~ve macera nala• meclisinin ta·-"' 60 ton sik}eündedir •• 
.. ~itler p;rmtit Al - ·-- a U9dleri de voiı. Ba ~ Fakat timdi meb'ualar ve yan a.. 

~ tea -..ı pze alarak zuı emni1etle içtima salonuna gi- • 
f.:.-u. ister Alman, ister ta- !~r~iy~o.r:lar::::.:·:__ _______ _ 
veya p,.._ ola• her ta1- - •• t f. İçin o zama11 bir~ uçtuk· Radyoya üç mu erec-
l"1 dllşnaan tarafın• ,tttikten cim spiker alınacak 

""---... .Ankara radyosuna lr~, ~~ -
[

sat salla di.-ilmek •il. 
8Uf ltir talih ip __.ti. u ...... ı ve Yunan dillerıle iki tı
t.11areler ......... fibi n» .. 
akabil •tefe m.Uveınet nilı tercümeye ~e k~n~aya 
surette mtleelahes Mfildi. çok iyi vakıf üç mutercım ~iker 

~
eeinin euı ..._. tehllk._ alınacaktır. Bunlara 2.00 er lira ay
ekti. Solu'a kelMlileriai Jnar. lık ücret verilecektir. Talipler 

ek içia tqaJNelleria,.. 7 aıart cuma günilııe kadar mat
ı tle yokta. f'arattlt - ... buat umum müdur~j(iııe mira • 
,.._ C'8r- tmptea lhft caat edebileceklerdir. 

:DEBi ROMAN: M 
~ 

Seveceksin I ~en de 
ETEM İZZET BENiCE Yazan: -

O gün mutlaka bir ıaavakkat 
t &eçlrdim bea, 
Ter bil csizliğinize clelilik ad.ı 
0 rsunuz!. 
Itinıat din ki, drlilikti o!. 
Buna asla inanamam!. 
'f ernız mazim. dünist haya -

bn Yolda size en kuvntli p· 
ği Yapabilirler. 

Yerek devam etti: 
llanı nefendi, itimat etıneli-
ki, çok temiz bir pncim· Da
da en küçük bir macera yok. 

k tahsilimi bitiri11ci1' ka -
hıektcpte ) atı talebesiydim. 

. epjen çıkar çıkınU da ilk .rne
'Yetim olan Lübnan• ıeWım. 
ıldır . nn. 

bu siylediklerinis lMtan ihaıet 
? kalnuYor mu .. 

-Haklısınız. Beni~ 
için bütün söylediklerim albayet 
üzerinızdc bu tesırı ~apıyor. itte. 

. • ......... bu-
bütün ıa~retını ve ç ... ;,.:. 
gün için sadece bu tesırı ~: 
den kaldırmak, ~ 
istemektir. . 

Yolun sonuna pt•iştik.. Geaif 

dd 
-1.--k ve erabn .,.. P· ca eye~ ........ - . __ _.aaD af• 

deceldim. Artık eaım "fllJlllB9 
rıJmumı isti1er4UJ1L 

H 
: .... o hahle 1'• ..,.._;. 

- erae-
• • L-1-1 ~~İ te1ikkitle 8U" 

RIZI &11.-a e•.._-
beitsUaiz!. . 

Dedim ye .. -- )lendim• yi
__.._-1r • • Jmrh....b-.. YiBe e da 
ru- ıçıa ,_.... su-

miye mecbıma. Onun içindir 
iri, her Jenoeli uJa.ilde, dev
let elini müalair olmalı •• 
rününid. Ve, bu laımdu. 

Duya70"fU iti, devlet, ken
llilainc yfiJuclı tala.il temİll 
ettiği pnslerİfl N)'UUll bir 
miktar daha arttıraeaktır. Ba 
hadiae, menddetin islilcbali 

WımrnJ1111 6liyiilr bir Jıo. 
sanç olta. 

BIJRHAJI CEVAT 

Her aman çevik w neo'eli ika, 
bir...,. 7a'8ktan blktılımı.z za
man, bu çeviklik ve Del'emlz lta7-
bolur. Bunun ekeeriya biz delil 
de arkadqlanmız ıarlona vanr. 
Biz de: cNe bileyim, bUiün keyfim 
yok!, der, geçeriz. Halk arasında 

ailri* ----- allair ola
bilir. 

Falııat ailrlık ınarut bir balin 
bllflmıııea ~. ld IU al4metler
Je daha ~ ·•pi .. ; 1lıılellel& ima
JWl canı. l&beblqia mutat hılAf>na 
7ataktan JpJJgpak Wemez. Yatak
tan gllnl• bile, el 70% 7kJmırken, 
lr.ollu1 bile kaldırm•k la~ez. 
Sair uımanJarda zevkle okunan 
bir kitap bıkk•1* verir. İnsan her 
bir ite Drtı tembelilı: ıosterir. u
fak bir il 7apıldı.Jı zaman, vilcut
ta yorswıluk biuedilir. Kendisine 
bir ~ sorulunca cevap Yenneık 
istemez. Fikre rehavet ,.elir. insa
am canı k.'9upnak t.tmeez 

Aiarfık, klfi U7ku \JY\ tnamak
tan, nezleden, ha7.lm izliiden, g'zlı 
atma nöbetlerinin gelmes l i 
ahvalde buıl olabilir. Agu lljı uc
fetmek için istırahat etmek mıde 
bozuksa müshil alıp mideyi dü
zeltmek Jizımdır. Nnne ı Eı tbuhu 
içmek ve terle.ınelt ıyidh I de na
ne matbuhu yapmalı: !cin bır mik
tar nane yaprağı ile yanm l mon 
kabugunu k113"Datıp içine blrıız şe
ker ll!ve etmeli, tlııcan f ncan ıç
meU. 300 ıram nane matbuhu lçı
ne 2 ıram bikarbonat llA\ c edıllr
se, mide daha kola,.lıkla tnsblb e
dilmiş olur. 

ı;ıer ağırlık, bir yorgunluk ve
yahut tJ7kusU hık neticesi i.9e, ha
mama ıidiP vücudü otuıturmalı. 
çılaldılı zamaa bir fincan ça1 aç

melf. 

ki, lliyWiklerim kiıfi üii ... 
sibi: 1 

- Y abus bir nelda harumefeo4i •. 
Diyerek tekrar söze başlaöı: 
- Llltf nama :minnettarua. Beai 

affedh < unus. Fakat bu affıaı
ıı:ın sırf beni baştan savacak bir ted
bir olduğunu görüyorum. Heıpy
den önce bu affa layık olduğuma 
i.nanmanm .isüyorum. 
Müşkül vaziyetteydim. Onua 

karşımıla lnvrandığınn, ~111Dak si· 
yah gözleriahl uzun kara kirpikle
rhain altnnda ıztıraptan eri4iiiai 
)tissetlıyonhım .Hislerimdeki ıid
det bilmiyorum Di~in yavq ya -
V8f u'fa ve acmıJa tahavvül e
diyordu. Bir yaatla11, daha blr 
saniye ııoouaa plcli;imiz sokak i
çinde kalmamak jsti~o~, bir. yaa· 
dan da hüviyetimGeki fiideti kaJ· 

ltettiiim i~: 
- Bayır, olmol. 
Dyemiyordum. Dilim.ia ueuaa 

plea bir cümlıeJi li7ie1"'~ 
- Affa IiJık oldaiUBDA illU

dJiım için IJisi affetmrı!. 
• ...ı~Mlıht_ Bi1'- ., • 

ve..yıae~--

MAHKEMELERDE: 
"Körün istedigi bir göz 
Allah verdi iki göz,, 
" Canım azat, nikahım balil ••• 
Ayağımın bağını çözüverin •• ,, 

--l=Yazan: BGllYhl 8IBCIT3-.-----

. Şifman, topaç gibi, yaflı, esmer 1 lar .. Hut.neye yolladılar. ona, 
bır ~dındı. Otun.lfUJlda. etrafı sü. kalamdaki cam parçalan ayıklan. 
z~unde, bariz ve qiker bir hW- dı. Yeniden sarıp aannaladılar. J'a· 
mıyet edası vardı. Yanındaki adllll kat, artık eve dönmedim. İki ıece-
da, kısacık boylu, zayıf nahif, ina· dir, bir arkadapmda misafir kalı-
~a" d~ .mazlum ve sakin görü - yorum. Dönmeğe de niyetim yok! .. 
nuşlu HÜ. Başında çaprastlama .- Kendisinden davacıyım ... 
rılmış bir sargı vardı. 

İkisinin de hüviyetlerı teebit e· 
diktikten sonra, kendisıne söz ve. 
rilen adam anlatmağa başladı: 

- Benim beş senelik karımdır. 
Beş sene içinde, be~ gimümüziı bıle 

sız, kı:y .ımetsız ır medik. 
· m icabı, bazan gün dm, ba

zaı b ce, hazan da .gecelı günduzlü 
çalı~.ı ım. Çalıştıgım gecelerin sa· 
babında, iki saat fazla iş yaptığım 
günlerin gecesinde, hanım: 

- Neredesin yezit hcrü? Kimler, 
bilir nerelerde fing atıyorsun da, 
çalışıyorum diye beni kımdırıyor- J 

sun!. Nakaratına b~Iar .. Sın rle - f 
nir .. Tabak bardak kırar .. Caıı1 çer
çeve indirir. Bazı da, tokat ve) a 
terlikle üzerime hücum eder ... Ben 
sakin sessiz adamım .. Hırsı, hid. 
deti geçtikten sonra ) ·ne ara -
mızda hiç birşey olmamı gibi hare
ket eder, tatsızlığı uzatmama a 
çalışırım. Diyebilirim kı evlendi
ğimizin birinci ayından 'sonra bu 

fırtınalar başladı .. Evvellci akşama 
kadar faslılasız devam etti. Fırtı
nanın bü.yüğü de evvelki akpm 
koptu. Yine ilci saat fazla meeai 
yapt~m. Saat altıda çıkacağıma, 
fabrıkadan sekizde çıktım. Sekiz 
buçuğa doğru da eve geldim. Ka. 
pıdan girer girmez: 

- Artık sana tahammül edemi
yeceğim .. Bu vakitiere kadar ne
relerdeysen yine oraya git .. Gözüaı 
görmesin .. Seni çekemiyeceğim he
rif .. Gençliğim dört duvar arasında 
taapalı geçiyor .. Yazık •nçlillmel 
diye başladı. 1 

Halbuki, benden tam sekiz vaı 
büyüktür. Ben hemen kırk yaşıma 
geliyorum •• Artıık bunun gençliği 
kalmış mı? Sonra, vaktini dört du
var arasında değil, sinemalarda 
komşularda, keyfinin iıtediği yer~ 
!erde geçirir. Bir defacık olsun ağ
zımı açıp da birşey söylem.iş de -
ğilimdir. Herkeste gördüjfü herşeyj 
yapmak, almak ister. Bir türlü para 
yetiştiremem. İşte onun için, ge -
ceyi gündüze katarak çalı«ıvoı'Um. 

Evet... Evvelki akşam d iıte 
böyle başladı.. Söylemedığ1 IAf 
kalmadı .. Ben yine d n ıkıvo -
ruıti; birşey söylemiyorum fnkat 
iş bununla da kalmadı.. Şımdiye 
kadar, ömrümde yemediğim hır 
tokat yapıştırdı. Ben de in anım. 
Üstelik, o kadın, ben erkt'"im . 
Artık, ne olur a olsun diyi p yara.. 
dana sığındın . Bir tokat da ben 
vurdum; iradem elimden gitmişti. 
İşte o vakit, masanın üstündeki 
kıristal stirahiyı kaptı.. Kafama 
yerleştirdı. Surahi bin parça ... Yu
zümdcn, gözümden kanlar sızmata 
başladı. Üstüm başım kanlar içın
de kaldı. Evden fırladım .. Eczane
VP ltaslum. Kat'-"'• Yiizümü, ardı-

,, 

leyişim oaa cesaret illi vertl.i, ae 
oldu bilmem, 

- O halde keJMli keadimi tffrik 
edebilirim!. 

Diyiverdi. 
O böyle söyleyi•ee hana hayret 

ıeldi; ben de: 
Neden?. 

Dt> "erdim. O, kuralmuı bir 
makme gıbi söylenıeee başladı: 

- B ui affetmeniz ,içten affet
meniz size karşı olan hislerime, dü
şuncelerime n o günkü hareke
time ·akından nlakadar olutunuza 
ifade eder. Buna a)rıca sevinmem 
ve bunu söylemek fırsatını bana 
verdigini.z için size teşekkür et
mem lazım. Lütfiye harumefentli 

' itimat buyurunuz ki hakikaten ai-
zi seviyorum. Bu hilaimi size i.ç 
duyu"larımm yaB1acla çok çirkia 
kalan bir kelime • üade ediyo -
nam. Sevgimi, IQeat kitaplannm 
içine a1nuf olduia kelbaeleria hiç 
ltirisi ile iflHle. 

O durmadan söylilJordu. Daba 
aeler liJ:liyecekti bilmbonun. 

