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Alman taarru
zu Balkanlarda 
mı, Garp Akde
nizinde mi önce 
patlayacak? 

- -

Hlditelerin inkip.fında· 
ki bta&ı ~areler Alman
ların Balkanlardan önce 
sarp Akdenizinde hare
kete ıreçecek\eri hiasini 
uyandınn•lrtadır. Buna 
raiı mı Almanlan BaJ.. 
lranlva inmiyecelı: zan. 
n lıoek batanın bi:rüiii 
olur" 

:Yuan: ETEM iZZET BENiCE 

Almanların - bedeli: 
A- Brı&U7a IHlalarmıla hıaiL 

Mnfi imha 
B- AWnbdn tql.lis 4-pn. 

- lıovıııak 
~Şimali Afribda, ı.pın Ak. 

Milis lia ve adalanıMla İqilıeıe.. 
aia heki•i7etiae mi.Dl elaak 
D- Aw.rııpe lut'- llaftan • 

.... JıWm elmak 
Gilıi lılr plh içhııie lıallıııa HL 

lelıilecejiııe pre Alman tıuırnıza. 
aa iillümii&deld haft.ııır ifhııle 
lıer aalwlan lıeklemek labiklir. 
Aııcal. Al.ııuucyıuwı lıa taamın 
•tek cepbede lıarp wıalllae u • 
Tam tekliııde- lnkipf edene tat. 
hikat pliınının da ona ıüe bir aını 
takip edec:eği mahalıbkm. Ba 
takd!Ne aonı mevzuu ıa olar: 

- Almanlar eııönce haql eep. 
lıede taarruza ıeçeceklerdir!. 

Balkanlarda mı, BiritallJ'• .... 
laruada mı, prlü Akdeııide mif. 

Hadiselerin lakif"'ın"•i ı-
-areler; Abnanlanıı tııılt C9fıe. 
de dötlft preulplne de9aa ettllı. 
leri takdirde daha önce prbi Ak. 
deniade lıarekete r~eriııi 

ihsas etmektMlr. Garbi Alı;denisde 
lıarekete reçmek plinı içinde ML 
retal Pelen Fransuı ile İspanYL 
aıa üılıetlerl de lıııhls mevzun • 
dur. Alnwıya, Mareşal Peleni Is. 
tedill istikamete lıüttin tnylk ve 
tehdidine nıtmen ıllrllldlyeme • 
mi,tır. İspa•:ra da lıitaraf kalmış. 
br. .....1 altnıdakl Frallsada ita. 
rulan hlyanet yavılanıım, halli 
J'eni partinin, matlnıat lu7iJdnln, 
Alınan proparaadaıınm ve her 
~t telıclldfa vatanpener Petenl 
tuftaia yoldan ayıramıyacağı da 
anlaşılmakta4rr. Amiral Darlanm 
lbftfllle ait enalıı Pariııe ptllr. 
•esi ••ıntlan ıtnıarea Almanya 
ile Peten rra- ara ... da çok 
•- hlr :nıiaaelıet dem NtlL 
•ı,tır. 

Mart1f8I Peteain Fransız donan. 

-

İtalyanlar 
mukabil taar
ruzdan çabuk 

yoruldu 

IWıara'da ltaı
yanlarm pClıklr· 
tllmeıı mı11.ım 
teı•1r•ı ediliyor 

Yunanlılar zaptet • 
tikleri dağ mevzile
rini tahkim ediyor 

/talganlar 
çekiliyor 

A,_, 1 ( A.A.) - (B. 
B.C.) Y- nuııt6-I -
..,...... 6ir ıehlijine ..... 

(Dnaal_,..,....., 

BOMARYA•DA 

Son kargaşalık
larda 2800 

kişi tevkif edildi 

Antonesku Rumen 
ıerl Mlhvercilerde 
görülen d&sipline 

davet ediyor 
Bükreş 3 (A.A.) - BBC: Diln 

General Antonesl<u tarahndan ~ 
rolunan bir tebliğde, bütün mem
Jel<ette .nkib>elin M\>&m ettiği bil-

(_., 1 lnol •:rfacla) 

s.. ,&nletü ptl\!m lııınılıMıı ..... olan Eritrenlıt mufallPI haritası 

AGORDA 17-. 
Kapılannda şid
detli muharebe! 

ltaıyanlar lllWyetU 
miktarda esir verdi 

Massuagolu ka·\ 
çanlarla dolu 1\ 
Erltrede ltalyanla
rın 

pek 
v az l yet I 
müfkülleftl 

r 

~ ŞEHİRLER 
11 Mezalim sahnesi 
haline geldi 

Geaeılaı '\' eypnd 

EFGANLI 
Nazır gitti 

Bir mücldettenberi şehrimizde 

bulıımnakta olan dost Efganlstanm 
:tlrtısat Namı Ebe!ins A·bdübnecit 
Han diln gecel.i ekspresle :lsviçre
ye hareket etmiştir. Dost mlsafir 
Sirkeei ıııtalyonunda uğurlanml§-
1.ır. 

Bir llumandKm em
rlyevmllbıdekl Uşaat 

Atina'nın 
bir tebliği 

!Yunan askerleri ise 
yarall dütmanı 

omuzunda tatıyor 
Atina 3 (AA.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Kahire 3 (A.A.) - BBC: Haber 

verHdiğine göre, İngilizlerin Agor
data, girmelerinden evvel, şehrin 
kapısında pek şiddetli bir muhare
be vukua gelmiş, İngilizler külli
yetli miktarda esir almışlardır. 
Şimdililt İngilizlerin elinden kaç
mağa muvaffak olan İtalyanlann 
bi rkısım, Agordat'm elli kilometre 
f&J'kında klin Keren ve Kızılde
nizde İtalyan Umanı olan Massua 
lıstilı:ametinde çetilmetedirler. 

Agordat, Erltrenln merkezi olan 
Asmarayı, Massauaya bağlı:yan şi
mendifer hattını nen son nokta • 
ındır. 

A8<Jl'datm zaptı, stratejiilt mü -(-··---) 
Masum bir ço

cuk tramvay 
altında can verdi 

Esirler üzerinde bulunan emri 
yevınilerle de isbat edildiği veçhile 
Sienna adındaki İtalyan fırkası 
kumandanı kendi askerleri tarafın
dan muharebenin başlangıcında 

muvakkaten işgal edilmiş bulunan 
Filiata şelıri halkına kaqı yapılan 
mezallml medeni 81!Viyenin Ç<)k a
pğı olmaama atfetmekte ve fail -
Jerini fU11?S1!Z sıfatı ile tavsif ~ 
mektedir. 

Buna mukabil Yunan ~E'lli -
,.,ıinin seviyesini gösteren aşağı -
daki vak'ayı rnütalea ve ilave et
meden kaydediyoruz: 

(Dnamı: 5 bıel oa:ırfacla) 

Malta ya yapılan 
büyük taarruz ! 

Tarihi Hata! 
YÜZLERCE TIP TALEBESİNiN 
YARI GONO YOLLARDA GEÇ:YOR 

-~~~~~~ .. ı-~~~~~~ 

Yüzbinlerce !iraya mal olan Tıp 
Fakültesinin Istanbula nakli, fay

da yerine zarar • ven yor 

ljbDdl, ltlr ODlverslte bast•ll••ell lbUfa· 
cmı Uerl ıınnıer, 'tatile Baydar

papda mevcat slıteme dlamlyorlar mı t 
'Üniversite rektörü B. Cemli 

bilse! tarafından verilmekte olan · 
talebe çaylarının ikincisi dün fa
külte sınıflarını pek iyi derece ile 

1 geçen talebelere tahsis edilmiştir. 
Çayda talbeler dileklerini rek-

törlerine bıldirmışleroir. Bu me • 
yanda tıp fakülteaOO..n Adnan (). 
ğüt, •Ün!versite haftasu yerine 
•Üniversite Uç ayh tertip edller9 
'Üniversitelilerin köylü ve halk a-

(Devamı: 1 bıcıl •:rf ... ) 

Beyazıtta 50 ya
taklı Kızılay has
tanesi yapılacak 
Sinemalarda her ay bir Kızılay 
günü tertip edilmesi istendi 
Kızılay Be azıt nahiyesinin kong. 

re:.i dün akşam !IOO e yakın nanın 
iştirııkile apı • · dar 

bu meyanda tekmil &inemalıırda 
her ~yın 1 inci gunüniin •Kmlay 

7etl ve hesap nporlarnın ıaodl • rıa ılok(or 
kinden Nnra dileklere g~ilmiı ve ~: a ı.eı •Y1 ... ) 

-~~~~~~ .. ~~~~~~-
Dün limanımızda 
bazı kazalar oldu 
Ülev vapuru 55 numaraya bin
dirdi, bir motör de diğer bir mo
töre toslıyarak kısmen parçaladı 
Llmanıınw!a dün bazı ku.alar oı.

mtıftur: 

ı - Denlz:ırollarmm 1.tıev vapUru 
k!lprilde iulara kapılmıı ve SlrkeU HQ' 
ri7enin 65 numaralı vapuruna bmdl
rerek llBt bodoolamasını ha.ara ui;rat.
IDlflır. 

2 - Liman ldaTeSbıln 11 numaralı 
romörkörtıne LOltuhüda motarU Top
hane •çıklannda çal'pJllll ve - ta
rafım parçalamıttır. 

3 - Şirk~ H•:ırri)'f111n 53 numaralı 

Hilmi~ l!rolan ı.mir.<'e ıı J'8flllda lıtr 
""1c !uz denbe ııo.ın~ cı. kurtanl • 
ıruıur. 

DACl'A VAPuaUNUN GIDQDıDiGI 
llL\ZA 

Binalar birtarifeye 
göre kiralanacak 

Dün saat 14.30 da Ortaköye git
mekte olan 1049 numaralı vatman 
Jbrahim Eryükselin idaresindeki 
006 numaralı tramvay arabası Çar· 
şıkapıdan geçerken Yenipostane 
bamallarından Muharremin 5 ya· 
§ındakl çocuğu Aydına çarpmış ve 
altına alafiik ağır surette yarala -
mıştır. 

Malta 3 (A.A.) - BBC: Dün, vapuru köprüden tl•kUdara Jiderken 

Diler tanıftan evvelld IOn K-
den limanımıza gelen Ru"'en bandırab 
Daı;:ıra vapuru da Karadenlzde bir leh• 
ilke geçlrmlı bıw ambarlanna sular do
larak bir ıusım mallar ıslanıp hasara 
utnnıştır. Acenta hasarın mlktamıı ıı. 
aabah allıkadarlara bildlrmlşür. 

Ankarada bu iş için bu gün 
bir komisyon ictimalara başladı 
Ev, dükkan , apartıman ve em· 

.sali gayri menkullerin kira bedel 
lerinin tayin ve tesbili için Anka· 

rada teşkil olunan bir komisyon 
bugün ilk içtımaını koordinasyon 
heyetı bınasında yapacaktır . 

Zavallı yavru hastaneye kaldı • 
nlmışsa da biraz sonra ölmüştür. 

( _ ~. 1 S A C A =) 

büyük bir hava te~ülü Maltaya :;;;;;u;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;iiiiiiiiii; 
hücuma yelteru işse de İngiliz 
avcı tayyarelcrı, onları ric'ate mec
bur etrniı;tır. Biitün İngiliz tayya
relerı \islerine dönmüşlerdir. 

Franıada iaşe 
meselesi 

ÇERÇEVE 

Neler glrecetlz? 
NECiP F AZiL KISAKÜREK 

kazanacaktır. Akı il. insana lı11 
neticeyi vadeden tek selim clay. 
gu, maküs halde gclece '< fdL 
ketin dünyayı ve hayali çöker. 
lttek kadar lıüyük olduğu ve 
hilkat mUvazenesinln lıllyle lıir 
§CYe razı olmıyaeaiıdır. 

• 
Ağızlan tılıalı mul6m ve em 

Dıuını, Fransıs tayyarelerlııi, Ak. 
•eni• ve Afribdaki lıava, deniz 
Llerinl "" ordııya Almanya em. 
line terketmemesl ağlelıi IJıtimal 
1ıa •halSU mBnaselıat. devrini 
)'eni lılr lıarp aaflıa ına intikal et. 
tirecektir. Mal'ef'll Peten lın teh. 
likeyt lıir hayli umaadanlıeri sez. 
diği için General Veygandı Afrİ. 
.. ya röndermi,tir. Veypnd Tu
lıas, Ceuıir, Fas gibi mlhtemleke. 
lerde "" Snriyedeki Fransuı ko. 
lbiser Ye komntanlan ile temasta 
lıulunduğu rilıi Almanya ile Fran. 
la arasında harp lıalinin iadesi 
lakdirlade her tllı'lil mukavenıel 
'tazifesinl ele ifaya amadedir. Ba 
llıUnuelıetJe General Veypadm 
.,,Yellı.i akfam Cezainle ratlyo '.le 
lilylediği natuk pek ziyade dık. 
.... 18y...tır. General 'bütiln 
FrallSDlan Marqale sadakate ve 
llılbalıerete clavet eylemekte ve 
ıı..•111l'la Alınan • Fransız ıııüna. 
lelıetlerinde lıiclls olan kritik va
ldyeti ihsas yola ile telıarlb etti~
lılekte ve Fraasız efkarı amuını. 
)esinde hasıl edilmek istenen iki. 
ilklere ve hlyancte kar§I cephrsinl 
la)in eylemelıtedlr. 

-------·- -
• ASBEB a6ztLB il 
il C:EPBELEB • 

Adli~ Vekfileti hul<ul< işleri mü· 
dürü B. İsmail Hakkının reisliğin· 
de bulunan komisyonun yalnız ye
nı yapılan binalann kira bedelle
rinı tayin !çın bır tarife tesbit et
mekle ltalnııyacağı ve bilumum 
gayri menkuilerden hangı şartlar 
altında. ne ş<>kikle kıra bedeli alı· 
nacağını tesbıt edeceği <it' öğre -
nilmıştir. 

Yalnız Bulgarla
rın değil .. 

Bir talep karşısında Bulgaris • 
taaıa Almıuılara yol verip venni. 
ytteii de içinde lıulunan bir sual 
15 meb'as tarafından Solıranya 
mec:IWne verilmek isteniyormuş. 

Vichy 3 (A.A. )- Amiral Leahy, 
ia~e nazırı B. Achard'ı ziyaret et
miştir. Mülakat esnasında Fran • 
sanın iaşesine alt meselelerin ~ 
rüşü!müş olması ımıhtemeldir. 

Amiral bilahare Maarif Nazın 

Çeşit çeşit sehirli gaa ve cina 
cin• mikrop şişelerde bekliyor. 
İlimli vah!jel politikasının dila. 
ya umumi vicd:3lmda incit • 
nıeklen çekiııeeeği kimse kal • 
mayınca, çeşit çeılt r.ehirli ps 
ve dns cin• mikrop fİşelerden 
aü:riilıııeğe lıaşlıyacaktır. İlimli 
vahşet politikasınm kendi n. 
mumi vicdanı bn l~t"n iııebıe. 
eek ı...aasiyette değildir. 

mi il etler bir ,un ıelip ifade 
venueğe lıatlayınca, bl!tün lılr 
millet erk<'klerinln 11rllannda 
nıesela birer (P) markası taşı. 
dıjı, bl!tl!n lılr milletin bdınb 
ve erkekli idi edilmiş olclap 
rörl!lecektir. İlimli vahşet polL 
tikasmın ne d"mek oldnğu üze. 
rinde işte o ı.aman, sinema, ti. 
yatro, roman, hatıra ve masal, 
yılluca ve yıllarca çalıf'leaktır. 

8ıı vaziyet ise AJmanyanm hiç 
-.ıae elvemıeıııektedlr. Almanya 
~ Fransız benliğine, lıir Fraası• 
~liklaline lıir FraaslZ imparator. 
lııfıına aıİa miltehammll delildir. 
.\lınanya emri ve kamaııdası aL 
ıllıııı. lıUttln benliiinl, lıütün yar. 
~ .......... , 

Akdeniz cep
hesi açılıyor 
Akdeniziıı yakında mühim harp 

harekatına ı;alıne olacağı tabının. 
leri umumidir. Dilnkü telpaflar, 
Alınan tayareleriııin ilk defa ola. 
rak Lilıy• cephesinde görilnclil -
tünü lıildiriyordu. Sicilya adasını 
ils yapan Abnaalarıa, buradaki 
hakıki kuneti bittabi meçhuldür. 
Almaıılar Akdeaiıdekl lıarekiıt 
üzerinde ~ derece müessir olalıi. 
lecekler7. Da, pmdiden kestirile. 
...... (Dnaml: 1 - _f .... ) 1 

Dığer taraftan bazı gayrı men.kul 
sahrplerinın !oraları arttırmak k;ın 
muvazaa ve türlü hile yollarına 

.saptıklan yapılan şikayetlerle tet
kiklerden anlaşılmıştır. 

Komisyonun hazırlıyacağı ka -
rarname ili!_ bina sahipleri ve ki
racılar muayyen esaslar dahilinde 
muamele y.apmağa mecbur tutu • 

lacaklardır 

Bizim mahut arkada~la bu bahı;i 
konuşuyorduk da: 

- Bu sualin ce\·alıını yalnız 
Bulgarlar değil.., biitün Balkanlı. 
lu bekliyor ... 

Dedikten wnra ilave etti: 
- Herhalde Bulgar lıUkünıeti • 

nin cevabı: •Asla yol verilnıiyc • 
c"ktir. olacaktır. Bulgaristan da 
Kurt • Kuzu masalını öğrenmistir 
ve bunou bariz delillerinden biri 

1 
de &usçuk nulku olmutlıı.r 

• 

B. J acqueo; Ohevalier'yi ziyaret et
mıştir. 

Kömürden çı
kan zehir bir 
adamı öldürdü 

l\" {< antaşında Ziya Kılın~ apartmıa
nı :un kapıc ıs ı 35 yasında Rıza gece o-. 
dasına yanmamıs kok körnUrUc dolu bir 
mangeıJ alarak uykuya da lmış ve çıkan 
ga7le rc!rn zcl .i rlen1p fıl ,n ustı\r. 

Apartıman halkı kapıcının goç vaki· 
ta k3dar oda ından cıkmamasından sflp-o 
he1enmlş1er ve kapıyı oc;trnnca ö)Osünü 
bulınuşlardı.r. Ceset ınor.ı:a kaldırıl.ınıi
tır. 

• Ne Awnpa, ne Afrika, ne As.. 
7a, ne Avustralya, ne de Ame.. 
rika; fakat bülün in aıı l ılı., kıl. 
lıuslanna sığdıramıya~ağı faci. 
aları, gözlerine ve hatıralarına 
11ğdıracaktır, 

• 
Mutlaka her tesirin bir zıt le. 

t>İri bulunacak, her kat ve tat. 
bikin bir zıt icat ve tatbiki el. 
de edil~cek; ve mutlaka neticeyi 
hak n istlkllJ müclafaacılın 

• 
Bir güu gelecek, ita mloiW. 

imtihan ıünl!ntin tahıslar ve 
milletler halinde kötll numara 
alm"' lılyanet, zlllt'I ve riya ıır. 
neklerl, umumi meydanlarda 

f8ia tutulacak; ve onları rec • 
1Dedilmekten kurtarmıya mah. 
sus bir İsa Peygamber çıkmıya. 
caktır 



Şoförler 
arasında 

111~z:ı.,ı•I\ Günün meselesi 

ihracatımız t~er 
Yerli saç 
yapılıyor 

(lill'fl•lSi~ 
Yarilım li)liiiası 

ve kongr., 
Yazan: Ahmet Şükrü ES :.~R BOYNUZLU -

İHTiKAR 

Bir gazete, peynir ihtiki.
rınJan bahsederken: 

- Boynuzlu ihtikar, diyor. 

Peynirin boynuzu neresin
dedir, anlıyamadım. Esasen, 

boynuz, ekseriya anlaıılma
aı çok geç ve zor olan bir ha-

disedir. Binaenaleyh, beya:ıı: 
peynirden boynuzlu ihtiki.r, 

diye, bahsetmek gariptir. Bir 

çok boynuzlular vardır ki, 
böyle bir alet taııdıklarını 
farketmezler. 

SAL/ VE 

ÇARŞAMBA 

Şehrimizde taksi tah
didinden memnun 
olan şoförler varmış! 

Vilayetin Dahiliye Vekaletine 
müracaat ederek taksi tahdidatı
nın kaldırılmasını istemesine rağ
men ekseri şoförlerin tatbik edil
mekte olan Salıdidattan hiç de şi
kayetçi olmadıkları anlaşılmıştır. 
Bunlar araba sahibi şoförlerdir. 

Eskiden iki gün çalıprak ka -
zandıklarını şimdi bir günde al -
dıklarını. kazanç cihetinden hiç 
bir zararları olmadığını ve bundan 
başka da bol bol istirahat ettik -
!erini söylemektedirler. Fakat yev
miye ile çalışan şoförler araba sa
hiplerinden de müşteki<lir\!';. A
lakadarlar şehrin seyrüsefer sıkın
tısın ıizale için tahdidin kaldırıla
cağını kuvvetle ümit etmektedirler. Tramvaylarda en rahat ae

yahat aalı ve çarıamba gün

leri imi§. Çünkü, bugünleri 

uğursuz sayan kadınlar, ıah 

ve çıutamba sokağa çıkmıyor· 
larmıt ! 

,Merinos fabrikasının 1 
yıllık vergisi ne kadar! 

Bizim, rahat ebyahat et
memizi temin için, bazı ar· 
kadaılar, kadınların bütün 
günleri uğursuz saymasını te
menni ediyor. Ben, ıunu tek
lif edeceğim: Bayanlar, ekse

riya, çarııya pazara gider • 
Binaenaleyh, onları sokağa 

çıkarmamak için her nevi 
seyyar esndfı çoğaltmalı, ma· 
halie- mahalle dolaıtırtmalı! 

ALEV 

MAKINES, 

Bir ajans tefgrafı, İtalyan
ların Arnavutluk cepheıinde 

alev makineleri kullandıkla
rını bildiriyor. Fakat, buna 
rağmen, Yunanlılar ilerle· 
mekte berdevam. 

Bir arkadat ıöyle dedi: 
- O, zannedildiği gibi a· 

lev makinesi değildir. İtal
yanların içleri yanıyor, onun 
dumanıdır. 

ALKOLLÜ 

iÇKiLER-

Rivayete göre, lıtanbulda 
ıert içkiler iatıhli.ki azalıyor
muı ! Sert içkiden maksat, bit· 
bi rakıdır. Kafir, insanı öyle 
ıertle§tİrir ki.. Fakat, beıli 
olmaz, hazan da, balmumu 
gibi yumuıatır, bir çuval ha
linde, bir köıeye yığar, bıra· 
kır. Adamına göre deği§ir. 

Demek, bundan sonra, J,,_ 
tanbulda fazla sertleşmit a
damlara le:;adüf etmiyeceğiz. 
ÇENE VE KEÇE 

SULAR/ 

Gazeteler yazıyor: Beledi
ıe Eyüpteki Çene suyunu iı
timli.k ediyor. 

Evveli., bu havadiste üç 
yanlıt var, hangi birini dü
zeltelim. Bir kere, bu ıuyun 
adı Çene suyu değil, Keçe su
yudur. ikincisi, Eyüpte değil, 
Eyüpten bir buçuk ıaat ötede 
Küçük köydedir. Üçüncüsü, 
Çene ıuyu iıe lzmittedir. 

AHMET RAUF 

Bursa Merinos fabrika.•ının ü -
çiincü yılı dün merasimle kutlan
mıştır. Fabrika bu yıl de\'letc 800 
bin lira vergi vermiştir. 

Kazanç tesisi masrafını sür'atie 
kapatacaktır. 

KDÇÖK HABERLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Yolların çabuk bozulmadan kurta
r1lma~ı ıçjn belediyece bir formül ha
zırlanrnaktadLr. Duna göre bir müteah
hit yaptığı her yeni yolu on ytl içinde 
bozulursa tamir etmiye mecbur olacak
tır. 

