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Hitler ingiltereye taarruz etmeden evvel Mo o .. 
tof ve Ciano ile konuşacak Japonya ile İngiltere ara-
1 ngiltere' de muazzam hazırlıksındaki müzakereler bitti 
iNcınEnE; BIRSULH Mihvercilerin yapacağı sulh tek- j Amerika yolların kapatılmasına muhalif j 
TEKLiFiNi KABUL ı·ı· k t'A surette redd d·ı k s f . . ı" ·ı· 

EDEBiLiR MI? 1 1 a 1 e ı ece Sovyet e ırı ngı ız - Japon 
1müzakeresi hakkında izahat aldı ln6i lıere nin 

menfeotlerinl 
hoy•li 
ihlal .ı. 

11iyen m••ul oe malr 
dil aulh ıardorını lıebal 
•lmeai ihtiwıoli yalı tl.
lilae ele elcailoltlirtl• ao
nuna #tatlar herbe t/ef)am 
• d • c e fi maholtlıeltıır. 

Y aıan: ABiDiN DA VER 

a ir taraftan Almanlar· 
~a İtalyanların Bil • 
yük Britanya adasına 

ve Akdeniz havzasındaki İngi • 
liz kuvvetlerine karşı taarruza 
geçecekleri söylenir ve bu taar
ruzda ·kullanılacak silahlm· ve 
usuller hakkında, tobmınlere da
yanan haberler neşredilirken 

ıliğer taraftan da bir kaç güne 
kadar, İngiltereye son bir sulh 
teklifi yapılacağından, İngilizler 
bu teklifi reddederlerse taarru • 
za geçileceğinden bahsediliyor. 
Eğer Jngıiltereye yapılacak 

sulh teklifi, İtalyan hükumeti • 
nin fikirlerini neşreden Giornale 
d'ltalia gazetesinin başmuharri
ri Gaydanın yazdığı gibi , bilii 
kaydüşart teslim olmayı talep e
den bir ültimatom pıah.iyetinde 
olacaksa, bu, bir sulh teklifi ad
~edilemez. Çünkü, .sonuna kadar 
b ~~P> diy~ hazırlanan İngiltere, 
ıla kayduşart teslim olmadan 

~vveı, Alman ve İtalyan taarruz
karına .~rş~ durmayı, ve harp 
~dretını hır defa tecrübe etıııe

~~1!erciJı edecektir. Bir milletin 
ı.~-: .. kaydüşart teslim olması için 

1.u un mukavemetinin kırılması 
azııngelir. Bugün İngiltere ada-
sına k"I . ' • çe 1 mış, silahı elinde im-
;aratorluğu_arkasında bekli -
.. ~1~· Yapılacak taarruzu defede-
uı ırse - k" b d . görü .. ı, un an az çok em1n 
z nu!or -..Harbi uzatarak ka. 
anacagı , b" .. 

y b. eya ır uzlaşma sulhu 
r~pa ~leceği Ümidindedir. Taar
razu efedemez de istilaya ug· -

r ve ma~I"' · tesr g up olursa, o zaman 
İ 1~ olmayı düşünebilir. 

tek?7'1·1• .rel e yapılacak sulh 
"' 

1 1
' h_o~ le ham bir bilii kaydü

ııı.:~ te;lınüycti değil de, az çok 
va ~I ve mutedil talepleri ihti
•ak)e erse, __ lngilizlerin ne yapa
•abaarı ~uııakaşa edilebilir. A. 
hü .: lngıltere, bir uzlaşma sul
ıuı~~ k~bul eder mi, yoksa kendi 
tirin ~u dıışmanlarına kabul et
kılı cıye, Yahut Fransa gibi yı • 

II ncıya ~adar, döi;fü,iir ınü? 
ıeki~~:·h~ır gay.~ değil; isten[len 
için k 

11 
ır sulhu kabul ettirmek 

dır· bu . :-~•lan kanlı bir vasıta
bir~ ş ~-ı'd' arla politikanın başka 
ile is~ ı ·ı e devamıdır. Bu vasıta 
lıabi) enı en sulhü temin elınek 
vaın ~~.~ağı görülürse harbe de
ıtıatı e ı ır; fakat bu vasıtanın 
laşıl fıu neticeyi verm.iyecejii an-
11 k~~ca harbe devamın mıina. 
"•nıe:'1:z. ~o~~· _kadar muka • 
l>Z t ahı. olumu ve harabiyi 
Ya a ma_k için dejiil, dayana da
teın~ nıhayet daha iyi bir sulh .f1°. etıııek için yapılır. 
li d~g~~ter7~in, uzak bir İ>tikba
lı - şuııdugu hakkındaki umumi 

ı.k~na~tin Yanlış olduğu, onun 1918 
ıncıt · · •a eşrıuınde geçen harbi ka-
ndıktaıı sonra 193_9 eyhilü ba. 

Unda Yenı· h b" ·ı · d" · d ar ı ı an e ıncıye ka 
~' .. 1 \IHuğu hemen daima kısa 

~o_ruslü .sil asetle tahakkuk et • 

1 ıstır. lngiltere, daha ziyade 
ırsatlarda!' istifadeye çalışan' 

0PPortunist bir siyaset takip et~ 

Berlin Konferan!! l 
-

Ribbentrop Sovyetlerle daha 
sıkı dostluk temin etmek istiyor 
IBudapeşte, 17 (Hususi) - İyi 

haber alan mahıfiller Sovyetler 
Birliği halk komiserleri reisi ve 
hariciye komiseri Molotofun ya
kında Berlini ziyaret edeceıiini 
resmi Alman menbalarından is
tihbar etmişlerdir. Avni mah-

fil İtalya hariciye nazırı Kont 
Cianonun da bugünlerde Berli
ne ııideceıiini beyan etmistir. 
Bu seyahatlere atfedilen ehem
miyete binaen Macar zimamdar
ları Berlinde veni kararlar ve-

(Arkası 3 üncü •ayfada) 

Romanya, Macaristan 
ve Bulgaristan ile mÜ
z ak ere le re başladı 

ALMAN EKALLIYETINE MUHTARiYET 
•• 

Uç hükumet 
aralarında 
anlaşacaklar 

Bükreş, 17 (A.A.) - Reuter 
muhabirinin öıirendiğine göre. 
Almanya, Romanyaya, Bulııaris· 
tana ve Macaristana. arazi ih
tilaflarını, aralarında hallet
melerini tavsiye etmiştir. Alman· 
ya, bu bahiste mutavassıt rolü
nü oymyacaktır. Bildirildii!ine, 
_göre bu mesele etrafında ha

Almenların Jntıiliz lop• 
reltlerınt/e tlüıüriılen bir 
bombartlımon loyyore•i 

-11 

____ , __ _ 
Japonya 
- - - -

kabinesi 
E•lri Beıvelr.il Konoy• it.o· 
bineyi ıeıltile memur edildi 

Tokio, 17 (Reuter Ajansı bildi
riyor) 

Mikadonun talebi üzerine, Mar
ki Kioto yaşlı devlet adamlarını 
toplıvarak Başvekilliğe bir nam.. 
zet tayin edilmesini müzakere 
etmi<lerdir. 

Bütün devlet adamları, prens 
Konoye'yi c Yeni siyasi bünye> 
niıı vücude getirilmesini istihdaf 
cdeıı hareketi idare etmek üze
re Başvekilliğe namzet göstermiş
lerdir. 