Sıra kadına geldi. Kadın da, a· 
yağa kalkıp sinirli bir eda ile an. 
latmağa başladı: 

c- Tilki vardır baş keser .. Kur
dun adı yamandır.~ Bunu böyle 
ufak tef k görenler Karamürsel 
sepet· zanne rler. Halbuki, ne 
yere bakan, .} ürek yakandır. Ses
s'z s ssiz, sin i sinsi, yapmadıgı 

iş .} o ur. Halıne bakmaz . Ağzın
da d' i kalmamıştır; hala, kadın 
pe inde !.oşar. Akşamları, geceleri. 
nerelerdedir kimse bilmez. Sor -
dum mu: 

- Calışıyorum karıcığım . der. 
Tanrının aksamı, anrırun gecesi, 
n alısmasıd r bu?.. Geç nl rde 
Eski!'ehire ağabeyımin vanına git_ 
tim. On gün kad r kaldın. Ben 
gidince, buna d ün dogmuş. 
ckörün istedıgi bir gö Allah verdi 
iki g"z. ona da ne öz' bekçısiz köy 
buldu ya, çomaksız gczmeğe bq
larn~. Tekmıi kom ular görmüş- .. 
Evde, her gece, sabahlara kadar, 
sazlar, sözler kıyamet ... içki alem
leri, zeybek oyunları, hepsi tamam .. 
Uç gün evvel Eski~irden dön -
düm. Bü9bütün zayıf, ıbitkin gör
düm. Zaten phdı, phbaz oluu.1f. .. 

- Bu halin nedir, efendi? de. 
elim. 

- Hutaydım, üç gün yattım! 
dedi. 

cYalancının muımı yatsıya ka· 
dar yanar> derler. Bunun mUllN da 
sabaha kadar yanacak değil ya. .. 
Nihayet ctakke düıtü, tel .görün
dil.• enelld gün cbGf aeJdjıı. e 
gelen komplar, hepsini birbır an
lattılar. 

- Bu adamdan una hayır yok.. 
Gençliğine yazık! Bununla hop•• 
vakit geçirme .. Bir ayak evvel ba
fllllll çaresini aral dediler. 
Akşam yine eve geç ,eldi. 
- Feneri nerede aöndünlün? de. 

diın. 
Bir surat, bir eda. .. 
- Artık seni ~emiyecejim ka

n.. Biz ayrılalım! 
Demez mi? Bu .kadar sene bir 

yastığa baş koyalım da, Sonunda 
bu lafı i ıleyim. Gücüme gıtti doj.. 
nısu ... Ben de açtım ağzımı ... Ben 
ona. o bana derken, s'nırlendim .. 
Bır tokat vurdum. Bır de o bana ... 
Saç saça, baş başa geldık. Gözle -
rim karardı .. Kendimi kaybetmi _ 
şun .. Sürahiyi tutunca kafasına ya. 
p~ş.tırdım. Yalan söyliyecek de _ 
jıhm ya! .. t te kafası yarılmıf .. 
Amma, hakett'. Hem de efendim .. 
Ben bu adam :ı yapamıyacağım. 
Allah aşkınıza canım azat, nikl
~m ~aıaı... • Ayağımın bağını çö
zuverın .. Ben· bo düşürün! .. 

-0, hukuk mahkemesinin yapa
cağı iş.. Şimdi siz sürahiyi vu • 

(Devamı 6 ırıcı B41Jfada) 

Hemen söztiaü kestim: 
- Halil Necip bey yine delilitl· 

nia tuttu galiba?. 

Dedim. Bu sefer de o hayreti• 
Hrdu: 

-Niçia?. 
Sert ve dik koınıtmıya batla • 

llllfhm, tekrar: 
- Niçini var mı ya?. Sis benden 

yapttiınız hir münasehetsizli.k içia 
af ist yordunm.. Peki.. dedim, ka
fi ~elmediğiai ealilta şimdi bana 
llir takım mala)'ani likırdılu söy

liyerek ilk münasebetsizlijinisi ta. 
selı~·orsunuz!. 

- Bu hareketimi miiDMeMtat. 
lik nymamaıuzı rica ederim .. 

Diyerek isabat vermek iatecli: 
- ~n sille ipkun. Bunu sbe 1-

fHe fırsatılll belki ablbea lrir laa· 
reket çerçeveai ve taktiif ıçinde bu-

labilirim. Fsk.at, laaiUk1 biıdlıe 
maale&ef bu imk&m ortadu kal· 
dırdL En sonra seyl•ecek sa.il, 
.-..wmı. 

E°'-ıımd iati,.,.ıer, 

İf ile İffİ ~, 
...:~-·' . ~-· ,....,.... 

1.,. ve ına,Hll• 

Yeni izdivaç teklill 
mektubu 

kabuledilmlyecek 
Vataad ... , arum4a evı-_.. 

71 blaylqtırmak ••kudile ~ -
mlf .Wajaaus •İMiv~ Silluae 
ok117ueularmwım ltü,ak bir nıi· 
'Mti ile bqalaa-... ve lusa 1lir 
•maU. ~ mektu• alm -
llUfhr. Ancak; ltlt.alarıamm 
mrbjı ve brilerimiae yeai, mil· 
teaeni naibatlericat temia etmek 
pyeü Mai Jelli mektup kabul ve 
aqrinden ala.koymaktadır. Biaa
naleyh yeni iziivaç teklifi mek
tubu &:önderli.memesi ve idueha· 
nemize ıelmit abesli mektwpla • 
nn ba 1tir hafta içiade kimi._ 
neşrolunarak şubatıa Z8 iacı cu· 
ma gtinti ak~ı .mlivaç teklifi 
neşrine nihayet verileceğini ok• 
yı•cularımıza saygı ile bildiriris. 

NOT:- Halk siitunumusda, it 
arama, i! verme kısımla ıu ve 
doktorumuzla avukabnmıdaa so
rulacak suallere şikayet ve te • 
m1:nnilcre cevap vermeie elkili 
gibi devam oltınaeaktır. 

lzd'v ç Td lifim 
+ 3~ yaşwd ı . ' p endamlı u

zun boylu beyaz te oldukça gtt.ı 

dul, tam mana ıy ~dürüst bir ev kadı
nıyım. Memı bır y d kurmak fat17o· 
r 1. f. · ı ıde a • dı n evsaf fUD)ar
dır, şı 40 ile 50 • rası esmer ~ 
boy u c tahsilin 11 n 8'8ğı lfae mezu
nu bu'u 1 ası aylık kazancının 100 li
radan : tı olma'llast h yatmm ao
nuna kadar bara ~e!k.at ve nezaket 
&östermesini iaterun. Cicldt eYienme 
fikri olıruyanm beyhuda yere mura
caat etmemeai rica olunur. Son Tel-

.sraf Halk sütununda (Hicran 444) ru
muzuna yazılması. 
+ 4 cll amtfa kadar blr ecnebi mem

leketc:t okudum. Ondan lonralti tablıi
lfmi htanbulda ikmal ederek iki .... 
evvel liseden mezun oldum. Şimdi W. 
bir meslek mektebindeylm. YllfUD n. 
boyum ı,78 dir. Sıhhatim tamdır. Ö
ıaüml1zdeki Ağustosta net olarak 80 li
ra maap. geçf7orum. Ondan sonra ter
fl 8lraDl geldJkce m&aftm da artacak. 
Ayni zamanda bir de eaıebi diline ça
bşnaktayun. T:ıh.silimi daha ileri cö
tjlnnek istiyorum. faka\ ailev1. vuiJe
tlm müsait dejiW1(. İşte bana hem bu 
fanatı wrec.k llıma de 7\IYUIDa bCltoa 
•arblı De balla balumıClllı: uU ~ .._ 
mi& bir aUe km De ha7atum bJıtlfUr
mek ı.tiJ'onım. Yqı müait olmua bi
le 2 V4!'78 3 sene daba ~ 
.Ancak: Bo)'W1\la mü&enMip, sQael, ... 
ıam. ~ w karakter aabibf, .17Ve, 
dol:nJ7a, temızlije, lllldelfle dQfldln w 
meçimll oması. ev ve aile illerinden al 
ooıc uılaınuı, ince hisli, kibar, atır-
baflı, ev ba7atında ,en olmaaı Jizım-
4Jr. İçki ve alpra kullanmam H• 
türlü zevk ve bahUyarlıtı ailıa 70n
aında bulac:aiuna kanlim. 

Ailece anlafmak üzere aclrel1erVle 
birlikte Son Tel&rat Halk .Utunundıa 
Y. N. Akarsu rumuzuna mtittup1a mü
racaat. 
+ 18 yaşında ortamektıep ıııcwıu 

terefll bir allftıln bir tek kwyım. S.Ç
larım san denecek kadar açllt lcumral. 
ıözlerim elA, tenim çok be,yu, bona 
1,60 tır. 

Ev iflerine teferruatf7le vlkıfun. 
Yuva k.uracalım erkekte aradılJm va. 
•ıtlar iUDlardJr. 

cYaşının azami 35 tıen 7ulr.an olma
ması, aylık selir veya k~cının va
aatiden aşatı bulunmaınaaı ve kuraca
lı yuvaya baglt olmaaı prltır, 

Ciddi tekliflerın Son Teı,raf Halk 
ailtunu vasıtasiyle (inan) rumuzuaa 
mektupla blldlrme9l. 
+ Ya1J1.m 24, boyum l,6CI kilom 80 

olmakla beraber eodamlıyun. Tahsilim 
orta .. Koyu kumralım, !akırım, fakat 
,erefune dilşkunüm. Mazim çok temiz
Qir. Kendıme arkadqı aradıjun 

Bayda liU evsail rın olmasını isterim. 
Yaşı 30 dan kuka kadar. Tıp mevzuu 
bahs degıl. Boyumla mut.enasıp ve 
devlet memuru maaşı 90 veya 100 Ura 
olmıuı aym zama da alkol kullanma
ması 187.ımdır. Subay da olabılir. Cid
di tekliflennii kabul edenler şu rwnu
za bildirmelerini dilerim: (.BeclbtıM 
24.) 

+ 24 ya~mda m~on, ,en bir kızım. 
Açık kumrahm, ayni zamanda 2 sene 
Kız San'at Mektebine devam etim . .l!.'v 
~ eı inin ve eliflerinin b ' cel.fkle
ı ın bilir bir yuvayı çekıp çevlrebllrua 
,erefll bir aıle kw olarak nuwm çok 
teın lzdır. Kendıme bayat arkadlWI a-
radıtım Ba7da IU evsaflann buhm•na
s rt ır Yll.fl 28 36 anw devlet ı-. 
nıuru olup maap azami 80 "alimi 
kullanmQ'&D karakteri dü..rüD bir 
b~ a yuva kurınak ~ım. 
Ciddi tekliflerimi kataul edenlerin Sola 
Telp-af Halk dıu&unda Yıldıa M ru
muzuna müracaatları ..• 

Gelen Mektuplar 

U. N. 24: ~da - E. 23 - :t.. 
1anbu1dan: M. 97: ls\ımbuldan - Ba-
1'BD M Uçan Posta damcası okuıunı-
7an (Taşradan) - ~ Düoneı s.
rılwnı§tan - Y. Jt: İstanbultlan, Ha
k ydeıı - Bqaıı ruw.,.de. Ma~ 
bırakıln 11 - Emel Fatih llUf 
mektııplanlll% "ardır Sa t lo> - 19 a- 1 

raa&nda alını& ve,-a aldırın11 

İtpanyol ıazetelerinin h.. 
ber verdiğine ve ajanalarm 
naklettijine ıöre, ilun adam
ları, laboraluarlarda çai11an 
müdekkik kimyakerler, dun
J&Yl altüat edecek yenı ,r 
k.,ifle megul bulunuyorlar-
811f I 

Verilen tafailita ıöre, bu 
~ ke,if, « Uraniyom bom Da• 
••• dır. Rivayete gôre, bu 
bomba, öyle bir musibet, oy· 
le bir beli imit ki, harplerde, 
bu bomba kullanıldıktan ıon
ra, artık, Sevkulcey§, tabıyo 
usulleri tamamen dt.:i•fecdl
mİf.. Çünkü, bu bombaJar • 
dan yalnız bir tanesi, bır ıeh
ri bü: ile ye.luiıı elmİJdt bar 
sölü kurutnuya, daglan cıu
orirmiye, ordulan bır ande 
mabiv ve perifan etmıye kafi 
aeliyomıut! 

Yine, rivayet olunuyor ki, 
ketef dilmek üzere olan bı. 
Jeni Uraiyom bombalarında
ki enerji kayna~ı, buıüne ka
dar malfım enerjilerin en 
mütbitidir. Buaiın kullanılan 
infilak, y&Djpn bombaları u .. 
raniyom bombaları yanı~da 
t:Pan&Jll' yeriade çocukların 
oJD&Claiı kestane f itegi ııbi> 
bhnmtl 

Ke,fedilmek üzere oldu
iımdan bahsedilen bu yeni 
bomba, söniyonunuz ki, bir 
mual, bir efaane içindeki a .. 
ap ve pzap kuvvetine ben.. 
ziyor. Eier, bu bombanın bir 
teki bir tehri yok edecek iae, 
bu yeni harp üetine Uraniyoa 
bombaaı adı deiil, kıyamet 
bombaaı ada Yerilmek daha 
cloiru olur. Ba hale söre, Ra
zu Maht- yakın demektir. 