+ Eminönü asfaltının bazı yerleri bo-ı 
zulduğundan dUnden itibaren buralan
nın tamiri.ne b~lcınılmıştır. 

MAARiF, ONIVERSITE: - * İlk !~.at müfettişleri bugün 
maarif mtidUrunUn rei..slicindc toplana
rak nü!u~u !azla olan köylerde açılacak 
olan eğilinen kurslarile mekteplerde.ki 
normal tedrisatı takip edcmiyen anor
mal çocuklar için açı.lacak açık hava 
mektepleri üzerinde görU!aiereklerdir. 

+ ~Iuallimleı-in kendi talebelerine 
ücretle ders vermeleri bt'i ıek.ilde ya
sak edilm~tir. 

TiCARET oe SANAYi: 

* Denizli tütün piyasa.ı evvelki gUn 
açı.lın~tır. Fiatlar 33-35 ku.ruş arasında 
dır. * Fiat Mtirakabe Komisyonu bugUn 
mi.ıhim bir toplantı yaparak peynir, 
kundura tiatları işini curiişeoek ve 150 
lhtikfır ,·akası hakkında k:ı.rar vere
cektir. 

MVTEFERRIKı 

+ Gelecek ay içinde şehrimizde bü
yi.ın.. ve aktd bir hava ctcııcnıcs.i. yapıla
caktır. Bu tecrübede pa.ı;i.f deneme 
ırupları da vaı.ife alacaklardır. 

+ KaragüıurilkLe Dcrv~ Ali mahal
lesınde 12 numar.ıdJ. otu1·an otouus bi
letçısi liayrcdilin dün DalatLı Nusret 
Pa,a cad<lesinde oı.omobıl tarrurhane ... 
sinden çık..ırı.:en yoltlan geçen soför 
llayrinin idaL'esinuck..i otl)l>u.:>le duvar 
arasında Eııkışm~hr~ 

+ Aôan.ada Nuri Baş isminde bir 
fabrikatör kızının niş:ın mcrasiınl mas
rafı olan 1500 lirayı hava kurumuna 
vermi.$tir. + Fatihte oturan Nasri ve Hasan i
simlerinde iki eenç, araları açık: bulu
nan Osman isminde bir gençle diln ak
şam Şchzadebaşında karşılaşmışlar ve 
kavgaya tutuşmuşlardır. Oradn geç -
mckte olan Ali Server adında biri ise 
müdahale edince ka\·ga büyümüş ve Ali 
Server Nasri ile llasanı bıçakla muht,e... 
lif yerlerlndcn yaralamıştır. 

+ izmirdc GUzel yalıda cami soka
ğındaki evinde ufürülcçülük ve büyü
cülük yapan Akit Soyer l!mlnde birl 
2 ay 2 gün hapse mahküm olunmuştur. 
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e·LLÜR KÖŞK 
BÜYOK AŞK ROMANI 

SELAMİ iZZET 
- Elbette. 

Bulgar mWetlDID 
teyakkuzu 

15 Bulgar meb'usunun ha:ı;ırla. 
dığı istizah takriri Balkanlar çer. 
çcvesi içinde günün en şayanı dik. 
kat hadisesi. İçlcrhıde maruf de.. 
mokrat meb'uslar ıla bulunan bu 
parlamento grupu, hazırladığı is. 
tizahta bellibaşlı 5 suali Bulgar 
hükfuxıetinden soracak. 

a ta Artıyor Denizyollan U. Müdürü 
gemilerimizin saç ihti
yacı için Kara büke gitti 

Basra yolile yeniden muhtelif 
ithalat eşyası şehrimize geldi 

Haber aldığımıza göre, Karabük 
demir ve çelik fabrikalarında ge
milerimizin tamiri için en lüzumlu 
madde olan saç levha imal edile -
bileceği anlaşılmıştır. Denizyollan 
mnum müdürü bu hususta temas
lar yapmak üzere Ankaradan Ka
rabüke gitmiştir. Fabrika yakında 
saç levha yapmağa başlıyacalc ve 
gemilerimizin en mühim bir ihti
yacı karşılanmış olacaktır. 

Bu 5 sualin en şayanı dikkati 
ikincisidir. Ajans metinlerine gö. 
re bu ikinci sual şudur: 

«Bulgııristanın istiklal ve hür. 
rlyeiinln tehlikede olup olmadıjp. 
ve Bulgaristandan yabancı kıtaat 
geçirilmesini ve memleketin ya • 
hancı kuvvetler tarefından işgalini 
meniçin ne gibi teı:birler alındığı..• 

Bu sual dikkatle okununa, cüın.. 
lelerin mana ve mahiyet~ zihinler. 
de şu şekilde tebellür eder: 

Son bir hafta içinde şehrimiz _ ' 
den iki milyon liralıktan fazla ih.. 

racat yapılmıştır. Yalnız şehrimiz.. 
den 1 ayda yapılan ihracat 'bu su.. 

retle 10 milyon lirayı bulmuştur. 
Ve ihracatımız son ayda mütcma.. 
diyen atmağa başlamıştır. 

Bu son hafla ihraç ettiğimiz 

maddelerin başında İngiltereye 
ihraç olunan bir milyan küsur U.. 
ralık tütün ve Romanyaya sevke. 
dilen yarun milyon liralık pamuk 

bulunmaktadır. Gene bu hafta ı.. 
çinde Alınanyaya yanın milyon li.. 
ralık tütün satılmıştır. Bunlardan 
başka iç fındıktan başlıyarak muh.. 
telif memleketiere çeşitli birçok 
ihracat yapılmıştır. 

Son bir hafta içinde biDıassa 
Akdeni:z yolile çok çeşitli mall,ar. 

dan pek büyük partiler gelmiş 
buna Basra yolundan gelen mal • 
!ar da ilave olununca piyasa fe.. 
r&hlamıştır. 

Aksaray- Yedi
k u le tramvayı 
için garip fikir! Bulgar parlamentosu, Bulgar 

hükumetinin takip etmekte bu • 
lunduğu politikanın ana hatlan 
ve bir kısım teferrüatı üzerinde 
daha çok aydınlanmak ihtiyacını 
duymaktadır. Hazırlanını istizah 
takriri, muhakkak ki, bir şüphe.. 
nin mahsulüdür, 

Denlzyouarı koopera-ı Kömlr nakli cret
uu zarar mı ediyor? i ıerl tesblt ediliyor 

Tramvay idaresi, şehirdeki 
tıamvay sıkıntsını önlemek üzere 
esaslı tetkiklerine devam etmek
tedir. Bu arada Aksaraydan '..' ~di
.kuleye kadar olan tramvay J,attı
nın lağvedilmesi de bir fikir ol&
rak ileri sürülmektedir. 

Bulgari.>tanın istiklal ve hürrL 
yeti iehlik~e midir? Bunun ceva. 
hını sarih ve kat'i olarak vermek, 
Bulgar hiikumeti için elbette zor 
olmamak lazımdır. 

Bulgaristan topraklarından ge.. 
çirilmesi mevzuu bahsolan kılan. 
tın nazi kıt'aları olduğunu kestir. 
mck için, bilmiyoruz, fazla bir as.. 
keri ve siyasi ihtisasa lüzıun var 
nu?. . 

An!a~ılan şudur ki, Bulgar miL 
Jeti, Bulgar vatanının herhangi bir 
yabancı devlet kıtaatı tarafından 
i~galine asla razı değildir. i\lütte.. 
fik olarak, hami olarak, dost ola. 
rak, düşman (')arak ... 

Her ne sıfatla olursa olsun .. 
O halde. istizah takririndeki 

•memleketin yabancı kuvvetler 1 
tarafından i~ga!ini mcniçin ne gibi ] 
t:!Ubir1er alındığı:t ibaresinin ceva. 
bmı Bulgar mifüti, çoktan verıni~ 
görfüımekteJir. 

Bu tedbir, Bulgur vatanını sL 
!ahla müdafaa etmek ve herhangi 
bir i,ııal ordusunun hudutlardan 
geçmesine mftsaafte etmem<>ktlr. 

REŞAT FEYZi 
-------
Sahte" Mısırlı Prens ! 
Meşhur kadın avcısı Eyüplü Halidin 

kend • .,inc Alısırh Prens (!) süsü verip 
lie$i.ktaşta Ar:,aıo::; i.iııtinde bır kadını 
,,sıolarıdınnaktan muhakemesine birinci 
agır ccı..ada devam olun.muştur. 

Şahil sUati:c dınlencn Arşalos Hali
din cBen Prensim• diye evine geldiği
ni söylemi~ ve demiştir ki: - c.Ortalık \ 
.!L,nı;rml:ih. o gece bızde kalmak istedi. 
bvy le lıir prens, nü.;atir kalmak ister
se, o ev için bu bü,vük blr şereftir. Ge
ce biıdc kaldı, sabahı.-y ... l gitti: Bize he
d yeler gönderccekd. lla!buki evden kil
CUK kızımın elm~~ broşu ile on lira pa .. I 
ra alıp gitmişti.• 

1'\lH'LÜ llAWT NE DİYORT 
Eyi..ı.plü Halit, Arsalosun evine ıitti- ı 

ğiui inklr etnıemekll! beraber, iteni.~.Gi 
tcvki!anerlc iken, bu kadının diki> d:ken 
btiyi..ı.ı-.. kızına yirmi knsur liraya Uç ipek 
li gUmlrk uı:mar1adığ~nı, parayı peşin 
~erdigini, gömlek bedelinden bir mik
tar alacağı kaldığını, bu sebeple eve .sör 
le bir uğradığını iddia etmişlir. Dava 
mütaljaya kalmı~tır. 

l:d.rn" haberleri 
.Edirnede 1,5 ay evvelki seylaptan bo. 

zulan elektrik fabrikasının tamiratı bit
miş \'e şehir yine ışığa kavuşmuştur. 
Diğer taraftan Edi111ede mangal kö

mürtınün 7 kuruşa salllması icap eder .. 
ken 7,5~8 kuruşa satıldığı ve son derece 
ıst:'lk oldu{:u, maden kömürünün de pa
halı olduğu bakkuıdaki şikayetler art
mqtır. 

Denizyollan kooperatifinin se -
nelik kongresi yakında yapıla -
caktır. Kooperatif bu sene de pek 
karlı vaziyette değildir. Bunda u
mumi vaziyetin ve Kocataş su ve 
gazoz fabrikası ile olan mukave
lenin tesiri vardır. 

Şehremini llalkevinde 
Tiyatro Dersleri 

Şehremini Ualkevinden 
Evimizde genç edip Cemalettin 

Server tarafından (Türk temaşası, 
tiyatro ve edebiyat dersleri) veri
lecektir. Bu derslere devam etmek 
istiyenlerin en aşağı orta mektep 
tahsili görmüş olmaları, ve iki a
det fotograflarını da beraber ge -
tirıneleri lazımdır. 

Ankaraya giden İstanbul mm -
tal<a liman reisi Refik Ayantur 
şehrimize dönmüştür . 

Ankarada kurulan bir komisyon 
Zonguldak ile bütün limanlarımız 
arasındaki kömür nakliye ücret -
lerini tetkik etmektedir. , 

Yeni bir tarife hazırlanacaktır. 

Seferberlik Umum Müdürü
nün Konferansı 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekaleti seferberlik müdürü Hü
samcttin bu hafta içinde cpasif k<>
runma• mevzulu bir konferans 
verecektir. 

Konferans çarşamba günü vila
yette yapılacak umumi toplantıdan 
sonra bnşka bir gün olacaktır. 

Bu fikri ileri sürenlere göre bu 
suretle raylardan ve tramvay te
linden diğer taraflarda istifade e-

1 dilceektir. Ayni zamanda tramvay 
arabaları da Aksaraydan dönerek 
daha faıla ~efer yapabileceklerdir. 
Akıaraydan Yedik:ıleye kadar 

olan semlte oturan halk trenle gi
dip geleceklerdir. Fakat umum 
müdür Mustafa Hulki böyle bir 
lfı.iiva şiddetle muhalif bulunmak
tadır. Esasen ileri sürülen fikir de 
o civardaki halkımızı seyrüsefer 
müşküiatına düşüreceğinden uy
gun ve muvafı kdeğildir. 

Ziyaeddin Fahri 
konferansı 
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de Evimiz salonunda Üniversite Do
çentlerinden Ziyaeltin Fahri tara
fından (Hallc ve ahlak) mevzuun
da bir konlerans verilecektir. Giriş 
serbesttir. 

bir 
dava 

Kürtaj yüzünden ölen genç 
kadının ailesinin açtığı 

Meşhur bir nlsalJe mO.tehassısı aleJb'ine 
açılan muhakeme karar safhasına geldi 

Şehrimiz l inci ağır ceza mah
kemesinde 4 yıldanberi devam et
mekte olan bir çocuk düşürme da
vası k<ırar safhasına gelmU;tir. Ha
dise şudur: 

Maznun doğum mütehassısı dok
tor R:ıtip Ökmendir ve 1936 sene
sinde, postrı ve telgraf müdürle -
rınden Fazlı Nadirin refikası Ka
mileye çocuğunu düşürmek için 
kürtaj yaptığı, bu sırada kullan -
dığı aletle Kiıınilcnin rahmini ve 
barsağını delerek ölümüne sebep 
olduğu iddU!sı, davanın ınevzuunu 

teşkil etmektedir. 
Ölen kadının müdahil sıfatile 

davaya giren kocası, doktorun ce
zalandırılmasını ve ölüm tazminatı 
olarak 5000 lira ödemesini istemek-
tedir. ' 

Dr. Ratip Ökmen, bu iddiaya 
karşı, Kamilenin üç buçuk aylık 
gebe olarak muayeneye geldiğini 
muayenede çocuğun kendiliğinden 
duşıuğunü gorunce öHi çocuğun 

. ' amelıyatl:ı alınması için kadllll 
derhal Haydarpaşa nüınune has
tanesine gönderdi~ini, hastanın o
rada yapılan ameliyattan dokuz 

marn, başımı çevirip geçerim. 

gün sonra öldüğünü söyliyerek, 
şöyle demiştir: 

•- Ben muayeneye gelen has
tayı, doğum mütehassısı sıfatile 

sadece muayene ettim, kürtaj yap
ma.\ ve saire gibi hiçbir müdaha
lede bulunmadım. Bu itibarla da 
ölümünden dolayı herhangi b,; 
mes'uliyet teveccüh edecek doktor, 
her halde ben değilim.• • 

ŞÜRANIN KARARI 

Doktorun avukatı Suat Tahsin 
Türk son celsede 2 saatlik bir mü
dafaa yapmış ve Haydarpaşa nü
mune hastanesinde rahmin çıka
rıldığını aradan 9 gün geçince has
tanın öldüğünü ve Üsküdar müd
deiumumiliğinin vaziyeti şüpheli 

gördüğünü söyliyerek bilahare ha
disenın sıhhat şürasına intikal et
tiğini, şıiranın evvela hastane dok
torları hakkında sonra da müek -
kili hakkında me'i muhakeme ka
rarı verdiğini söylemiş ve müek -
.kilinin herhangi bir müdahalede 
bulunmadığını beyan etmiştir. Da
va şubatın 26 ıncı günü karara 
kalmıstır. 

Valinin Şehir Meclisin
de bugünkü nutku 
Şehir meclisi bugün Vali ve be

ledtye re'si B. Liılfi Kırdarın bir 
nutkile açılacaktır. Meclis belediye 
ve vilayetin 19 ıı yılı bü1nesini de 
bu nutku müteakıp tekike başlı -
yacakır. 

Seyrüsefer Komisyonunun 
Toplanhsı 

Altıncı şube ile diğer aiakadar
lar şehriı1 seyrüsefer sıkıntısını 

önleyecek tedbirler hakkında yap
tıkları tetkikleri bitirm~lcrdir. 

Otobüs ve seyrüsefer komisyo
nunun bugünlerde toplanarak bu 
husustaki raporları tetkik etmesi 
ve kararlar vermesi muhtemel -
dir. 
Toplantıda şehir haricindeki o

tobüs servislerinin lağvı ile tram
vay duraklarının tahdidi de görü
şülecektir. 

Eyüpte Bahariye Sırtlan 
Ağaçl,,ndırılıvor 

Eyüpte Bahar.,_ ıırtlaruun aıt;ıç -

landırılması kararJaştırılarak bu sırt. 

!ara ilk partide 500 küçilk selvi fidanı 
diktirilmistit. 

nida vardı. Pertev Dayı: 

Amerika lıiikümeti tara) ından 
~rlanıp da kongreye çıöndcnlcn 
Ingi!te-reye yardım Zıi.tıilıası, on 
gündenberi kongrcmıı il.-ı haridye n 
encümeni tarafından tctkık cdJ - ele 
mekte idi. Vll§ingto11dan bi!dıril -
diğine göre, bu encü.menlerJ en bi

y 

ille 

iliz 
ri olan mümessiller meclisinin ha
riciye encümeni, se"'-3 reye karşı Usy 
on yedi reyle ve bazı ta.dillerle ~nı 
layihayı kabul etm~ti,. Bugün u- ·or. 
mumi heyete a.rzedilecek olan ıa- • d 
yiha şu esaslan ihtiva etmekte - n 
dir: ar 

1 - Cumhurreisi Ruzı·elt. mü- ~tle 
<lafa.ası Amerika Birle<-k devlet - li. 8 
!eri için ha.ya.ti olan lıühimetleT 
hesabına !ü.ztmılu telcil:k; olı•na.n 
müdafaa malzemesini inşa eı ire• 
bilecektir. 

2 - Cuınhurrei.<i. bıı mal:cmeui 
satabilir, det'Tcdebil'r. Kiralaya·. tıs" 
bilir ve yahııt da ödünç olarak ve- bln 

rebilir. ltııer 
3 - Müdafaa vastta.lannı ıemir d 

ve tecrübe edebilir. 
4 - Alaka.dar lıükılr.ıetle-rr mü,. ~ il 

dafcuı hakkında Jıa.ber' r ı>er<bilir. Yo 
5 - Müdafaa ı•ası'ala.rıııın iJı - g 

ra.cına. müsaade edebilır btet 
Görülüyor ki, mümessiller mec

lisinin harici?ıe Cı?rÜml'ni, hükU .- it. 
met ta.rafın<laıı t. ;,q ed'Z•n Zayi-o 
hayı prer.sip :tibar;re ka'ml etmi.Ş 
tir. Lciyilıayı deıht' ı"rnck için ileri hu 
sürülen tcklifler;ıı bazıları şun • lh 
!ardı: llıı 

1 - Yardımın mt•tTal< olaraı< he1' Lt.ıı 
devlete değil de yalnı- lngiltereye ı,,, 
inhi-•ar ettirilme.,; tek!if edilmişti. ~ 
Encül'l'.cn b<ınu ka'"·l etmemiş ve · 
cmüdafaast Amerika Birleşik dev· 'iil 
!etleri ";jn hayati nlan hükümet -
!';.'.' ta.birini mu ';afa::a. etmiştir. ~l' 
} ·idafaa.<ı Ame,.,ka 1çin hayati o- d 
lan devletin takdıri cu mhu,..;.eisi-..e ~ 
bırakılmıştır. Bıı formül içine in- t 

giltere girdiği pibi, Çin ve Yttna. • ' 
nista.n da girmektedir. ' 

Y a.rdımın azan.i hmldini iki mil· • 
ya rdola.r olarak trs'>it etmek içiıı 
bir teklif ileri sürülmiiştür. Eııciir 
men btı.nu na.zan itibare alma.mır 
tır. Görülüyor ki yardım için hu• lf 
dut çizilmemiştir. t'\o 

3 - i ngiliz harp gemilerin»• A· lııı, 
merika limanlannda. tamirine mo.· de 
ni olacak ka.llttla.r konulması tel>· 
lifi kabul edilmemistir. 

4 - Amerika dmıanma.<ına o.il 
cüzüıa.mların başka devletler' i 
devrini meneden lıükiimle-r ko • n'.• 
nulmak istenmi§ ve encümen bull" "il 

Zan reddetmiştir. 
işte on g;in 1,adar de:·am ede~ 

encümen mfü:a.kereleri erna..,,~do li 
ileri sürülen ehemmiııetli tadU ~ 
teklifle-rinin bazı'a.n bunlardır. DV b 
ğer taraftan encümen şu ta.dilleri 
teklif etmektedir: 

1 - Sa.liilıiyet kanunu mı1ddel 
tayin etmemekte idi. Encümen 1<' 
ra.nnın 30 haziran rn '3 tarilıiıı' 1 

kadar mer'i olmasını teklif etme1" 
tedir. 

2 - Amerika harp gemılerirı•1 
ticaret gemilerine ,.Pfaka.t etmt' 
sini meneden bazı lı ;ikümler kO ' 
nulmuştur. Bu hükümlerin §ü1ııııl 
ve mahiyeti ma!tlm değild'r. Çiiıl' 
kü Vaşingtondan bi!dirildığine glY ~, 
,.e, Miste,. Mund ta.rafından i!eı" ~ 
sürü.lüp de Amerika harp gemile' iıı 
rinin ticaret gemilerine refako

1 ~. 
etmesini kat'i surette meneden b~ 
teklif reddedi!miıtir. Demek il' 
encümenin kabul ettiği takyit 't 
dici hükürr.ler o derece kat'i ıJf 
ğildir. 

3 - Encümen tadil ettiği 

diği zaman Şefik Af!.feyi metedi
yordu. 

Şelik Afifeyi gönir görmez be
ğenmişti; kızın hem güzelliğine, 
hem zekasına hayran olmuştu; bu 
hayranlığını bön ve toy bir ifade 
ile anlatıyordu: 

Şefik bıraz kızdı: 
- Sen çok ahlksız şeysin! .. Ne

den evlenmek aklından bile geç
mezmiş? ... 

- Çünkü çok güzel kızla evlen
mek pek doğru değildir; güzel ka
dın tehlıkedir ... Hem ben evlen -
mek istemıyorum. 

1 
bana geıınce; Afife bana varırsa 1 
mes'ut olurum. 

Adem güldü: 
- Sen gençsin yavrum! .. Senin 

gönlün yufkadır ... 

- Hayır dedi, ben çocuklara da
rılmam, çocukların her şeyini af
fetmek lazımdır, çünkü onlar ne 
yaptıklarını bilirler, ne de söyle -
diklerini!. 

madde ile Cttmhurreisini, sa.zalıl l 
yetli <ı>keri servis şeflerinin mı'i' 
ta!easını almadan yabc.ncı devli 
le-re harp malzemesi vermekl 
menetmektedir. 

4 - SontLllC1.L olarak da CumJııl 
reisi, alınacak tedbirlerden kof' 
greye ha.be-r vermek vazifesi!e ,~t 

- Tam kız, henüz açılmamış bir 
gonca ... Ne de güzel gözleri var!.. 
Duru bakışlar:nda hMn cazibe hem 
de safiyet var ... Öyle değil mi A
dem? .. 

Afife alındı, kızardı, alt dudağını 
ısırdı: 

- Benimle yıldızınız barışmadı! 
dedi. 

kellef tutulmaktadır. 4 

Cumhurreisi, !iiııiha ile 1<eıııJI 
sine venlen salahiııetlerin tahıl/ 11• 
dine taraftar o!ma.dıjjını ifade 1 

misti. 

- Resiın ae yapar mısınız? 
- Biraz. 
- Do~usu bu binbir rengi nasıl 

tesbıt edeceğinizi merak ccLyorum. 
- Aynen tcsbit etmeğe lüzum 

yok; .Jadesini vermek kafidir. 

mayın, çünkü genç kızlara söyli
yemem ... 

Pertev Dayı döndü, Afıfeyi Faika 
ile yalnız bırakıp Ademle Şefığın 
yanına gitti. 

Ademin dudaklarında müstehzi 
bır kıvrım belirdi, lakayt cevap 
verdi: 

- Fena değil, güzel kız, güzel 
kız amma ... 