Prens Ko:.ıoye'nin, Başvekil o
( Arkası 3 iincii sa11fada) 

lngiltere sahillerinde 
dün cereyan eden 
hava muharebeleri 
1 Alman deniz altısı ve 1 ln
giliz muavin krovazörü battı 

1 K. Cekinin beyanatı j len diplomatik yolla Bükres. 
Sofya ve Budapeşte arasında mü- · · 
zakereler yapılmaktadır. Alınan- Afrıkada Inııiliz kuvvetlerinin teftişı .. (Yazısı~ iincüdeı 

EN SON DAKiKA - ·-

Çin· Jaııon harbi facialarından bir sahne ... 

Birmanya yolu kapatıldı 
Hali faks ve Butler müzakere 
hakkında beyanatta bulundular 

ILondra, 17 (Hususi) - Japon 
Hariciye nazareti sözcüsü Bir
manva y-0lu ile İnpiliz arazisin
den Çine yapılan sevkivat hak
kında İngiltere ile JaPOnva ara
sında cereyan eden müzakere -
)er hakkında Reuter A iansının 
Tokyo muhabirine resmi beya
natta bulunmuştur: 

Sözcü cBirmanya yolu ile nak
liyat hakkında mü;jakerelerin 
filen bitmiş olduıiunu• bildirmiş 
ve demiştir ki: 

- Japon hü.ki•meti, halen 
11alnız, teferruat hakkında I,ond
ranın Craiqieııe cevabını bek
lemektedir. Müzakerelerin, pek 
muhtemel olarak perşembe QÜ

nü ııeni kabinenin k•ırulmasına 
kadar iktidar mevkiinde buluna
cak buqünkü kabine devrerinde 
nlhaııete e-receiiini ümid edi110-
•\ıtm. Müzakereler o qiine kadar 
bitmezse, mesele muallakta bu· 1 

lundurulacaktır. 
Halen Japon ve lnqiliz lıükıi

metleri arasında, .l.rıJıiliz arazi -
sinden Çine ııapılan harp mal
zemesi nakliııaıı hakkında aşa

qıdaki anlaşmaııa vcmlm~tır: 
1 - 1939 ikincikıinwıu ndan i

tibaren H onq Konqdan sil.ıih ve 
cephane ihracatı memnudur. Ja
pon hükumetinin ehemmiııet ver-

diqi harp malzemeleri halihazır
da ihraç edilmemektedir. lstik
balde de edilmiııecektir. 

2 - Yarınki 18 temmuzdan iti
baren, üç aıı müddetle inqiliz 
hükumeti, esliha, cephane. pet

( Arkası 3 üncü •aııfada) 

Çanakkalenın 

kontrolü-, 

Sovyeıler lerofınden hiı; 
bir le/elif yepılmecltlı 
Aoıım Ko.maraaınc/a ela 

ya, bilhassa. büviik ekseriyeti 
Transilvanyada bulunmak üzere 
iRomanyada mevcut 800 bin kadar 
nüfuslu Alman ekallivetine ve
rilecek müstakil statü ile alaka
dar olmaktadır. Alman planına 
_göre, bu Almanların büvük ek
seriyeti, Transilvan,'ada bir 
mıntakada toplatılacak ve bına
da bu Almanlara muhtariyet hak· 
!arı verilecektir. Fakat Roman
yada, bu ı:ıibi ekallivetlerin mü: 
badelesi hakkındaki bır talebı 
çabuklaştırılac.1k mahiyette bu 

Ruzvelt 3 üncü defa Cumhur
1 

re•merı beyan eclilcli 
Londra, 17 (A.A.) - AHnı 
Kaınarasında işçi nıclıuslar 

dan Price, Çanakkalcnin kon
trolünde tiidiliıt yapılıuasına 
dair Sovyet hüküıncti ıarafın
dau Türk hüklln1ctinc yapı • 
lan teklifler hakkında ne gibi 
mallln1at me\'C'Ul olduI:unu ,·e 
bu tekliflNin mahi~·etini Ha
riciye ıuüste~arıntl:ın ~orn1uş· 

ı:ıibi veni arazi terkine karsı. 
şimdiden şiddetlı itirazlar yük
selmektedir. 

Yahudiler aleyhindeki kanun
.lat. henüz daha neşredilmemi -
tir. Bunun sebebi, pek muhte
mel olarak, R-0manyadaki 750 

Reisi namzetliğine seçi di! 
Ruzvelt'in Kongreye Mesajı 

tur. .:. 
Butler 'azı ile 'ı·rdıgı re 

, ·apta şö~:Je d<"~ni,.ti~; '. -.... 

(Arkcuıı 3 Üncü sayfada) 
ABİDİN DAVEK !!ulgar Başveıciıı l.rocıspoaın ~ ııof ( Arkcuıı 3 üncü sayfada) 

Şikago, 17 (Sabaha karşı saat 
4,15 Radyo ile) - Denıo!<rat 
kongresinin tahrir konıitesınde 
progranun harici siyaset kısım 
hakkında ihtilaf çıkmıştır. Sena-

tör Barkley, ev.-elce bugiin öğ
leden sonra kongreye tevdii ka. 
rarlaşan programın bu akşama te 
bir edildiğini bildirmistir. 
Zannedildiğine göre, senatör 

Pepper, İngiltereye harbe gir
meksizin tam yardımda bulunu
lacağının programa dercini iste
miştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

•- Lord Jlalıfoks ın oıldııı:ı
ne ı:öre. So' Y~ ~:cr tt:r1i~i ta 
rafından Türkıye hükUınetine 
Çanakkalenin kontrolü mese
lesi hakkında hiçbir teklif ~a-
pılınanıışlı:. , • 



S YFA - 2 ... 
@KERLIK BAHiSLERi 1 

Deniz aşırı baskınlarda 
karşılaşılacak güçlükler 

f K O A M 

Türk - Alman anlaş
• • 

lngiliz ha va ve deniz kuvvetleri\ 
Almanları hiç degilse taciz edecek 

ması ıyı karşılandı 
Piyasa ile temas için Almanya'dan bir heyet 
gelecek; bir milyon liralık deri ıahlacak 

yin edecek olan cBritaayaam. i.
eali. tesebbüsüdür. 

Bu işgal planım taaxiın eder
ken Almanların: 

leıımİ4 bulundutun11 biliyonııı. 
Her ferdi de makineci sayılan bir 
ırı.illet kütlesinin, yanıı;ını daha 
saçap sarmadan, söndürmek için 
en seri vuıtalara, silihlara sa -
hip olduğu da meçhul değildir. 
Muvaffak ordniaıı başka bir mil-

a) Paraşütle 
adanın muhte -
lif bölgeleri
ku vvet indir -

lü ordusunun 
Emdli Gen.r•l müdafaa mınta • 

YA z A 11 ı ~ jYOWuk göııiil-

KEMAL KOÇER bla~ında v~e 
meyi, aldığında şuphe 

b) İndirilen yoktur. 
.hıvveUcrle hava nakliye sefi.. Alman askeri edebiyatının son 
nelerile taşıyacakları birliklerle yıllar~ ııaraşüt birlikleri mesai-
beslemeyi, sine tahsis ettiii yazılardaıl öi-

c) 11\ i<gal bölgelerinin hava- ıeniyoruz: 
dan ıuıııc ateşlerile dövülmesi- Hava kuvvetleri tarafından lıi-
ni, - _ maye edilen ve çok pahalıya mal 

d) İşgal edilmiy.,.,ek bazı mın· olan hava nakliye sefineleri, uya. 
takaların da hava baskmlarile nık bir müdafiin yer ve hava de-
sarsılmasını, fi ve tart tertipleri karşısında ro-

e) İşgal ıruntakalarllllll bava· !ünü başarlDllS< güçtür. 
dan tevcih edilen ateş barajlarile Zengince meskfuı olaa ve her 
ve indirilen kuvvetlerle tecridi - müdafaa hanrlığı da yapouş b•· 
ni. lunan Britanyanın, üstünlük el-