Meier, timdiki muharip 
ler, küçük çocuklar cibi, kea
tane fifekleri ile OJDUJorlar
llUf l 

Artık, ıu m•m.araya ba
kıp, ""4•lerm mecleaiyete 
..... .... ~ imha edici 
Mr ...,._ doira mu sittiji-
ni ke.tirebilinini&. 

y alna, ortaya atılan bu ef. 
sane bombuınm, nuıl kulle 
mlacaiı hakkında tafailat •• 
rilmiyor. Bu bombalann ~ 
airi, yüzlerce kilometrelik ... 
halara kadar intitar ettiiiae 
cöre, bu bomba)an hedef ü
zerine, hiç müteeuir olmatlan 
atacak olan -.uıta •er• n. 
lib hanPidir?. 

Minal'efİ ~ lahfuu laa
zırlar, derlw.. Elbette, ona 
da ketff'deceklerdir. 

R. SABiT 

Üniversiteye 500 
kitap alınıyor 

Universite edebiyat faki.ıltesı için 
yeniden 500 ze yakın ve muhtelif 
dillerde yeni, eski olmak üzere 
eserin alınması kararlaştınlmıştır. 

Birimizin 
Bepımızla ERDi 
Şehir tiyatrosu tem
sillerinden lstanbul· 
lular niçin mahrum 

bırakılıyorlar ? 



4 - SON TELGRAF 

AfE. 
ARA VANA 

İşte, kırk dördüncü yllflllda, 
gençliğinin son baharını aavarken 
B.ay Cabir şöyle gönlüne uygım 

pg-irin bir yosmacık uydıırmuş. 
yirmı beş yıldır kahnnı çek:t.iği 
yaşlı hatununun ezasın<ian ufacık 
eönül şakalarile intikam almak 
ııevdasına kapılI!ll§tı.. 
Şimdi, on sekiz yaşında taptaze 

lrlr dilberle haftanın iki gününde, 
~ıştığı ~keti de bir mazeretle 
asarak buluşuyor, tatlı bir !lört 
fas:ı savdıktan sonra yorgun, argın 
-.·ine dönüyor, işın ekini karıs1J1a 
91ktırmadığına memnun. işin i tı

kırında yimrniyordıi. Çok kere: 
(Kırkından sonra azan teneşır 

paklar) vecizesini çıkaranın bu
dalalığına hWrnıekteden de ken -
diı:ı ı ala:ı:ııazdı. Günler böyle geçte ... 

Bayan Gülfeı:x: de bo~ duracak 
ileğildi ya... Daha Bay Cabir ile 
wlendiğı günoenberi aynanın kar
JISlrul geçtikçe kf!Ddi gi;zelliğ'.ni 

.azun. uzun süzaek · 1 
- Gençliğe yazık ettim doğru- 1 

11ıı.. Bu Cabir g:b: uyunt1o soncpe 
tıır kocaya eş olacıı it değildırr, am
ma .. Ey, ne yap.ilrs.ın .. Çop <;at.on 
çatu:ış' 

Der, genç brr asıka dı..ydugu de- j 
:r:in tahassürle acı. acı içini çekerdi. 

O da nihayet kırk üçimcü ya
pr.a ayak bastığı o sene. Bor ak -
mba düğününde rastladığı yirmi 
bır yaşlarındd .;. gobı bir jigo • 
lıo bulmaktan gcrl kalmadı. Ko -
casının sık, sık sinir hastalığından 
b<.hsederü şirketi asıp dok'.or ı 
peşine düştü&'ü günlerde dört k~· 
h, tıg gibi jigolosile buluşuyor, 1 
mevsim yaz ise kırda, uzak say -
uy.o gazinolarında; loş ise içkili 

1 

lohntalann gizli salonlarında mi
ııi, mini se>clr.. nöbetleri savuş!u· 1 
ruyv!'du. O da tıpkı kocası gibi bu 
ışin ekini belli etmedlğ.:ne mem -
nur.c:u. Hem de ~m derecede bir 
h0§11u!lukla ... 

* Gi.: l!cm o sabah Cabire i:Hima-
tornunu verdi: 

- Dün) ada likrimden 'rnz geç
m<"m .. Bu g~ce Büyükdertodeki 
b;,:ama m!saf:r gideceğ '.m. Ne ha
lL-ı v~r<a gör! 

Bay Cabir kansına mahsus mu- ı 

ter,: davranıyordu. O da böyle bir J 

ııı~ kaçamağına tar~!ta!'dı. Am
ıırıa dedik ya.. İşi idare etmek 1 
noktasından böyle davranmak 
:mC'<."buriyetinde idi. Maamalih ka
rısını fazla yormadı. Sevincini bel· 
}j ctmemeğe çalışru-ak yarım ağızla: 

- Pekiı!a .. Ben de bu akşam da- ı 
he dönüşü Kadıküyüne geçer, Dür· 
nev ı-.anımlarda kalırım. 7..aten u
:r:un zamandır yoklamıyoruz diye 
eı> ~yet ediyorlardı. 

Dedı. Karısı giy>nip ~anarak 
çı1'tıktan sonra en c!ci elbi~C'1erirJ. 1 
gıyına:, dudal;larında bir şarkının 
çapkın mısralarını mırıldana, mı
rıldana sokağa fırladı .. 

Kır gazinosunun dış kapısında 
kendilerini karşılıyan garsona Bay 
Cobir, kolundaki körpe kızın ver
dı»ı gururla emri bastırdı: 

- Bize şöyle başbaşa yeme.k yi· 
:yttek tenha b:r köşe bul.. 

Garson gazino binasının arka ta
rafını gösterdi: 

- Hususi salonumuz var. Onu 
ai& tahsis D<\eriz .. 

Ve .. Bu hovarda çifti arlı:asına 
bktı. Mini mmi salona götürdü. 
Olw-ttu.. ImıarWıan içki ve me
zeleri taşımağa başladı.. 

Bay Cabir memnundu .. Memnun 
d,ı,ğiL daha doğrusu mes'uttu .. İt
te dört ~· mamur bir sevda 
oereyam }çınde hiçe hareadığı 
gençliğinin intikamlill alıyordu. 

Genç ~ıkını karşısına oturttu. 
Elı•e doldurouğu kadehi uzattı .. Bu 
billür içkinin genç kadının 

dudakları.ndan yumuşacık ger -
danma doğru akışını haz içinde 
seyretme[e hazırlandı. Genç kadın 
kacıeh i son damlasına kadar içti. 
Bu sırada g~z.erı pencereye takıl
dı. Ya'iiı bır kııdınla bir delıkan • \ 
lın 'n kolkola yüriıdüklerin! gördü. 
Cabire işaret etti· 

- Bak .. Bunlar da bizım gibi ne 
mes'ut bir çıft değ'il mi Cabir? 

C'abir l.?'IJ"e\ edilen pencereden 
bal ınca bu mes'ut çiftin kendi ka= Gülicml~ bır delikanlı oldu· 1 
ğur. aniamalrta gecikmedi. Önce 
~a.,<::rct. Sonra aklına gelen bir öç 
alına hev..silc yerinden fırladı. 
Gene scvgılisiııi yerinden kaldır
dı. Oracıkıak: bir paravananın ar· 
bsına yın tü. Anlattı: ı 

- B:ıraya çekil. Sana güze! bir 
oyun göster<ett~'ml .. 

Ve.. onu gızledikten sonra ka
pıdan çıktı. Kend i garsonlarını 
buldı... Ona bir şeyler söyledi ve 
sal: landı. 

Biraz sonra GüUem dört kaşlı 
jigolosile beraber ayni garoonun 
yedeyişi!e saior.a girdilderini gör
dü .. Şimdi tasarladığını yapacak, 
karısını suç üstünde bastırarak 
hem kepaze edttek, hem de arala
nn daki rabıtayı bu vesile ile kopa
racaktı .. Bu karan veren yaşlı ko
ca salor:a dof:ru yürüdü. 

* Cırbirin salona girişi ve karısile 
karşılaşması heyecanlı bir dram 
sahnes' olmuştu. Fakat karısını 
yanu .cic..ki er~~kle bastıranuyan 

koc~ Gülferr.c sordu: 
- Bura<ia, böyle bir içki masası 

yıır.ında maşallı.h hanımefendi. 
Gülfem de kr.rşılık vermekte ge

ciY.--r.ed'.: 
- Senin burada ne ~in var? 
- Sabahtanocri seni kolluyo -

nım ... 
- Ben de <>y le .. 
- Hangirr.iz önce buraya geldi? 
Münakaşa uzayacak, belki de 

hiç isten i:miyen sahnelere yol a
çacaktı ... Bereket versin karısını 
gördüğü pencereye gözü ilişti. .. 
Hayretten babşları irileşti ... Bi
raz en· el para' •nanın al'k.asına 

elilc g'zlediğ i sevgilisi, karısının 

genç iı~ıkile kolkola gaz:nodan çı
kıyorlardı. Her şeyi unutan Bay 
Cabir de:, gibi 6~ğlrdişle para -
vanaya koştu... Orası bomboştu. 

Kansı da pencereden gençleri gör
müştü.. Cabir karısına yaklaştı .. 

- Haydi, d~d;! Gel ç;ıkalım! 
Ve .. İkisi de bir kelime konuş -

mad.an e,·Jer.r.e döndüler .. 

* Bay Cabir o ı;ün, bugündür e -
'inde, şirkette paravana görmeğe 
tal;ammül edem!yor, saadetini ~a
lan bu rr.cıhı.:s eo·aya karşı aman- ı 
sız bir düşrnan!ıkla hareket ~di
yor. 

·H lifeler Diy rında 
f • • 

Nb. 137 Ya.zan~ M. SAMI ~AAAYEL 

Al Çavuş, a kere zafer bahşişi! 
Dünyanın en binici ve cesur 

Memlük süvarilerini Merc Da'bik 
mey dan muharebesinde kaçırarak 
peri~an et:mlljler<li. Gayet çabuk 
ılıareket eden bu Kırım süvarileri 
ve Anadolu s;palı Jeri Türkün gij
lüs kabnrtic, aoke,:leri idiler. 

Kırım SÜ\·arikri büyük bir kala
lıal.kla ge>tilcr. Sonra kırmızı kü
lahh şeytanlara benziyen Anadolu 
ve K:nır. akıncıları geçmeğe ~
ladı. 

Aluncılann ellerinde uzun ır.ız
ı-aklar vard;. A tlarırun talnmlan 

pırıl pı.n! par.;.ı-ardu Takımları al
t .ıı ve gümü{ kakmalı i~i. Elbise- 1 
lHı dE btitUil altın ve gum~ sırma 
içinde idi. 

Ala~· o kadar cnnlı idi ki, ben 
},a) atunda bu kaoar muhtel*!m bir 

geçit görmemiştim. Herie) o >:a
dar mtmtazarr. ve haşmetli ıdi. 

für,,aç saat sc,nra herşey bitmiş 

ort.::J.>.ta ses~Llik başlam~tı. Ha
lep yine es.ki sessizliğine donmüştü. 

Baktım yuz~ı arkasında mu
hıJ:zlur ile yürüyorcu. Hemen se-

I 

ASKERi TETKiKLER NASRE 
""-~--• 

Cebelitartk 

Alm2nıanın . · akın ı.amana ka
dar hazırladığı harp planlan göz
den geçirildiği zaman, hulasa o
larak şu esasları çıkarmak mfun
kündür: 

1- Zafor ~·<>luou kısaltmak mak
aadi!~ ~-ıJclırım harbi nazariyesini 
kullanmak; 

2.- Bu nazariyeyi tatbik için 
ancak kara kuvvetlerinden ve 
küçük mıkyasta pHaşiit kıt'ala -
nndan i'lifade edebilmek; 

Buna mukabil deniz harbi için 
Alman se\·kukeyşinde hiç bir ye
niı:k yoktur; botta geçen harpte 
knllnı,dı~-ı mullere avdet vardır. 
Almanyaııın lkbahardaki yeni hir 
harp pliını tatbik edeceğinde ar
tık kimunin şüphesi kalmamıştır. 
Bu planın !atbiki için harekata 
salme 6larnk mıntakalar, buı:iinkü 
vaziyete ~(~re ~unlar oJnbilir: 

1- Balkanlar, 
2-- Akdeniz havza!'t; 
3- İngiltere ve Atlas denizi. 
Fakat şimdiden söyliyeyim ki, 

Alman~·a ilkb;.har harp planile, 
zafer ~·olunu kısaltmak esasını de
ğil. mağliıLi) et yollarını uzatma!. 
çaresine ba~~urruuştur. Harp de
nizlere intikal ettiği zaman, yıl
dırım harbi nazariyesinin tatbik 1 

edilemediğini, h:1rp şeraitinin ta- 1 

maınlk dej;işti(;ini, edindiğimiz 

tecrüb<.lcrle biliyoruz. Yeni pla • 
nın siklet merkezi, yukarıda sı
rala<' .ı;ını muhtemel harekat sah
nelerine göre, denizler iizerinde
dir. Bunun için bu harp planı da 
en-<-lkiler ~'bi çiirüldlir. Hatta bu 

1 

~ferki daha çok çijrüktür. Çünkü 
aşaj;ıd a b~hsedeceğim veçhile, Al
man snkueceyşi bir ümidini At
las denizinde, deoizaHılarile ya
paca/;'l açık deniz muharebesine 
bağlamıştır. Muharebe açık de
niıe iot:kal edince, Alman) a zafer 
yolunu k.-altamadığından mağlu
biyet yol?crını U2atma~a tenezzül 
etmiş demel..tir. 