- Ben bekarlik aleyhindeyim ve 
insanın sevdiği bir kızla evlen -
mesi lazım geldiği fikrindeyim. .. 
Sizin gıbi çaokınlar için bunun 
modası geçmıştir; fakat aklı ba
şında insanlar bu fikri tasvip e
derler. Öyle değil mı Pertev Dayı? 

Pertev Dayı omuz silkti,: 

Pertev Dayı konuşmuyordu; fa
kat Afifenin güzelliğini onlardan 
fazla takdir ediyordu. O da bu gü
zelliğe hayran kalmıştı. O tam can 
evinden vurulduğu için hissiyatını 
gızliyordu. Hissiyatını ortaya vur
malı: zafını meydana çıkarmak o
lacaktı. Bir mektep talebesi gibi 
heyecanlandığını farkeltıği za _ 
man kendi kendine utanıyor, kıza
rıyordu; bu zafının acısını da A
fifeye sert muamele etmekle çıka-

Ve bu sefer o Pertevin yanından 
ayrıldı. Gözleri yaşarmıstı, ağla -
dığını göstermek istemedi. Pertev 
Dayının doğru özlü, doğru sözlü -
lüğü hoşuna gidiyordu. Munis duy
gulular, gayri ihtiyari iraden;n, 
azmin esiri olurlar. Afife de ııayri 
ihtiyari Pertev Dayıya meyledi -
yordu. Dayının t.ok sözlerinde onu 
çeken bir cazibe vardı sanki ... O
nunla dost olma:k istiyor, buna mu-: 
vaffak olamadığını, olamıyacağlnı 
anlayınca sinirleniyordu. Dayının 
haşin davranması, ondan uzak kal
mak istemesi asabını bozuyor, bi
raz da haysiyetini kırıyor, izzeti 
nefsine dokunuyordu. 

Diğer taraftan Ba11 Hitler'iıı } 
merika tiraret gemileri lngılte'fe 
gittiği takdirde mutlaka batırıW 
cakla.nnı ifa.de eden beyanat• 
mukahele olmak üzere ii11aıııl 
Mister Ca.rter Glassa.a tar~fııııl '• 
söıılenen sözler, bcı;an Japo111/6 i~i 

- İfade ... Demek ifade kafidir ... 
Resim yapmağı nerede öğrendiniz? 

- Mektepte. 
- Res:m ı::cktepte öğrenilmez. 
- Fakat meşk eUir ya ... Doğru, 

san'at mrktep çerçevesine sığmaz. 
San'atın istikbalı mektep sınırları
nın w.ışınd~..!ı.r; arrıma ne de olsa ilk 
adım mektepte atılır .. 

- Bu hususta bPnLm fikriml sor-

Pertev Dayı miınakaşayı sev -
mezdi, her sozı.inı.in aynen kabul 
edilmesini isterdi. Hele bacak l<a
dar hır kızın şu veya bu hususta 
fikır yürutmesine kalkmasına hiç 
tahammı.ilü yo.ktu ... Şefik ile Ade
mın yanına gıttıği zaman canı sı -
kılmıştı. aksilenmışti. Resun mek
tepte öğrenilmez dediği zaman A
fifenin itiraz edip cfakat ...• diye 
söze başkunası. .• 

Siz işin garibine bakınız ki, Per
tev Davı iki ııencin ıanına ııel -

- Amması da nedir?. 
- Benim beğendığım, hoşlan -

dığım tip d(ğil. Ben l<adınları iki 
kısma ayırırım: Evlenmeğe mec
bur kalmadan sevilenler, sevmeden 
evlenilenler. Afife bu iki kısımdan 
hiç birine girmıyor. Onunla evlen
mek hatırıma gclmeı:, bunu dü -
şünmem bile; hem namuslu, hem 
de namuslu bir aılenin kızı oldu
ğundan bana metreslik de etmez ... 
Bunun için ona yan gözle bile bak-

- Ben dedi Ademe hak verece
ğim amma, ayni sebepleri öne sü
rerek degil. İnsan sevdiği birini 
almalıdır, fakat ben ava ve avlan
mağa aşıkım ... Ayrıca ressam ol -
duğumıı da unut;,,avın ... Evlene
cek olursam ne ava 

0

çıkarım, ne de 
reısim yaparım. Otuz sekız sene.. 
lik zevkimi öldürmem günah ol -
m3z mı?. 

Şefik: 

- Siz ikiniz de eı:oistsiniz dedi, 

rıyordu. 

Bir aralık, amma çok sonra A
fife ile dayı gene yanyana geldller. 
Pertev Dayı bu sefer kızın yanın
dan ayrılmadı, fakat konuşmadı 
da. Sessiz yürüyordu. 

Afife tatlı bir sesle, tatlı tatlı 
gülümsiyerek: 

- Demin sizi danlttırn mı Per
tev Bey? 

Mavi gözleri denizlere kadar en
gindi, sesinde pişman olm~ bi>- (Arkası var) 

dan, hazan da Almanııadan gc; ~ 
bu nevi telıd ıtlerin A merikado ~ 
ra.ktıijı iTıtıhaı anlatmaktadır. Jıl \ 
te-r Glass demiştır kı: ı .. 

t' <ıı 
- Bence gemılerimizi dev!C il 

huknkunun mcnctmcdıgi he1' · 
di.ijimiz yere göndere!.m. Ve~~ Ilı 
mani olmak istiycnleri de ce~ (; .. 
neme yollıyalım.. 



Almanya ya 
yardım bahsi 

Amerika dan Rusyaya 
gönderilecek maddelerin 
oı·adan da Almanyaya 
g"irilip geçirilmemesi yi -
ne bııaünlerin meselesi 
oldu. 

1 
Tramvay işi bir 
devlet meselesi 

Tramvaylarm dört ay ıon• 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 
lık inki~afı 
ı,nıştır. 

harfi harfine uyma • ra hiç iıJiyenıcmeıi mevzuu 
bahıtir. Malzeme gelmezse 
böyle olacak. Tramvay idare
si erkanından bir zat, öğle 
vakti, birkaç saat seferlerin 

! 
! 

llarp çıktı çıkalı büyük bir me. 
•le vardır: Avrupa harbine karşı 
tııerika bitaraftır. Onun gibi İn. 
iliz • Alman harbi karşısında da 

'tısya bitaraftır. Aınerikndan AL. 
anyaya ham madde gönderilntl. 
•r. Alınanyanın da yeni dünya. 
l doğrudan doğruya ihracatın bu. j 
ııınasına artık imkan kalmadı. 

Amcril.aillll bitaraf kalmakla 
beraber İngiltereye olan yardımı 
gıilıdeu güne müessir bir şekle gir. 
miştir. Harbin ilk aylarında o ka.. 
dar dikkati celbeden nıütalealar 
ileri sürüldü ki bunların vukuat 
ile de teyit edilJ«!i göriilmedi. İlk 
zamanlarda Avrupa harbi karşı • 
sında Amerikanın rolü sndecc bir 
seyirci k3lmaktan iboret gibi zan.. 
nedi!nıişti. Bugiin artık öyle de • 
ğil . 

talil edilmesini teklif ediyor. 
Derhal reddedilecek bir tek. 
lif değil .. Çünkü, dört, niha
yet altı av ııoı:ra, yalnız öğle 
vakti değil, sabahları, ak§am
ları da tramvay bulamıyaca
ğı.z. l arp Almanyanın denizaşırı yer. 

. rle olan ticaretine nihayet ver • 
~ llu yüzden Alınanyanın uğra • 
:ğı zarar arttıkça artmaktadır. 
lahsiıı bu kısmı ayn .. A•il mesele 

•rika ve Rusya gibi büyük bi. 

rafların birbirile olan ticari ve 

• tısadi nıüna.ebetlerinden Al • 
• '"Yanın istüadesi keyfiyetidir. 

•rikadan gerçi Almanyaya doğ. 

Avnıpa harbi uzadıkça Alman.. 
yanın vakit kazanacai:ı bahsi bir 
çok noktadan söz götürmektedir. 
Fakat Anglo Saks<Jn tesanüdlinün 
şimdiki kadar kuvvetleneceğini 1 

harbin baslangıcında tahmin eden.. 
ler çok d;ğildi. Halbuki uzun bir 
harbe dayanmak kuvvetini kcn. 
dinde bulan taraf İngiliz tarafı 

Bu noktalar hayal değil, 
tramvay idaresinin resmi be
yanatıdır ve birer hakikattir. 
O halde, lstanbulu büyük bir 
seyrüsefer tehlikesi bekliyor. 

Tramvaylar, hiç i1liyemez 
hale gelince, vaziyet ne ola
cak?. Bu hususta alınması 
mümkün hiçbir tedbir yok 

dan doğruya ham madde, bil • 

. a muhtaç oldugu petrol gele. 
Yorsa da Rusyadan Alınanyaya 

~ '1 gibi maddelerin gönderilmesi 
-tetile edilen yardım harbin ba. 

• danberi mevzuu bahsolmakta. 

• · Bununla beraber Rusyanın 
· lnyaya bilhassa petrol gön • 

~ 1ttnek suretile edeceği yardım 

oluyor. 

(Ne yem .. k ya maııJ 
Uskumru 

Dolması 

mu?. 
AnlO§dıyor ki, artık, bu 

ıehrin seyrüsefer mcıelui bir 
ı fstanbul Belediyesi, tramvay 
idareıi meıelesi el eğil, devle
tin ele alıp ı:iir' atle tetl-ik U. 
mesi icap eden bir hükiı~et 
meıelesidir. 

Yarın, öbür gün tramvay
lar tamamen ıtop edince, ted· Upalı ve Amerikalı iktısat er. 

" hınca olsun, askeri mütehassıs.. 
r .~ olsun türlü türlü münakaşa 
e 1•ltııiştir. Yürütülen heaplara gö. 
". 11.UJ>yadan Almanyanın istediği 
e i İstüade edebilmesi mümkün 
~- 'iilewyor. Çüdkü, R~yanın 

Malzeme· İki kilo uskumru, altı baş 
soğ.an, uç ctııım ekmek içı, bir avuç tıs- bir almak için komisyonlar 
tık, uzimı, tarçın, bahar, yarun kılo zey- kurmıyalım. Şimdiden düşü. 
tinyağı, ÜÇ yumurta, g~lcta nelim 

Yapılışı: Uskumrular kulaldanndanl • U 
doğru bo•altılır . .Elle gayet haii! mın· B RH AN CEVAT 
ıklıyarak etler yuınuşatılır ve kılçık- -- -:'an ayrıldığı hi"5edilir. o zaman ense İçkili Yerler Tarifelerine Zam 

ve kuyruk taranan bükülerek, denyl / Yapılacak mı? 
'ııe elzem olan maddeleri AL. 
hya bol bol verebilmesi ka. 
de·1d· 

dan kılçık kırılır. Uğalamakta de- , 1 · · beled' 
bozma . . , n etlor kulaJdar- Bazı eglence ) er erının ı-
vam ~tıik;:~:·~~;ru çıkarılır. Epey ye iktısat müdürlüğüne müracaat 
d:" U::.:ıan sonra, kılçık yine kulaktan ederek tarifelt!l'e zam yapılmasını gı ır. 

altis buraya &elince zihinleri 
• 'llıyan diğer bir me5ele var. 

: 'Ünerikadan Rusyaya gönde. 
il· 'elr. iptidai maddelerin ve pet. 

llusyadan da Almanyaya ve. 

:.~lerek, çıkarılır. . istL.Jikleri ve bunun için de gıda 
Bir fincan zeytinyağı ıle evvela kı- maddelerindeki yüksekliği ileri 

v sonra çıkarılan etler ve . . 
yılmış sogan, .. d ha sonra !ıstık, sürdukleri malumdur. Fakat bırçok 
ufalanmış ekmek ıçı, a ..., . . 1 d l' k d 1 b 
üzüm llatıJarak kavrJlur. Tuz, bıber, kımse er e a d. a ı::.r ara aş vu-

.esi ihtimalleri erbabınca çok 
ltüJnıüştür.Bitaraf Amerika ile 

,.. t~ Rusyarun arasındaki alış. 
1
'1t karışılmıyor. Fakat Arueri. 

banar ve bir tutam toz.şeker kurrştırı- rarak eğlence yerlerinin içkilerle 
hr. Bununla balık!•:.'" i.çı dolduruıu;i. vermekte oldukları mezeleri git -
Balıklar evvela doğülmuş yumurta tıkçe azalttıklarını söylmi•lerd;r. 

d'" lmti galetaya · " tuıa, ondan sonra da 'do~ a ~ılır Al5kadar!ar, mezelerin miktarı 
batınlarak kızgın yag a ız ı . .. . . k 1 d • d 

Pek yağlı olması arzu edilmiyorsa, uzermde bır ,\',. o ma ıgın an 
- ı._ 

"' \endi yolladıkları ham 
ıaletayn babnlmış hazır. balıklnT tep- tarıfelere ~am ya~ılınasının ~oğru 

11 ile fırına verilir. T~p~ıye balıltlan olamıyacagını soylenıcktedırler. 
seyrek dizmek ve tepsıyı az yağlamak Keyfiyet henüz tetkık olunmak -<lelerin Rusyadnn Almanyaya 

. esi ilıtimalleri:ıi düşünmüş • 
'
1
· llugünierde ıelen malUınat 

lftzıındır. • tadır. 
Mercımek fırını 

İYor iti, Ameri.kalılıır için bu :Malzeme: 250 gnıın mercimek, ild 
1 ,,. canı un bır yumurta sarısı, 

• IJıııey., gitgide daha ehemmiyet kahve .ın ' · b' b k 
k 100 gram kaşar pe1run, ır çor a a-

!Y e tedir, 
• ğ bir haVUÇ. 

. ı:ıı.nyaya karşı İn-"tereye a. pgı Y~ıı' ,. Mercim~ ayıklayıp iki sa-
JI , 5.u Yap ş · ıatmalı Sonra suyunu 

e Yaxdımı &östennek istiyen at ılık suda " · k 
dO t·ı.. e"' tJrerek, soğuk su ile ateşe oyma-
il 1"1lılar Alınanyanın şu veya d ~ muşayıncıya kadar k tynotma-
v. ;ıreııe dola,yısile AmerikanlJl. • lı vtl ";: kazılmış olan havuçla bera-

o 11· ze tıla.bitir. Piştikten wnr~. ~~-
~ ~ından istitade etnıesını ber 1cayna ufak dilmeli ve suyu suzul-

• 
torınüyorlar. Amerikalı bir vucu gııye~meğe katmalı. Yağiı çukur-
t muş,_ mer~ mercimeği koymah. Mer-

e• · Profesörü 939 sonunda §ÖY• ca bır ka 'le unu ezerek. bulamaç kı· 
~ , llıütaıea yürütmüştü: cimek suyu \mıell, yağı, rendelenmiıl 
~N tul>ıl h·~bı' uzun su"rdügu" .. tak. vamında plô ta sarısını bulamaca 
r.t t, .... peyn.irll ve yumu: g· in üstüne dök -

Usyanın da Almanyaya m• le tırarak, mercıme · . . li , - arış t fırında pışume . 
ıptidaiyece yardım edebil • meli ve yanın ııaa 

llıİiıııkün olacaktır. Geçecek !~~~~~~~~~~=~~~ 
~ zarfında Alınan mü. R A M J S. K E M A L 

'
J 1;._ lııxı Rusyaya giderek is • t · ile 

•·ı Itır M 'f "ekaletinın avsıyes ·ır ıu nıanın çaresini araş. aarı • d .. 
dır .. k dil kurumu tarafın ~n gu-

a°' ''•ıı. . Fakat Alıuaııyanın ~ arkadaşımız büyük şaır ve 
-e~ l!\j .".beklediği yardımı göre. =~i: Necip Fazıl Kıı;akürcğe yaz:-
ilt' iıı ~ı.ıı djğer mühim bir me. ıl bu (400) sahifelik eM?I' ıntı. 
k~ , 'iti ha halledilmesi lazım • dır anh a •• ı.-tı. Eser Türk ten. 
b~ ·ı.,. 4 1 ~~lalarının temini. '.'- şar sa asın ..- b. 
.., ~ ••.. ıııutebassısların harbın kit, fikir ve edebiy~t ~aya tında ır 
• ~ .di d' Karilerımıze hararetle 

"' ~plarına göre zaman ha se ır. 
at : ıı.Joı vasıtalarının temini tavsiyeyi borç biliriz, 

.ll.l '11~ehilirdi. Fakat ilk ı .. ;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j 
b~e vekayün on yedi ay. 

Jı l lb 
~ ~ROMAN: 42 

' en de -Seveceksiıı I 
(azan : ETEM İZZET BENiCE 

' ı: 1d•ğ;J, bütüıı dünya 8. 
~ İi~zol!arı, teknik ve ren 
tfj hılıniyorlar. 

D k eu son sen Zelihayı _ enıe , 

gönderdin. 
- E.et. .• 

edi öv. le mı' _Yine gelm ~·· •fer Firdevsin müdaba. 
J ıı. lııayd, cuşişe gelmiş bir ha. 

Ut d b 'b' 

Gelmedi. h t.. - •· di saraa _ Gelmiyecegım.. ye 
q , a i rkonferansçı ırı ı 

~rd · ıı-.ı. .urecekti. Firdevs: 
ıeı.. §imdi nutku da bana ce· 
i Ve 

Sordu· \ . 
·•ile .•. . 
ı~; ./ geldıgın akşam nerıye 

1ıı;, ·•lıha Salibe söyleme • 

~.: 
• Yleıni• 
•ııi •. 
ı.. lı ne deın' . ., q'th· ış .. 
'J •r te .. ı · tioı· . Y soy ememış. 
, ı ışıııden sonra eve hiçbir 
•ır 

llı.ı• nefer filiuı da ı:öuder. r , 

··ıı.ı •rtned.i?. 

. . . ., 
le söllcnıış mı. 

_ Söylemiş. . ld 
Lutfiyenin yine gözler• do dıru ve 

-'·'arınılan SJZ a 
yaşlarllll yan..., 

sızdırGa.'. "yorsun ya abla. Böyle ka. 
- oru d anma h · 'z bir adama ay • 

ba ve 18Sı kt A••cık nezaketi 
imk• yo ur.~ . 

nın anı . d karısına hiç 
ve hissi olan bır a anı 

1
• .. de. 

b'r se am gon bir şey olmazsa 1 

rir yahut da iki satır yazar. 
:._ Acaba kabalığından mı yaz.. 

madı? _,_, 
-Kaba değilse benden a,.~ 

d'ği irin ynzuıamıs. 
ı ya katar ver ı ' 
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İhtiyarlar urnumjyetıe az uyuı:
. lar. Bunların 8 saat uyuınaların
da mahzur görülemeu;e de, bu 
saat miktorı zaten umuınt bir 
vasaUdir. FaJQt ihtiyarlara bes, 

1 ua allı saat uyku kifayet edebilir. 
Yalnız yaşlı ada.ınl.ırt uyutmak jçin 
terkibinde afyon ve yahut dıger u
yutucu maddeler bulunan ilclçlar 
vermek hiç !>iÜphesiz ki, zararlıdır. 
İhtiyar adamda bir heyecan hali 

olabilir. O zaman kendisine ıhla

mur kaynatıp vermek daha iyidir. 

1 

İhtiyarlar, yaşlı oldukları için, 
bro~it, umumiyeUe ciğer ve cö-J 
ğils hastalıklarına pek maruzdur
lar. Onun için kendilerini ilşiltmc
mjye son derece dikkat etmelidir -

l ler. Yaşlı adamın elbisesi tokça ku- · 
maştan olmalı. Hulisa İstanbul ıi· 
bi havası her mevsimde degişen bir 
~ehirde yaşı ilerleıniş adam, vücu
dünü korumakta son derecede mil· 
teyalckız bulımmalıdır. 

tır. Başka türlü nasıl olur ve bu 
hareket başka neye yorulur, 

Firdevs daha görmüş geçirmiş, 
düşünceli bir zevce edaı;iJe: 

_ Bu böyle olmaz. Bir bardak 
suda fırtına. Herhalde Salihle ben 
&örüşnıeliyinı. 

Dedi ve kararını verdi: 
- Yarın sabah Len Salibi görü. 

ri.im!. 
KIŞLADA 

- O hanımefendi zahmet eiti. 
niz?. 

- Estağfirullah!, 

Nasıls.wz Salih be~':. 
- Teşekkiir ederim, minnetler 

arzederim. Nihat beyefendiden ye. 
ni haberler aldınız mı?. 

- Geçen gün bir mektup almış. 
tını. 

_ Neler yazıyorlarL 
- Yeni birşey yok!. 
- Çocuk nasıl efendim?, 
- Tetekkiir ederim. Elleriniz.. 

den öper. 
Bn ilk teşrifat ve konuşma bit. 

tikten •onra Salih: 
- Şöyle buyursanız dahn rahat 

etmez misinız hanımefendi? 

'' . insan 
gönlü 

LERD • • 
kocasa bile 
kocamıyor !,, 

60 lık salepçi 15 yaşındaki kıza 
gönlünü nasıl kaptırmış? 
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rLHALK 
LsoruNu 

Ev!enmek istiyenler, 
if ve işçi arı yanlar, 
şikayetler, temenni· 

ler ve müıkuller 

İzdivaç Teklifleri 
Daha neler görup öğ-renc

ceğiz '!. Yeni oir ihu•ta; \'e1:ı
dini anlattı !arı z, ını»ı, Lir 
Yil§ıma daha gi;·c...ru, zannet
tim. 

Maznun, altmışında ferah ferah 
var .. Davacı on be§ on altı yaşla
rında bir besleme .. Besleme am • 
ma, hanı haza besleme ... 

ile çırağı geldiler .. Elınden kurtar
dılar .. 

+ 36 yaşınLayım. Bayanların haya
linde tece:ssüm eden serbest ml!f:lek 
cı;habındarum. A,yda gelirim iradımla 
birlikte yüz seksen lira derecesındedir. 
Sekiz odalı bir hanemde ~aldemin ve
!alile yalnız oturmakta ve bir lıizmet.çl 
tarııfından bökılmakt.ayım. Orta boylu 
ve pek ciı-kin olmıyan bir ado.mım. Pek 
yüzüstü kalan yuvamın kemakin sa.ade
tini temi nedecek .sanşın ve mavi göz
lü olrnıyan ve sc:bcst bulunmıyan ağır 
başlı ve vakar sahibi beyazca \•e gllzel 
ve endamı münasip bir bayanla evlen
mek arzuswıdayun. KarakterJme mu
vafık oldul:u takdirde kendilerine iade 
edilmek sartile t.alıp olanlaruı küçük 
birer fotogra!ileriui göndermeleri LA -
zın1gelen mektuplarında biıtün şerait
le;:ıni açık olarak beyan etıneleı-in1 rf .. 
ca eder ve sonra.ki ıncktuplarımda ah
lfı.k ve tarzı hay01tım1 daha vazıh bil
dirccegimi v;ldcylcrirn. Adresim: Son 
Telgraf Açık Halk Sütunu S. B. 14. 

Piyasada, adına ):uyruklu 
ticaret d .. n ... n bır yt;nı .htik.ar 
ve dala•· re usu.u hirernıı ! 
Kuyruklu tıcare. ue n~ ır, 

0

İ• 
yecekı;iniz?. Kuyru. u } ı!ı.ıız. 
kuyruklu yalan, kuy ualu nıj.. 
rasyedi, kuyruklu en ari, kuy
ruk u koyun, kuynı1ı..;J uçurt
ma hep duymuşsunuzdur. Fa
kat, kyru ıu ı.caret necıir ! . 

Altmı~lık maznun seyyar satı -
cıdır .. Mevsime göre salep, kağıt 
halvası .ko.<lıelvası vesaire satmak.. 
tadır. 