·rı Denizden snkediluek kuv- de edemediği bir devrede de bü-
nUcrin artık ellerinde bulunan yük varlıklar gösteren bava kuv-
\'e abil olduğu kadar yakın üs.. vetlerinin rairleri semalarına is-
lerde hazırlanmasını ve bu üs- tikbal etmemesine de ihthnal ve-
lerin nazar ve ateşten korunma· rilemez. Muntazam cephelerde 
sını, paraşütçülerin büyük marifet -

g) Deniz sevkiyatının denizal· ]erine ~it olmadık. 
tı, deniz üstü vasıtalarına ve ha· İşgal edilecek bölgelerin bava 
va tehditlerine karşı muhafaa - kütle ateşlerile sarsılması, vaki 
aını, tedbirler ittihaz etmiyenlere kar-

b) Çı:..ı~ yerlerinin ihtiyaca gö- şı bahis mevzundur. Yıkılan ma-
re secilmesini, murelerin düşmanı da kanatmak 

i) Geniş köprü başları tesisi L bakımından acınmaya da değe-
le harekatın inki:ıafının temini- ri olmadığını salihiyetli ağızlar-
ni, dan bağıran bir milletin bu teh-

k) İkmal işini, ditler önünde sendelemiyueğini 
1) Çıkılan (inilen) bölgelerde bir devirlik tarihi ispat edebilir. 

beslenmeyi Paraşütçülerin önceden bir em-
Düşünmeleri liizımgelmekte - nivet mıntakası tesis etmeleri 

dir. ve burasını hava kuvvetlerinin 
İngilizler de, bu baskınları Ön· bir ateş barajile tecrit (abrieg-

lemel!_ için şu tedbiri almak isti- Iung) etmeleri de nazaridir. Ya-
7eceklerdir: kın bir vaka, en kU\·vetli ateş 

a) Baskın hareketlerini, daha setlerinin de bir milletin iradesi 
belirmeden olduğu yerde söndür- kar ısında kırıldığına en güzel 
mek, bir misaldir. 

b) Daimi keşifle, hava ve de-
niz taarruzlarile hazırlıldarı ta.. (Arkan 4 ÜTU:Ü sayfada) 
ciz etmek, 

V irmi iki milyon lirabk yani Türk • Alman anlaşması piyasa
n memnuniyetle karşılaJlllll4tır. Almanyaya gönderilecek o. 

lan kuru }lle;tValarla, arpa deri ve tiftik fiatlannda derhal yükselme 
hareketleri başlamıştır. Bilhassa ihra.:•tın tamamen durması il~ 
27,5 kuruşa kadar düşen koyun derilerinin yükseleceği ümit olun
maktadır. Almanyaya bir milyon liralık deri gönderilecektir. Al -
manyadan bugünlerde piyasa ile temas etmek ve derhal mübayaata 
başlamak üzere bir heyet gelecektir. Göndereceğimis mallara mu
kabil Almanyadan makine ve yedek aksamı ile bilhasuı tıbbi ecza 
da alınacaktır. 

Model kursu 

M••rif yekilinin bir 

nutku ile dün •çıldı 

Tayyare modelcilik kursunun 
açılma merasimi dün yapılmış
tır. Merasime Maarif Vekili -
.ıniz Hasan Ali Yücel riyaset et
:r>..lls ve bir nı,ıtukla kursu ac
mıstır. Erzurum mebusu ve 
Türk Hava Kurumu başkanı Şük
rü Koçak da bir hitabe iradetıniş
tir. 

Kurm 50 muallim ders l!Öre
cek ve bunlar kursu ikmal edin
ce mekteplerde talebeye tayya
re modelleri yapılmasını öitrete
ceklerdir. 

---0---

VİLAYET 

Yarın akşım köprüden 
tramv•y geçmiyecek 
Köprünün Eminönü cihetinde

ki ayaklarının vü.kseltilmesi mü
nasebetile yarın akşam saat 22 

den itibaren 13 saat müddetle 
köprüden hiç bir tramvay j!eçi
rilmiyecektir. Tramvay rayları o 
saatte sökülecek ve ertesi sabah 
saat 9 a kadar yükseltme işi

nin esas kısmı bitirilerek ravlar 
yerlerine konulacaktır. 

Tel buhranı 

Çayırcılar Vekalete 

mürac•al ettiler 
İnce demir tel bı.ıbraru hakkın

da Trakyadaki çayırcılar tekrar 
aliıkadarlara baş vurmuşlar ve 
otların çürümi ve malıküm bu
lunduğunu bildimişlerdir. Son 
bahar yai(murları baslar başla
anaz artık onların kakbrılanu
yaca,ğı ve iş isten ııeçmi.$ olaca,ğı 
bildirilmektedir. Bazı fabrika
larda l>ulunan tellerin çayırcıla
ra verilmesi hususunda hiikfunet
ten müsaade beklenmektedir. 

Ticaret Müdürlüğii tekrar va
ziyeti te!J(raı!la Tk:aret Vekile
tine bildirmiştir. 

BELEDİYE 

Floryanın kirası 9500 
liraya indirildi 

Florya plajları için Belediye
ce yeni bir münakasa daha a
çılmıştır. Fakat; müteahhitlerin 
rag-bet.sizli,ğinin tahmin olunan 
kira bedelinin çok yüksek bu
lunmasından ileri :ııeldiği anla
şıldığından plajların yıllık ola
rak değil deniz mevsimi nihaye
tine kadar kiraya verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bunun için de 
tesrinievvel nihayetine kadar 
ki kira bedeli 9500 liraya indiril
mistir. c) Herhangi bir istikamette 

tevcih edilen taarruzları daha de
nizde karsılıuruık, l HAVACILIK ÇALIŞMALARI 

d) Kıyılara kadar yaklaşan 
tehlikeyi ezmek, 

e) Çıkarmalara ve indirmele· 
re beılef olmaları muhtemel kı
yılarda ve hinterlandda pasif ve 
aktif defi ve tart tedbirleri almak, 

f) Harekatın inkişabna karşı 

Bayan Safiye Hava kurumuna girdi, 
icab ederse tayyarecide olacak 

Yalnız. veni iı).<;a olunan ka
zino ile kabineleri de ayrıca 
mevsınılik 480 lira bedelle müna
kasaya ç>karılmıştır. 