Balkanlar: 

Harbin bida ·etinde Almanya şi
malde ne bulmu§sa. cenupta Bal
kanlarda da ayni şe)·i bulmuştur. 
Alman~ a Balkan de\letlerini şi
malin Danimarkası, Holandası ve 
Bel~ikası telakki etmektedir. Hııt
tiı Balkanları daha zayıf bulmuş
tur; şimal memleketlerinde bir 
toprak hastalığı yoktu; Balkanlar
da münferit bitaralfıltlardan baş
ka bir de kayııaşmıyan Te beraber
liğe mani olan muhtelif toprak 
hırsları ,,ardır. Bakınız; Almanya 
şimalde istilüya 30 ıüvıenle basla-

lim:a durclıım. Ça\'UŞ Karaali de 
ko~nrak scl&l"l.ı. durm~tu. 

Yü>.ba~ı çavuşa ooğırdı: 
- Hey çı>vuşum, askere zafer 

bah;işi getirdim. 
Ça\'UŞ eğile' ek te>;ekkür ye dua 

etti. Sar&J da muhafız olan bütün 
böJ :iı;~ dağ:ldı. Biraz sonra yüz
b~ çavuşa şunları söyledi: 

- Çevc;şum .yarın sabah hare
kee. Bolü:: h.z:rlaıısın!. 

- Affedersiniz yüzbaşım acaba 
ntre:ye'?. 

- M • .>·ra dogru galiba!. 
- Mecr.lüi:lerle iş bitmedi de-

rnek ~. 
- Hc•iflerin işi bitti, lakin, Mı

sırı zaptetmek lazım geliyor gali
ba ... 

- Güzel... 

- Güzeli de var mı?. Ganimeti 
çok yere gidiyoruz. 

ııı....:-!r.-~-~·-•-w..--.....,...-.....:-..:-ıor..--.A :....._... ..._;a.:_. ... ._.Ao:_A.._A:_. • ._...,_ • Yazan: ZİYA Ş 
..._ _____ ,_,· Tefrika No: 6 l..., _______ ,. 

Hiddetlenen Asasbaşı ile N~ · 
reddin arasında bir konu ~ 

Asesler, Nasraddini arı~·orlar. 

Koltiığunun altından, koskoca bir 
pala ç.ıkanyorlar. 

Asesbaşı, biddetleni~·or. Nasrad
.W. ile aralarında şu k<>nuşma ge-
pyor: 

- Bu ne, bire?. Silah taşımak 
yasak olduğunu bilmi)'Or musun?. 

- Aman ağam .. Ben bu palayı 
silab diye kullanmıyorum ki?. 

- Ya, ne diye kullanıyorsun?. 
- Malfım ya .. Biz talebci uleına-

1 

Garbi Ak.denizi 6Ö•terir harita .. 

danız. Okuyup yazarız. Baznn ya
zıda yanlışlıtr oluyor. Bu yanlış -
lan kazımak icap ediyor. İşte pa
layı, bn işte kullanı)·orum. 

Almanyanın 

İlkbaharda 
tatbik edeceği 

harp planı 
nasıl olabilir? 

Yazan: 
( Kurmay Subay ) 

düğüınü Selirnikt\r. Balkanların - Yay .. Benimle eğleniyor mu
askeri kudreti , en aşağı 200 tü • sun?. Hi~, koca pala ile yonlış dii-
menlik bir kun·cttir. Almanya 30- zclir mi?. 
40 tümenle Balkar.larn nüfuza ça- - Ah. ağam .. B&zan o kadar b~-
lışırkeıı bu 200 Ballrnn tiinıcn'nin yük yanlı~lar oluy·or ki.. Onları 
ayrı ''C uzak h ~dutlarda kalması, diizt.:Itı11ck içln, bu koca pata ti!c 
münferit müdofaalarda bulunması kaf' ı;dıniy·or. 
veya tek kırrşun atmaması ne ka- Bu ~özler. a~csbaı;-: :1.,n hcşun~ 
dar fena birşey. gidiycr .• ·asraddini serbest hıra- 1 

l.Tmumi harp bakımından AI - Myor. 
B ık 1 r • mrnıe""e mu Bu gece macerası. ~\as:adCin mol· manya a ·an a u 0 • o -

vaHsk ol ·a da, İngiltereyi mağ _ laya nıiikrmcl Lir ders teşkil edi-
liıp etmi~ sayılmaz. Ancak kendi yor. Tö,·be edi~·or 'e ertesi güo-
mağlllbi:)"et yollarını biraz daha u- den itibaren, artıl- arkaöa~larına 
zatmış olur. Sellinik istikameti uymuyor. Ge~e gi.indi~~, dersle!'İne 
hiç olmazsa l:"uııan ,.e İngiliz ktlV· ç-a1ışı~·oı·. :\Iiilletris lloca Ha;rriıni-
vetlerilc kapatıln1ağa ga~·ret edi· nin son derecede gözüne giri~·or. 

1 

!ık.. Ortalık, kırılıp geç·_ or. 
Nasraddin, büyük J,ir td:· 

oordu: 
- Ne ,:ar, hMam .. "\.ok~a ' 1rt 

bize mi geldi . 
- Hayır, biz daha sıramızı t 1 

liyoruz .. Fakat, Ak~ehirden gtltf 
lerden i~ittinı. 

Sizin ,·alde .. 
- (Telaş ile) E:y .. l\e olr.ııt: 
- Eh !-.izlere ön1ür. 
- (Tc<'siirle) yaa:,a. \ah. , .•• 

vah. Merhume. ben; ı.· c sc\ ;nctdi 
Pedr-r ile de b~r t br!U he .. · :;-r~iıı 
ml"7.di ll:ıtt;l peCcr_ be" ,nı-ıt 111 

mazda, :yarah!. Bcrı· ~· k~u.hn•tı r 
!inden lıali".s c-.lr, di~·e C:ı:r. ,.ıJ•r,ı; 
Demek ki µC'de .. in dna ~ ı. P.H<->t 
ahnu~. 

- Olmuc; nınn;<! .. re l 1
f ri. P 

de vefa etı~etn:~. \'a tlt:, rı ' ' 11 

tnıhan on bt·~ gün ~4 nra ı 

le~·ip gihnic;. 
l!ava<! :n i.ıu kı•,.nı. ?\ 

rno!Ia.,,·1 cidd'"n 111,tf.._t .. :r C'ff" l 
lerintle, ~ aşkr be!..rd'. r:, ı:;. r 
hir!'f'Y <!il.: .. i· !e1&C;. ı~iıl·;ıç ~::ıni. 
bh· ."Y ~()J°]P.ıncdi. S•ır. ;ı, ha,,111 
ki tc:rr.fa salli~ aralr:_. 1 eınn.11111 

de\ a:n et ti: 
- İste hıma çok arırlım. T•' 

rahata k~,·u~acağı zan!an .. 

madı; fakat Balkanları istila için 
30-40 tümeni kfifi gfo·mektcdir. Av
rupada Ball:anlar coı;7afi, ırki, ye 
sevktıltcy~I bakınıcan en kun·etli , 
ın :ntaka olması lUzın1 gelirken, 

neden böyle zayıf !cli,kki ediliyor? 
Buı>a sc!ltp. Tun~ , . . :ılıunda her 
kc-sin kendi kabıığ.,un içine çeki

lerek swınas.ı 'e~ n toprak hum
ma~ae ~-eniden ynnıp tutuşması -
dır. 

lecektir. Fal:..at nalkanlar. ayni va- Böylece, aradan ~eneler ge!İ· : 

- Anla~ılan. Yalde, onu da P' 
şlntlen ~iirti);.lemiş, 

Zarn!li babccitiın ... neı;cn~ 
ziyette kalsalar da \C~a harbe iş- 1 yor. Nu.rrtltl:ıı ınollann yüzü kunı
tirak •tseler ele tıili bir cephe ola- ' ral bir sakal ile çcr~cnl<•ni~·or. 1 
rak kalacaktır. ı Miideı-rif. bir gün ~.nrnd:!ini ça-

ahrette de rahat, huzur gorn11yrt: 

- E .. O, pek belli olmaz. 

Akdenİ:z>; Havzası il'ırıı or. Arularır.t!a, ~u J:unuşıııa 
ı geçi~· or: 

- Acaba .. b<zi m C\, bark ne bol 
de'?. 

İlkbaharda Balkan meselesinin J 

Bu ınevzu üzerinde, Al11:1an3anın 
ziiflurını açığa 't ran ~<:beple-r ına
liıındur. İng'Ilctc d(;n~:z 'c h:-~ya 
h2kin1l~ctini taJ..,·l~e etnıist ir. Al· 
manya (Cebehitt rık) boğaz:lll e-

( Deramı 6 ıncı sahifede) 

Bu akşam SÜMER Sinema~ında 
5 Büyük Fran ız Yıldızı ; HAKİKİ ve BÜYl ı ~.:· l''rans;z fılmınde 

SEYİMLILİK ... ŞIKLIK. .. ve NÜKTELLRLE DOLU BİR 
ŞAHESER 

(ve T s 
FLERS Ye CAİLHA VET'in meşhur piyesinden iktibas edilen ve 

GABY MORLA Y - ARMAND BEGNAHD 
ELVti.E POPESCO - ANDRE LJ<;FAUH Ye DALİO 

tarafından harikulade bir tarzda yaratılan ve 194-0 da bitirilip 
memaliki ecnebiyeye sevkedilebilen x'EGANE FRANSIZ Filmidir. 

Yerltrinizi evvelden aldırıuıuız. Tel: 428.'il 

~ll1iillll" Bu Pt-r~emhe akşamından itibaren 

SARAY SİNEMASI 
Mev:ııuu.. Mizanseni .. Aşk ve kahramanlık maecrasırun bü

yüklüğü itiberlle bütün İstanbulun takdir nazarlarını celbedecek 
olan: 

DAGLARIN GOLO 
Fransızca sözlü şaheseri göstermeğe başlıyacaktır. 

Baş Rollerde: 

SBIBLBY TEMPLE 
RENDOLPH SCOTr - MARGARET LONGWOOD 

Bülün dünyada büyük bir mU2afferiyet 

- Trablusşam gayet güzel bir 
yerm~. 

- Amma, ondan sonra namüte-
nahi su.suz ~!ler. 

- Olsun .. Onu da görmil§ olunn. 
- ÖJle .. 
Ben çavu~la, yü7:başının konuş

malarına iyiden >yiye kulak ka
barttım. Yüreğim fazla çarpmıya 
başladı. Demek yar:ıı sabah gidi
Jordu.k. Felaket!. Cemileyi Halep 
ıie rr;İ bırakacaktım?. 

Yüzba.~ı emirlerıni \"erdikten 
sonra şunları da ili:Ye etti: 

- Çavlll}, dikkat! Hemen şimdi 
toplanmız. Yaln ı: burada bir nö
betçi bırakısını.c kafi. Bu nöbetçi 
de sabahleyin bize iltihak eder. 

Yüzbaşcnın verdiği bu emir çolr 
~ma gitmişti. Ah, k~ki ben nö
btotçi kaim~ olsaydım diye düşün
düm. 

bu sırada yüzbaşı çavuşla yanıma 
geldi ve şunları söyledi: 

- Karabulııt sen burada nö -
betçi kal ,sabahleyin bölülı: hare
ket ederken bize yetiJ!. 

Sevincimden çıldıracaktını, he-
men yüzbaşuna: 

- Başüstüne ağam!. 

dedim. 
Yüzbaşının beni burada bırak

manın sebepleri vardı. Heriıalde o 
da giderayak bu gece ÇİflCene kı
zına giderek falına baktıracalıtı 
galiba!. 

Ne çavil§ ve ne de bölükte bu
lunan arkadaşlar farlcnda değildi. 
Hatta nöbetçi kalnıadıkJarından 
dolayı seviniyorlardı. 

Yüzba·.' bırakıp gitti. Kurt Meh
met, yanıma 90lrularak: 

- Karabulut, bu alışımı benim 
için de keyif yap olmaz mı.?. 

- l\1olla!. Malum ya .. Bir taraf
tan l<ıtlık .. d:ğcr tarnftan hasta 

Acaba tesadüf mü? 
Yoksa kader mi ? 
İS.i kişi, tan1iıyor, sevi~iyor, 
elem çek:}or Ye aYrılıycrlar .... 

Kudretl i 'e Feci Bir Dram 

1\-İl:~\iur &cji~ör 

\'. TOt;RJA!\'SKY 
nin ,·ii1.:ud:ı g!'tirdiği 

Uzaklaşan 
Melodi 

OYNJl.YA ... 'iLAR: 
BRIGi'l'TE HORXEY 

\\ İLLY BİRGEL 

Pek yakında 
ŞARK sinemasında 

.LLU! .. ' -

' 

- İ tc. ~öz ora~·a gelcte1. .. E~I 
nizin kapısı karı<ınn1ı~. :!\i~Ha!'H16' 
d:!v~rlarınız Ca~ıln11~. Kala 1<11tl 
bir tel mer!i.cp kalını~. 