Davacı kız, utana kızara anla • 
tıyor: 

Genç kızın sesi burada titreme
ğe, ağlı:.maklı bir hal almağa baş
ladı. Yanakları pençe pençe kı· 
zardı.. Gözleri dolu dolu oldu .. An
laşılan, lıüyuk babası yerinde, alt
muılık pos bıyıklı bir ada:ııın .ken· 
disini sıkıştırmaısnı bir türlü hav
salası almıyor, buna bir türlü ta-

- Bu adam, iki senedenberi be
nim peşimde .. Daha o zaman mcl<:
tebe gidiyordum. Her sabah gelir, 
salep güğümile kapının .karşısında 
durur, benim çıkmmaı beklerdi. 
Ben çıktım mı, arkamcian mektebe 
' ·rJar gelirdi. Ondan sonra, güğü-

hammül edemiyordu. Bir iki defa 
yutkunduktan sonra: 

- İşte bukadar hepsi.. Başından 
sonuna kadar hepsini anlattım. 
dedi ve oturdu. 

Bütün bunları, pos, kır bıyıkla
rile oynayarak dinliyen ve hiç iti
raz etmiyen Fettah ayağa kalktı. ıi karsı kaldırıma kor, öğleye 

"" ar beklerdi. Ev yakın, yeme -
ğirri evde yerdim. Öğle oldu mu, ı 
yine arka"JJa takılır, eve ]:adar ge
lirdi. Dönüşte. tekrar meklrbe ka
da gelir, akşam da tekrar mekte-p. 
ten eve kadar takip ederdi. Bu, bir 
gün değil, beş gün değil, tam ilci 
sene devam etti. Tatil 7.rn,anla -
rında da, kağıt helvam hblasını 
bizim evin karşısında ki arsaya a
tar, akşama kadar pencerelere ba
kınıp dururdu. Artık, sokağa de
ğil, pencere,-e bile çıkamaz oldum. 
BU.tün gün o sırada bekler, ortalık 
kararınca tablasını alır, bağırıp 
helva sa~a sata giderdi. Ertesi sa
bah, sabah kar.anlığı yine gelir, 
tablayı arsaya kor, oradaki bir ta
şın üzerine oturur, çubuğuna si -
garayı takar, biri bitmeden öbü -
rıinü yarak, akşamı ederdi. İki 
sene, yağmur demedi. çamur de -
medi, kar demedi, güneş demedi, 
her gün böyle ... Anıma, günahını 
.almayayım, iki SC'ne de bana ağ· 
zını açıp da bir 15f söylemedi... 

Ağır, tok, bir sesle söze başladı: 
•- Gönül kimi severse gu7,eJ o-

dur!• derler. Doğru vallahi.. İki 
seneden fazla var .. Ben, kız mek
tebinin önünde salep satıyordum. 
Bir gün bu kızı gördüm.. Gekli, 
b~nden .. b~ salı;p iç~i. Gözlerıı'.İ çe
vırıp yuzume Mktıgım zaman ıçım 
ccız!• ed'yordu. Salebi içtikten 
son para uzattı.. Ben almak iste -
medim .. O vermek istedi., Ben al
madım .. Parayı yere atıp yürüdü, 
mektebe girdi. Hay orada salep 
satmaz olaydım.: Başıma dert al
dım. 

O gün, ak.<ama kadar onu dü,ün
dfun. Ak•am üstü mektep azat ol
du. Çocuklar çıkarken, bu da çık
tı .. Ben kendimden geçmiş, arka· 
sına takılmışım .. Evine kadar git
tim. O gece, sabaha kadar uyuya
madım. Yatakta efendim, fır o ya
na, fır bu yana döndüm, durdum. 
Sabahleyın karanlıkta kalktım .. 
Salep kaynattım .. Gül'ümü sırtla
dım .. Doğru evin kapısına ... Epeyce 
bekledim.. Derken bu çıktı.. Ben 
de arkasından ... Ta mektebe ka -
dar ... Oı n onra bu iş r ü .. 
Hergün mü, her gün .. Ne yalan 
söyliyeyim? .. Arada sırada dili;ü -
nüyordum: 

Bu sene orta mektebi bitirdim. 
Hanımlar arlık n'ekteptc·n aldılar. 
Öyle ya, arl:k fazla okµyup da a· 
vukat, doktor alacak d~ğ;lim ya .. 
Bu kadarı bana yeter. Bu adam, 
yine yaz kı.ş bizim kpının önünden 
ayrılın:yor. Son zamanlarda, arlık 
iM atmağa da ba~ladı. Fırsat dü • 
şürdükçe: 

- Kız, biraz daha büyü de seni 
alayım ... Seni hanımlardan iste • 
sem1 bana varır rnı:;ın? Gibi sözler 
söylüyordu. 

Ben hiç aldırış etmiyordum; ya
nıma sokuldu mu, koşup ka~ıyor • 
dum. Birkaç defa, ben alt kattaki 
odada yalnızken pcnceredPn taşa 
sarılı kağıt attı. l\ erak ettim, alıp 
okudum. Hep beni scvdiginden, r 
yanıp tutuştuğur.dıııı. b~;ti_.~laca -
ğından bahsediyordu. Buyııx ba • 
bam yerinde adam .. Nasıl olur bu? ı 
Hem hanımlar beni daha evlendir-! 
miyecekler ki.. Bir iki defa da 
hanımlara müracaat etmiş.. Beni 
istemiş .. Vermediler. Neyse efen
dim, ben buna hiç yüz vermcd.ım .. 
Geçende bir akşam ortalık karar
dıktan sonra, hanunlar, bayırturpu 
lie maydanoz istediler. Çıktım. ko
şa koşa zerzevatçıya gittim. Turpla 
maydanoz aldım; yine koşa koşa 
geliyordum. Köşebaşını döner dön
mez karşıma bu çıktı .. Xollarını aç
tı; ben şasaladırn .. Durdum .. Boy
numa sarıldı. Beni sıkıştırdı, Ba· 
ğırmağa başladım. Bakıtal Hulki 

Diyerek zabitan odasındaki bü. 
yiik ve tek maruken koltuı;ıı gö:,. 
terdi. Dalgııılığırıı örten sahte bir 
ne~'esi ·vardı. Ne söyHyecegini, ne 
!er •ÖJlcmek laıım gl'ldiı;iııi kes. 
tireıııiyordu. FırJe\sin kıtlaJ a 
gcışindcu de pek nıenınun değildi. 
Firdevs de ondan farksızdı, O da 
çok iizüliiyor, zorla dudakların • 
dan 3 üziine neş'c \'C tebessüm da. 
ğıtıyor, 

- Ben n1i sö1ü açsam, Salibe mi 
bıraksaJn?. 

Diı·e dü§üniiyordu .Uykusuzdu, 
yorgundu, üzgiindii. 

Salih Lıitfiyeden hiç bahsetnıi • 
yor, sanki hiçbir hadise yolunuş. 
evinden hemen ı·eni &ehnit &ibl 
davranıyordu. 

En ~on Firdevs: 
- Salih bey niçin buraya gel. 

diği tahmin ediyorsunuz elbette? 
Dedi. Salih yine sözün açılması. 

nı Firdevse bırakıyordu: 
- Emredersiniz hanımefendi, al. 

- Utan be Fettah! .. Senin toru
nun yerinde kız bu .. diyordum. Di
yordum r.mma. gel gör ki, deli gö
nül ferman dinlemiyor. İnsan ko
casa da, gönlü kocamıyor. Hani 
şarkı vardı: <İhtiyarolsam da gön
lüm tazedir .• diye ... İşte onun gi
bi... Ben ihtiyarım amma, !çimde 
on sekiz yaşında delikanlının ateşi 
var .. İçim, çayır çayır yanıyor ... 
İki sene ag.ımı açıp da bir söz 
söyleınedım amma, kendimi nasıl 
zaplettim, onu da ben bilirim. Ni
hayet, aı tık kendısine açıp gönlü-
nü çelmege uğra~tım. O da olmadı. 
Hiç cevap vermiyor, burnunu di
kip gidıyor. Bir iki kere, m ktup 
yazdırdım çocuklara, attım pen
cereden içeri bir taşa sarıp ... O da 
fayda etmedi. İki kere istedim ha· 
nımlarından, Alla!un emri, pey • 
gamberin kavlile ... Vermediler Ar
tık meketebe de gıt.ıniyor; günlerle 
görmediğim oluyor. tablayı da, gü
ğümü de attım bir tarafa .. Divane 
gibi dolaşmağa başladım evin et
rafında ... İşte o gece, yine dola -
nıyordwn oı·alarda .. Baktım, çıktı 
evden gıdiyor. •Elbet bu döne. 
cek .. • dedim. Bekledim köş<'<le ki 

(Arkası 4 üncü sahifede) 

ğil Kocamla bir kere kavga et • 
miş ve kosam için bir kere kı~laya 
gelmiş kadın değilim. 

Dedi ve. söze başlad ·: 
- Üç gündiir eve gitınemişsiniz. 

Li'itfiye ile uzun uzun konuştum. 
Hiidiseyi tetkik ettim. Üzerinde du. 
rulacak, karı koca &rasını açacak 
hiçbir şey görmedim. Thiniz de ço. 
cukı;;unuz doğrusu. 

Salıhin sıkıldığı belli idi. Ka' • 
!arı çatılmış yüz derileri gerilmişti. 

Gözlerini yerde bir noktaya dik. 
mi~ti. Firdevs sözünü bitirdikten 
sonra, kelimeleri tane tane söyli. 
yerek: 

- 'Maalesef böyle bir hadise ol. 
du haııımefendi, Size karşı çok 
ahcubum. Fakat, takdir ederıinb 
IU, haksız değilim. 

Dedi ilave etti: 
- Herhalde haksız olmadığımı 

kabul ettiğinize eminim. 

* 18 yaşındayım, buğdayunsı tene, 
siyah goze mallkim. Orta halli ve asell 
bi rnileye mensubuın, boywn l ,58, kJ .. 
lom 68 dir. Tah.sıl:..m orbdır, bir evi 
idare edebi!iriı:n ve bilıtm ev işlerine 
vak.ı!undır. Eşim olabilecek bayın su
bay veya yüks<:k mektep mezunu ol
ması, esmer veya kumral olup, boyu 
1, 70 veya daha uzun olınası, içki k.sl
lanman1ası şayanı arzudur. Subay oldıı
ğu tak<litde k~nunrn iz.nl olup evlene
bilecek ya~ta bulunınasıdır. Ci<ldt tek
li1Ieı ın Son Telgraf Halk SütL.nU G. F. 
Ç. ye müracaatlarını rica ederim. * 24 yaşında orta boylu csmerım. 60 
lira ma1:ı.şh dt:vlet mcmW'uyum. İçki, ku 
mar bılıniyen bir gencim. Butün arzu
larıını yuvaına saklıyorum. Kı ınen münı 

zevi \.e c.ade hayatı severiın. 
Eşim olacaktan Ş\.lnları ısterim: Ter

biyeli ince ha.ssas ruhlu, keneli i !eri
ni kendi bilmesi moda ve Iantaz:iye duy
kun olmaması ve sun'l guzellige .lazla 
kıymet veı-ıncmesi yaşı 18-22 arasında 
sarışın olmasını isterim arzu eden ba
yanın kısa tercümej hal ve fotoğrafla 
Son Telgraf llalk Stitunu ö. N. U. nı
muzuna mektupları rica olunur. (anla
şılınadığı takdirde resun iade edilecek
tir.) 

+ 35 yaşında dul bir erkeğim! İki de 
çocuğum vardır. içkim yok ka?.ancım ay 
da 45 1iradır. Arzuın iyi b"r aHe kızı ve 
yahut çocuğu olrnıyan dul bir bayan ile 
cv:enınekLr. Ev işlerini bihnck ~arttır. 
Arzu eden bayanlar adres ve fol.oğra!
br!lo birlikte Son Telı;ra! Halk Sütu
nuna t Ç Y .) rumuzuna adresler\ le mü
racaatl:ırını dilerim, Mutabakat olma
dıgı takdırde resim derhal \'e m.ahre -
nllyetle i&.de c.:ılunacaktır. 

Gelen Mektuplar 

BJ.yan Utangaç: Büyük postaneden Uç 
tane - Hukuk ınezıınu: Seyyar posta
dan - Bayr.n Jı.~ ... rtı Derıiz; Be;yaz.ıttan, 
}i'atihten, B~yaz•ıt.an - Bayan Şiıin: is .. 
tanl>ul, fl:ılden - Bayan Hotoz: Bcya
zıttan. Galetadan, Düyükcterl-ôen - Bay 
i. A. Ü: Kodıköyündcn - Bayan Ş. K. 
B: İzınitten. Yenikc.iydcn - Bay S. S: 
Kadu.öytindcn, Selinliyeden - Bayan 
Uygur; Dunk.i..ı. nıcktuplarınızn ililvc o
larak Bcy(•ğlundan - R. Toycan; Dün
kü ıncktupiarınıza ll3veten Topk:apı, 
~raydan - Sonstiz: Bcyof:!lu.ndan -
Acıksöz: Göz.tepeden, matbaaya bıra
kılnu~. Kaaıküyilnden, Erenköylinden
B. B. Y: DU.nkü mektuplarınız:ı ilave
ten ikisi B('ynğlundan, Fatihten, posta 
damgası okunn1ıyan, ikisı bi.Jyük posta
neden, Beyazılt.an - Bay Hoş: Galata
dan - &y:ın 28 Ncrınin: Beyoi'lundan, 
BüyOk PoStaneden, Veznecilerden, Top
haneden taahhütlü - A. H. E: Büyüle 
Çekmeceden -- Bayan Şirln: Büyüle 
pl)stancden, Bakırköyı.nden, Vezneciler
den - Bay K. Y: Besiktaştan - Ba
yan Nesrin A.: 1\-fatbuaya bırak.ılm.11 
mektuplarınız vardır. Jier iil.n aaat 16-
19 arasında ald1rn1anız riea olunur. Bu
günden sonra; üç gün içinde aldın.J.m.ı
yen mektuplar sahiplerine iade edilmek 
üzere ilfın olunacağından sür'atle aldı
rılması -ehemmiyetle rica edllir. 

AÇIK KONUŞMA 

Bayan Kemale ve B. Behuda - Mek· 
tu.bunuz ı-önderilmlt vo aynca b~ 
adrealnlze de bir ınektup YHılmıştır. 

Diyerek devam etti: 
- Liıtfiye belki sizden nı '.isaade 

almadan bir daveti kabul etıniş 
"e e\·e geç kahmştır. Buna karşı 
yapacağınız şey eve gelmemek de. 
ğildi. Gelmeli, icabediyorsa karı. 
nıza tenbih ve ihtarda bulunmalı 
idiniz, Karı kocalıkta nihayet her 
şey başta ve sonda itimada da • 
yanır. Karınızın yanlış ve hatalı 
hareket etmesini görmeli, tenkit 
etmelisiniz. Ancak bu tarzı hare. 
ketiniz hiçbir itimatsızlık ifad08i 
heın de kan ve kocalığa zerre ka. 
dar ehemmiyet vermeyiş olur ki, 
·izden bunu beklemek do~rıı oL 
maz. 

Firdevs aradaki soğukluğu gi • 
dermek için en kısa yoldan gitınek 
istiyordu: 

- Herhalde siz de bunu istiye. 
rek yapmadın.ııt. Anlaşılıyor ki, his. 
siniz şuuruııuza galip geldi. Eh, 
bir gün eve &elmeyince ikinci &'Ü-

zi dinliyorum!. 
- Estağfirullah. 

Firdevs bir dakika cevap ver • 
medi. Tereddütlü bir duruşla Sa • 
lihin gözleri içine baktı. Sonra, ıı.ert 
vo gürengin bir se ·le: 

nü de gelmemiye ştınız, 

Firdevs kafasının i~lnden: 
- Hiç başıma gclıniş blrşey de. 

- Belki haklı olduğunuz tanf 
var. l<'akat, haklısı.nız diy em. 

Firdevs böyle ""vl \'İnce Salih 
kendisini tutam , g ii: 

( VV) 

Anlatayım: 
Mesela, bır dükkana gırı· 

yoraunuz, cep fencriııize pÜ 
alacaksınız. 

- Efendim pil kalmadı. 
diyorlar .. 

- Aman .. Nasıl olur?. Son
ra, gece, bizim Lut goılinü an.o 
dırıuı sokaktan nasıl geçe. 

. ? 
rım .• 

- Efendim .. Birkaç lam. 
bamız kaldı, bir lamba alırsa
nız, içindeki pili de berabeı.: 
satarız. 

Tabii razı ouyorsunuz. iki 
misli fiatla alıyorsunuz. İtte. 
bu fener, pilin kuyrugu olu • 
yor, bu kuyrugu, aranıaıa 
kuyruğu gibi eı·i. ezsiniz, 
köpek kuyruğu gibı e&ip ata
mazsınız, aıçan kuyruğu gibi 
kapana aıkı§hramı.zsınız, at 
kuyruğu gibi kılını çekemez. 
&İniz. 

Hulasa, bu kuyruğa tene
ke bağlıyamazsınız. Bu, bir yı 
lan kuyruğudur ki, ba&mıya 
gelmez. 

Kuyruklu ticaret usulü, eko. 
nomi ilminin yepyeni bir ıek
li. Bilmem, bu yeni kaide ve 
nazar.iyeleri iktısat F llkÜlte
lerinde, İkt1sat mektep rın· 

e o1 utuyo r mı?. 
En fay nı dik ·at olan nok 

ta ıudur: Hile ve ihkı<ka. ya. 
pan e$naf, bu ekonomik 
keıif ve icatları naııl ve nere
den öğreniyor ar?. Acaba, on. 
)arın huıuai olarak tahsil etti
ği bir yüksek akademi mi 
var? • 

Her biri bir iktısat diihiıi 
mertebesine yükselen bu İn· 
aanlaıın zeka ve bulu! kabili. 
yetleri kartısında, hayranlılr 
duymamak mümkün değil! 

R. SABiT 
-- -- - -

Kazlıçeşme - Y ediku
le yolu tamir ediliyor 

15 deri fabrjk.asının bulundugu Ye• 
dl.kuleye giden Kazl,çeşme yolunun 
bozuk ve çamur halinde olduğu bele
diye-ye sik:ıyet edilnuşur. Bunun uı.e

rine sabah ve nkpın binlerce işçinin 
ıeijp ıectiii bu i~lek cadd('nin süraU. 
tol.miri kararlaştırılnuştır. 

Dokumacı Ve Y azmacıların 
Konııreai 

Dokumacı, yazı:ıacı ve işlemecl es
nafının koinunusaninin 23 Onde ya -
pılması icabeden kongresinde ek~cri • 
yet temin olunamamıştı. Kongn! ayın 
7 inci cuma iünil saat 10 dan 12 ye 
kadar Türbedeki esnaf cemiyetleri bll' 
letik bürosunda yaplacaktır. 

Birimizin DERDi" Hepimizin 

100 kuruş ya ıh 
uraıar 

C'1ğıılotlunda oturan A. B. la
~ inde bir okuyucumuz yaz1yor; 
cüıerlnde 100 kuruş yazılı lira

lar artık ııeçıniyor. Hiıkllınet bunu 
çok daha evvelden il~n eltili lcln, 
ellerinde bu gibi paralan olanlar 
detiJtirdiler. Fakat bu degi,tinne 
41 ellerinde böyle paralardan çok 
olan milesseseler için kabildir-. Yal
nız elinde bir iki !de lirası !<llllllJf 
vatandıışlann bunları bozdurmak 
için tA ll(erkez Bankasına kadar 
gitmf'leri mümk değildir. Aca-
ba Boıtaz, Hay a vapurlan ve 
yahut tren kişe ınde bu lıralann 
daha bir müddet kabul edilerek, 
bu k·~aldan halkın elinde tek tnk 
ka~--:nış i.:rala~ da ortadan kald.ır
ıralc mılmi<ün ı!eı;' ıdir•• 
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--1= Yazan : L 'G T r i O 'O R T 'O R K -ı=l1---
Köyun kaln·esinde kısık bır lam

ba yanıyor ve başlarını nasırlı, 
çatlak ay<tidarı ı.istüne küskün kib
'kün eğen köylüler, bakin, düşü
nuyorlardı. 

içlerinden birisi mırıldandı: 
-Zavallı kadın, daha dün sabah 

l<onuştuktu .• Benden süt istemişti. 
Ba,ka bir köylü kızarmış göz

lerim ımamın sarı topuklarından 
!kaldırarak: 

- Çocuğa daah ÇQk acıyorum, 
dedi. Yine kadın neyse, görmüş, 
geçırmış, kızını evlendirmi>. torun 
sahibi olmuş, daha fazla yaşayıp da 
ne yapacaktı? Fakat küçük öyle 
mi ya?. 

Birisi çekingen bir sesle sordu: 
- Peki, çocuğun büyük anne -

ısinde ne işi vardı?. 
- 1htiyar kadıncağız oğlunu ev

lendirdikten sonra gelinle geçine
memiş ve büsbütün evde yalnız 1 
yasam ağa başlamıştı. Her hafta ye
mekler pı.şırır yem-şler hazırlar ve 1 
oğluna giderdi. Orada bir gece kal-, 
dı.k>tan sonra, iki küı;-ı.:k torunu ile 
evine döner V<' onlara hazırladık
larını ikram ederdi. Onun en bü
~ zevki bu ldi. 

du. Allah onları bir daha buraya 
göndermesin. 

. * Üç yabancı atlı dönüşlerinde bu 
köye uğradıkları zaman yine bir 
akşam üzerıydi. Dört nala ç~ıya 
girdiler ve atlarından inerek kah
vede oturdular. Yine kendi arala
rında kendi dillerile konuşuyor -
lardı. 

Gece iyice ilerlemişti. Köyde sa
atlerdir ne bir ışık ne bir ses var
dı. Üç gölge yavaş yavaş yürüyor. 

Bır kapının önünde durdular. 
Biri fısıldadı: 
- Burası. 
Öteki parmaı;ıru dudaklarına gö

türdü: 
- Sus .. Konuşma .. 
Recep kapıyı omuzladı. Üçü de 

içeriye kaydılar. Taslıkta ayakka
bılarını çıkardılar. Kedi gibi yavaş I 
yavaş ve çe\·ik adımlarla yukarıya 
çıktılar. Yan'y"ana uvuyan atlıların 
başuçlarında dız çöktüler ve .90nra: 
titreyen ellerinde parlavan üç 1 
hançer hai:ada şimşek gibi çaktı 
ve büyli k bır J-ızltı üç kalbin içine 
gömüJd..; 

kocasa bile Ba ka bir köylu .çinı ekerek: 
- Şunu başından anlatsana, de-

di Anlattı: 1ıgönlü kocamıyor
1 

- Geçen gün, Avşe kadını )olda ., 
,ı.ordiıın. Yıne torunlarını evıne go- (3 üncıl ail;adan deı•am) 
türüyordu. Benden ertesi sabah ı bir ikı lıif soylıvevım. Baktım, kar
için süt istedi. O gece her zamanki şıdan, ehnde turpla gelıyor .. Tam 
gibi yine yiyıp içip yatmışlar. Ge- I kö eye gcldı, onı'ıne çıktı Jiıf söy
ce yansı bir tıkırdı duym~lar İh-/ li) eceğim .. Laflar boğazımda dü
tiyDT kadın korku ile yatağından ğümlendi .. Güzlerim karardı, dız
ooğrulurke': kapı birdenbire aç~!- 1

1 
!erim titremeğe başlad •. Kendimi 

mış ve ıçenye bir acıar. gırmış, kaybettim .. Ondan sonra ne yap -
bıçağını ıhtiyarın boğazına daya - tığımı bilmiyorum. Şimdi, verir -
mış ve demiş ki: lersc Allahın emri, payga:ınberin 

c- Söyle, paralarını nerede sak- kavlilc almağa razıyıın .. Vcrmez-
Jıyorsun. Bağırmağa kalkarsan. !erse, bundın sonra, başımı alıp 
bıçak boğazına saplanır.. ! diyar<! yar dola.,acağım .. Bağrıma 

lia dut paraların.yerinı öğren.. taşbasıp avunacagım .. Ne J-3pa -
dikten sonra kadının boynunu 'kes- yun?· 
miş. Çocuklamı birisı kendisini Hadisenin ikt şah!di var: Bakkal 
karyolanın altına almış. Düyuk ço- Hulki ile çırağı Dervış .. Gerçi ih. 
euk •yetişin' .. Baba annemi bıçak- tiyar hep.ini itıraf ediyor amma, 
!adılar• diye haykırınca herif o- asıl işin canalacak noktasında göz.. 
nun da başını ayırmış. Bu gürültü- lerim karardı.. Dizlerim titredi. 
yü hiç duyan olmadı. Erlesi günü Kendimı kayiıettım. Ondan sonra 
sut götLirmeğe gettiğim zaman 
içer<len hiç ses çıkmadı. Komşula
ra sordum. cDün gece burada idi, 
ışık vardı• dediler. Merak edip içe
riye girince bir de ne görelim? Ay
~e kadın kanlar içinde, bir torunu. 
nun kafası ayrılmış, diğeri mey -
danlarda yok. Aradık, aradık. Ni
·hayet onll karyolanın altında ba
yılmış bir l.alde bulduk. 