----o-
İNHİSARLAR 

Bira satışları çok arttı 
Sıca.kların artması He beraber 

bira satışları da cok fazlalas -
mıştır. Geçen senenin avni za
ananlarına ııöre, vüzdc elli ar
tış vardır. İnhisarlar idaresi Bo
monti fabrikası istihsa!atını al
dığı tedbirlerle 3,5 milyon kilo
dan 7 milyon kiloya çıkarmıştır. 
Ankara fabrikası da istihsalat 
yaptığından sarfiyatın artması
na rağmen bira sıkıntısı çekil -
memektedir. 

tedbirler, 
g) Nihayet, bütün istila teşel>

biislerini kendi harimlerinde boğ
mak, 

* Paraşütle herhangi bir bölge-
ye kuvvet indirmek ve bu kuv. 
vetleri yeni kuvvetlerle besle -
mek miimkiindür. Ancak, İngi
lizler gibi Gerila muharebeleri
ni basarmak için en kuvvetli sı
nıra malik bir milletin öz yur -
dunda bu kuvvetleri, ne mahiyet 
ve ~'<emr.ıiyyette olurlarsa olsun
lar, barındırmıyacağma itimat e .. 
dilebilir. İndirilecek kuvvetler, 
sikpard~r, asri muharebeler
de liızım olan bütün vasıta ve si· 
lahlarla mücehhez değillerdir. 
Son muvaffakıyetlerde amil bu 
vasıta ve silihl.arla karşılaıpı -
cak olan baskıncı fazla kan sar -
fına mecburdur. 

Britanya adasının, dünyanın 
hiçbir yerinde görülnıiyen çok 

Dahiliye Vekaldt, bir kaç rii.n ev-
vel, memlekette Ilav:ı Kurumuna 
aza yaı:ıtmamtt vatandaş bırakılma.-

ma.suu temenni eden bir tamim cön
ılemıifllr. 

Bu tamimin ı-azetelerde lnt.lljan, 

memleketle, dt"rin bir al•ka U)'andır-
makladır. Bazı vatandaşlannuz, Ha-

va .Ku.rumuna müracaatta bulunmuş-

lar ve i.u yazılmışlardır. Bu meya.n-
da dün, san'atki.r Bayan Safiye de 

müracaat etmiş ve aza.ları arasma ka.
rıttıiı Hava Kuı umun hem nakdi yar-
dunda, hem de Dava Kurumu men-
faatine konserler vermek vidlnde bu
lunmuştur. 

Bava Kununa.nun ~ menfaaUerine, 
yüksek aaıı'atUe mliz.ah.ir olmaktan 
hiç bJr zaman kaçınmam•t balunan 
sa.o'aiki.rımu, samlm.i blr be7eoanla 
demiştir ki: 

c- Ben Hava K.nramu.o.a iz.a ya. 
11lwamıı va&and-aşlar bulundujuna, 
suelelerde okudulum Dahili7e Ve-

1 
ki.leti tamlmlnden öğrendim.. Hem 
•a.'}tun. hem de teessiir duydum. Bt-.n, 
Darüleyta.mm müşfik çatısı aUında 

başladıfım tah ili, Devlet himayesin
de tamamladım. Sall'ah.mı, bilC"imi, 
hülisa bülii.n naçiz varlıiunı, mnn
leket.e borçluyum. Ve bu borcu her 

ıı:aman, her şekilde ödemiye bazınm. 
Bugiin, i.ularmıs aruına katılmak 

terefinl istiyorum. Fa.kat :rann, lca
beclerse. tayyareci olm.Jya da i.ma
deyhn.ıt 

Hava Kurumu bu hususta bize gön
derdltl blr mektupla töyle demekle
dlr: 

Dava Kurumuna ken4111klerlnden 
b.., vuran vatandaıılanmula blrlikle 
sevimli san'at.kinnu&a ka,..._ kllrumu
ıaann sempailslnl açıkça bllcllrirkeu, 

lemeıurl edem ı.ı: Bütün vatan.cı...

larmıa, aJ')ll lebaliwi sislermeır.te 

mütereddi davn••aenlar. Çiinkii. 

Tlirk Hava K111'111111UUlD vuifal, &D· 

.... b• ...... kola11-billr. 

MÜTEFERRİK 

Hayv•n sağlık memurları 

mektebin" talebe •lınryor 
Selimiyedeki hayvan sağlık 

memurları mektebine orta mek- ı 
tep mezunlarının leyli ve mec
cani olarak kabul olumnaları ka
rarlaştırılmıştır. Tahsil müddeti 

mükemmel bir yol şebekesile SÜS··•••••••••••••••••••••••••ı::m••ıli 
2 yıl olan bu okulda kayıt ve 
kabul i$leri baslamıştır. 

---------------------------~ Dernek Beni Seviyor!.. 
Yazan: ~ Türlrcui: 
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Kolleksiyon yapmam, fakat men
faat gözetmiyen bir artist gibi 
onları hayran hayran seyrederim. 
Ne yapayım, bunu sc,:erim! Da, 
hatırıma gelmişken söyliyeyim, 
bana bes bin frank ödünç vere
mez misiniz? 

Andermat duraladı ve sert bir 
eda ile ,gene mi?• dedi. 

Gontran soğukkanlı mukabe
le etti. ıdaima! • sonra gene yü
rümiye ba~ladılar. 

Andermat sordu: 
- Parayı ne yapıyorsunuz: 
- Sarfediyorum. 
- Evet amma israf ediyorsu. 

aua. 
- Siz ae kadar para kuaa -

mak seviyorsanız, ben de o kadar 
para harcamayı severim. Anla
dınız mı? 

- Anladım, amma siz hiç ka
zanmıyorsunuz. 

- Sahi, para kazanma~ını bil -
miyorwn. insan her şeyi bilmez. 
Siz kazanmasını biliyordunuz am
ma hiç de sarfetnıesini bilmiyor· 
sunuz. Parayı ancak kir temin 
etmiye yarar teliılıki ediyorsu
nuz. Ben kazanmasını bilmem, 
fakat mükemmel sarfetmesini bi. 
lirim. Bana s.iıin ancak ismini bil
diğiniz bin bir sey temin ediyor. 
Biz enişte kayin birader olmak 
için yaratılmışı•; bizibirinıhi ta
mamlıyor11:1. 

Andermat mırıldandı: 
- Ne kw.tah! Hayır, size beş 

bin frank vermiyeceğim, bin beş
yüz frank vereceğim, cünkü Çün
kü size belki birkaç gün sonra 
ihtiyacım olur. 

Gontran soğukkanlılıkla: 
- Şu halde mahsuben alırım_ 
Andcrmat ses çıkarmadı, omu.-

mna vurdu. 
dallarına fencrasılmış parkın 

yanına geldiler. Orkestra klasik 
ağır bir hava çalıyordu_ Bermu
tat bayraklar ve akar sular için 
çalıyordu. Dört san'atlli ay. 
lık alamadıkları halde çalıyor
lar, Petrü Martcl aylıklarını şa
rap ve likörle tamamlıyordu. 

Konser gürültüsü arasında bi
lardo bilyolarile oynıyanlar sesi 
duyuluyordu: •Yirmi bir, yirmi 
iki ... 

Andermat ile Gontran · yukarı 
çıktılar. Doktor Onora ile Ofri -
Pastör' ün başlarına muzilıacıla
rın yanında kahvelerini içiyor -
lardL Petru Martel ile Lapalııı 
bilardo oynuyorlardı; kasada u. 
yuklıyan kız uyandı ve sordu: 

- Ne emrediyorsunuz baylar? 

- " -
Küçükler yattıktan sonra iki 

Oriol uzun müddet konuşmuş
lardı. Andermatın teklifi ile he
yecanlanmışlar, gayrete gelmiş
ler, kendi kirlarına zarar verme
den onun arzusunu körükleme
nin çaresini düşünüJorlardı. Pra
tik kö~ lü zekası ile, her yerden 
maden suyu fışkıran bir diyarda; 
bir daha ele geçmiyecck bir müş. 
teriyi1 mübalagalı bir taleple ka
çırmamak lazımdı; fakat bir za
man ~onra nakit para getirecek 
olan bu kaynağı da eline bırak
nıamalı~ dı. 