- Bir trk ıncr~cp. haa .. 
- EnL Bir tek merkep .. Babl 

yadigan. 1 
- Eh .. Ona da e~·, allul... Elt>t 

bunda da bir hayır ,·ardır. T•"" 
n•n i~jne kan. ac:ak df'jciliz a .. 

- Afe,-in • ' asraddin .. ı;örfüO 

rum ki artık sen tamaın:le ol!(I~ 
bir insan haline geldin. Bari, stfl 

1 çarçabuk bir imtihan edeyinı. 

füıe bir ieazetname vereyim. Ç• 
bak, memleketine git. Babandııl 
miiolıal kalan mollalığı al. G•lilı' 
bir parça da bağın bahçen ,~ı 
Bunlarla gül gibi geçinir gider"İ1 

- Hay, hay h«am. Emred~& 
- Sonra .. Bilirsin ki, hocslıl< jel 

zetnamesi alanlar~, miiderri!;Jtt 

tarahndan bir çömeı ver;JmeJ. 1 

dettir. 

•••••~Eli Yarın matinelerden itibaren 

ÇE B E R L 1 T A Ş Sinemasında 
Sinemanın yarattığı en fevk•liıde bir eser 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
HEİNRİCH 

(Afil ve Hayal) 

GEOl&GF.S - DİLDE 

ı: 

KBABL 

Büyük Rus F.dibi ALEKSANDR PUŞKİN'in bütün cihancB 

tanınmış romanından bu film l~ Beynelmilel Film Kongre
sinde birinci mükihtı kazanmıştır 

- Karabulut dikkat et!. Sabflh
leyin şafakla kale haricinde bölü
ğe yetiş. Bundan ötesi çöldür. Son
ra yol bulamaz Me:mJ(i]tlerin eline 
düşersin ha!. 

- Başüstiliıe ağam, merak et
meyiniz. Aldığım vazifeyi hakkı ile 
yaparun. 

Elayak çekilrn.İ§ti. Arkadaşlar, 
§arkı söyliyerek uzaklllŞlD'ŞlardL 
!çimden ağlamak geliyordu. Ken
dimi onlardan ayrılmış gibi hisse
diyordum_ 

Nöbet yerinde bir ııtakı bir yu
karı dolaşıyordum. Arasın. sara
ym barem penceresine beloyor • 
dum. Buan da bir taşın üzerine 
oturuyordum. 

nu nereden bililyord.'u, nasıl Jılı. 
ber ahn.ıştı?. Herlıalde yüzbll/ 
Çingene l=uıa uğrı:ını~tı. 

Cevap verdlın: 
- Evet giiul kız, öyle!. 

- Sabaha kadar mı?. 
- Evet!. 
- Yonılnııyacak mısın?. 

- Asker yorulmaz. . 
- Ah, yarın gidiyonnu.,<.<uJl; 

ha!. 

- Onu bilmiyorum • 
Diyerek sakladım. Askerlik 1"' 

Çingene hıı gülerek: 
- Ben biliyorum. 
- İyi ya ben bilmiyorum. 

- Müsaade et de bareme gır' 
yim .. dedi. 

- Evet askerlerimiz epeyce zen- ı 
ginleşccek. Hem de Mısır altını ... 

- Allah mulııimiz olsun. 

Argiboz omu:zumda bir aşağı bir 
yukarı dol<ı.şıyordum. Ayni zaman
da bütün kulak kesilerek yü:z.ilıaşı 
ile çavtl§U dinliyordum. 

Dedi. Cevç verdim: 
- Peki Kurt!. 
- Ukin dik.kat et!. Sonra fena 

Aradan iki saat ya geçti, ya geç
medi. Çingene k:rzı. sarayın ~hçe
sine girdi ve harem kap:sma doğ
nı yüriimeğe başladı. Kırıta kırıta 

geliyordu. 
Yannna geldi. Usulcacık şunları 

ııöyledi: 

Kapıya sokuldu ve çaldı. D~ı' 
kapı açıldı ve içeri daldı. Ar;,d 

yarım ı,aat geçr:-.~m~ti. Çını;e 

kızı barem kap sırı:;,n çıktı. IlA 
bir göz i~arc\i edereıt çag.;·dı. ) 

nına sokuldum. 

- Mı.;ır buradan çok uzak. Bölük toplanmıya başlamıştı. 

- Çöller var arada ... A...J<adaıılar çarçoouk toplandılar, 

vuiyete düşmiyesm?. 
Çawş da arkadaşları alıp eldi

:yDJ'du. Yanıma e:eler..ıt; 

-· Karabuhıt yüzbaşı seni nö -
betçi bıraktı ha .. 
Ş~ı~tıın, Çingene kı.z1 bıı -

Kulağır.a eğilerek: 1 (.f...r).ası '">' 



(Bu Y'lzının metinleri ı\nıldolu 
.~ansı bultrnleruıd<'n ou.nmıştır> 

Telhia eden: Muammer Alatıa", 
1iı tler dun, 192() iırba t.nın yir• 

·si pac-
mısıncte na.symıal - sasyau ·ı· 
t . . n ılk defa ı an 
ısının program n ı , -aJı; 

edik! . · wı yıldoııwııu 0~· 
ıgı gun . bır nutuk 

münascbetile ~nıhte 
söy lem~tir. ıJlı d 

Hitlcr bu nutkunda b assa .e-
mi~tiı· ki: .Na.syonal - oo.zyalist 
iiıtilfilı versayla mucadeleye gı: 
ri~tı ve mılletın ıtımat ve hayatı
yetilll uyandırma;:a çalı.ştı. Mu -
valiak oldu ve Alman mılletını ıh
ya etti. İlk zafenmı:z mılli bir~
tir Yaptığı.mız ihtilale müvazı dı
ğer oır ,lıtilal de i~= ıhtilal ha
luıreketı idı. O da ayni u~ul ıle ha
reket ediyordu. İkı hareket ara
,;ında <loslluk kuruldu. Esa.;en 
ben adamı dost tanıdım mı, dai
ma onunla beraber olurum. Şimdi 
iJtl lı tJil arasında çôzillıneı bag
JıJı k vücude gelmıştir.• 

ASIL DF,NİZ HARBİ ŞIMDI 
BAŞLIYACAK 

Httl~r nutkuna şöyle devam et

m~tir: 
•İtalya harbe gırdıği zaman ka

ra, deniz ve hava kuvvetlen var
dı. Fakat asil deniz harbi şimdi 
başlamıştır. Çünku bu harbi ya
pacak kuvvetlerin bir hazırlık 
devresi geçirmesi J.Azımdı. Iki .;a
ai evvel tahtelbahirlerımizin 215000 
lıonluk d~man gemisı batırdıkla
rıru öğrendim. 

M:..-t ve nisanda dalıa büyük 
h.'id"'·ler vuku bulacak ve düş • ı 
manlar ~yumadtğı.mızı öğrene -
cektir. Alman tayyarelerı Şımal 
denizinden A.kdenize kadar her 
yerde düşmanı anyacak, bulacak 
ve imha edecektir. İngilizler nere
ye giderlerse gitsıııler, onl.ırı ru
lacaııız ve en öldürücü daııbe ne
rede indirilirse indireceğiz. Düş
ınanlanmız ha;p i;1iyorlar. O hal
de şi111di harbi görsünler. 
Dünyanın en mükeıruncl ordu

ıru bizimdir, Almanya hiç bir d: 
vırde hu derece mükcmnıel bır 
orduya malik olmamıştır 

LONDRA NUTKU NASIL 
~ILADI! 

liıtler, dünkü nutkunda so• 41 
saat ıçinde 215 bm toni!Atoluk lio-- -

ÇERÇEVE 

Hitleriıı dibi Mün~te 
Söylediii nutuk, Jngilte
rede biç bir t.,.ir baaıl ot.
ıneıniftir. Kırk sekiz a&• 

atte 215 bin tonluk vapU
run Alman tahtelba
hirleri tarafından ba
tırıldığı hakkında Hit
lerin nrdiii haber 
tekzip edilm~ktcdir. Ak
denize yakın olan harp 
meydıınlarında timdiye 
kadar 1300 Alman ve 
İtalyan tayyaresi dütü· 
rü!mil§tür. -

caret gemısi batırıldığını söyle • 
mıştı. Londra mehafili bu habe -
rin tamamile a.sılsıı: olduğunu bil
dirrnek\edir. 

HARP VAZİYETİ 
Yunan sözcusu Yunan ordusu -

nun yeniden muvaffakiyeUe neli· 
celenen yedı taarruz yaptığını ve 
aralarında 30 subay bulunmak il
zere 1272 esir alındığını bildır • 
mektedir. İtalyanların on altı mu
kabil hücumu tardedılmiştir. Altı 
İtalyan tayyaresı dilşürülmıiş, bir 
Yunan keşif müfrezesi yedi İtal
yan tankını tahrip etmiştır. 

Şarki Afrika cephesıne gelince, 
Eritrede şimalden ilerleyen kuv -
vet a,r, menileri Kub civarlarında 
bulunan İtalvan kıt'alarmı dağıt
mıştır. Birçok esir aiınmıştır. Ce
nuba doğru ileri hareket devam 
etmektedir. 

Eritreye ihraç edilen Hür Fran. 
srz kuvvetleri de şimdi cenuba 
doğru ilerlemektedır. Hedef ric'at 
etmekte olan İtalyan ordu; unu vur
maktır. 

İtalyanlar Keren mıntakasında 
mukavemete devam ediyorlar. İn
giliz ordusu ise umuı;ni taarruz 
hazır! ·:na devam ediyor. 
Soma.ıde Yelıpo limanı, Habe-

şista. da Gondar mıntakas.ında 
Amik mevk .. de alınmı.stır. 
Yakınşark hur Fransız kuvvet -

!eri B~kumandanı Orgeneral Kar
tru hür Fransız kuvvet erın, tcıftiş 

etmek Cizere Kahireden Sudana 
hareket etmislir 

Bir havacı k mütehassısının 
şimdi ıfşa ettığıne göre, Akdenize 
yakın olan harp maydanlarında 
bugüne kadar İngiliz hava kuv. 
vetleri 1300 İtalyan ve Alman tay
yaresı düşürmüşlerdir. Bu muvaf
fakiyetiere karşı İngilizler yalnız 
110 tayfare kaybetm~Jerse e 
pilotların bir çoğu kurtulmağa mu
vaffak olm~tur. 

İngiliz tayyare- ) Av u sturalyada 
leri Adisababa- harp endüstrisi 
yı bombaladılar faaliyeti 

Londra, 2~ (A.A.) - (B.B.C.) Dün 
Adende n<!lredilen resml bır teb\lf9 
göre İngiliz tayyareler< Adiaabeba71 
bombardın<.hn etn1işlerdir. Tayyarw 
meydanı bUyuk hasara ağramışt.ır. Ha
~standa Dcssie'de dU.şman nak~ 
vasıtaları bonıbalanını~ \e mitra1yöl a
tea:ine tutulmuftur. Kamyonlar büyük 
hasar& uğran1ıştır. Ölen ve yardlanan 
varfiı.r. İngiliz l;tyyarelcri salimen ~ 
lerine dönmU.-sl< rdır 

KUPKuP·us EllE){.,Lİ 'ETi 
Londrıt, 2.5 (.\_.\.} lf ı ınıdıHı ge-

len tur Röy~er haberı Erıtrede zapte
dil!:n Kupkup kJ.:tabJ .. ınııı ehen\nıiye
t.ndPn ba~lınektedır Burasının zaptı 
ılzerıne Kerıı.?n'ın nlu<i..ıtılcrı Şı•nalden 

de tehdit edilın('ktcdir Kupkup'u btlr 
Fraıu-ız k.uvvellf'rı cepheden taarruz e
derek zapk-tıniş1erclır. l!abt-jistanda 
Fran<;tz sıp.ıhıleıı. Habeş milllyetper
verlerıne yardım etmektediL * Sidney, 25 (AA) - Londrada 
bulunmakta olan Başvekil B. ?\Il"QZies'e 
velı:51et eden B Fadden. Avu.rtrıılya 
~:OJcUmet.ınin B. Villk.ie'yı Avustralya71 
zj,yarete davet ettiğini bildimıiJtir. 

Bulgarlstaada 
Vatanseverler 

(1 tnci 1'>.ı.hlfed\~ıı O"am) 

güre, Bulgu ..atanperverle -
riuin tevkifi devam etmekte
dir. Bunlardan bazıları taJıtil 
kauıplarına gönderilıni§tir. 

Kll!\L Bt.:GÜN PARTi REİSLERİNİ 
KABUL F.DEC'EK 

I..ı>udra, 25 (A.A.) - (B B.C): Bal
kau :ırdak va y it rr bır deği
~i.l.<llk old· un iaır haber al:n3.Jtla-
1)11.Ştır Sofyadan gelen bır a ns habe
ri. Faşist ve Alman ~raflarları grup
lar h rı om Jk: ~ere. feshl'dı en şiya
!ii p;ıruı "'rı temsıl eden bır lıe)'Ctin 

bugün Bulgar Kralı Doris lal'Bfından 
KıılJ ı ed.h•ı~e~ını bıl ıuektedir. Pa.r
!,ilf"r h.r.Jl .. rıııırac:ı:1tL1 haricl politika 
hıı.kk~rv:t1 g nl.lmCk ıı in kabul edil
n clr>rlru J tC'ınişlPrdır. 1\1:urahh~ıslar 

memleket.in dahili vazıyet.! Lıakkında 
ıla goruşmek istiyorlar. 