- P"kl Recep nerde şımdi? 
- Anncsınin ve çocuğunun öl-

durülınesi onu çılgına döndürdü. 
Deli gibi dolaşıyor Bu iı;te en kü
çük bir alakası olan kim varsa, bir 
öpek gibi öldüreceğine yeminler 

ediyor. 
- Ni! ugursuz bır gündü ... Ben 

'burada doğdum, büyüdüm. Böyle 
bır felakete şahit olmadım. 

-Evet!. Sahi ne uğursuz gün. 
• Köye bir uğursuzluk gelmişti. 
Hep birden düşiındüler. 

Biri, birdenbire: 
- Atlılar! .. diye söylendi. 
- Evet .. Evet, sesleı-i yükseldi. 

Bu yabancı gavurlar bu köye a
yak bastılar. Bu büyük fe!iıket ol-

YAVUZ SUL 

ne yaptığımı bilmiyorum .. diy.or. 
İşte onun ıçın, Ş<ıPıl!erin celbi la.. 
zırn. 

Gariptir. Butün maznunlar, her 
şeyi, hepsini bilirler, birer birer 
anlatırldr da, tam cürmü işledik. 
leri zam ar~, rn ın tarafill<th, kenöi_ 
lerini kaybe<lı\'erirler ... Ne yap
tıklarım bilmezler .. Amma, hep,; 
mi, he i övledir .. 

• 
İhtiyar iı.ık mahkemeden çak • 

tıklan sonra, 
- Assalar da, kesseler de doğ

ruyu söylerim. Herşeyin ba~ı doğ. 
ruluk ... deyip yı'ırüdü. 

Ba~örlülü. orta yaş! bir kadın 
da arkasından: 

- Tuuu... Allah müstahakmı 1 

versin herif!. Saçından, sakalından 
da mı utanmadm da elin parmak 
kadar kız na bu işleri yaptın•. di.. 
yordu. 

On be ,.aş,ndaki Perihan da, 
malıkemc<len çıktı;!ı zaman alıal, 
morumordu. 

KULAK MiSAFiRi 

SE i 
Halifel,r: Diyarında 

No. 1ı5 Y azu : tı.A. SAMI KARA YEL 
~.ım.•-=••=-ııııııııı=:ıal!!IBl ____ ıiısııı_ 

Memlukler ikinci defa bize yüldendiler 
Harp ileri<le durmadan devanı 

ediy<>rdu. Llkın bu harp değil ka
çamayıp geri kalan yaralı ve yara-
5ız düşman süvarilerini takip idı. 

Bunların attıkları oklar hazan ar. 
Jcadaşlarımw ~ehi! düWrüyordu. 
Önümüıde yere düşmüş bir ~ 
man bırdenb.re kalkarak elindeki 

okla çek.iş yaptı. Ok yanımda bu. 
!unun b ba lgıt ':> r harbedarm 

rıl ı>•nd ı;tre ek •av allı adamı ol
dugu gıbı )'f:re •erdi. 

Hemen .>lduğum yerden atıl • 
d :m, herıf ı• ına davranmadan 

r k 1 le Kafaı;m;. gl'de. 

sinden ay.rdım. Zav~llı harbedar 

şc-hit olmu tu. 
Ortalık barut kokusundan ve 

dumandan tamamilc sıyrıldığı za. 

man etrafıma baktım. Ta ileride 
düşmaııı parça parça eden Anado

lu slpahılerinı giıreum. Yeniçeri. 
!er de beraber yürüyorlardı. 

Anadolu s.pahıleri ,.e tımarlıla. 

rı beyaz k vuklar.Je bır paat ·e gi. 

bi dağılmış ılerliyorıard~ Düşmanı 

orak gibi biçmişlerdL 
Bu Anadolululardan bir kışlnin 

bır adını ~·· attı 

Harbin siklet 
merkezi Akde-
nize geçerken ... 

Şimdi; bir 
umulan iki 

senedir 
taraf de-

niz kuvvetlerinin kar
şılaşmalarına i n t i -

zar edilebilir 

YAZAN: 
LRAK .J YAGIZ 1 

Son haftanın harp vaziyetinde gö
rült-n canhhk, Almanyanın beceriksiz 
müttefık,, Ilalyayoı ıiındiye kad<.ır mü
.zaheret. şt:kll:lde olan yardımiarının fi
il harekeUC>rlt· yt:ni bir sa!hada \·e :ye
ni tezahürata v ııe olacak n1ü:stakbel 
in~aflaru1a delh.let etrnektedır • 

Harbe kat.ıştıııı gü~denberl, Anupa 
ve Afrika darUl.hnrc:.Ct.tı:ı.da devamlı 

mağlL ıyc .. EerılerJle hırpalanan İıal -
yan kuvvetlertnJn havada, karada ve 
dC'n:.1..dq ".:ri'.ldıtı hezı 1etler, dünyaya 
bi .. kudre-! şckliııde gösterilnH~k steni-

1en miın er s ya et~nin bir ucu:ıdak. ak- 'ı 
E k 3 en ~ ~ıtıeru_ . 1 
Almcıny •n, ay dunberı r:ıuzah~ret 1 

ıcklinde <lcvaın t-de11 \'e ittifak kaıdle
rıne biraz aykırı düşen yardım siya e
tin bugunc kadar fı sahaya jntfkal 
ettır-:ıeyışlni Italy ır k..ı.vvetter nın ken
di artusuna hız:net cdccclt: şck.ı de \"'C 

kendi k1Jrrnayı-~ın emir ve .Kuı ıanda

iında bul\..ndı.ırmak gayesınc m tu! bir 
haıek:el olaraK u lc.ı et-:ııış, bunun 
ildt.:ta I; r tazy ıek ııd . ı t..:. b k.a.Ua te
mınınl 1.61 h<laf eden m ye g nı;• ği- ı 

ni de e\o'Vt' kı yaı.ılanmızd:ı et.raf c: tzah 
etml:tik. 

Son Na Şet c i rr:tilAkatır.da, A. non 
yanın b noktada ıs a._ ederek ltal,Ya
nın mütavaalı tiıerınc aylar mLa.tal 
duran ordı sunu yeni blr CC'JJhCOe ve 
yen bı veçhe ile harekete geçırmek 
kar rında buıunduğu-:au göstrren faali
yet tı . H.omauyacl; tc::ıhşıt edilen .ı\lman 
fu kalarının hnrckfrtında gOrülncktedir. 

Esasen, bua:u..1kü vaziyet ve şartiar t 

tçınde denızlerde > er.ımedikç,, Britan- 1 
ya Imparntorluğuna .Nttzi taarn.zlan -
nın hiçbir tcsa lCnı etmlye,ei;i Asik:Or 
bulund lô\l ~dan A....-nn.nyanın bu a:aycyi 

aı.an-.. ihaa- iıaba.n denb.....materı
yalini kendi personeli ıle tamaınlıyarak 
Al<den12de b r d nlz harbi yapmak ve 
bunun net t ne gOre harbin veçhe ve 
istikamet nI tebd 1 etmek h<ves ve ka
rarına düşmiltilr denılebHir 

Bu takc:. .... d~ Akdenizde pet\ yakın bir 
zamanda İtalyan donanmasile nümai
llıp ismine bihakkin liyaküt aöstcren 
İngiliz de11f;1. kuvvetlerınin çarpışması 

br emri vt..k tczahtı'Mle kendini göster
n kte gec:ıkmıyeceklir. 

Hugüne kdC:. r, Adriyatik ve Sicilya 
liroanlaru .. da pr.rakc11de vazıJCtltrde 
demir dzcrınvr bf'klc..,erek Akdenlze a
çılamıyun İLuly .. n donanmasının Al
n:.an pr&OrıeJı elinde zorlu bir kuvvet 
tetkil edıp etnllye<.·eği günün meselesi 
addol1.1nm~ktc..dır 

Şımdi, bu noktanın mntaıaasından 

evvel, böyle bir denlı. karşılaşma ı ha
linde deni:t. hu.rbinin nerede ve nasıl 
cerey._0 edeccgıni her ıki tar<tf deniz 
kuv ~llerin.n materiya..ıini, personelini 
tetkik etnıek, harbin bitmeslni şin1diden 
tahmine iyı bir vesile olacağından ye
rinde bir tetkik mevzuu teşkil eder. 

Böyle bir karjtlaı,>ına t.akdirindc, Al -
nı:..:ı per on('li ~rafından sevk ve ida- J 
re edHse dahi Italyan donanmöSI hiç 
şüphe yok ki, ~t nd_ı üslerinden çok _u- ı 
zaklaşmamak, Ingili.:. hava kuv1.;·e\lerıni.n 
tazyikine ba~ladıkları Sicilya Kaııalını 
da Ticaret gemılerinin seyrfı~ererine 

mus~dt bulundurmak kayg1.1$ile hareket 
edecek, deniz harbi. Akdeniz.in oenu -
bunda, Sicilyu adaı;ı açıkların<i.3 verile
cektir. 

inıiliz .materyalin.in salôbet itibarile 

kırptığı görı.ilmemkjti. Müthi~ har
bediyorlardı. 

Süvari l\lemluklerin ceylan gibi 
alları, parıl parıl parlıyan bu A. 
nadr.ıluluların karşısıııda kırılıp 

gidiyoruu. 
İlerliyoruz, Anadolu sipahıleri. 

nın beyaz kavukları gözüküyor. 
Anadolu tımarlıların kavukları 

dalgalanıyor. Fakat, bu askerler de 
ne ~arma, ne zümrUt, ne mücev .. 
herat par)ltısı var. Hepsi sade, yal
n12 iyi giyimli. 

Anadolu sipahileri ve Anadolu 
tımarlılar ilk hamlede ve bir an.. 
da :\1emluklerin ilk hücumunu 
mahvetmişti. 

MC'mlukler bu t.rpandan yılma
mı.şlardı. Çok cür'C'tkiır ve cesur 
adamlardı. İkinci defa hücum ede. 
rek üzerimize yüklendiler. 

Fakat bizım kılı~larJJr> z testere 
gibı ketıi~or, Anadolu yayalarının 
palaları d:ı snpan gibi doj)ru •or • 
du. Bı. hü<wna yeniçeriler ve biz 
de gır:rnlş!ik. Cenk müthiş•i 

Ke. :br.m kes!, Bir~'(>lr, ç~rp~~-

I 

itaıı:ran donanmasına üatünlügü ıim
diye kadar cereyan eden harp safha -
ıanndakl münferit deniz harp vahitle
rjnin karşılaşmalarındaki neticelerden 
de anlaşıldıj'ı libi, İngiliz personelinin, 
bilhaRSa İnıriliz t.opçulannın f•vkalade 
maharct.i de, 1914 Skajerak deniz mel
hame.sjnde Aln1an deniz kU\ vetle•ine 
i.ndirılen kahkaıi darbe de biltü.n açık
iığıle anlaşılmış bır hakJtattir. 

• 

Btitün bu noktaları ve bunlara .mü
tt"ferri husu!'i3tı mütalaa ettikten sonra 
Alman penoneli eline ve emrine tevdi 
d.i.ldi~; takdirde dahi, bugün bir kud
ret tı.ılinde mü!alh edilen İlalyan do
nanmasının Akdeniz de cereyan ede
cek deniz harbindn rnuva!fak bir netice 
ah1ı ının ,n1k:ın:;ı.zlıi;ı neticesine varm;ık 
ıüç bir muhakeme değildir. 

Son hafta zarfında cert.:yan eden ha
dı.seler; bilhassa cenubu farkl Avrupa
sında kahraman Ell·n kuv-vetlerinin 
sungtl.sü önüne katılarak Arnavutluk
tan atılmak üzl:rc bulunan İtalyan or
dus..ın~ı A :nanyanın fili yardımla ba
nnm.a iınkanını verıııye ugrnşma.c;ının 

dclilıeridir Fakat bu yard1n1 hangi i:ti
kamttcc \C h61.ogı Ot>kilrl€\ yapılabi.ir"> 

Bı. ~üınulhi Sl1rli1' C"l-,,·;ıbır.ı bunctan 
sonraki yazımızda tetkik ve mt. ıaa 

e<i.t>c Niz. 1 

SİNE,_~lfA 
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Haberleri 
K u f • ciya ç~ı:.n e 

1 m bt s m 
B~tu'l t.tınya çö1Jer. a.as.nda 

meşhur 'lır çd olan KaLforn.ya 
çolu de art k Ho: ' t fı' ,a ay i
in her zaman K, l!:md.l! bir dE. 
kor 1' ı.ne g rır ~ ll\ u t;:. bır 
macera fıl•m çe\T lmcK ıstendıği 
zama t çölde~ daıma ıst fodc e. 
dil r l ; haftar!a ber,, , 'ı Bil 
\'elman bL çölde .. ara•;; h 'lı kur. 
muş bu' nmakta<l •. 

Yakıc. bır gıinei altında bin ar. 
tis• ve tckn ~ıyer •Güzel bır jest. 
ismın<fo '< f !mı çevırmekJ~ me gu 
bıılunn•a.<tad.r. Filmin baş artistı 
nari Kuperdir. 

Bitlere 
in fllz 

T n' '"' İn illı. aktür\erinden 
Billi Ru~el ümitsiz ve müthiş bir 
ha•talığa nıusaptır. Çiinkü tama • 
mile Hil!ere benzemektedir. ~fa
aınaCih bu benzeyişi dolan ile bir 
çok sinema Cirmaları keııdisinc 

roller wrnıekte, o da bıı suretle 
bn~·atını naınu~.k~ranc bir §ekil. 
de kazanmaktadır .Di~·or ki: 

- Fakat sokakla in•anlar dik 
dik yüıüme bakıyorlar ''c sanki 
birşey yapnı ıııı ki. kindar na -

zarlarla karşılaş•) ~rıını. Neriye 
gil•em, etrafım<la bir antipati ha. 
vası hi~ ediyorum .• 

Şimdi Bil!i •Miinihe giden geıc 
treni, i>ınindek.i bir filmde tekrar 
Bitler rolünü tem. il edecektir. 

il' ç k sınem2 
Haberleri 

Holivutta şimdi, sınema paytah_ 
tının gızlı tara!laraıı bize öğrete. 
cek yeni bir film çevrilmektedir. 
Bu filmin adı sadece •holi\'ut, o. 
lacaktır. 

Ali.• Fay ile Don Aml'ş ba.:ı ar. 
tıstleridır. * japvn) a a senecie ancak otuz 
Alman, otuz An-.crikan filminin ja. l 
ponyaya girmesine mü~aade et -
mektc-dir. 

tık tan sonra .. Anadolu sipahisi bü. 
yük bir çevirme hareketine geçti. 
~u sırada Kırım akıncıları da 

yetiı;ti. Kırmızı külahlı şeytanlar A 
man Allah, 0 cılız görünen atları 
ne de manevralı gidiyorlar ... 

Çevirme hareketi mühimdi 
Memluklerin ikinci hücumu ken
dilerine pahalıya malolacağı gö. 
züküyordu. 

Sipahiler ve akınaılar büyük 
·bir çevirme hareketi yaptılar ve 
Memlukleri bir anda çember içi. 
ne aldılar. İşte o vakit: 

- Aman Allahım, on binlerce 
Memluk elimizde kapana tutulmuş 
bir av gibi kaldı Jar. 

Memlukler çemberi yarıp çık • 
mak istiyorlard" Fakat, ne müm
kün!. Yayalar, yeniçeriler, biz a. 
cemi oğlanlar hepsini amansı;o dog
ruyorduk. 

Biraz sonra bizim kırmızı kü -
liıhl, şe ·tanları. akıncılarimızı gör. 
dük. Ü\' anın ilerisinde sancaklari 
dalgalanarak ilerliyorlardı. 
Kırmızı şeyt2nl rla beraber A.. 

ruırlolıı siT.alıısi ~ ıx-r. e <'ı A lcıll 

26 sene evvel 
söylenenler 

ı No: 72 

Deniz 
Yazan: RAH~ti YAGl1 

Fedai eri Sosunuz ! Bir şey söylemeyiniz! 
Bu karışık zaman içinde muha -

rip ordular araı;ında olduğu kadar, 
memleketdahilinde de yukarıki söz 
bir propaganda halinde devam ede; 
gider. 

Fakat şimdi kalkın büyük bir 
kısmı artık 1914 te olduğu gibi her 
söylenen söze inanmamaktadır. 
Bununla beraber halkın arasında 
yine her söylenen söze inanması 
ihtimali olanlar vardır. Buna mani 
olmak için geçen harpte sabah ve 
~am olmak üzere günde iki defa 
resmi teblig neşredilmesi adet c -
dinilmişti. Resmi tebliğler geçen 
harbin icatlarından biridir. 

Şimdi geçen harp senelerinde 
çıkan gazetelerin koleksiyonuna dir 
göz atalım : 

Paris gazetelerinde : •Almanya
da büyük bir kıtlık hüküm sür -
mektedir. • ( 16 ağustos 1914 ) 
•Liyejdeki Alman ordusurun ma
ne\·j~·atı ~on derece bt>zulmuştur .. 
(16 ağustos) 

A 'man kıtal~rı açtır. Bu da harp 
edrn l<t.\'\•etlcr için i ·ı bir şey de
gıikl r Drıı;sclc:~k muhabirimiz, 
şinıd_ "I! kadar birçok esir almış o
lan cessur bır Belçti:a!. neferın ma
cerasını anlatmaktadır. l\efer şun
ları sö ·Jc.mı tir: •Şi. <f' de c~ir a
vına ı;ıkı\'Orum. Aı tık üzerime silah 
a.mıyorun- SadC<'e yan•ma biraı ı 
ekr, c·k ve peynır alı)oru~ Bütün 
Al "1arlar arkamdan geliyor.• (17 
ağu,tos) 

Liıheyde ısrarıa deverr.n edrn 
bır rivayete göre, A''ll"- ı Veliahtı 
ağır surette yaralanmıştır ve ha
lenEkslebende tedavi altında bu
lunmak• ad r ( 19 ağustos) 

·BERLINDE HEYECA.-<- Ber
lınde İmparatorun saray, önünde 
nıimayışler olmı: tnr Halk bu rıi
l"'ayı:; c•de <>kmek ve erzak ı.::te -
m<>kkdir • Frankf.ırtrr Çaytung• 
Almanyada iktısadı l:,.;~ranın son 
derece vahım bir şekilald,ğını yaz
maktadır Karlsruhede çay·n f'yatı 1 
30 marktan 46 'lıarka çıknışılır. 
(~4 ağustosı 

Sonra <liğer gazeteıerdc ,aıısas
ycnel manşetler : •Almanva istı i'ı 
edilmiştir. Rus ordusu akı~ edivor. 
(24 ağustos) • 

c Kazak1~ır Berlinc be~ enzil 
yetışmıştir (24 ağustos) 

·Diışmanlarımız son derece bit
kıll1.lir. /\iman) ada ~·akında büyük 
bir kıtlık olacaktır.• (24 ağustos) ı 

• Rus ordusu - Berlinc doğru 
ilen harekC'te deva mediyor• (31 
ağustos) 

Daha sonra şu manşetler : 
•Alman kuvayı külliyesi ricale 

hazırlanıyorlar. 16 teşrinisani) 

cAlman imparatorluğu içinden 
çökmektedir. Zafer buradadır. (191 
teşrinisani) 

İrısburh sanayi mektebi ınüdü- 1 
rü profesör Bal, neferlerin siperler
de ısınmaları ıcin pratik bir usul r 

bulmuştur. Bıı ~su 1. neferlere elek-1 
trikle ısınan don giydirmektir. Hat-' 
ta bu donlar yapılırken, kontak! 
olmaması için tedbirler bilE' alın - ' 
mıştır• (16 teı;rinisani) J 

SEBEP 
Bayan Leman kocasına yalva • 

rıyordu: 

- Alı kocacığım, ne olur, bu ak. 
şam bana topuklu bir terlik getir. 

- Peki karıcığım, getireyim am
ma, topuklu cinsinden değil. 

- Neden? 
- Neden mi? Seninle ka\'.ga et. 

tiğim zaman, !>aşıma atarsın, ka. 
fam yarılmasın diye ... 

gidiyorlardı. Akıncılar, çevirme 
hareketinden kurtulan bazı Mera.. 
lü.k süvarilerinin peşine düşmüş. 
!erdi. Nihayet yetiştiler. Orada da 
honharane muharebe başlamıştı. 

Art'k meydan muharebesi ka.. 
zanılm1ştı. Şimdi sıra eçmber için.. 
de kalan düşmanı kesip bitirmiye 
gelmişti. 

Bir yandan harbediyoruz, bir 
yandan da ilerliyorduk. Alayın sağ 
tarafından fıı·tına gibi bir kopuş 
oldu. 

Bilatereddüt, herkes önündeki 
düşmaru unutup bu bağırtılı fır. 
tınanın ne olduğuna baktı. Ne gör. 
sek beğenırsiniz?. On binlerce Kı. 
rım Türk süvarileri yani kırmızı 
şeytanlar düşman süvarisinden .ge. 
ri kalmışları önüne kalmış yalın
kılıç kovalıyor ve bir yandan da 
biçiyorclu. 

Aman Allahım, bu Türk süva
rileri küçücük hayvanlarile Mem. 
lü.klerin Arap atlarına nasıl yetL 
şiyorlardı!. Ortalığı darmadağınık 
ettil r. 

Biz ·ıne 11 li oruz. Bı dcnbire 

OSMANLI - İTAL YA HARBiNDE TRABLU 3 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 
---= -======== :...=;:::=::: 

Beyrut bombardımanı protesto edilmişti 
- Terki sefine, terki sefine!. 

Kumandasını, hiılfı. top başında ' 
şe'l'k ile döğii~e de\'aın eden topçu. 
lar anlamak istemiyorlar, topla • ' 
rınn başndan alrlmamak, dôğiişc 
döğüşe batmak. ölmek arzusunda 
bulunuyorlardı. Saat 9.30 da Av· 
nullah tamamen tahliye edilmiş, 

düşmanın de\'am eden ateşi altın. 
da tahlisine \'asıtalarını kullan • 
ma kimkanını bulamıyan Tiirk 
bahriyelileri denize athyarak yüze 
yüze sabile gelıni~:cr, yaralılar da 
bö~· le ce taşınnuştı. 

Ankara botuna gelince: 
Bir tanecik Nonleıı(ild topile 

miicehlıc> bulunan hu bot .Avnul
lal:la beraber ale~e koyulmuş. fa
kat daha harbin ilk dakikaların. 
da hu~tan ,.e orta k1sn1ı11dan al • 
dıliı iki i•abctlc sarsılmış. ı.:;s de 
ka} ık bkelesi ch·arında batmı~tı. 

A\nullalıı batırdıktan 'cnra da 
hırs. "\"t: intikanıını yenenü~ en i.. 
talyan ıırlılıları ateşlerini şehre 

ÇC\ irdiler. Rasgele bombardımana 
baıladılar, 

Hu nıerıniler, sahile yakın bu .. 
lunaıı o~ınanlı bankası binasını 

tahrip, konıodorluk, liınan daire~i 
H kayık iskelelerini altüst etmişti. 