Bir alay çare düşündüler, bir 
karar \eremediler. Gece rahat 
nyuyamadılar. Sabahleyin evvela' 
baba uyandı. Ya gece kaynak çe
kildiyse diye düşündü, oğlunu u
yandırdı .. Korkusunu söyledi Ko. 
ca Kolos kalktı, baba oğul kayna
ğa gittiler. 

Herhalde tarlayı \'e kaynağı 
clile temizliyecek, taslarını kaldı
racak, satılığa çıkarılan bir hay
van gibi timar edecekti. 

Kazma küreklerini alıp yola 
çıktılar. Yolda on senedcnbcri eL 

, ' 
Gazinolarda Ne diyorduk? Yeryüzünde me

safe di}·e bir şey kalmadı, mesa
fe mefht.,';IU bundan bir asır ev
velki me.tlıum değildir. İ>iyor
dnk ki, yervüzünün lntaları ar
tık biribirinden ayrı sayılmaz. 
Tayyareye lıinince soluiu Amo
rikada alırız, radyonun ıi.ü&me
sini çevirince bütün dünya bize 
gelir diyorduk. 

tur; ortada mesele kalmamq • 
tır; her taraf süt limandır. Hal
bulri Almaııya Fransanın yegiae 
hakimi olduğunu söyliyen Gene
ral Petene: ,sakın Parise ıı;elme 
sen.in aleyhinde cereyan var!• 
diyor. Bugünkü dünyanın bir T• 
riııden öteki yeri ne derece uzllk
tır ki, Vişide bulunanlar bile Pa
riste olup biteai bilmiyorlar. 

ihtikar la sıkı 

mücadele var 
Bebek .. 

gun 
bahçesi üç 
kapatıldı 

İçkili, içkisiz ve çalgılı, çaL 
gısız gazinoların yeni fiat tari
felerinin bazı müesseseler ta
rafından tamamile tatbiü olun
mıyarak yine halkımızdan yük
sek fiat istenildiği görülmüş -
tiir. Bu maksatla sıkı kontrol
ler yapılması tekmil kayma • 
kamlıklara bildirilmiştir. 

DİP.er taraftan müessese sa· 
hinlerinin bu husnsta bazı hi
lelere saptıkları da ayrıca gö
rülmüştür. Ezcümle belediye 
iktısat müdürü Saffet Sezer de 
geç~n akşam Bebek bahçesine 
nı... 1.-i sıfatile gitmiş ve gnr
wn kendisinden tarifeden faz. 
la fiat istemiştir. 

l<'akJt çağırılan müessese 
sahibi, iktısat müdürünü gö -
rüncc tanınıış ve sözde fazla 
parayı garson kendiliğinden 

istiyormu~ gibi garsona çıkış • 
mıştır! .. 

Bu ovun karşısında derhal 
zabıt tutulmuş ve Bebek bah
çesi cuma, cumartesi, pazar 
günleri olmak üzere 3 gün 
müddetle kapatılmıştır. Bu 
karar bir yafta ile müessese 
kapısına da asılacaktır. Halk
tan fazla para istemiye kal • 
kışan bütün müesseseler he -
men ayni suretle kapatılacak
lardp. Bu kapatıLş; müesse • 
selerin harici kısımlarına yaf
talar asılıp halka da ilan olu
nacaktır. Müşterilere tasdikli 
tarife gösternıiyen müessese 
sahipleri hakkında da ayrıca 
takibat yapılacaktır. 

" -~ 
En sıcak gün 

İstanbul dün senenin en sıcak 
l?iinünü yaşamış. saat 14 de ha
raret göll!ede 35 ve güneşte 
36,5 kaydedilmiştir. Bir çok kim
seler sokakta gömlekle .ııezmiş
lerdir. Bir kısım dairelerde me
murlar kolları sıvalı ve gömlek
lerle çahsmıya mecbur kalmıs· 
lardır. Adi ııün olmasına rağ
men plajlar isini ııücünü bırakıp 
deniz kenarlarına kosusan halk
la dolmuştur. Alakadarlar geç 
·ı?elen vazın bundan sonra uzun 
ve kurak olacağını söylemekte -
dirler. 

Küçük haberler 

* Şehrimizde tahriri nüfus ha
zırlıklanna devam olunmakta · 
dır. Numerotaj kontrol faali
yeti a11 niha11etine kadar tek
mil lstanbulda bitirilmiş olacak
tır. Numarasız binalarda otu
rup da haber vermiyenlerden 
ceza alınacaktır. * Topkaın sara11ı müzesinde 
·Türk el islemeleri ve resim da
iresi• namile ueni ve çok kı11-
metli bir kısım teşkil olunmuş
tur. Bu yeni dairenin açılma me
rasimi buqün saat 16 da Maarif 
Vekili Hasan Ali Yiicel tarafın
dan yapılacaktır. * Romanııa11a sat1lan mallcınn 
ihracına müsaade olutıması için 
dün qümrüklere emir verilmiş
tir. Mavnalarda kalmış . olan 
tifiik ve yaııaiiılar derhal Ro · 
man11a vapuruna ııüklenmiştir. 

varda sürünen bir meOüce rast
ladılar. Oriolün aklına bir şey 
geldi, adamın önünde durdu_ Adı 
Klonisti. 

Bonjur dedi, adam bonjur diye 
cevap verdi. Havadan sodan ko
nuştular; sonra ihtiyar hayli iler
liyen oğlunun peşinden koştu. 
Kaynakları durulmuş akıyor

du. 
Gülünısiyerek bakıştılar. Baba 

Oriol kazmasını yere attı ve so
vin(le oğlunun yuzune baktı: 

cHele gel• dedi. Geri döndüler. 
Baba Klovis lıiila bacaklarını gü
ne~e uzatmış yatıyordu. 

Oriol dnrdu ve sordu: 
- Yüz frank kazanmak ister 

misin? 
Öteki ihtiyatlı davrandı, ce -

vap vermedi. 
Köylü tekrar etti: 
- Yüz frank kazanmak ister 

misin! 
Serseri cevap verdi: 
- İsterim tabii. 
- Öyleyse ne yapacağını söy-

liyeyim. 
(Arkası vcır) 

Hadisat bu kat'i ve bedihi hük
mü, kat'i ve bedihi yalaııladı. Yer
)'iizünün kıtalıırı, dünya yaratı]. 
dığı gün biribirlerinden ne ka -
dar uzaksa, bugiin, sür'at asrında 
tayyare, telsiz devrinde de biri· 
birlerinden o kadar uzaktır. Gü
neşin arza olan mesafesi ilk. giin 
ne kadarsa bugün de o kadardır; 
mesafe mefhumunda da deiiş • 
miş bir şey yoktur. 
Şu burnumuzun dibindeki Pa

riste ne olup bittiğinden haber
dar değiliz. Koca Fransadan ne 
bir ses geliyor, ne de bir nefes. 
Sanırsınız ki, orası durulmuş -

Şu mesafe mefhumunu sıfıra 
indirmiş olan insanlara sorunuıı 
bakalım: cPolonya, Holanda, 
Çekya ne ilemde"! ..• Cevap ala
mazsınız. Holandada umumi va
linin, halka işgal kuvvt tlerine 
iyi muamele etmelerini tamim 
ettiğini, Polonyada münakalatı 
sekteye uğratmak için sabotaj 
yapılmakta olduğunu uzaktan u
zağa ve neden sonra duyuyoruz. 
Çekyaya gelince, sanki yeryü -
zünde bir Çek milleti yoktur .. 