Sol"yada bır çok llıJlgarlann daha 
te\ k edıldığıne daır haberler gel
miştir. Poli!; bunlırın memleltelin em
niyeti için yapı!.rlıgını beyan etınckt.e
dir. Bazt mPvkufl.!lnn tecrid kampla
nna. gonderilı1ıkh:n haber veriliyor 

Londra, 25 (A.A.) - A~ 
llapeltili B. Mem:i .. radyoda söyledijl 
bir nutııkta t1.emiftir ki: 

<Avustralyanm barı> endüstrisi ... 
sao tte fevkalAde inkişaf etmektedir. 
Avustralyan1n 1942 rle yan[ önümüz
deki sene imalAtı şi.rndiklnin üç misli
ne çıkacağını ümit ediyorum. 

Loodrad.ıı öıtreruldığine gore Avwo
tralyaııın temayüz ettigi faaliyet saba
la.nndan birı de Uya çletleri ima.IAtıdır. 
Telenıetre, tayyareleri tdnl ut dUrbü
nü, tel~;kop ve dürbUn1er yapıhnosı 

için Sid.ncy de bi.r !abnka kurulmakta.
dıı:. 

Balkanlardaki 
vaziyete umumi 

bir bakış 
(1 inct Sahıtedon Devam) 

bakılmaktadır. "ofp civarında 
Almanlar sayfiyelere )«rle~miş
lerdir. Sofyada sivil kıyafette 
Alman gençleri tara{ıı\dan sev -
kedilen askeri otomobiller görül
mektedir. 

Öyle gör!inüyor ki Bulgar hii
ki'ımoti Alıuau kıtaatmw gcçıoe

sile lıarbiıı Bulgar arazisiuc teş
mil edilmiş oltnıyacağı ümidin
dedir. Türk - Bulgar deklaras
yonu da bunun için iyi karşılan
mıştır. Bununla beraber, halkın 
so,yet tarr.ftarı hissi)ata ınalik 
olan ekseriyeti Almanlardan nef
ret etmektedir Dolıa şimdiden 

Bulgarlaıla Alman teknis~.,,n)eri 
arusıııda bırçok Jıiıd:,eler vuku 
bulmuştur. Ordu Alınan tarafla· 
rıdıı-. Polis ve ınatbuat Alınan 
kontrolıi altındadır.• 

Diğer taraftan Ankara Radyo 
gazetesinin verdiği 111aliunatu lf~
re, Beyrut radyo,u, dünkü türkçe 
neşriyatı arasında Bulgaristaııın 

uıııumi seferberlik ilan ettiğini 

bildirmiştir. Fakat bu haber, 
şimdiye kadar tahakkuk etme -
ıniştir. 

KASAPLA 

-SO 

Almanlar Bal-
• 

kanlara ine-
cekler mi, ln

migecekler mi? 
EN SON 

DAKiKA 

Uzakşarkta 
vaziyet gittikçe 
gerginleşiyor 

Londra 25 (A.A.) - İngiliz hO· 
kümeli, Tokyodaki sefiri vasıta -
sile, Japonyanın cenuba doğru ge. 
nişleme hareketinin Japonya ile 
İngilterenin hayati menfaatleri a· 
rasında bir muhasama çıkmasına 
sebep olacağını bildirmiştir. 

Amerika hükilmetinin de Japon 
lıiıkümeti nezdınde ayni tanda te
şebbüste bulwıduğu zannedilmek
tedir, 

Paris radyo.sunun bildirdiğine 
göre, Fransız Hind.için.isinde sene
lik askeri izinler kaldırılmıştır. 

Fransız filosu şimdi Siyam kör -
fezinde dolaşmaktadır. 

Malum olan 
n~qetlerin bir 

teyidi 
Londra, 25 (.-\.A.) - Hil1rrın dQn 

Münihte söyledigi nutuk hakkında, 
Londranın salfl.hiyettar mahatili, bu 
nutkun zaten malüm olan niyetlerin 
bi.ı:. tcyidınden ibart-t olduğu miltale
asında bulunmakbdır 

Kral Boris Al
man taraftarla
rını kabul etti 

Sofya, 25 (A.A.) - Krnt, dWı ~'aıist 
!ırk.ası ile Almanlara taraf4ır olan B. 
T:l~Ulkof.'un reisi bulLınduğu fırka ınüa
tesna olmak üzere bütün s.iyasi fırka
lar rei:lerini kabul elmiştır. 

H;,..ı.uruna kabul edilnıeleri Jçin Kra
la ,·emüş oldukları istidada fırka mü
ıncs,-;illeri, kendisi ile Bul.garistanın 

harici iıleri lııakkında gör\4mck arzu
sunda bulunduklannı bildırn1blerdir. 

(~DEVall> 

Y••nistaııa bqa başladıiı tuır
ruzn da, belki Boğazlar istiU
tinde inkişaf ettirecek, Balkanla
n da istili edecekti!. Balbaki, n
deki pazarlık çarpya uyına41.ı ,.. 
İtalya yapacaiJnın tam teniM 
ujntılılı. Tralılusta mağlôp edil
di, Habeşistanda mağlup edildi, • 
Souıalide mağlilp edildi, EritreıU 
mağlup edildi, Yunanishmda mat-
Illp edili, Akdenizde mağliip 

edildi, Adalarında mactup 
edildi. Şimdi, bütün bu saha
larda 7apılan enkazın kaldırıl • 
ması ve temizliğin tamamlanmasa 
aıneliycsidir. Er ve geç İtalya ba 
sahalardan tamamile sökülüp p
karılacaktır. Şimdi meselenin ra
bq ve yuıya bnşlarken tebarüs 
etrırdiğimiz suallerin cevabı İtal
ya tarafından başanlamıyan. ve 
iCIİlsa sürüklenen bu plinm Al • 
manya tarafından baıarılmak il
zere, tekru ele alınıp ıhnmıya -
cağına bağlıdır. Bu da Ahııaııya
nın harp kabiliyet ve kudreti ile 
bir arada kararma ve müstakW 
plinınıı bağlıdır. 

Eğer Almanya; Akdenizde har
belmek kudretini kendisinde &ö
recekse, o takdirde behemehal 
Balkanlara da inmek teşebbüsün
de bulunacaktır. 

Alman~·a Ak.denize üç noktadaıı 
inebilirdi. 

A- Vişi Fraruıaııı. ve İspanya •.• 
B- İtalya 
C- Balkanlar .. 
Hitler, Vişi Fran asını ve İs -

panyayı bu maksatla çok Korla -
mıştır. Maksadı Cebelüttarıkı ka
paınak. Frawıa ve İ.spallJ"a Akde
niz kıyılannı Avrupadan ve Af
rikadan ele ge~iruıekti. Bu t~eb
büsiinü h._.nllı bir itilila \ia!)ıl &-

dememiştir_ Bir taarrnzla baıjar

mıya çalışııı çalı:şmıyacağ:uu ille 
mart ve uisnnda öğreneceL»iz. 

Almanya, İtalyaya inmiştir. Si
cilyada, Pantellariada. Ccnovada, 
Tarantoda, Baride, .\lili.noda şim
di Alınan bava kuvvetleri, top 
çuları, paraşütçüleri ve tekni• -
yenlerı \ardır. 

Balkanlara gelince; Almanlar, 

1941 

7a - Pantellaria - Tunus batını 

C"çilmez bir bale sokmıya al,~d
rak Ak.denizi ikiye bölece!, vo 
gwrpta ~ebelüttarılıa tıkauı •·• 
vaşacaktır. Şarki Akd=izd< ~ 
h4ki.miyeti ele geçirmek iç l ıı 

önce Yun.aaiatana inerek l.!.; ız

leri buradan çıkarmanın, iıal~ a -
Yunan harbiıı.in durdurulnıasırua 
çaresini arı)· arak , c Adalar denizi 
ve Yunan •hillerini işgal e) le -
mek istiyecek \"(_• \ ı . fi u .. ı("rın .. 
den istifade imkanını a.rıy:ıt"ak. 

bu şekilde İngilizlerin A\ ruıu ka
rası ile alaka. ını külli~ en k<-sıııek 
istiyt'ct'ktir. Bunu Mıs1ra ta:ırrus 
hareketi takip edecektir. Alman· 
lar Mısıra; 12 adada, Selanikte, 
Pirede, cenubi Yunanistanda \'Ü• 

eııde getirecekleri hava ü l,rin -
den knvvetli tayyare akınları ) ap
nıak suretile taarruz rdebilirler. 
Mütemadi tayyare akınları ıle 
Süveyşi geçilrue-z bir bale oka -
bilirler ve Cebelüttar: kı da kapar
larsaj İngiliı donanına l t\kdenız .. 
de ya mahpus kalıp harbe do\ am 
etmek •·ahut da bü«ıik kısmı il• 

' • J 

çıkmak şıklarından birini ıerr:h 
vaziyetinde kalır. Bu arada Jngl
liz donannıaC\ına karşı, ~in1di\e 
kadar bareket•iz gibi duran ltal
yan denizaltıları , .• torpitolan ile 
hücum botları da fedai halinde ve 
Alınanlar elinde seforber ed ilır. 
Ve belki kuvvetli hava filolaruıııa 
hima•·esinde İtalyan deniz kuv · 
vetleri imha olunmak tehlike ·ıııi 
de göze alarak, İngiliz donanın .. 
sıoın Akdeni:ule me,·cudiyet ,·eya 
ademi mevc::udiyeti esasına ...,Ore fi. 
)istin, Suriye ve Tnblusa bir ib
ra~ hareketi yapmayı tecrübe ~ 
der ve Süveyfi bir kıskaç içine al
mayı da tahayyül ve tasavvur ed• 
bilir. 

Ancak, Almanyaoın bu teşeb -
bü e girişmesi Britanya adaları da 
dahil olmak üzere, bütün cephe
lerde birden harek~te geçme i v• 
kat'i neticeyi almak ta<avvurn ile 
>On takatini sarfeyleme i ile fiil 
ve ,·akıa hahıe gelebilir ve hıl · 
mukabele İngltere de bulun cep
helerde birden harbetnıt"k nı ıı
riyetinde kalır. A.urak. Yuna U:o,· 

tan. \tisi Fram:a~ı. İ ııar' 1 (·e te· 
lüttarıka taarruz, Alı:nan1ur ı~ın 
mümkündür; Sü C'~ŞC ha\a hu· 
cuınları yapmak da ınfnıkıindur; 
fakat. Afrikava, Filistine, Mısıra 
deni1den, bavadnn asker gedrın ·k 
hayaldir. lngiliz donanma ı \•e 
İngiliz tayyareleri. Akdenizde bu
lundukça, Almanya kar ıdan lı.ar

,,_ .• İtal) a ve Fran-,a • donannıa -

AK9ENİZDE ( l inci Sahifeden Devam) 

1 
Bir mftnakaşa•nı 

Yugo .. ıa''Y& ve Bulgari.,tanı yeni 
nizarn maskeei altında ilhak ve ı 
istiliıya çok çalışıııı~lardır. Buııa 
mnvaffak oldukları hakkında kat'f • 

SODD bir ve>ika me,·cuı değıldir. 

sını dahi elinc.- g("çirsr-; ,. ı e nnun
kün deiji1dır. Ti ki lngıhzlt<r ' ı

ve e yapılacak bava tıtarruzl' ... 
r1nda cıddt h1r tehlike . <"Z ın er, 

cı inci Sahlfed.,. o.v..,.) Bulgar dl"vlet mehafiliııin ıııün-

Plan ve me 
SECll' F 

d n .•. 
.ZiL KISf.h. iıt:K 

(1 lnot S:ıhifeden Devam) 
taarru zctınişlerdir. Fakat bu ge
mıler hıçbir hasara uğramamış -
lardır. Aln.ıııı tayyarc•lcrı hasara 
u.~rtaılarJ.k tardc:aılmı.ştır 

Kasap aı n mutavas>ıt kımseler
deıı kurtulma•• ve dogrudaıı doğru
ya .:.ı..irlı ah p' ıı fen hayvan a
larak kt.; ıdı he ·.:.ıp tıı ll'J. kestırıne
ler! iı;in Lır nı~Uı U'.lUka tarafından. 
kredı arılacaktır Bu suretle hem 
et lıatları daha ucuz olacak ve hem 
de oun 'i dar ıklarrn onünc gcçı • 
leceklir. 

ra bize fikir JQt!etmek nczokctindc bu- hasıran kkzip ettiği ve fakat Lundr 
lun;;ın hiç bir fikir ve san'al adanıunız ra kaynskJnrnıLn ısrarla beyan 
Necip Fazıl Kısııkürck'e şiddette hak ettiği haberler vardır. Bulı:aru-
venııc\ten g('ri kalmamıştır, 1 

Ce-heltitterık dti ün \ e ihtı\ ' ı 
İn;iliz douannı.ısını .~kden... u 
çek-.inlcr! Bunun iı-.e imkanı ~ok
tur \C hatıra dahi getirilemez. ı\l
manlarııı ("ebelüttarıkı dü lire '., 

(! inci Salıifedm °"vam) 
Kinı mi~ cscrinıi kendişindeu 

kol)~ a ettiğim Labran1an, bili· 
Yor ınusunuz?. 