Baian albora olarak parçalanan j 
iri ka) ıkların enkazı linıanın allak 
bullak elan sahilleriıalc öteye, be
riy c gidiyor, yıkılan binalardan 
çıkan tozlar Be) rulu sabah .is. 
]eri arn~ında ikinci bir dunıan ta. 
bakası alima sokımı< bulunm·or • , - 1 

dıı. 

Şehir bu ~·ersiz , .c ınaııasız bonı· 
bardınıan karş1'mda itidalini kay. 
betmen:iş, siliılısı• n serbest bir 
limana } apılan baskını takbih e. 
derek bombardımanın neticesini 
bekliyordu. 

Saat 9,30 da Türk gemilerini ba
tıran ve Beyrutu tahrip eden dü, ... 

man gemileri ateş kestiler, Biraz 
sonra da geldikleri ıstikanıettc ha_ 
rekct ederek gözden kayboldular. 

Be)·rut bombardımanının da dii. 
veli muazzama tarafından tal<bilı 
ve protestoblı görüldii. Fakat bü. 
tün hareketlerdeki gibi ancak his 
cephe~inden müe!ı'~ir gibi n1iltalea 
edilen bu protesto ve takbih İtal
yanları bu harekete denma ve 
diğer hnrckiıla cesaret etmelerine 

man; bir ~ekilde teli'ıkki olunmadı. 
.İı; yine olduğu şekilde, H müte. 
akip tecavlizlerle genişliyerek har
bin sonuna kadar denm etti. 

Beyrut bombardımanı; şehri ve 
limanı da tahrip eden şeklile ve 
mevzii bir den.iz muahrebesini gös. 
termek itibarile 1911 Omanlı - İ. 
talran harbinin yepyeni bir safha
sına da mebde' olmuştur. 

Beyrııt bombardımıı,nının arka. 
sından, aldıe-ı eeiaretlc on iki •
daya da tecavüze kalkışan İtalyan 
donannıası kar ısınöa hiçbir mu
kavemet görmediği i~in bu arzu_ 
suna da eri~miş, Rodo• adasının 
şayanı hayret bir nıuka\•cıııetle 
karşı koyuşuna rağmen kısa bir 
zamanda adalan da ele geçirmiş, 
hatta 'ahlanan eür'etile Seliınik 

önümüzde bulunan yeniçeriler ko. 
şuşmya başladılar. Hep birden a
la·bildiğıne koşuyorlardı. 

Tabu bız de bu koşuş akıntısına 
kapılarak koşınağa başladık. Epey. 
ce koştuktan soma ifori doğru 
baktım. Sahranın üzerinde büyük 
bir çadırlı ordugfilı vardı. Bu or. 
dugah hıç bızim çadırlara benze. 
miyordu. Anladım ki, burası Mem. 
lıiklerin ordugahıydı. 

Tevekkeli değil, yeniçeriler ko. 
şuyor. Şımdi harp bitmiş, yağma. 
ya kO§uyorlardı. Şu yeniçeriler 
yağmacı adamlar vesselam .. 

Hep birden ordugaha doğru ko. 
şuyoruz. Kim evvel giderse o kar. 
lı çıkacak. Fakat akıncılar onların 
peşinden bir fırtına gibi Memlfık 
süvarilerini buğday başağ gibi bi. 
çiyorlardı. Ve bu suretle .ordugaha 
doğru gittiler. 

Ordugaha evvela akıncılar ye. 
ti.şmlşti. Sonra yeniçeriler ... Bizim 
gibi en geride giden aceır.i oğla11. 
!ara ne kalacak ... Ne kalsa kar 
değil mi?. 

(~rJuı;ı va.rl 

\.'e Çanakkaleyi zorlanıı.ı a da ko• 
kı~ıruş, harbin >on safhalarındo 
bu hare kal İial, ·;oılara TrahJııs 
işgalden ziyade fa~ da \e mena 
tenıiu etn1iştir. 

.\Je~-dHn. bo~ bularak ALdl'nİz 
genıiazı~·a alıp r.t ~rlc o .. rnanlı 
da, Jin1an ,.f.' ~ahil '.:-e-hirleriııe h. 

cuına koyulan İtal~·an donannıa 
sının ciir'eti gitg~de gt"ni.,,liyor. k 
şılarına hi(biı nııini kıın·ct çık 

madığı için art.an bu rur·cı nih 

yet Çana~.' •• le boi:ızına gelip d 

yanan İtal~·an zırhlılarının salt 
iotihkıimlanndan alılaıı topla 
kaçınalarına ) ol a\:au Oir '°ie)" 

dahil olmuş bulı111uyordıı. 
İt al~ anlar ni~in Çanak.kol• 

zorlaını' a knlk·~uıı~!ardı? 
EllerindeH kunetin top ) ek 

taarruzu ile hile b..l~arınak iltti 
ruıdan mahrum bulıın<lukları 
for!<ıa~ ı bir te ... ad ifi'n !,c\•kile 

)apuıı,Jardı?. l'ok>a İtalyan 
kiınıharhiyesının ozamanki tel 
kilere UJ drak bii~·ı.J~ bir ha' 
kapılması; Çanakknlcden g~çc< 
bir filonun İ>laııbul ıılıırıııda 
rünıne,ile Saray "" Balulılinin: 

- Anıon!. 

De~·,p Tıahlwt,m ba ka Ana 
!unun •nlıil şehirlailc bıı den' 
deki Osmanlı adJ!armılan bir 
ğunıı kol.ıy<a k ndilcrine hıra 

cagıııı ı:aunedtrkcn bu ha~:ırı 

nıası inıl .. ınsız harekete giri JJ1 

!erdi?. 
Bu suallerin gerel: harp esn~ 

da \.'e gerekse harııt~n sonra ! 
mal \'erenler .raıııldıklarıııı a 
<lılar. Zira, bii~ll' ik'idarının Jı 

cindeki bır harekeli ~ apmı ·a • 
kışan dü~ıuan drniz ku' ,·etler 
hiçbir resmi makamdaıı ısdar 
nan entir ve progra1nla \'C bo~ 

taarnız niyetile hareket etıntd 
ancak t~.sadiifiin se\'kile bu 1i 

yetin ha. ıl oldugıı m ~dana 
mıştı. 

Yine bu suallerin lıiıdi~eler 

çevesindt=kı Cf"\·ep \'C izahatınJ• 

bin 1912 marıından itibaren 

yen eden sa(halarıııdn tetkik 
ınütalea edeceğinıi.z<leıı o ı 

Osmanlı imparatoı-luğunun • 
iri Balırisefit ,·iJiııeti, i mi i11 

nılan \e ıııerkeıi Jtodos olma~ 
re on iki adadan miirckkep bi1 

liıyet çer~e\·e,inde toplanan ( 

manlı topraklarına dair umu 
tarihi malünıalı müteakip iki 
raf harekatını da takip ede 

d 

?le 
de 
tei. 
ka 
tur 

Trablu,gnı·p, Bingazi, Der 
Tobruk har .. katı ltalyan istl 
nın inki alile dahile doğrtt 
len perakende Türk kuvvetlr 
döjiişe de' amı, Stinusi ınÜ' 
lerinin ıni1is miifrc.ıelerinin 
safhadaki mııhnrrhdcre işli 
Afrikanın şark ve ıınali şa 

de istila hareketinin İtuJyoP 
birlikle Avrupa de\'letleriııİ 
tahmin ettiği ~ihi çabrcak nl~ 
bulmaktan <;ok uzak ol<lui;'t10 
naenaleylı hu mııka\ emdi~ 

giinden arlarak •iiriip gide 
orta~·a koy mu~. i'i çabuk bi 
kavgısına diişen İtalyanl..r• 
manlı imparatorlu~ıınu sulb1 

rika topraklarından basJ'a 
&efitteki bazı adaların da tt 
yanaştırılnıosı için harbit1 ~ 
yetinde devletlere kaı;şı ' 
ve ilk safbada kısmen ihtiıl 
teminata karş harekete ıeç.J 
lunuyorlard. 

lla~ 
lıi İş 
teı.e 

~t 
laııı 
de 
ed' 
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Çeıı 

?~ 

lııa 

Preveze, Reşadiye, Şinlıif 
kın ' 'e taarruzlarını sade • 
za, takbih, gibi hiçbir mad,ıı 
eyyidesi olmıyan şekillerle 
turan İtal~·anlar, 12 şubat!~ 
rnt taarruzunu da l·aptıkl' 
de yine kendilerini bund•~ 
koymıya dair ufacık bir 
hale ve teşebbii'e de rasl•"" 
ötedenberi ele gerirmc,·i 
dıkları on iki Tiirk, adosına ~ 
etmekten çekinmemişlerdi· 

1911 eylülünün •on giiP 
edilen lıorbin ilk sa(hasııııll 
yanlar Trablu ta meşgul b ~ 
ken bu adaların tahkimat' 
kıt'alarla kun·etleııdirilP1 

nizden ,·apılacak hücuınl•r' 
koymain daha hazırlıklı ~ 
eetirilmesi de ihmal ~)ti~ 
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Alsmınlar, Fransayı ikiye 
ayırmak istiyorlar. Bunun 
için Parııte yeni bir parti 
kurmuılardır. Bu partiyi 
tqkil edenler Alman taraf
tarı ve Lavalin dostu plan 

, 

__ . ~ bir takım insanlardır. Pe-

l1J:.,;.':~~;:n:;~~~:n.ı.:ı~:ı~~~ ~~::ıi:.'f';;=.c:! ~~k:: Amerika Dahili-; Yunanista na Almanya kaç 
Telhis eden: MuammerAUıtur zannda düşürmek ve iıti- N l • • t "l h 

Berlin kaynaklarıdan bildirilen faya mecbur ebnek gayesi ye azJrllllll ge en yenl tazl- 1 ayyare J e are-
Panstckı milli halk toplanması. ' görülüyor. Fakat, Petain, ""h" b" tkU f "l 1 k İ d k ? 
isnnıı ~·eni siyasi parti, gününe.. lierlinin bütün tazyiklerine 1mu IID lf DU ye mesa 1 arı 1 e e ece . 
h!lll'miyetli hüdiseleri başında ge.. göğüs germektedir. 1 

liyor. Bu partinin programı Fran- 1============== sanın imar ve ihyası, Fransarun madığıru söylemiştir. Vilki dün 1 

Nevyork 3 (A.A.)- Dahiliye Na. 
zırı Harold İckes, İngiltereye ya. 
pılan tay7ıue yardımı hakkında 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

Atinı. J (A.&.J - Akdeniz do -
nanması başkumandanı Sir An -
drew Cunningharn, Yunan donan
ması kurmay başkanı Amiral Sa
kelleriyu 'ya aşağıdaki mesajı gön
dermiştir: 

Londra, 3 (A.A.J - Alrnanyanm 
hava kuv\retleri hakkında bitaraf kay
naklardan gelen haberleri mevzuu bah
seden Sunday Tim<'3 gazetesinin hava
cılık muhabiri, n~edilen rakamlarm 
çoğunun hayal mahsulü oldutunu ,.az
makta ve rnalünl vakalan tahlil eUik
ten sonra şunları söylemektedir: 

Avrupa ile işbirliği yapması, milli akşamı Çörçille beraber geçir • 
inkılabın başarılmasıdır. Bu yeni mıştır. Aınerikaya avdetinden ev. 
partinin dış politikası Almanya ile ve! Kral tarafından kabul edile -

Amerikanın mukadderatı ayrı.. 

lamaz bir şekilde İngilterenin mu. 
kadderatına bağlıdır. Nazi tehlike. 
sinin dalgalan hayati hatlarımıza 
gelmeden evvel onları dıırdur • 
mayı mümkün kılabilecek son 
şansınuz ancak yardun kanun pro. 
jesidir. Bu kanun projesi bize a. 
yalda mücadele etmekle, diz çök. 
müş bir halde yaşamak şıklann. 
dan bir1ni intihrıp ettirecektir. Ki. 
ralnma vl'ya ödün<; \.'erme plinı, 
dünyaya, bilhassa mütecavizlere, 
Amerikan kartalının devekuşuna 
beozetilemiyeceği hakkmda bir 
ihtardır. İngiltcreye yardım me. 
selesi bir ticari muamele değil, 
mevcudiyetimizin hayati bir kıs. 
ınıdır. 

işbirliği yapmaktır. ceği zannedilmektedir. 
Yeni partiyi idare edenler, eski 

c Yuaan milleti için büyük bir 
ziya olan General Metaksas'ın ö
lümü münasebetile ·benim ve ku
mandam altında bulunan kuvvet -
!erin derin sempatisini kabul et -
menizi rica ederim. 

AlmanyAnın 40,QIJO tayyaresi bulun -
ması muhtemeldir. Ancak bunlardan 
18,000 den azı muharebe tayyarf'!idir 
ve yalnız 9,000 i istenildiği anda haI'J.'! 
harckfı.tmda kullanılabilir. Almanyanuj 
başka mecburiyetleri olmasaydı hazır 
bu,lunan tayyarelerinin hepsini kullan
mak şartiyle İngiltcı·cye 9,000 tayya
re ile hücıırn edcbillrdl. Bu 9,000 nin ise 
ancak 4,500 ü boınbardıman tayyarcsJ
dır. Hakikııtta. Almanya böyle bir m•k.. 
sal. için Polonya, İtalya ve Romanyada 
bulunn tayyarcleıini çcltn1ek tehlikesi
ni gözüne almıya cesaret etıneınekte
dir. 

muharipler cemiyeti reisi olan HOL.'\NDA HİNDİSTAN! 
.Marcel Deat ile Troy ve Lavalin 
samimi dostu De ~·-0nterıo;'-'u.r. 

Gelen haberlere göre, bu yeni par
tinin reisliğine Laval geçecektir. 
Partiyi kuranlar !3mamen Alman 
taraftarlarıdır. 
Anlaşılan şudur ki, ibu yeni par. 

tı Almanların yeni bir oyunudur. 
Viş:deki Pcten hükfuneti, Alman
larla işbirliğine yanaşmamakta -
d;r. Yeni partiyi kuranlar Vişi hü. 
ıkümctine hücum etmektedir. 

Vişi hükümeti Bahriye Nazırı 
Amiral Darlan Parise gelmiştir. 
Darlan, Hitlere, Mare,<;al Petenin 
cevabını tevdi edecektir. 

VEYGANDIN NUTKU 
General Veygand, dün Cezairde 

bir nutuk söylemiştir. Veygand, 
bütün Fransızları Mareşal Pete -
nin etrafmda top!anmağa ve ona 
itimat etmeğe davet etmiştir. 

Veygand ezcümle demiştir ki: 
•Fransız Afrikasının bazı ak • 

samında yeni milli teşkilatlan • 
ınıya ooğru büyük ad:mlar atıl -
ınıştır. Zarar verici propaganda -
lar yapmakta devam edenler şid
detle cezalandırılacaktır .• 

Bu nutuk çok mana! dır. 
İNG!L1ZLERE GöRE 

Londra kaynaklarına göre, Fran
sa ile Almanya arasındaki buh -
raıılı münasebetler çok yakında 
ayduıfanacak veya eona erecektir. 
l'aris gazeteleri Vişi hükümetine 
lrücuınlarıru arttırmışlardır. Yenı 
kurutan Alman taraftarı parti de 
90k manidar görülmektedir. 
Fransız filosunu ve Akdeniz li.. 

llıanlarını Almanlara teslim etme.. 
diltçe, İngilterenin Mareşal Pete. 
ne karşı olan sempatisi devam e
decektir. Eski me'b'usan meclisi 
reisi Heryo da Mareşal Petene mu
kavemet tavsiyesinde bulunmuş • 
tur. 

Oll>server gazetesıne göre, Paris 
ınatbuatırun Mareşal Petene hü. 
CuınJarının sebebi, halkı MareşaL 
den soğutmak ve Mareşali istifaya 
lllecbur etmektir. Fakat, Almanya 
bu düşüncesinde muvaffak ola -
ll1ıyacaktır. İngilizlerin Llbyada 
llii.r•atıe ilerlemesi, Tunus ve Cezair 
hareket üslerini ele geçirmek üze. 
te Alman teşebbüslerine karşı İs
Panyanın mü:zaheretini zayıflat -
llıaktadır. 

Sunday Ekspres gazetesi, Hit -
lerin Mareşal Peteni tehdit etti. 
~i yazmaktadır. 

llOMANYADA TEDBlRLER 
ll Biİkr~tcn gelen hıtberlere göre 
a~vek.i] General Antonesku, ye

ni isyanlar vukuunda şiddetle ha
reket edilmesini orduya emret • 
llıiştir. Müsaade edilmemiş top • 
lantııara iştirak edenler üzerine 
dernaı ateş edilecektir. Müsaade 
l!dıJıneden sil.8.h taşıyanlar da der
hal i<la molunacakiır. Fakat, ge • 
Çeıı ay sonundaki isyanlara işli.. 
~k edenler idam Glunacak iken 

ahkemeye sevkedilıniştir. 

AMERiKANIN YARDIMI 
il ~erika meb'usan meclisi reisi. 

1<>oın, dün, İngiliz büyük eJçısı 
l.ord Halifaksla gör~müş ve İn.. 
~tereye yardım hakkındaki ka. 
aınadan meb'usan meclisinde ka. 
~un projesinin büyük tadilata uğ. 

Ul olunacağını bü) ük elçiye te
~ etmiştir. Ayan meclisinde, ın
ta~atçı!arın mukavemetınm. daha 
te la olacağı ve şiddetlı muzake.. 
~ ler Yapılacağ. talımın edilmek
<!" ı ~akat, infiraıç•Jar, bu yar. 
ıı ıııı ~,ıne ınani olamıyacaklardır. 
~rıye Nazırı albay Knoks, yar. 
de ın sür'atle yııpılması, aksi h.~ı. 
~ ~k .vahim vazıyetler tahadous 

ec~lfuıi ~öy !emiştir. 
VILKiNİN' ZİY ARETLERI 

t :E:ski Cumhuriyetçi partisi reisi. 
b"tııtıur namzcdı Vilki hava boın
Larc<ıınanına uğnyan bazı şehir • 
..,ı, . d c: .tıyaret ctın~tir. Bu ara a 
~~e~~ ve Birmirııghamı ziyaret 
cı, · ır. Bugün Liverpol ve Man
lıaü:ıteri gezecektir. Vilki Coventry 

nda JıiA: ı:af aJAmeti bulun -

Holanda Hindistarunın Tokyo 
elçisi G<!neral Pabo;t japon hükiı
metine bir mesaj tevdi edecektir. 
Bu mesajda, Şarki Holanda Hin. 
®tanının şarki Asyada kurula -
cak yeni nizama asla girmiyeceği 
ve herhangi bir yabancı devlet i. 
daresini reddeceği tasrih edil -
mektcdir. 

JAPON HARİCİYE NAZIRININ 
NUTKU 

Diğer taraftan japon Hariciye 
N ırzırı Asya çocuklarına hitaioen 
yeni ·bir nutuk söylemiştir. Nazır 
ezcümle demiştir ki: 

_ A;;ya, son iki yüz yıl içinde 
hissedilen Amerikan ve Avrupa 
tazyikinden kurtulmak üzeredir. 
Bu hal, Şarki Asya memleketleri. 
ni eski şerefli vaziyetlerine tekrar 
sokacaktır. 

japonya gıda maddeleri istihsa. 
lini arttırmak için yeni te<lbirler 
almakta, talebeye de iş vermekte

dir. 
Siyamla Hindiçini arasında im

:ı:a edilen son mütarekeye göre, 
Fransız Hindiçinisinin yeni hudu
du biraz daha Fransız toprakları 
içi~den geçmektedir. Hudut tes
biti için yeni .komisyonlar kurul. 

muştur. 

İNGİLTERENİN İSTİLİl.SI 

İngiliz gazeteleri, Allllanyanı;n 
İngiltereyi istilA teşebbusune aıt 
yazılar neşretmekle devam ediyor. 
Düşmanın elinde çok vesaıt ol -
makla beraber, İngiliz ordusunun, 

· sahil müfrezelerinin, donanmanın 
ve hava kuvvetlerinin istila pla
nını akamete uğratacağı kanaatini 
izhar etmektedir. 

Bu gazetelere göre, Almanlar, 
evvel:i hayati tayyare merkezlerini. 
üslerini ve meydanlarını t:ıhrip et
meğe teşebbüs e<focekler ,sonra, 
paraşütçülerle ve tayyareitrle ge
tirilecek kıt'alarla adayı işgale uğ
raşaklardır. İngiliz avcı tayyarele
rinin bulundukları meydanlara ya· 
pılacak bu saldırışta, Almanlar 
zebirli gaz de kullanacaklardır. Bu 
araşütçülerin miktarı 15 bın ka

~ar olacaktır. Sahillere yapılacak 
asker ihracı, demiryo!larının, tel
graf ve telefon hatlarının, tayyare 
meydanlarının kafi derecede tah-

'b'nden sonra vuku bulacaktır. Bir 
rı ı İ ·1ı . 

tede Almanların ngı ereyı 
geze , .. d 
istila için 20 bin tayyare gon .ere-

k lerine ihtimal vermektedır. 
ce h l · b-Fakat İngilizlerin azır ıl!I u-
tün .bunları akamete uğratacaktır. 
Geçen haziranda İngilterenin. ~arp 
masrafı günde 7,5 milyona balıg o
luyordu. Şimdi günfük .harp m~
rafı 70 milyon sterlındır ... ~~ bır 
kaç ay iı;inde, harp sanayıı ıstihsal 
rekorunu kırmıştır. 

Balerin muzaUer olması kadar, 
müzal<ere neticesinde vanlacak ı 
bir suılı da bizim için korkunç ve 
dehşeti\ birşeydir. Bunların her. 
hangi birini düsiinmek bile de • 
ınokrasimizi öldürıneğe ve iktısa. 

Halen aramızda mevcut sıkı iş 
birliğinin General Metaksas tara
fından tesbit edilen ve uğrunda 
çalışılan gayenin tahakkukunda 
müessir bir amil ol4Cağını ümit e
derim.• 

Amiral Sakell.eriyu, şu cevabı 
vermiştir: 

cBüyük kaybımız münasebetile 
nazikane mesa!ınızdan ve izhar ) 
ettiğiniz sempatiden dolayı size 
te.şekkür ederim. Bu ziyaa rağmen 
General Metaksasın dilediği gibi 
nihai zafere varmak için azmimi -
mizin gittikçe kuvvetlendiğini size 
temin ederim.• 

İngiltereye karşı hücurntma başlamak 
ldn Almanya 6.000 tayyare toplıyabl-
1.irı;e şansı var demektir. 
Almanyanın şimdiye kadar bir gün

de yaptığı harekJ.t için 2,500 tayyare -
den fazlasını kulland!,Cı v;lki olmamıı
tır. 

dl sistemimizi ınııhvetıneğe ka - Al 
fidir. man taarru-

+ Moskova, 3 (A.A.) - Pravda ga
zetesinin verdiği bir h&bf'Te göre, Mos
kova ile Stok!ıt.lm arasında doğrudan 
edilmiôtir. 

Amerikadan İngiltere- B lk l d 
ye doktorla da geliyor zu a an ar a 

Londra 3 (A.A.)- İngi!iz dok.. mı, GarpAkde
torları ile işbirlii',<i )apmak üzere 

RO A YADA 
(! lıı<i Sahifeden Devam) 

dirilmektedir. General Antonesku, 
badema memlekette hiçbir karı -
şıklıi!a tahammül cdemiyeceğini 

b:Jdirm;ş ve Rumen milletini, mih
vercilerde görülen disipline davet 
etmiştir. 

yakında İngiltereye bir ço.k A.. nizinde mi Önce 
merikan doktorları gelecektır. Bu 
doktorlar, modern harp şartları fl k ? 
altında yaıaların tedavisinde ih. pa ayaca . TEVKİF EDİLENLER 
tisas sahibi olmak i•tiyen gönüllü.. (BAŞAlA.KALt;DEN DEV A..11) Bükreş 3 (A.A.) - BBC: Haber 

veriliyor: Son kargasalık netice -
sinde, Bükreşte 2800 kisi trvlrif 
olu!'~ :>, bunlardan 6PQ l .u~

faza altına alınmıştır 

)erdir. lığını bu emre ve kumandaya ter. 
Amerikan doktorları İngiltercde ketmiş bır Frans.z rıu•tcmlcke 

buhınduk!an müddet zarfında A.. hukUnıeti görmek istıyor. Ayni 
merikan ordusu subayı iiniforına. zamanda luıııııereyi garbi A.k<le. 
sını giyeceklerdir. nızde sıkıştırma ıçin 1' ransn üs. ---<>--

Asker 
cephe .. 