İnsanlar hilii biribirlerinden 
uzak, çok uzak yaşıyorlar. 

SELAM.i İZZET SEDES 

ADLiYE VE P_O_L_ı_s_ı 
Bir katil hadisesinin kaza eseri 
olduğu muhakemede anlaşıldı 
Çatalcanın Ferhat Paşa mahallesinde arkadaşı Arif cavuşu ta • 

banca ile öldürmekten suçlu Mehmet Uçarın birinci ağır cezadaki 
1 muhakemesi bitmiş ve karar bildirilmistir. 

Muhakeme neticesinde hidisenin tabancanın tcınizlenınesi es .. 
nasında kazaen patladığı anlaşıldığından maznl1!l bir sene ağır hapse 
mahkfun edilmiştir. Bundan daha fazla bir müddet mevkuf bulıın
duğuıulan derhal tahliye edilmiştir. 

Faruk küçük Bir çocuk ana
tevki f edildi sını biçakladı 
Bir müddet evvel Yeni Sa • 

hah. gazetesinde röportajlar ne~
retmiş ve bilahare bu müessese 
ile aliikasınııı kesildiği ilim edil
miş olan Faruk Küçük adında bi... 
ri, dün n1üddeiumumilik ikinci 
tetkik bürosunda bir meseleden 
dolayı sorguya çekildiği sırada, 
kendisinin dolandırıcılık suçun
dan asliye ceza mahkemesinden 
verilmiş ve kesbi kat'iyyet etmiş 
üç aylık hapis mahkumiyeti ol
duğu anlaşılmış ve derhal tevkil 
olunarak hükınün in{a::ıı için tev
kifhaneye gönderilmiştir. 

KIZ KARDEŞİNİN YÜZÜNÜ 
KESTİ 

18 yaslarında Lefler adında bir 
delikanlı kız kardeşi l\larikanın 
bir Türk gençine aşık olmasına 
biddetlen_erek kızın yüzünü ji
letle kesmiş ve asliye birinci ce
zada vapılan muhakemesi neti
cesinde 9 ay 10 gün hapse mah. 
kum olmuştur. 

KÜÇÜK HIRSIZLAR 
On üçer yaşlarında Sami ile 

Yako adlarında iki çocuk bir 
tramvayda fotoğraf makinesi ça
larlarken yakalanmışlardır. As
liye birinci cezada yapılan muha
kemeleri neticesinde yaşları kü
çük olduğundan Sami 15 ve Ya
ko da 1 gün hapse nıahkı1nı ol
muşlardır. 

DÜNYA 

BÖYLEDİR 

Yazıcılık stajını senelerce 
müesseselerimizin müsamaha
kar ve genç beveskarlan ye -
tiştirmiye matuf hüsnü niyet 
dolu havası içinde yapmış bu
lunan Nusret Safa Coşkun i
simli delikanlı timdi çalıştığı 
bir öğle gazetesinde, ilk fıkra 
denemesine başlarken, Ethem 
İzzet Benice ile aklı sıra liiti. 
fe ediyor: 

Ethem İzzet Bcniceye 10r
duk: 

- Yahu, bu çocuk senin 
akranın mı, ne diye seninle ... 
kalaşıyor?. 

- Bırak, dedi, çocuktur. 
Sonra, durdu, durdu: 
- Görürsen kulağına fısla, 

dedi.. •·Besle kargayı oysun 
gözünü• derler. 
Yanımızc!a Nanemolla vardı 

onun yüzl:n o baktım. Mırıl -
dandı: 

- Anhyana sivrisinek saıı; 
anlamıyana davul zurna az, 

Bugünlük bu kadar! 

BASRA YOLU 

AÇILDI 

Gazetelerimi% memnun. Her 
halde bia de memnunuz. İa • 
tanbul • Basra yolu açılmq. 

Yenişehirde Tcyfik sokağında 
Arnavut tebaasından 13 yaşla -
rında Hıristo annesi Mandalya
dan para istemiş, verilmeyince 
masa üzerinde duran ekmek hı· 
çaiını kaparak annesini sağ ha. 
cağından yaralamıştır. Yaralı Be
yoğlu hastahanesine kaldırılnuş, 
hayırlı evlat yakalanmıştır. 

KÜÇÜK ZABITA VAKALARI 

Sabıkalı esrar satıcısı İbrahim 
Kadıköyünde İbrahim ağa çayı
rında Haşmet ve Salillıaddin ad
larında iki kişiye esrar içirtirkcn 
yakalanmış ve üzerine esrar ve 
afyon bulunmll,'!tur: 

• Nisantaşında vali konağı cad
desinde Emek apartımanwda Sü
merbank şeflerinden Mithat Re. 
cainin evinden gece pencereden 
girerek dört kıymetli halı ve biı 
ı;ofra takımı çalan sabıkalılardan 
topal Hıdırla arkadaşı Manisalı 
İbrahim yakalanmış ve eşyalar 
meydana çıkarılmıştır. 

• Kazlıçeşmede Altıparmak de 
ri fabrikasında çalışan Haçik ay
ni fabrika amelesinden Osman 
tarafından bıçakla yaralanmış ve 
vaulı hastal\:.neye knldmlnuştır 

Fakat, Nanemolla o kadar mem
nun dejtil. 

- Daha İstinye - Bebek yo
lunun istimliiklerini tamamla
yıp serbest bir yolu halka a
çamadıktan 90nra Basra • is.. 
tanbul yolu bizim gazeteleri
miz hesabına sadece bir nafi
le öğünç olmaz mıT. Diyor. 

Hele, Kartaldan kara yolu ile biı 
de pendiğe gidince insanın Na
nemollaya hak vern1emesi 
mümkün olmuyor. 

YENİ BİR 

ŞEY DECiİL 

Nazi ve Komünist eI.onomı 
ııu mahut tabiri ile: 

- Mübadelei ayniye .•. 
ye doi:ru gidiyor. Yani mal ile 
mal mübadelesi. Bu gidiş ta -
hakkuk ettiği zaman altın ve 
para eı;asları ne olacak veya 
dünya ekonomisinin müstak -
bel vaziyeti nasıl bir çerçeve 
içinde b.ıılunacak bunların hep
•i meçhııl. Ancak, Nanemolla 
ile konuşuyorduk da: 

- Bu yeni bir ekonomi aU
temi değil .. 

Diyerek ilave etti: 

- Türk köylüsü ekseriya 
pazara mal ıı;etirir, mal alırM 

Demek ki, yine biz taklit edi
liyoru.ı. 

A. ŞEKİP 



r~ırnı~~ 
Ingiltere sahillerinde iT ü ~ k i Y e 
H h b 1 ıBagdad . ava mu are e er demiryolu 
I skenderige ve Cebelüttarıka 
bombardıman akınları .yapıldı 

. Londra, 17 (A.A.) _ İngiltere
n':" doğu - cenup bölgesinde bu
guu öğleden sonra büyük bir ha
va muharebesi cereyan etmlştir. 
Düşman tarafından atılan 6 bom
ba bir kadını öldürmüş, diğer bir 
kadınla bir çocuğu başından ya. 
ralanuştır. 