Uoktor Riza Nur-
Şirndi at[cdcı-sıniz. aınnla, hir 

•ehlım OTlaya çıkacak; ben Na
ıııık lünıale ait tam 99 parça 
kitap üstünde çalıştıın; ~akal 
muhterem doktor Riza Nurun 
kitabını okumadım; gayet tabii 
0~arak bibliyografyanıda da ~u 
kıtabı göstcrıncdim. Aınıua ın .. 
!'an intihal ettij;.; eseri bibi~: 
Yoı:ı-afyasmda göslerıııiyeceı:'.
ne ı:öre belki onu kopyı. ctnıış 
olur da, ne me'haz, ne menba, 
ne isiın, hiçbir il vern1clni~ O

labilir. 
Kitabı bugün arayıp bulaca

ğını; ve tek sabrını okumadı • 
ğıma Allahın şahit olduğu bu 
kitapla aramda araba müşterek 
tek satır var mı diye muayene 
edcccğinı. Bulursanı habec ve· 

ririm, 
Fakat mesele bitmiş değil. 

Ben sadece Naı111k l{cına1in 
biyograf) ası {aslmda kitabıı~u 
sou derece kıymetli ba~ka bır 
tetkike i•Iİnat ettirdim. Sui • 
ka>tcilcriıne haber vermek ilı
tiyacında)·ım!!!~ 

Sadettin Nüzlıeliu (Namık 
Kenıal • Dayalı ve şiiı lerıJ i

simli eseri •.• 

Belki ıncsr1.~plcri ıkh.ta'it ka:iB· 
dan ıuaas .. alnıakla p<:tra \alınak 
arasındakı farkı bilıniyenler 
buna intihal dı~l·bıhr!. Bu)·ur

suni:ır; \'c.ika) ı ;1c11 ,·eriyoruın! 

Filovu takıµ etnı k lıycn .Jüş
man tayyare! rı t3vvar g. m. :n. 
den \ayyaıclerın lıaıal~ı maoı ü
zerine takıpten vaz p;<'çmışlcr b ım
baıannı t,•'_ışl.ı denız •'nuşlanlır. 

Bır du~m.ıı tayyar.:;s, ı. .'ı;ı cdıL 

m•itir. Biı dığerının de hasara uğ· ı 
radığı zannediliyor. 

Bu hareki! esna ı nua İtalyan 
donanması. mutat veçhile, saklan
dığı delikten çıknrnnııştır. ____..,,_ 

Fakat l,cn S•d••tt:n 1'lızlıetio, 
sadece biyoı;rnf~ ı ktkiki zavi
yesiııden nef.;~ bir çalı~ına ııı.,h
sulü olan c~crı ha~ta ol41ırak o
kuduğum 99 kitaptan, - çogu 
birbirinden hır.,.ızlaınadır, der
hal ishal edebilirim - ınc'haz -
teri gö~(crilnıi~ kuru bilgi vesi
kalarıııdan baıka tek fikir, tek 
tahlil, tek terkip, tek görüş, 
tek hükiim, tek tarif, tek tasnif 
halinde tek cümle aldıııı mı?. 

8 yaşmda ı yaramaz 

~le, bıitüo mesele burada!, 
Üen ne deıniştinı: 
- Namık Kemalin karısına 

'ait bugüne kadar bana tek mat
bu •alır gösterenin kölesi ol
mı)·a hazırım?. 

Bu vesikayı gösteremediler .. 

(l lnet StıhlfMl.en Df'vam) 
binerek Afyon Kal"i\hisarına geçmişler, 
oradn da Suriy~ - Basra yoluyla A
n1erikaya gitmek u2ere Adan.aya var
mışlardır! •• 

Fakat bunların knybolrnal:lrı derhal 
nazarı dikkati c~lbetm~. keyfiyet po
lise bildirilmijtir. 

Polis le h•r tarafa t.elgra!Jar çetı:
mişt.ir. Nıhaye-t k.Uçuk yııramazlar A
dana.da tltnderı ınerlerken yakalanmış
lar ve mev._ den Manibaya iade edil
mışlerdiı-! •• 

Sonradan ~ıknuş bir makaleyi, 
tarihini gizli,·erek ,·csika diye 
kullnnnıak bedbahtlığını tercih 
ettiler ... 

ıaastabakıcııına llftr, · 
tal yapan doktor 

Simdi de, benim e~erimi oku
duktan sonra bir matbaa ile el
ele verip eski harflerle •alıte 
bir kitap bastırmamak 'artile, 
yukarıdald tek atırı l!"Ö•tere - \ 
bilenin köle. i olmıya hazırım!!! 

(1 inci Sahifeden Devam) 

du ıahip ve nıüdiırü Dnktor B. Asım 
Onur'a giderek 

- c.Akrııbalarınıdan genç bf kız 

hı.ımmadan rnuztariplir. IIn~ta.nenize 

yatınlıp tedavısını rica edf'>.rlrn'• 

Bastah eı re bom
balar y ~· or 

( 1 lnci ;ia.hlff'd( ı Devam) 

lanmış hususi mülkler harap ol -
muş.ur. Halk o derece kızrnı~tır ki, 
bir Alman tayyaresı d~ürüldüğü 
vakit içinden çıkan Almanlar yer
lilerin hücumundan güçluidt> kur. 
tarılabilmiı;erdir. 

Akdenizde bır hastane gemısi 
geceleyın alçaktan uçan tayyare· 
lerın vahşice taarruzlarına uğra -
mıştır. Vapurun Kızılhaç işareti 
bilhassa aydınlatılmış ve esasen 
vapur da baŞtanbaşa tenvir edil· 
miş bulunuyordu. Bu geminin has· 
tane vapuru olduğuna zerre kadar 
şüphe etmek mümkün değildır. 

Malı.ada Imtar!a hastanesine Al· 
man tayyareleri tarafından vuku 
bulan bir taarruzda birçok kişi öl. 
müş \•e yaralanmıştır. 

Bir dell aab bem
şlreıial vurdu 

(1 inci Sahlfoden Devam) 

devam etmiştir. Nihayet Kazım 
evvelki gün yine kızkar~ine gel
miş ve ayni mevzu üzerinde konu
şurlarken aralarında kavga çık _ 
mıştır. 

tan. A ınaıı ordusunL.n g\'<: _.ine 
Ankl"l.iınWn dünkü kı~ınındjn baki- ~ 

Yl' kalan Cl"'\.'apları da nc.,,rt·diyoruz; boyun eğerek midir, BuJgari~tan-
bbylecc h dt:.tyi nrkadaşınıız.ın mi.sil- da Almnn tay~ nr~cileri, kurnıq I 
siz zaierıyle kap.ııttyoruz. subayları, sivil eı )f'rİ var nu, }"ok 

HAKKI TARIK us mu, bunu da yine onlııııttzdeltl 
Bir çok g1.:nç t:dibin ınuallımi, Türk hll.dlliı-ler gö terecektir. 

Ba.::.ın Biı·lığı Reisi ve (Vakıt) gazetesi Aln1an)·a111n, Akdcoizde oyna-
sahıbi nıuhlervm ed('.biyat ve fıkir ada.. mak istiycrcği rolün nlah~yetine 
mı Hakkı 1·a,·ık Us şu zarı! ve pclc hak- gelince; İngiltrrcnin en büyük ı 
lı fikrı soylcnuştır· kun et kaynakı, Alı:ıanyaya ve 

- Gec,.·en gun bir arkada~la, Sadri 
Eı·temle konu~urken ona dedim ki ,-a- İtalraya taarruz yolu. Aksayışark-
lw. siz ve daha bir çogunuz Namık Ke- Hint - Mı~ır - Brifanya bayat ve 
matc doğrudan doğruya yapmadığınız kalb daman Akdcni~dedir. Ak -
hakaret bırı.ık1nadınız.~ Necip Fazıl ilk denizde kuvvetli ,.e hakim olaa 
defa olan.ık nıilll ı.;air hakkında elbette İngiltere; %aferi yine Akdeniu 
ki saygı gay~iyle yazdığı bir eeerde, 
ıaire esas itibaryile huı •net göttterdıği dayanarak k11:sanacaktır. Ber;:o ... 
için khakarete uğruyor. Bu ne hal?. yin 1ıaşında Avrupaya, Avrupa 
Nceip Fazıl Kısakıırek"ın en hakJJd dışt'1dan getirilecek her türlü harp 
cephesiyle gökt•ıe çıkardığı blr plrin kuvvet ve va&ıtası için en kısa yol, 
re!ikasma tecavüz gıbi hiç bır kasıt o- Akdeniz ve Siiveyc yoludur. İn-
lamaz... Bu hanınıın isınine &eliDce, 7 

(Vakit) eazetesinde 21 İlkkfınun JHO giltere; Avrnpaya, İtalya ve Al-
ı.encsinde Namık Kemale dalr neşre- manyaya karp nereden darbeyi 
dilmb kronoloJ(ye kadar, hem ismen, ' indirecelı.ı.e, muhakı<ak bu da: -
hem cismen meçhul kaldııtı tüpheaiz-, 
dir. Hem tek bır isim bilmelı: ne ifad• 
eder?. 

Prof. YAVUZ ABADAN 

lstanbul Üniverstıesi Hukuk s.,Jaıı.. 
gıcı ve Tarihi Prof ırü ve Eminönü 
Halkevi Reisi Or. Yavuz Abadan, en 
salAhiyetli bir ilim adamı lisanile. (!e
miştir ki: 

İsl'•'n,·ol Fası tarikitc ve ·ahut 
Tii.rki,·c ·ıc harbe tut arak ..:\n.a-
do!u . Suıl) • - t'ıl1 t'n yolu l' 

Mı.>.ıra \'"C lraka gitmc-lerınıl\ 

imk ııı ).ıktur ve bOyle •ur h 

le Jül Vcruın muhayyilesi dnhı 
mlİ!>ait olanı•'· 

Aocak, Almaoyanın ilk nıcr · 
balede nıl.anda d3 söyled•ı:ımız 
.,.ihi. Y~aulslana, Vişi Frausa ·1-
• ·ı ua. !~pan)a~a :n•nek ve in~ tz • 
terin A\ rupa kıt'a.!ııl ile, tamamen 
alikaLlrını ke1nıek i.:ttenıe:i ve 
Akdenizde d• donanmaya, Cebe
lüttank v• Sü•ey~e kar~ı bütün 
hava kabili) ttlNİni ve İtalyan 
denizaltıları : torpito filotlliıla -
nnı seferber ed~rek, donanma)" 
Akdenizdeıı kaçırtmak deneme -
sine teşebbüs elnıesi mümkündür 
Belki de; bu baharm planına Bri· 
tanya a4alarıoa taarruda berabeı 
bu safha dabıldir. 

Bnnn takip edecek safhalarda 
belki de. Aıuerika. Japonya, Sov
yet Rusvao.uı da sahneye çıknıa -
İarı ,e ·atılmaları ururet bük -
müne gir ccktır. 

Brnce bugune kadar Nanilk 
Kenıahn ınoııograf ·a:.ı bah.-.in· 
de vazılnıı~ en kıymetli ve hay· 
siy~tli eser budur. Bu kitapta gös 
terilen kaynaklardan çogunu 

. t ker lıiult ara~tırdıktaıı 

Se,·gili oku} ucu? j 
Hala meselenin Ü•erınde dur- I 

duğunı ve ~_ahiu~~. ait. ~Ubu:i- I 
yelleri te!nııh etlıgım ıçın Jut
(cn kusurunıa bakına} ınıı!. 

"Cebimde, çekmecemde ve 
haf ilamda bütün iyi ve kötü fi
illerile do;yaları bulunan (mu
harrir) isimli hazan en ui\.1 ve 
baıan en süfli ''arlıgın 'ahip 
olınast gcrt:ken ınuhteşcın rc~a
ret ve nefs itimadına ıeınin a
rıyorum ben ... 

De~tır. Bu suretle Kat.ınay.ı kür

taj yapılUıgı B. Asını Onurdan saklan

~ ve hakiıkaten kız da ateşler içinde 

bulunduğundan B. Asım Onur Kntinayı 
huın nar!:ın nnıztarıp z;ırınıyle h:ıstane

stne tatınp teda'lıisinr ba1ıamıştır. Li

kin biraz sonra tatlh:;ız k ızc.ıgız h."Urta
rılamayıp ölmuş, gömı.;lınü1tt.ır... Ka

tinanın ki.ırtajdan okıuğu bil hare Po
lise ihbar edil~rek cesı~t ınezardan çı
karılmış, morgt.c.ıkı olopsi, ruhrnin., ye

rinden delınJığini gos rmi.ştir, Dinle
nen şahitler llü.d,ıve nlıı Katina ile 

yaşadıgı gizli .:1şk hayatını anlatnıı )lar 
ve doktor te\'kıf edılını.ştir. 