• . " lımn" ıhtıyacı olııugu kadar lngi. 

İtalyanlar l!lnkab!l 
taarruzf3n çabuk 

yoruldu 
(1 inci Sahifeden n...a.m) 

dün, Arn;ıvutluh cephe
sinde, 1 tal yanlar lıiçbir 
mukabil taarruzda bulun
mamışlardır. 

Tebliğde, Yunanlıların 
;reni muvalfakcyetlerini 
bildirirken, Klisarada 1-
tal.vanların püakürtülme-
11inin pek mülıim olduğu 
da ayrıca tebarüz ettiril
mektedir. 
Dağ mıntakalarında, 

Yunanlılar, ıon günlerde 
zaptettikleri mevkileri 
tahkim ile meşgul olmak
ta ve I talyanları, bulun
dukları yüksek mevkileri 
terke mecbur etmektedir
ler. 

1 

AGORDAT 
(1 inci Sa!ılfed.., Denm) 

hi.m bir muvaffakiyettir. 

)izlerin za!eri DJL;.uJı e gıtmck ıçın 
taaı-rtu haz.ırlıhiı wı lu.tırdıklcri 

zanıan cenupta UJtJcnmiş, ~uuru. 
nu toplamı~ bir l•ransanm bulun. (I inci Sahifeden ı...vam) 
n"'8Jndan da cnd.şe etmektedır. Fakat, İtalyanların imal, garp, 

Bu bakımdan Almanya, lngil • -loğu Afrikasındaki bütün kuv -
terenin taarru.z hazırlıklarını lrL vetleri, adeta, mahsur bir vazi. 
tirnıesini beklemeden de 1''raıısa yettedir. Libyada, Eritrcde, Soma. 
davasını kökünden halletmek is.. lide ve Habeşistanda bulunan 1. 
tiyecektir. Mareşal Peten Fransa. talyan orduları, ikmal hizmeti iti. 
sıııı istila ve işgal etmek - impa. barile çok müşköl uziyettedirler. 
ratorlu.k Fransasının İngiltere ile İngilizler Eritrenın ta ortasına 
birleşmesini yeniden temin etme. kadar girmişler, Agordat şehrini 
sine mu.kabil • kolaydır. Alman zaptetmişlerdir. Bundan sonra, 
ordularının İ;;panyada içeriden gö. hedef Asmara olmak liınm. 
receği müzııheretle sür'atle ilerle. Libyadaki İngiliz ordusunun ya. 
meleri ve Cebclüttıuı.ka inmeleri kında Bingaziyi de sukut ettire • 
de mümkündür. Bu takdirde Al. ceği muhakkaktır. Bütün teşeb • 
manya kolay olaııı zou lcrcih ede. büsler, şimdi İngiliz ordusu elin. 
bilir ve Balkanlara inmeden, İn. de bulunmaktadır. 
giliı adalarına hücum etmeden Şubat ayı, herhalde, mühim as. 
önce işin bu safhasını tamamla • keri hıuekatın cereyan edeceği bir 
mak istiyebilir. Almanya bu yola devre olacaktır. İngiliz adalarına 
ı:ittiği takdirde, belki mart ba.. kıu~ı bir istili trşebbüsiinden, 
şından sonuna kadar Fransa ve Londra matbuatı sık sık bahse • 
lspanaynın işgalini tamamlamış diyor. Herhalde, cephelerden biri 
olacaktır. İ,gal tamamlanınca Bal. üzerinde, yakında mühim hadise.. 
kanlar ve Sovyet arazisi dışında ler patlak verecektir. 
Almanya bütün Avrupa kıt'asıru Yunan cephesinde yeni bir hL 
işgali altına almış bulunacak ve dise fOktıır. Yunanlılar bir takım 
bu meşgul arazisinin ehrhangi bir tibiye muvaffakiyetleri kazan • 

Dün, salahiyettar bir askeri söz
Şimali Afrikadak.i İngiliz ordusu cüsünün bildirdiğine göre, Ba -

Demenin garbinde muntazaman rentu'da bulunan İtalyanların va-

AFRİKA HARSİ ihraç hareketine karşı müdafaası makta devam ediyor. 

tedbirlerini ittilıu ederken; bir 1-============== 
taraftan ela İngiltere7i ve tekrar 1' 

hali harpte bulunacağı Fransayı 
Ak.denizden çıkannak istiyecektir. 
Bunun için de enönce Cebelütts. 
rıkı düşürmek; eenubi Fransadan, 
Sicilyadan, İspanya Akdeniz sa.. 
hillerinden, Paltelaryadan uçura. 

biis olmaktan öteye gidemez. 

ilerlemektedir. ziyeti fevkalade kritiktir. Baren-

t 
·ı· ı d- Eritre cephesln- tu'daki askerlerin dahilden kaçına-

ngı ız er, un . 
de Agordat şehrini zaptetmı~ler - !arına imkan yoktur. Ric'at için 
dir. Yüzlerce esir, birçok top ve kendilerine kalan yegane yol, 

- 1 r cağı tayyareler ve harekete geçi. 
malzeme iğtinam olunmuştur. Orta _şa_r_k_ci_h_c_ıi_n_d_eki_· _d_a_ğı_ar_dı_r_. ---ı 
ağırılkta altı tank, ~eş hafif tank, 
ve 15 top tahrip eıhlmıştır. İta! -
yanlar ayrıca insan zayiatı da ver
mişlerdir. Daha cenupta Bierun~ 
de İngilizlerin eline geçmıştır. Şı
mali Habeşislanda, Habeş vatan -
perverler'nin iştiraki ile muvaffa
kiyetler kazaru!mı.ştır. Burada I -
talyanlar Gon<lar -. Mat~mma hattı 
üzerinde ric'at halindedir. 

Şehir er meza im rereği italyan denizaltıları ile in. 

Dünya tibüçs , 

LlBY ADA ALMAN 
TAYYARELERİ 

Alman tayyareleri ilk. defa ?la-

k L ibya cephesinde gorunmuş -
ra · L'b d tür. Alma ntayyarelerı, 1 Y~. a, 
bir İngiliz ileri hücum mevkime 
taarruz etmişlerdir. Falrnt, Alman
ların, İtalyanlara bu yardımı çok 

tesirli olamıyacakhr. Çünkü. İtal
yada benzin fıkdanı vardır. Son:a, 
Alınan tayyarelerinin hareket us
Jcri mesa!csi uzundur. 

sahnesi giliz donanmasını garbi Akdeniz. 
(l ıooı Sahifeden Devam.) den çıkartmalı: ve Sicilyada tahşit 

İlkkanun üçüncü günü düşman, 
ric'ati esnasında, göğsünden agır 
yaralanmış olan ihtiyat müliiziıni 
Fonerai Virginio'yu muharebe 
meydanında bırakmıştır. Yunan 
askerlerinden Polikiraiis Anastas 
yaralı müliizimi 3-4 birincil<iinun 
gecesi sabaha kadar sırtında taşı
mış ve onu pek tehlikeli dağ yollan 
arasından en yakın seyyar hasta
neye kadar getirnıi~tir. Bu yar -
dımdan pcl< müteheyyiç olan İtal
yan zabiti Yunan askerine hediye 
ettiği fotografı üzerine şu yazıyı 
yamııştır: 

cBana yaptığı yardmxlan dolayı 
minnet12rlıgımın nişanesi olarak 1 
Polikira Anastas'a• 

!mza: Fonerai Virgirio 

.,~.iği kıt'alan paraşütle Tunusa 
indinuek ve İtalyan yarımadası • 
Sicilya • Paltelaryo • Tunus ara. 
sından garbi Akdenizi kesmek le. 
şebbiisüııde buluna! ilir. Tunusa 
asker çıkarmak için İtalyan do. 
naıımasının kat'ı bir hareketini 
de mecburi kılabilir. Eğer Al • 
manya garbi Akdenizde bu planuu 
tahakkuk ettirebilir ve garbi Ak. 
denizden İngiliz donanmasını Ç1.. 

karabilirse bu takdirı;:~ İspanya 
sahillerinden Fasa da geçmiye te. 
şebbüs edebilir. 

Ancnk, İngiliz donanmasını gar. 
bl Akdenizden rıkarmak da, Trab.. 
lusa, Fasa ve TunıL•a asker çıka. 
rabilmek de hayal hududundan 
asla ileriye geçmlyecek bir teşeb.. 

Ancak, Balkanlardaki herhangi 
bir taarruz hedef itibarile bu de. 
ecede zengin hayal ile dolu olma.. 
dırğına göe Almanlann böyle bir 
teşebbüse girişmeleri daha ziyade 
muhtemeldir. 

Nitekim, Alrikada da Alman tay. 
yarelerinin İngiliz ileri kollarına 
karşı harekete geçmiş bulunma • 
lan ve Trablusgarbı muhafaza eL 
mek istemeleri bu hayalin peşinde 
koşmalarının bir delili ı.lmak ge. 

rektir. Ancak, herşeyo ve bütiin 
bu ihtimallere rağmen Almanya. 
nın Balkanlıuda herhangi bir ta. 
arruza hazır olmadığı zannı da as. 
la çıkarılmamalıdır. Almanya tek 
cephelerde de, bütün cephelerde 
birden ]ınrp usuHinden hangisini 
kabul ederse etsin, mutlaka 1941 
harbini Balkanlara sirnyet ettire. 
ccktir ve Balkanlar harpsiz bu 
harbi atlntamyacaklardır. Bu iti.. 
barla, Balkanların el ve cephe bir. 
liği ile her an tecavüze karşı hazır 
bulunmalan birinci ve açık mec.. 
buriyettir. 

ETEM İZZET BENİCE 
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Barb Ve Casusluk Tefrikası 

Bilen idam olun r 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 3 

Atölyenin avlusunda meçlıul 
bir adam yakalanmıştı 

Zira bu esrarengiz şekilde kay. 
ibolanların <;ogunu .-<:nebiler teş. 
kil tdiyordu. 

V iı.k.ıa oır çokları bunun sadece 
ted.h;.~ için çıkarılmış bir şayia ol. 
duğunu, infilak vukua gelen fab. 
rikalarm esasen iştial edici kim .. 
ya maddelerile meşgul oldwkla<ıru 
söylüyor; kimi ise gestaponun ba. 
zı şüpheli adamları gizlice ve et. 
rafı korkutarak yakaladı.Jtlarıru 
ileri sürüyor, kimisi de tedhiş ko. 
rnitaların.n f:.aliyete ge.;tiklerini, 
Rusyada bir zaman oldugu rivayet 
edilen şekilde gızli zırhlı otcmo. 
ıbillerle yollardan ansızın adamlar 
kaldırdJ<larıni, bunun Polonyalı.. 
!arın gizlı teşkilatlannın eseri ol. 
duğunu söylüyorlardL 
FiHıakika, etrafında gizliden giz.. 

liye muazzam hadi.eler hazırlan. 
d.ğına şüphe olmıyan Danzigde 
birçok gizli teşkilatın faaliyetleri.. 
ne mütıhiş bir hıız verdikleri şüp.. 
he götürmezdi. 

Fakat b· ··ikastlerin kimler ta.. 

cMülılı.iş! .• 
Tekrar kendimi tutanuyarak 

güldüm: 
- A kozum. .. dedim. Siz kadın. 

lar da ne tuhaf mahlüklars.nız!. 
Şüphelibir adamın bile güzel ol -
masini istiyorsunuz!. 
Arına içinceclk ellerini nefret 

ve istikrahla silkerek, son derece 
sinirli bir halde: 

- Yok!. Yok!. dedı. Herif, gö. 
rülınemiş derecede korkunç bir 
mahlük!. Müthiş çirkin .. Kıllı bir 
sırtlana benziyor!. 

O esnada, birdenbire, ~ağıdaki 
~vludan gürültüler, bağr~malar 
ışttik. Arına hemen deh~etle atılıp 
kollarıma sarıldı. Yüzü balmwnu 
kesilmişti. Yüzüme de~et dolu 
gözlerle bakarak: 

- Ne oluyor7. 
Diye kekeledi. Avludaki bağ 

!'lŞlnalar, beni de birdenbire irkilL 
mişti. 

Annayi silkip hemen merdiven. 
lere fırladım, 

rafından, ı.e maksatla, ne şekilde ı (Arkası var) 
yapıldığını hiç kimse bilmiyordlL ==============-

Onun için darüssınalarda ve a. Tarft.1 h f 
tölyelerde kontrol memurlan arL ili 3 a 
tır:lrnış, hatta jandarmalar ko • 
nulmuş, içeriye kuş uçurulmu • 
yordu. Kapıda ister dahilden adaıtı. 
olsun, ister hariçten ·bir ziyaretçi 
olsun, anadan doğma çırılçıoplak 
soyarak sıkı bir muayeneden ge
çirilmeden içeriye hiç kimse bra. 
kılmıyordu. 

Bu tedbir, §ilphesiz herhangi 
bir suilu.s t, bir bomba getirmek 
imkanını tamamile kal<irmış bu. 
lunuyordu. 

Fakat bütün bu tedbirlere rağ. 
men hiçbirimiz • mühim teknik 
şubelerinde çalışmakta olduğumuz 
i.çın - tamamile emin değildik. He. 
pimizin kulakları adeta kiri~te 
idi Nitekim tecrübe atölyesinin 
iç avlusunda meçhul bir adamın 
yakalandığı gün, bu haber, ıbütün 
atölyelerde, bir yıldırım düş~ 
gibi heyecan uyandırmış!~ 

Elektro • şimi atölyesinde çalı.. 
şan Pulonyalı Arına Bulvcreski, 
bana bunu haber vermek üzere ça. 
lıştığ.m liiboratuarın kapısını şim

şek •"•'alile açıp i~eri girdiği za
man gozleri dehşet ı~indeydi. 

Nefes nefese: 
- - lfoberiniz var mı?. dedi Bir 

adam yakaladılar!. 
Havretle ,.~ri,.,,'1en fırladım. 
- Bir adalll mı?. 
- Evet!. 
- Nasıl adam?. 
- Şüpheli bir adam!. 
- Fakat ne vakii?. 
- Şimdi!. 

- Nerede yakalamışlar?. 
- Tecrübe atölyesinin iç av • 

!usunda!. 
- Peki, nasıl içeriye girmiş?. 
- Elinde bir mektupla gelmiş. 

Çırçıplak soyulup iyice muayene. 
den geçmiş. Fakat müdiriyet bi.. 
nasına gideceği yerde tecrüıbe a. 
tölyelerine gittiği görillünce he. 
men yakalam.>§lar!. 

Güldiirn: 
- Amma da evham ha!. Adam. 

cağız buraların acemisi tabi!. Mü. 
diriyet pavyonunun ne tarafta oL 
duğunu ne bilsin!. Müdiriyet zan. 
nederek atölyelere gitmiştir!. On. 
lar da hemen sulkastcı yakaladık 
diye yapıştılar adamcağıza!. Sen 
de amma telaşçı imişsin ha, Anna! 

Anna, hakikaten büyük •bir te. 
ıaş ve dehşet içindeydi Sapıan bir 
yüzle: 

- Hıfyır!. Hayır!. dedi. Adamdan 
zaten şüphe etmişler!. Herif, mü. 
diriye! pavyonuna gider gibi yap.. 
m'ş!. Sonra aralık avludan yolunu 
değiştirip hiç kimseye görünmek 
istemiyormuş gibi etrafına bakın. 
dıktan oonra atölyeler tarafına geç. 
miş!. Zi'ten adam hakikaten şüp.. 
heli ... Oh!. Müthiş birşey bu!. 

- Fakat, ne oluyorsun Anna?. 
Korkacak birşey yok acanun!. 

- Nasıl korkacak birşey yok!. 
Aşa,ğıda kıyamet kopuyor!. Ada. 
mı ıbağladılar!. 

- Bağladılar mı?. 

- Evet!. Çünkü sorulan sual. 
lere hiç cevap vermiyor!. 

-Ya?. 
- Evet!. Sonra .. , 
- Sonra?. 

Anna tereddütle ve yüzünü nef. 
retle buruşturarak: 

- Adam müthiş çirkin bİ!ley!. 

( ı inci SILlılfedeıı Devam) 

rasında dolaşmalarını ıstemış ve 
talebelerin kahve köşelerinden 
kurtarılmaları için •kahve• ye • 
rine •lokal. yapılmasının kiifı o1 
~adığını, talebeyi memleket işle
rıle kar~ı karşıya getirmek icabet 
!iğini söylemiştir. 

Biliıhare talebeler de muhtelit 
dileklerde bulunmuşlar ve tıp 
fakültesi talebeleri evvelkı gürkü 
çayda arkadaşlarının temas ettık
leri mühim bir dert üzerinde ısrar
la durmuşlardır. Hastanelerin dağ• 
nık olmasından dolayı talebelerm 
her gün çektikleri müşkülatı ve 
bu yüzden yan günleTinin yoliardıı. 
geçtiğini ifade eden bu derde kar 
rektör; sadece, ileride Bcyazııta 
bir niversite hastanesi yapıldığı 
zaman müşkül5.tın bertaraf edil • 
miş olacağını söylem~ ve Şişli ço
cuk .hastanesinde yapılmakta olan 
tatbikatın da daha yakın bir has
~nede yapılmasını temin edeceııinJ 
ılave etmiştir. 

Şehrin birbirine uzak ve dağınık 
hastanelerde tatbikat vaziyet:n • 
den yalnız tıp talebesi değil, birçolc 
doktorlar da şikayetçidir. • 

Kendisile görüştüi!ümüz maruf 
bir doktor Rektörı.in Beyazıtta bu 
cÜniversite hastanesi. inşası~dan 
b.~~etmesôni hayretle karşıladığın 
ooyliyerek demiştır ki: 

•- Tıp fakülte•inin Haydaıı:>a. 
şadan İstanbula nakli çok yani~ 
bır ıhareket, tarihi bır hata ol • 
muştur O zaman bıt çırpındık; •bu 
nakil yapılınamaldır, yapılam•z.. 
dedik; fakat dinliycn olmadı. Yuı 
binlerce lira bu uğurda sarfedildi. 
Neticede talebeler dağınık •emt • 
lerde bulunan hastanelerde tatbi. 
ıkat için yollara dökülduler. 
Alakadarların bu ha1<ıkati ancak 

§imdi görüp teslım ettiklerıni Be.. 
yazıtta bir hastane ınşa.ı lüzumuo.. 
dan bahsetmelerınacn anlıyoruz. 
Mademki böyle bir hastaneye 1.a.. 
ruret vardı; Haydarpaşadaki kvca 
fakülte binası niçin feda edildi? .• 
Diğer taraftan bir maarifçi de 

ayni mevzua temas ederek Hay. 
darpaşadaki tıp fakültesi ·bınru.ı • 
nın liseye tahsisinin hiç de doğru 
olmadığını, bu binada bir lise ida. 
me edilemiyeceğini, bir çok mah. 
zurları bulunduğunu, üstelık bi. 
nanın da, fakülte zaman:nda ol • 
duğu gibi iyi bakılamadığını ileri 
sürmektedir. 

BEYAZITTA 
(1 ımı lfedm Devam) 

ve mütehassıslart.a mua:ycnele .. 
rinde reçetelerine ve Röntgen fi. 
!imlerine •şefkat pulu. ~ npışh • 
nlması, nahiyece; Veznccilordeld 
ceıııiyrt merkezi binasında 50 ya.. 
taklı bir ]{ızılay ba,ıaııcsinin a. 

!;ılnıası istenilnıiş, bn ha'>tanenin 
bir kısım masrafının Beyozıt halkı 
tarafndan temin edileceği bildiril. 
miştir. 

Dilekler ittifakla kabul olun • 
muş Ye ıi!iıhare yapılan seçiınde 
yeni id e heyetine Iliisnü Bornn, 

Mu tafa Kuş, Ilüscyin Başkaya, 
Kemal Paker, Riza Ermen itti • 
fakla seçilerek bir çay ziyafeti ve. 
rilınişlir 
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Enver, Almanyada intişdr eden bir kitabın 
içinde kendi fotoğrafı bulunmadığı için, 

bir bahane ile kitabı toplattırmıştı. 
•Enver, 6 kanunusani tar[ li em- 1 

nle Gelibolu<ia son hüeuma tahsis 1 
edilen kıtaatı ellinden aldığı için 
:i.~tifamı vermiştim. Biraz sonra En
ver, verdiği emri geri aldığı için, 
meseleye hallolunmuş nazarile 
baktımdı. Ukin Enver için mese
le ht-nüz bitmemişti. 22 kanunusa
ni tarihinde kendisinden aldığım 
bir tezkerede Türk ordusundan ay
nlmaklıjım huınıırundaki arzumu 
zatı §Qhaneye arzedeceğini. bildi -
rlyordu. Gariptir ki, ayni günde 
Alman ulreıi kabine riyasetin<lPn 
de bir telğraf alınujtım. Bu telgraf. 

ta İ.mparator hazretlerinin ahvali 
hazıra esnasında Türklyedelti Al -
man zabitaınını yalnız bırakmak -
bğımı doğru bulmadığı bildirili -
yordu. Bu sebeple Enverle müza
kerem neticesinde, Enver, zatı şa.. 
haneye bu bwıusta maruzatta bu
lunmaktan sarfınazar etti, 

Bundan eonra da Enverle, pek 
çabuk ve müteaddit ibtilMlarımız 
daha vW oldu: Mart bidayetinde 
• kendim orada bulunmadığımdan
Alman .sefiri kont (Meternih) e 
yaV<!l'im yüzbaşı (Perike) vasıtasi
le, Jıumandam altındaki b~ci 
ordu dahilinde ahval! sıhhiyenin 

tubatta pek fena olduğuna dalr 
tahriri bir malumat göndermiştim. 
Bu sırada ordunun sıhhi ahvali 
o derece fena idi ki, bundan ordJ
nun kudreti harbiyesine zarar gel
mek ihtimali vardı. Binlerce ef -
radı <Çanakkale seferi> nin n:e-
2ahimi dolayısile hastanelere gön
dermek mecburiyeti hasıl olmuştu. 

Zafiyet dolayısile vefat eden ef-ı 
radın miktarı korkunç bir derecede 
jdi. Türk kıtaatının kıymet ve va
?.iyetl, ve ileride ciheti istihdam -
ıarı hususunda yanlış zehaba düş·. 
memeleri için, en büyük Alman 
makamatının bu hususta tenviri 
lı:at'iyyen lazımdı. 

Bunun üzerine - 17 martte -
Enverden, Türkiye ordusunun ah
vali hakkında barice herhangi bir 
malumat ita.sının meınnuiyetini 
bildiren; ve .ecnebi bir sefaretha
ne• ye ordu vaziyeti hakkında ma
lfunat verdiğinden, yüzbaşı •Pe -

rlke• nin tecziyesini talep eden bir 1 
tahrirat aldım. 

Kont cMeternlh• in bu husus 
hakkında hiç bir Türkle müdave
lei efkar etmediği malumum oldu
ğundan, berum emrimle Alman se
firine verilen malumattan hangi 
şahıs vasıtasile resmi surette ha -
berdar edildiğini Enverden sor -
dum. 

Bu işte mel1ıaldat' olan şahsın 
ismini talep etmek, meselenin ör -
tülmesine kafi gelmi!ş olmak ge -
rektir ki, bu sualime cevap alama
dun. 