Bugün İngilterenin batı - cenu
bu üzerinde ansızın bir Alman 
tayyar§Si gözükmüş ve dRfi ba
taryala~ının şiddetli ateşi karşı
sıı:ıda dönmiye mecbur kalmıştır. 
Biçbir bomba atılmaııııı;tır. Düş
man tayyaresi İngiliz tayyareleri 
tarafından takip edilmiştir. 

5 Alman tayyaresi düşürül -
ınüştür. 

Hava Nezaretinin tebliği: 
Dün bütün gün sahil müdafaa 

tayyareleri Skandinavya'dan Gas 
konya körfezine kadar uzanan 
bölge üzerinde mutat istik,,afla. 
rına devam etmişlerdir. Havanın 
nıüsait o1mamasına binaen bom
bardıman filolarıınız dün gece fa
aliyette bulunmamışlardır. 
BİR ALMAN DENİZALTISI 
Bir büyük Alman denizaltısı ee 

nup Atlasında batırılmıştır. Düş
man denizaltısı iki defa Avus -
tralya hava kuvvetlerine mensup 
Sunderland deniz tavvaresi tara
fından bombalandıktan sonro, 
batnııııtır. DeQizaltı periskop de
rinliğinde iken dört bomba atıl. 
Duş, denizaltı yavaş vavaş tlcniz 
sathına çıkmıştır. O zaman tay
yare doğrudan doğruya ateş et
llliştir. 

Bahriye Nezareti tebliği: 
Yardımcı gemi olarak kulla-

nılmakta olan Vandyck harp ~e
misinin Norveç açıklarında bır 
hava hücumu neticesinde battı
ğını amirallik tees~üfl~. bildirir. 
2 zabit ve 5 nefer olmuş, 29 za
bit ve 132 nefer esir düşmüştür. 

Batan Van Dick muavin gemisi 
13 bin tonluk bir gemi idi. 

AFRİKADA HARP 
Kahire, 17 (A.A.) - Akşam 

tebliifi: 
Somali'de: 15 temmuzda hecin 

alayının motörlü bir devriyesi 
düşmanın Damerobob'daki kara.. 
koluna bir baskın yapmıştır. Dev
riye, karakola zayiat verdirdik
ten ve 20 bin kurşun tahrip ettik
ten sonra zayiat vermeden çelıil
mistif,. 

İskenderiye, 17 (A.A.) - Reu. 
ter Ajansı bildiriyor: 

Dün gece zarfında düşma
nın İskcnderiyeye hücumu esna
sında sahillerin açıklarında bir
kaç tayyaremiz tarafından bir 
düşman tayyaresi düşfüüldüğü 
zannedilmektedir. Mezkur hücum 
müdafaa toplarınpı şiddetli mu
kavemetine maruz kalmış ve pro
jektör faaliyete geçmiştir. Bom. 
balar atılmış ise de şimdiye ka
dar zaviat hakkında ma!Umat a
lınmaınıstır. 

JUadrii, 17 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

Dün öğleden sonra şarktan ge
len bir tayyare, Cebelüttarık ü
zerinde uçmuş, bombalar atmış 
ve kendisine tayyare dafii topla
rın mermileri tarafından isabet 
vaki olmadan boğaz istikameti
ne doktu uzaklaşnuştır. 

ilk yolcu treni lliın •.lııcım 
B • f ti• d dan Hayd•rpafa 

ya h•re.lıer etti 

Baitdat 17 (A.A) - Türıkiye 
yi Iraık'a 'baii;lıyan demiryohmwı 
oon kısmı dün bitirilmiştir. Baii;
dattan Haydarpaşaya ilk V()lcu 
treni, bu akşam hareket etmiş
tir. 

Bundan böyle, sull:ı zamanın
da, Baii;dattan L<ındraya trenle 
yedi ııünd~ ııi1ımek kabil olacak
tır. Bu yol üzerinde, biri ibo
ğaz içinde diii;eri Manş'ta, ı;ecile
cek iki ufak deniz parçası ola -
caktır. 

Berlin Konferansı 
(Baştarafı 1 inci sayfa.da) 

rece.Ri ıkanatindWir. Berlinde 
yanılacak temaslara Hitler. Mo
loto! ve Cianonun iştirakile bir 
konferans sekli verilecektir. 

Bu konferansta İnı:ıiltereye 
bildirilecek sulh ültümatumu ile 
bu ültümatuma gelmesi muhte
mel bulunan red cevabına kar- ' 
•ı alınan hattı hareket tesbit 
edilecektir. Bu suretle üç dev
let 1nııilteye karşı (sulh tekilli 
ka!bul olunmadığı takdirde) ayni 
:zıımanda taarruza gçecektir. 
iNGİLTERENİN KARARI 

KAT'1 

(!n«ğ«lked] ~ı~~ Büyük Türk Kumanda~ 
Dünkü sıcak TBMlUJIE5lfLIE'NK 

Asıl sıcaklara, insam asıl ya - ~ ~ 
kıcı, kavurucu, kebap edici sı -
caklara daha sekili, on gün ka
dar bir zaman olduğu halde dün
kü sıcak, kasap çengellerindeki 
kuyruk yağlarını şipir şipir :r.ere 
damlatacak kadar yamandı. Oy
le sanıyordum ki, dün öğleden 
akşama kadar İstanbul sokakla
rında içilen su, şerbet, ayran ve 
dökülen ter miktarı ayni gün 
İstanbul sokaklarını sulamak L 
,çin sarfolunan su miktarından 
hayli fazla idi. Dün denize giren
ler, herhalde serinlemediler, bi
lakis haşlandılar da çıktılar. Ar
kadaşlardan biri söyledi, kendi 
bahçelerinde sabahtan güneşe 
bırakmış olduiru on, on beş tene
kelik koskoca banyoluktaki su
ya, ikindi vakti bir gireyim de
mi§, fakat daha yarı beline ka. 
dar girer girmez, hemen baya
nına seslenmiş: 

- Aman yahu, çabuk bir ko
va soğuk su, yandım zira! 

Dünkü bu çok yaman sıcağın 
zararını en çok çekenler, zavallı 
yalınayak, başı kabak gazete mü
vezzileriydi. Bunların öğleden 
sonraki gazetı:Ieri satmak için 
çıplak ayakla kızgın kaldırımlar
dan sekislcrine elbette dikkat et
mişsinizdir: Zavallılar yürümü
yorlar, koşmuyorlar, kızgın ya. 
ğa atılmış, canlı kefallar gibi o 
taştan o taşa zıp zıp zıplıyorlar
dı. Viik.ıa hava büsbütün durgun, 
inbat değil, ortada biraz rüzgar 
vardı. Fakat, kaç para eder, ki, 
bu rüzgar bu mevsin1in en ho
şa ınden rüzgarlarından gün doğ
rusu değil; bu bunaltıcı sıcağın 
üzerine, adeta, biraz da tuz, bü
ber eken ılık kıble rüzgi\rı. idi. 