Hadiccnın: •Sen benım yaşayı
şıma karışamazsın. demesi üzeri. 
ne Kazım bırd<'nhıre kızmış ve 
ccuiııden çıkurdığı bir bıçakla kız
kardc~inm ü~eruıe atılarak bıçağı 
sol n1e ııP~ının uzerıne saplrtınıstır. 
Had<ceıı:n çı~tığma ko ~nlar, ka
dını h ,,,,ın bir halde Bı'yo~lu has
tanesine kaldırmışlar suçluyu va
kalan;•şl.;rdır 

- Gösterilen cümleler hiç bir zaman 
ne hukuki, ne de edebi hiç bir haka
ret mevzuu t~kil edemez. Düııyada 
bütün san'atk~rların, hayatlarında bi
rinci derecede müesir kadınlar yanın
da bir çok silik ve bl'lirsiz alanlan da 
\ardır. Eğer bununla Namık Kemalin 
edebi hayatında hiç blr kadın mUes&ir 
rol oynamadı denilmek isteni;r rsa, bu 
da Namık Kemalin lcl'vinde bir huküm
dür. 

ÜNİVERSİTELİ u!R GRUP 

Univerı:ite gençlıCiue mensup 7 gen
cin fikri 

beyi vuracak olanları, l\kdcoiı 

kıyılarıııclan ileriye sürecek, Ak
denis havalıırmdan uçuracaktır. 
Her \'&kit söylediğimiz ve teba • 
rüz ettirdifiınlı. gibi; Britanya a
dalarının istila edilmi~ veya rdil
memiş olmıuu, İngiltereniıı mu
kavemeti, harbe devamı, zaferi 
kAt'iyi almRsı bakımınddo tesir -
sizdir. Harp mutlaka ••vye]a Ak
deniu, sonra Büyük Ok) anoslara 
dayanılaraı< ka•anılacak ve~ a kay
bedilecektir. Bu itibarla birinci 
kat'i merhale Akd•ni•dir ve Ak
denizdedir. Ahnan} a, i'lte kudnıt 
ve cesaı-eti varsa; ln{ll~t-reyi eY

.._,clcmirde, Akdenizdo mağlup ey
lemek v• ltalyanın ba'8TBmadığı 
planı ba:ıarmak için bütün kuvve
tini s ferber edtrek. baharda mil-- Gen~hğin pek ..,vdiii d•#crli şa. 

ir Necip r ... ıızıl Kıs.--ıkurek hakkında mi- r:arl~leye atılacaktır, 

"'akat, herhal ve safhaya k.r_ •; 
lrıgiltereuin hazırlanınış oldugu 

da muhakkaktır .. \imanların Yu
nanis.twıa kar~ı herhangi bir ha • 
rekcte bu!<ıılaml'larını ınüteaki p 
İn Llizlerın de derhal Yunan li -
nıanlanna k•r cıkaracaklarin -
dan _.. Balkanların cehennemi bir 
har c sahne olacağından şüphe et
memek gerektir. Bu takdirde; bel
kt de Vayvıl ordusu için ikinci 
döğüş sabası Yunanistan n Bal
kanlar olacaktır. 

ETEM iZZET BENtCF. 
'-==~~=================-ovyet şuralar 

teker c d. 1 'bl. 
. kitabı kco ı ıı ııoı; -

sonra, d g<isttrcrek 
rafyamıu lıaım a . . . . 

.. 1 ile ıııulıarrırın ıs
ve her ..c•I e •· !\aıııık Kcına-

. · 'kredcre • ., 
mını ıı t 0 ,.u ve ıııau-
1. d c haya ı, s • 
ın sa ec . d k' bir çok ta-

l . "ıerın e ı . 
ıuıııc erı U · Nüzhete 

. . .k ·ı Sadcttın • 
rıhı .csı a) . . su! bak da 
borçluyum. Ilım, u ' ıııidir?. 
bundan başka bırşe)' 

Bcnım meydanıın açık!. Bu
yurunuz!. 

Ve ben Jlltfen, merhaıııeten 
ve inayeten başka meydanları 
aç1D1yacajtıma >İ>1 veriyorum.. 

Dün de Ort:ı.koy ~t!a Yurdu tı!udlırü 
B. Asım Onu Adlıyeye gelerek. ıfa
desl alınmış. yıık:ır dakı şeklide hüdi
Pie"Yi anl.lt.mış \.'e bır ıucu olmadı ı kat
iy~tl tf."%!lhür etmtştır. 

Tahk.iltala deva:-n ol ııınıa.<tadlr. 

ğluna 
· iren 

şarap 

baba 
Marangoz !\1ustata isminde hirf ev

velki gün Tavukpauırı eh ı.nnrl , bir 
şarnnh:-.ıned~ 4 yaşırıd:ık o lu Ömere 
şarap ıçirırken g r ı .ş ,.~ c-t fta
!ıler n a1ud.ıhal • )'le- l>u şuur u7. ba- ı 
ba hak.k1nJa taklb;;ı,La ee-çU..~•;ı:lır. 

silsJz ve çirkin bir sulknste hlrliz. Btuıun irin de Visi Frunsnsı ve 
Gc>nr,lik böyle tezahOrleri nerrPllc te- t"panya d~hil olmak İİZ'.!1'~ garbi 
ıtı.kki ediyor. Necip Fazılın bın kere o- 1 Ahdeni1 sahillerini belıeınelıal e
kuduğuınu1. mnkilr satırlarında bir üs-
ittP ıarıkasından ba~ka hiı; bir aay&ı- ı. g~i:rnıek tetebbii!-iiine koyul• .. 
aızlık ifadesi eönnilŞ değiliz. Harumm cak ve İtalyan yarımadası - Sidl-

meclisi 
Mo ttova, 35 (A.A.) - B""10, SoY

yet Şılralar YUks~k Medlslnln 8 1nd. 
Cf'ISPSi açılacal<Ur. 

da meçhul bırakıldıgı hakikati ıu ııö-
tunnez. Necip Fazıla (meçhul) dedl di,. ı- -- ----~ ---------------
ve kızan!••, hanımdan tek kelime U~ ÖKSÜRENLER 
bahoel.ınlyen Namık Keaıahn otlu Ali 11181 
Ekrem lııaldunda ne dütünıiyorlar'! _ 
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l'llZ<UI: t.llender F. SERTELLi lfo. ,.,u 
LeymanPaşa, Türkiyedeki vaziyetinden şika
yet etmekle beraber, askeri mukavelesini 
ileri sürerek aynlaınıyacağını da bildiriyordu 

Komşulardan 11ti üç şahit dinle
niyor. Şahitler, yalnız, evde bir gü
riiltü, döğüş olduğunu duymuşlar. 
Adamın başında nkanlar akarak 
eczaneye gittiğini görmüşler .. 
Kadının suçu sabit görüldüğü 

için üç gün hapse, 25 lira para ce. 
ıasına mahk(im ediliyor. Mahke -
meden çıkarken kendi kendine söy
leniyor: 

- Şimdi doğru hukulı: mehke -
mesiııe gideceltim. Yarından tezi 
yok ayrılacağım .. Ondan sonra in
şallah sürünecek_ Haline sokak -
larda hoşhoşlar gülecek .. Beni çok 
arayacak amma, yaJtma. yok!.. Eski 
pabuçlanmı bulur ... 

Askeri tetkikler 
Almanyanın fıkbahar• 
da tatbik edeceği harp 
planı nasıl olabilir ? 

(Dördüncü Myfadaa devam) 

le geçirınedlkçe, Akcleıılıde bir 
zafer temin edemez. Akdeniz me
selesinin düğümü (Cebelüttank)
dır. Almanya diji'er ıreçitler üze -
rinde, mesela farzımuhal olarak, 
Malta geçidine hikim olsa da bu 
hikimiyet çok sürmez; İtalyadan 
almak istediği İtalyan donanırıası 
İngiliz donanmaslllll dayanamaz ve 
netice ingiliz zaferile nihayet bu- ı 
Iur. Litin iılem.i, gittikçe iıı.giltere 
tere ve Amerilı:aya meyletmekte -
dir. Artık Akdenizde bir Alınan 
hikim.iyeti, Brenııer plarule be
raber tarihe Jı:arıpnııtır. 

.ııet, geçen harp İnclltereyi abluka 
için deniultılarm Wi gelmedlğini 
cöstenııiştir. O zamanki şeraite 
cöre İngilterenin vaziyeti bugün 
oha kuvvetli ve daha sağlamdır. 

Nihayet, denizaltı tehlikesi de ı 
lıavacılıktaki terakkiyat sayesin -
.le ı.;-en bertaraf edllmlş de -
mektir. Amerika ağır bembardı· 
man ve büyük nakliye tayyareleri 
yapmakta ihtisas kazaıunıştır. Bu 
ta~·yareler, bir zayiat vermeden 
kou Atlas denizini geçerek İngil
tereyc vasıl olmaktadırlar. Bu se-
beple İngiltere aç ve malzeme -
siz bırakılamaz. ı 

Görülüyor ki Almanya harbi d.,_ 
nizlere intikal ettinn~ğe mec:bur 
edilmiştir. Bu İngiliz zaferinin en 
doğru alametidir. İngiltere iki bü
yük .Jı:andamarile YB§ıyor. Birisi 
Akdeniz - Hint denizi veya 'Ümit-l.ngiJtere ve AtJfuı denizl 

• burnu yolile insan ve yiyecek kay

nakların• bağlı damar, dipri At
laıı denizile Amerika harp sanayi
lne ballanan damar .Brenner harp 
planında birinci 18lli prk dama -
nnın Jı:oparılması esas tutulmuştu. 
tıkhalıar planında i5e flll'k damarı 
ihmal edilmemekle beraber garp, 
7ani Atlaı tleııisi clamarı istihdaf 
ed~tir. 

Der Jı:Wade de yeni bi.rşey yok
tur. İngiliz sevkulceY!i pçen harp
ten mülhem bu planlar hakkında 
vukuf ve tecrübe sahibidir. Almaıı-
78 zaleri kaybetıniştir; bütün bu 
mtttalealardan sonra haklı olarak 
hüküm verebiliriz: 

MağHlp olacağını anlıyan Al -
manya, mağlubiyet yollarını u
zatınıya çalışıyor. 

lstanbu! .4sliye 5 İnci 
hukuk hakimli2inden: 

1- GENÇLiK 
2- GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
t,t.. J1l'<;selı: bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let müoırtahzaruiır. İruıe bir 
ttlna ve yapılışındaki hUBU
~ti ltibarile yüzdeki çizgı 
ve buruşultluklarm teşekkü
lüne m~ni olur. Derlyi ıenc 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV; Bir güzel
lik vasıt.Üıcl.ır. Geniflemı, 
ınesamatı sıkıştıraralt cild
deki pürlük ve kabarcıkları 
Ciderir. Çil ve lekeleri izale 
eder. Teni mat ve ıettat bir 
bal<! getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri
nin lfrazatuu d!Ueltir. Sivil
ce ve acyah noktaların teza
hürune m Ani olur. Cild ada
lesini besliyerek kuvvetlen
cfuir. Kuru cildler için yağlı 
ve yağlı cildler için yağsız 
hwrust tilp ve vaz.olan var
dır. 

GRiPiN 
Ba.ş, Dit, lfezle, Grip, Boma.tizına 

Nevralji, K.ml1ık ve BiltDn Ağnlanıuzı Derhal K
lcaııına llOclo S lmfo -111111. Utı.tn.&RIND!:N SAIU•HNl7 

Hl:R YElfOJ: rtıu.u l<UTl1'.ARI ISRARLA lSTEYl~IZ 

ESKİŞEHİR 
Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

l'ttM>cl, Toman, T-ı,.eeı n I>Okümcü Usl&lan almaea.kllr. 

,, 

FIJl1 askerlik hizmetiul yapnlJI olan taliplerden İstanb~lda bulunaıı!J1 
1
_ 

-.iltlerjle birlikle Babçekapı Tq handa üçüncQ katta lstanbul B!lı<>" 

muza ve to§radaldler doğruca ~hir Şeker Fabrllı:asma müracaat ede
bilirler. Yapılacalt imtihan neticesine ı6n 2,5 liradan 5 liraya kadar yevmıt• 
...,,;ıeceı.Ur. 

Bir Mütercim aranıyor 
Maliye Vekiletinden : 

Almanca ve Fnmsızca,ya bakkl;yle .. üat .,. tftrl(Qeai Jruvvetll bir mC.,.
anınmaktıı.dır. 300 lira olaıı kadro llcreti kazenen l&llbin 117akal derecestııe I' 
re birden veya tedricen verilecdıtlr. YObelı: talıalll olanlar tercih oluna~ 
Talip olanların imtihan için mllsbit enaJC7le bırllkle 5 Mart iMi tarihine 1ı:odl' 
İstıınbulcla :Mal!;ye Teftlt He)"etlnde l1ali7e mllfettifliilne mdracaatlan. (131' 

1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
1941 Klçlk 

Tasarruf hesaplan 

İkramiye planı 

ı adet 2000 LiralJk = 2000~ Lira 
8 > 1000 > = 3000.- > 
1 > 750 > =1500~ > 
' > 500 , = 2000.- , 
8 > 250 > = 2COO.- > 

" , 100 , = 3500~ , 
80 > 50 , = 4000.- , 

300 , 20 , = 6000.- , 
:ıteşldd~ : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus
bı. 8 İltinci!ıe§r!Jı tarilllerinde ya· 
pılır. 

-