Bir başka mesel~ geçelim: 
Takriben ayni zamanlarda, harbin 
başlangıcıOOan nihayetine kadar 
karargabımda bulunan yaverlerim
den biri tara!ıodı·•.,azılıp (Çanak.. 

kale harbi) nin nıutıtehf sun!lte 
lcmallru ihtiva eden ve Almanya
da intişar eyleyen bir eser, Türk 
karargfilu umwnisinin emrile İs
tanbul hükU.meti tarafından top
lattınlmıştı. 

Bu eser Alınan saıısörü tarafın
dan intişarına müsaade edilerek, 
Alınanyada kısa bır müddet ser -
best satılmıştı. 

Teşrinisani ayında eserin inti
şar edeceği Envcre ihbar edildiği 
gibi, int4ardan sonra da ilk niis
ha kendisine gönderilm41i. Dahası 
da var: Bizzat Enver, müellife ki
~abm türkçeye tercüme edlimesi 
arzusunu izhar etmiş ve kitaba ila
ve edilmek üzere kendi el yazısile 
resmini dahi vermişt .. 
Şimdi ise, bu kitabın; dü:;nıana 

yeni bir •Çanakkale• seferi haıır
lamaaı için yol gösterdiği Türle 
karargahı umumiai.ııce iddia edi -
liyordu. 

Eser, çoktanberi gerek ordula -
rın raporları ve gerek gazetelein 
.ınakalelei vasıtasile malüm olan 
bazı hakikatleri ve •Çanaklcale• 
mıntakasının kınmen (Bedeker) 
seyahat rehberinden alırunış coğ
rafıyasını ihtiva ediyordu. 

(Ark.ası .... , 

1941 ikramiyeleri _ .... 

t l adel 2000 Liralılı: = 2000~ Lira 

'17. ş Bankası _ 3 • 1000 • = 3000~ • 
ı·. 2 • 750 • = 1500.- • 

r , > aoo , = 2000.- , 
8 • 250 • = 2000.- • 

( 3:5 > 100 > :::: 3!500.- > 
1941 Kflçflk 

Tasarruf hesaplan a: : :~ : !~~= : 
• 
Ik • J... Kqideler: 4 Şubat, 2 Ma,.ıs, ı A4us-
ramıye p anı ıo.. 3 iıı.indı.>şrin ıarihlerin.ı.. ,. .. 

. mlır. 

' 

' 
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-ı!----BiZDE SAN'AT--+-- ~ ADYO / Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü ilanları 
1 ' ' D,, Grupunun 9 uncu 
Resim Sergisinde .•• 

Dalga Uzunlutu! i] 
lMSm. 182Kc/ı. 1%0 Kw. 

T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s.120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/ı. 20..,!!: 

ECNEBİ DİLLERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGRAMI: 

~~----------------------------.;;..--------~· 
3 Şubattan 10 Şubata kadar 

Muhtelif hadan kalkac:ak vapurlann iııimll"r;, kalkı~ 
gün •e ... deri Te kalkacakları nhtımlar 

Kua.dtnh Jıa«ma - Pel'§embc 12 de (Ankara), Pozar 16 de 'Er7uruır.ı 
Galata rıhtımından, 

Birinci servis ikinci seni• 

Bu seneki sergi, geçen seneler
den çok daha zengiıı ve manalı 

hınca Saat 12.00 
Arapça • 12.15 
Ellen•e • 13.45 
İn~lizte • l 1.15 
J?oansızca • 1'.00 

Saat 17.301 
• 17.451 
• 18..(5 

• 21.1s.1 
• 21.00 

Satı 18 de (Ana!arta), Cumarte 18 ıı., ( <\ntalya) 
Sirkeci rıhtımından. 

M11Clııa7a AaUma Pazartesi, salı 9.50 de, Çarpmoa. per,ı-rr.pc, CU ,,, 
ıa da (Marakaz), Cumarte.ı H de (Trakı ve paı. 
9.50 de (Marakaz). Gala'" nht.ım:ından. • 

~ haltıııa - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Tr•k), Golo 

Giızel san'atlM uka<ieTTu.c;ı ~aJon
larında (D) r,ru pı.ı ressarr !arı do
!<uzuncı.. resim &ertısinı geçen cu
martcsı günü açtı. Memleketteki 
sınıf teşclı:külJed ıçinde en iddialı 
hareketlerle .&enelerd~ıobrı nazarı 
dikkati üzrlerlne çe_l.cn bu genç
lerin, şimdiye kadar eserlerınden 
:ziyndc mecmua ve ı;ıazetelerde iza
ha çalıştıkları san'at anlayıslarını 
bu sfer eserlerile ifade etrneğe baş
lamış olduklarını görmekle mem-
nunuz. / 

Türk resim san'atının lı:arakte -
ristiğinl reel olarak ortaya koymuş 
o1maktan henüz ç->k uzak olmakla 
beraber gayeye doğru ağır fakat 
emin bir gidişin ilk merhalelerin
den birinde bulunduklarını fiilen 
isbat etmiş oluyorlar. 

Her şeyden evvel yirminci asrr 
başlangıcının ve bilhassa harp son
rası dünyasını resimde adeta kaıı
den soysuzlaşmayı :istih<laf eder • 
ceslne san'at ismi altında san'ate 
yaptığı devamlı suikaııtlarla bu 
nefis san'a !şubesini ne menzile -
ye indirdiğini tiksinerek hatırla -
dıktan sonra. akademizmanın ale
lade tekni'< melekes!ne dayanan 
resim anlayışmdan sıyrılıp .kla -
sizınanın arzettiği o g<'niş ve hu
dutsuz imkanlar alemin(' doğru bir 
dönfı~ün belirmekte olduğunu gör
mek san'at sev.orler için tükenmez 
bir tesel!idır. 
•Neoklasızma~ i~mıni verec ğimiz 

bu Y<'nı cereyan ıçindeyiz. Bll top
rağın istidatlarından şuurlu bir 
ihtidanın nur gıbi temız ve berrak 
imaoına şahıt olma:..tan derin bir 
haz duymaktayız. 
Muhakk:ık olan bir şey varsa 

san'atta objektivizma'nın ifade et
tiği kıyncet (nefis) tabirile telif 
olunamıyacak bir alelooeliktir. Re
tt.ll nln kendin-d.cn mh~t&ldl olarak 

bir san'atkiır tah!(>şşnurunda ala
cağı bambaşka mahiyetle tuval'e 
intikal etmiş olması herhangi bir 
san'attan nasibini alması için ilk 
şarttır. O halde: Realite, san'atka
rın iç aleminden bize kadar gele
cc k seyyal ve sııri tahassüsleri i!a
delendirmesine yarıyan basit bir 
vasıtadan başka bir şey değildir. 
Denilirse hata edilmiş olmaz. 
Binaenaleyh modelln realitesin • 
de azami derecede inhiraf ede -
bilen ve bu suretle hitap ettiği küt
le üzerinde izahı aklın işi olmıyan 
bir teheyyüç yaratabilen adam an
can san'atkardır. Bunun dışında 
san'atkar yoktur, ancak teknisyen 
vardır. İşte bunun içindir ki re.a
llzma bahsinde bir kıymet ifade 
etmez. Yalnız bunu san'atkar bize 
ne v.orirse onu kabul etmek mec
buriyetindeyiz. şeklinde tefsir et
mefek lazımdır. 

San'atkar kendi tahteşşuurunu 
bize parça, parça sezdirirken ale
ladeliğe de düşebilir. Plastik zev
kimizi yaralar, sinirlerimizi bozar, 
neş'emizi kaçırır. İşte bu, san'atın 
soysuzlaşmasıdır. Esaletini muha
faza edememiş hiç birsey güzel de
ğildir. Bir eser karşısında, derun1 
bir haz ikıısile kendimizden geç
meden san'atkiırla herhangi bir ta
hassüs beraberliği duymadan bağ
lanabiliyorsak o zaman da bir san
at eseri karşısın.da oldJğumuza ina-ı 
nabilirlz. Bi.naenaleyh (D) grupu- 1 
nun birçok basit telakkili ziyaret
cilere belki dudak büktüren eser
leri karşısında san'ata dair bu kısa 
muhakemeden sonra durabiliriz. 

D Grupu ressamları arasında ga
yeleri itibarile ziyaretçilere en sa
lahiyetle hitap eden Halil Dilemen
dir. Gerek iki natürmortu gerekse 
geçen sene de teşhir ettiği freskin
de klasik kudretine, (Çalgıcılar) 
eserile (mayolu kadınlar) ında 
neoklasizmeyi anlayı~ ve anlatı -
şındaki belagat fevkaladedir. Eser
lerinin hasıl ettiği intıba, l:ıu genç 
resasmın bütün bususiyetlerile, es
k:liği ve yeniliği ile bizim ve bu 
toprağındır. Bu kuvvetli karakte
rini muhafaza ettikçe her yıl şüp
hesiz yeni bir tekamül 1n€I'halesini 
aşacaktır. 

Cemal Tollu da bu sergide san. 
ki yıllardanberi beşiğe karşı dıı.. 

yulmuş engin bir hasretin heye -
canle içten boşayışına şahit olu • 
yoruz. (Ormanlar) ındaki mah. 
rerniyet ve sakin, melankolik va.. 
kar her san'atlliın Joolay kolav: 

eri§cm;yecegi bir ifade· kudretı gös. 3 Şubat 1941 pazartesi 
ta rıhtımından. Aynca Ça.gamba \•e Cumartesi 20 de 
(Saadet). Topbane rıhtımından. 

trriyor. Selim hissin bütün tema. 1 
!iği ve ~eyyalliğile bir tuval ü. j 19.00 Program ve memleket saot, 
z~rinc ·OU kuvvette lesbiı edilmesi ayarı. 

her zaman ıçin mümkihı dPğildır. 18.03 Müzık Radyo t.'llz orkes -

Karaolıı:a haıtuıa im..,. halluaa 

A:Jvalıll uUuıa 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). T phanc rıhtunmd•n 
Pa>ar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Kemlü), Cumartesi 15 de (Menin 
Sirkecı rıhtımından. 

İzmir dr'at Jıattma - Pazar 11 de (İzmir). Galata nhlunındcn. 
·Zllllr anlık -.. - Perfembe ıs de (Tırhan). Galata rı!ı!mwıdan. 

Di11tmun >ık sık zevkle seyret • tra.sı (İbrahim Özgür idaresinde) 
tiğin:ıız o nPlis desrnlerini 'bu ser_ l8.40 Müzik· K ık kıl 

· · d bul yomz B · biL · arış şar ar. 
gıae e u. . l1 genem· 1915 M-zi!< Meşh V' lonist-
hassa artist tarafı çok kuvvetli.. 

1 
(.Pi) u ur ıo 

·Su içen ve orak biçen köylüler> er · 
eserinde çizgi haline gelıniş bil _ 19.30 Memleket saat ayarı, ve 
tün bir Anadolu karakterini bu- ajınıs haberleri. 
Iıtbilmek mümkün. Port=<inde a_ 19.45 Müzik: Radyo ince saz he-
deta modelin talıte)'iuuruna inme- yeti. 
sini bilen bir ifade kudreti göze 20.15 R::ıdyo gazetesi. 
çarpı:yor. Hudutsuz bir basitlik i. 20.45 Müzik: Gençler mandolin 

lfOTı 

Ta"r •..ı.ı .. ltlıwtlı •••tirit - -ı.... lelel• awnıan 
:raaıl• ~flll •traaıı•hlllr. 
Galala Bat .._lelllt - Galata nhtııru, JJman!u Umum MOdür!Ql~ 

blnuı altında. 42382 

• Galeta nhtmıı, mıntaka Liman R,.1slijp b inam 
albnda. 40133 

lllrlteet ...... • - Slıiı:od, Yelclı lalonu. 22740 
(743) 

çinde, renkten, teknikten bir şey takımı (Şef: Sadık Talu). 

beklemeden bunu yapabilmek .me.. 21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. UDU!!lilllil!B181Qlllr.HlııınllDffiHffi~lfilllOIDlllilID ı se=i Rahminin desenlerindeki 
2

l.30 Koll'llşma, = T ÜRKiYE CUMHMRİYETİ 
0 Jı:endlne benzerlik devam edi _ 21.45 Müzik: Radyo orkestrası = 
yor. Esasen bunların bir kaçını (Şef: Dr. E. Praetorius.) a z. t B k 
mecmualarda görmuştük. O za • 22.30 MPJnleke tsaat ayarı. ajans ~ 1 r a a an as 1 
man zevkle seyrettiğimiz bu de. haberleri; ziraat, esham - tahvilat, ~ 
senleri burada tıopluca seyret - ·kambiyo - nukut borsası (Fiat) 1 KuntlU§ Tarihi ı 1888 
mekten yeni ve daha kuvvetli haz 22.45 Minik: Ca:ı:bant (Pi.) il Sermayooı 100,000,000 Tılrk Liraııı 
duyuyoruz. Eskizlerindeki kuv • 23.25 /2.~.30 Yarınki program ve 
vetii fikri ayni kudretle panola - Şube veA jaııe adedi : 265 
rında da görmek mümkün olacak kapanış. ~ 
mı acaba? . Bu san'at.karın şair ta. i;fl-.-.-':t/.-B-rlllı-B-W-B-Pl.-Jll.-!ll-,.-rm-r;ı-~a-~•~•-111!!I §§~irai Ve ticari her DeVİ banka muameleleri 

rafı kuvvetlidir. Fakat ihtimal bu 'I AB.." B L J ~=-- ~~~~p ı:>'ır,jl!'r'llM~ 
eskizler hususi bir maksat için de " nı. 

1 == hazırlanmış olı<bilirler. Maltinalarda cahımış I ~ ,_ 
Nrullah Berkin (masaya yaslan. Dokumacı aranıyor = 

mış kadın} ı giLzel; geçen sergide / ES~=~-· ·-. 
- .. • · ı., Ilcyoll;lu Parmakkapı Telgraf Sok. ~ 

gördüğümuz ve muze ıçın sa ·n 9-11-13 No. Havlu :Fabtikasın:ı 1--
alınan ~kitaplı ltadın. dan sonra müracaat. 

bu san'atkarın desen hakkındaki !~~~~~~~~~~~~!!'!!!!! 
kanaati ve ı;ergideki desenleri ü. == 
zerinde durmak icap ediyor. Ge. Tasfiye halinde ~ 
çenlerde bir gazetede bu san'at - (' • k f • i 
l<:i.r; desenin fikri! hitap ettiğini, "i' ır e l ~ 
rengin ise hisle a!Akadar olduğunu T- --
haklı olarak iddia ediyordu. De· .1 UCCQTige, ~ 
sen fikre hitap eder. Bunun için- Suıai) e .,,., Maliye '1'- A. Ş.ı 1 
dir ki münakaşa olunabilir. Bu yıl 

~ 
san'atkô.rın desenlerinde defor - Hlssed;ı;lar Umum! Hey'etl aşağıda· I ~ '"'=:>i 
:ma.syon denilemiyecek bir tena. ki buru,ıan görUşmd< ilzerc 15/3/941 = 
siipsüzlük göze çarpıyor. Kendi cumartesi, saat ıı de Şirketin Galata, =El 

Karamustafa Sokak, Ovaklmyan ha-
~an'at anlayışı ve tekniği bunları === aı;ı.~ı.:o,,iıi:i: "t;ı!!.i~;.!...:ı.;.: ...... ...it<..l!a!'tt!i!::ı~~::;;,.ı~~.J.;;i....ı:;.i._'.. - wnda 4 üncü katta kflln idare merke- - ı.;:;ı 
fikrimize daha normal bir hudut zind~ ftdiycn toplanacaktır. Şirket ni- ~ 
için<le vermeğe çok müsaittir. Fa. zamnamesi mucibince en az :Jirmİ his- = Para Biriktirenlel'6 
kat her nedense bu sergide onu ae "'"edine malik olanlar asaleten ve- :;;;,; • 

~~~1~3!,~~i~:ı~~ ~!~~:_ .~ıır~·k•leten müzakereye 
1~tirak ede- l 28.800 Lira ikramiye Veriyor 

le~inin zaruri gerileyi§inden baş. Hissedarların toplanma tarihinden en ~Ziraat Bankasında kumbanh Te ihbarsız ta1attllf hesaplannda ea 
k b. az on gün evvel hisse senetlerini Şlr- = b 1 !ar -~ • d f ekil ek kur' il d a · ır§ey değildir. =az 50 lizası u unan a sen .... e .. e a ç ec a e aıı•l:ı 

ketin İdare merkezine ve-yahut mal1 ~ l::ı.- ·· .,._ • d - tıl -'-t Elif Nacının· . Fener dibindeki ka. = P ...... a gore ııU"anııye aııı ac- ır. 
milest-;esıelere tevdi ederek mukabilinde -

dını kuvvetlidir. San'at.kar bura. alacakları makbuzu ibraz etmeleri il<- li6i o( adet 1.900 Liralık 4.000 Lira 

da içtimai olmayı bilmiş. Hissin a. üza eder. ~ ! : = : i= : 
leliı<lelikten sıyrılarak bu kudretle R u z N A il E ı ı < '...,_ = olO • 100 • 4.000 • 

plastik bir eserde içtimaileşın.iş ol- 1 - Tasfiye memuru ve muraklp ra- ~ 100 • 'O • 6.600 • 
ması bizde nadir bir san'at hadi.. porlonnın okunmruıı ve tasdlkl, ~ 120 • olO • ol.800 • 
sesidir, Peyzajlarında ve portre • 2 _ 940 yılı b'il~çosunun telklkl ve == 160 • 20 • 3.200 • 
~indeki renkler temız ve yerinde tasfiye memurunun geçen sene ıoıer1n- R DİKKAT: Hesaplarındaki :>aralar bir .1ene ıç'..nde ~O liradaJJ 
kııllanılm:ştır. den dolayı zlmmetınin lbraSJ. ~saltı dtismivenlere ikramiye çıktııtı takd rde % 2~ fazlasile veril<" 

Salih Orallı, daha ziyade artist 3 - 9U senesi için bir ınürakJp in- §ce!<tir. Kur'alar senede o( defa: 1 Eyl(IJ 1 Birincikiınun, 1 .M•tl 

:::ğ;e~:~:ıh~~ır~:i:::ıa~:~r: tıhnhı. p,;;uıı~un:~;l~~~=;ll=;mnnnınmmımnınnınınım 
fena değil. Fakat, san'atkiır için 1 Dr. Hatız CP,mal 

1 
ihmal edilmez bir lüzum olan şah- LOKMAN HEKİM 1 Devlet Limanları işletme Umum Müdür' 
siyet cevherini bu gencin eserle. DAHİLİYE MÜ'I'EHASSISı 

rinde daha kuvvetle ifadelenmiş i Divanyolu 104 ·ı lüğünden : 
g.. k ! "..~_a.r_ene aaU"rl: !.S • -~· Tel.·. !!~~8 
erme arzuı.unday .z. · · · Keşif bedell c5608> li1'B c58> kururtan ibaret Mudanyadaki vapur ve ıcsf 
Zühtü Mürit-Oğlunun kuvvetli Jı:•lelerınin tamir işleri açık eksiltmeye komılmuıtur. Muvakkat teminatı 

desenlerinden sonra bilhassa en 13~~ Sehir tiyatrosu lira •49> kuruştur. ihalesi 14.2.941 tarihine rast!I:Jan cuma günü raat 15 d' 
orijinal kıymetini, telkin ettiği fi.. 1 

• ı ·~ lata rıbtımındnkl umum müdürlük blnasııı<la toplanacak ol:ın s:ıLnatm:ı 
kirden alan etüdü nazart d.kkati ·' ~" İstiklal caddesinde ,.onunda ,.apılacalı:tır. , 

1. t' B · b" ·iii~'1~.vU,· ·, Komedı' K.ıamında Şartname ve teferruatı SÖZÜ ıı-en ko~;~onda her (ün görülebilir (63l ca ıp ır. tı saıı'atkdrm , us\ ve ,:ı:d,ııı -• ··-· 
heykellerinden bahsetmek sııla • 
hiyetimizin dışındadır. 

Bu akş3m saat 20,30 da 
KiRALIK ODALAR 

Her gün ldşode Çoeult T~erl Jçln 
bilet verilir 

Zeki Faik; henü:ı bir şeyler ara. 
mak, güzel şeyler bulmak içın 
çırp;nmakta olduğuna insanı inan. ı-------------------1 
dıran bir ümit ifadesile bize hitap 
ediyor. Bu genç snn'atkardan da 
müstakbel mes;ıisile fevkal.~delik. 
ler umablliriz. 

D grupu ressa..;lannın bu sene.ki 
sergisı dığer senelere nisbetle çok 
daha zengin ve çok daha manalı • 
dır. Bıi tün bir sene içinde bu genç. 
leriıı gayelerini bilerek çalışmış 
olduklarına insanda şüphe bırak.. 
mıyor. Sergiden çıkarken Türk re
sim san'atı namına yarına biraz da. 
ha inannuş olınanın verdiği huzur 

ile bahtiyarız. Bize bu kuvvetli ü
midi veren aan'atkiırlara mesai.. 
lerinde devam ve muvaffa.kiyet di. 
leriz. 

R. Y. 

Sahip ve BatmUharriri: Etenı atı Benlee ı 
~rcyat Direktörü: Cevdel KarabllriD 

tıSON TELGll.AF» Matbaa•ı 

• 
TAKViM 

ŞUBAT 1941 
PAZARTESİ 

3 
Ay 2 - Kasım 88 

Vasati Vakit Eıaoi 
... d. 88. d. 

8 10 GünC!' 1 46 
13 28 Öğle 7 01 
16 10 ikindi 9 43 
18 27 Aktam 12 00 
19 59 Yatııı 1 34 
6 29 lmeak 12 4 

I ~TA N B U L B E L E D 1 Y ES J l LA N L A Hl 

Zeynep KAm.il Doğumevlnln ytllık ilıliyacı Jçln alınacak muhtelif ci~ 
ııebze açık eksil\meye konulmUjlur. Mecnıuunun tahmin bedeli 1239 Ur• , 
ruş ve ilk teminatı V2 lira 96 kuruştur. Sartııanıe zabıt ve muame1:11 Mod 
kaleminde e-Orülebillr. İhale 8/2/9<ll pcrıembe ıtınU saat ı4 de daimi encil 
:J•pılacaktır. Taliplerin ilk ıemınaı makbw: veya mektuplan ve 940 yı!'11' 
careı ocıa.ı v~e ihale eünU muayyen saatte dalrn1 encfuande bulo':".' 

(44• 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Alçılı banUar imali usulü• hak

kındaki ihtira için İktısat Vekale

tinden alııııruş olan 12 SonkAnun 

1937 tarih ve 2295 numaralı ihtira 
beratının i.lıtiva ettiği hukuk l;>u 

kere başkasına devir ve yahut ica

dı Tüıık.iyede mevkiı fiile koymak 

için salahiyet dahi verilebileceği 

teklif edilmekte olmakla •bu hu -

susa fazla maliimat edınmek isti
yenlerin Gala tada, Aslan Han 5 nci 

kat 1-3 nımıa.-alara müracaat ey

lemeleri ilan olunur 

iınaııbol Dönliincll icra MCJll 

dan: 

940/3751 numaralı dosyada 1<11"' 
§1).ığı olarak defteri tanzim kıl,,,ı> 
re!ınln paraya çevrilm .. i yolil• ,1 
ıına knrar verilen 200 lira k:J1111' 
13 ııarı;•dan ibaret radyo ve pW 
k;ı.ryol:ı, koltuk ve elbL-e dolabl f 
7a 28/1/941 Satı günU saat JI J)I 

rasındn Beyoğlunda Tarlab•l1 

alnde 230 numaralı aparumand' 
/ 

l•c•iı, teklif olunan bedel ınul>" 
ltıymetinin % 75 ini bulmazsB 3" 
pel'ieJllbe &Unü ayni saatte .,e 
7erde ikinci artırma ıın etil• .,, 

ilan olunur. 840/3751 