Fakat, dünkü sıcak bana bir 
hayli erken aibi geldi. Bu, daha 
şimdiden böyle olursa bir hafta, 
on gün sonra, eami avlularmda
ki şadırvanların, Beyazıt havu -
zunun, batta Kurbağalıdere ile 
Göksunun çay semaveri gibi fı
kır fıkır kaynıyarak taşnııyaeak
ları ne malfun? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Asy''.nın birçok şehirlerini yaktı, 
yıktı. Fakat barbar değildı 
MUHARRİR FUAT SAMİH'İN BÜYÜK TÜRK CİilANGİRİ 
TİMURLENK HAKKINDA IIAZIRLADıGI BU MAKALENİN İLK 
KISMI 1.2 TE~Z GÜNLÜ NÜSHAMIZDA NEŞRETMİŞTİK. MA
KALENiN iKiNCİ KISMINI DA BUGÜN NEŞREDİYORUZ. 

s:::;F imurlengin Türk olduğu.

O nu söylemiştik Timur-
lenk, 8 nisan 1336 da, 

Semerkand'ın cenubunda Keş 
şehrinde dünyaya gelmiştir. A
sil bir aileye mensuptu. İlk se
neleri, <bugün bir çölden ibaret 
olan havalide semeresiz geçti. 

nı değildir. Bu iddia, devrin Bi-
zans ve Avrupalı müverribleri 
tarafından da reddedilmiştir. 

Müslüman müverrihler, Ti • 
murlenkle Beyazıda ait bazı. va
'k.al.ar Ililkled.er ler: 

Bir gün Timurlenk Beyazxlı 
sofrasına davet etmişti. İlk evvel 

yoj!urt getirildi. 

FUAD SAM1H ~~~~':;:c;,.~~ 
YAZAN: 

1 

Beyazı.t. derin 

kına vardı, sebe
bini sordu. Be -

'l;'.imurlengin ha
kiki kahraman
lık silsilesi 1380 1 
de, Transoksian 

hiii<fımdarı ol- 1-----------
duğu günden 
.başlar. Onu kah, Taşkendden 
Şiraza, ikalı Tarin'den. Kudı -

cende gid'er ı;örüriiz. Tımurlenk 
üç defa Havaresmi, yedi defa 
ili. iki defa sarkı, üç defa da 
garbi İranı zapt ve istila ettı. 
İıki defa Rusyaya sefer yaptı. . 

Kert'in merkezi olan Heratı 
zaptetti. Efııan sülalesini yok et
ti. Sarki Horasanı, Gürcistanı: ' 
Ermenistanı, K11banı da zaptettı. 
Bütün bu yerlerdeki mamure
leri "ıktı. yaktı. Geçtiği yerler
de ne bir ç~n. ne de taş taş üstü
ne bıraktı. 

Timurlengin muharebelerin -
den üçü, bilhassa kayde değer. 
Hind, Mısır ve Anadolu sefer
leri ... 

DELIHİ 

yazıt: 

- Garip şey, dedi. Yoğurt ba
na, Ahmet Celairin bir kehane
tini hatı.rlattı. Bu prens bir gün 
bana: cTimurlengi pek yakından 
görecek.siniz, bir sofr'1-da yemek 
yiyeceksiniz. Hatt.a sofraya ilk 
gelen şey yoğurt olacak.... de -
ımiştL !Çehanetinin doğru çık -
ması hayretimi mucip oldu ... 

Timur, ınü.stehziyane şu ceva
bı verdi: 

- Ahmet Celair çok zeki, çok 
dirayetli bir prenstir. Kendisine 
cidden minnettarım. Çünkü o si. 
zin yanınızda olmamış olsaydı siz, 
bugün burada bulunmıyacaktı-
nız. __ 

Siyasi 
Va:i:lyet 

Yakın Asya taar· 
ruz yolunda değil 

YAZAN: B. NUBİ IR~ 

G=O 
arp hareketlerinin ta
arruz kısım.larınui ta.. 
vakkuf devresinin de-

vam eylediği bu sıralarda talı -
minler, tereddütler çoğaldı. Bu 
arada muharip, gayri muharip, 
bitaraf devletler arazisi dahilin
de muhtelif gayeleri istihdaf ey
liyen mç_eburi hazırlıklara da d• 
vam edilmektedir. 

Muharebenin yeqi taarruz İL 
ti.kametleri nerededir ve ne tan 
da yapılacaktır? Uzak Şarktan, 
Japonyaum dahili vaziyeti iti
barile hazırlıklarını, Japonya ve 
Çin, hatta Hint denizlerindeki 
bahri, Çin, Hindi çini gibi mahalı 
!erde askeri faaliyetini hesap e
dince, İngiltere kralhğ'ı ve Bü
yük Britanya imparatorluğunun, 
totaliter devletlerin total taar • 
ruzlarma maruz kalacağı anla • 
şılabilir. Önümüzdeki günlerde, 
belki de haftalar içinde yapıla
cak taarruzlar şümullü, ehem -
miyetli, hakiki manasile pek 
kanlı sahneleri ihtiva eyliyecek
tir. Ancak yeni taarruların yol
ları nerelerden geçecektir? Şiın. 
di meçhul olan kısım bu cihet
tir. Bizi a}5.kadar eden kısıın da 
hi, Afrikaya, Akdenizde İngilte
re hahl·iyesinc, Sü'V~yş kanalına 
yapılacak taarruzların yolları ne. 
relerden geçecektir. 

Japonya ile İngiltere ara
sındaki müzakereler bitti 

Londra, 17 (Hususi) - Alınan 
b,a.zı haber !erde mihvercilerin İn
ııiletereye mr ..sulh taarruzu ya
pacakları öğrenilmektedir. Res
mi mahfil bu taarruzun hiç ibir 
netice elde edenıiy:eceğini beyan 
ettikten sonra İnııilterenin •Za
fere kadar harp> kararını hatır
lat:mırktadır. Salahiyettar bir za
tın beyan ettiğine >(Öre, İıııtil
tereye karşı taarruzda muvaf
fakıyetli bir netice istihsal edi
lebilecejiinde şüı:fueli olan Al

man kumandanları arasında ih
tilaf çıkmıştır. Bu ihtilan önle
miye çalışan Ribbentrop Sov
yetlere yeniden .bazı vaatlerde 
'bulunarırk İngiltereye karşı ya
pılacak taarruı.da Kızılordunun 
da müzahir olduii;u havasını ya
ratmak için ıMolotof'dan söz al
mııya gayret ettiği söyleımıek
tedir. 

lngiltere, sulh tekli-
1fini kabul edebilir mi 

(Başmakaleden devamı 
miştir. Daha eski zamanlarda da 
İngilterenin böyle bir siyaset ta
kip ettiği görülmü,,tür. 

Timurlenk, 1395 ile 1396 kış 
mevsiminde Astragani tahrip et-1 
tikten Saray şehrini yaktıktan 
sonra Hindistan üzerine yürüdü. 

O devirde Hindistan, Delhi 
müslüman - Türk Sultanlarının 
hükmü altında idi. Timurlenk, 
17 ilk kanun 1398 de Delhi ile 
Ponipet arasında Hind hükümda
rı Mahmut Şahin ordusunu mağ
lup etti. On be~ gün Sultanla
rın tahtına oturdu. Müverrihle
rin naıkline göre, her sabah, sara
yın taraçasında oturuyor, Malı -
mut Şahin 120 filini ııetirtiyor, 
ibunların yere diz çökerek hor
tumlarını sallamalarını seyredi
yordu. 

Hakikaten, Bağdat ve Irak 
Prensi Ahmet Cclair, Osmanlı 
hanedanının uğradığı felaketin 
başlıca sebebi idi. Memleketi, 
Timurlenk tarafından zaptolu -
nunca Osı:nanlı hükiundarına il
tica etmişti. Beyaıt, Timurlengin 
talep ve ısrarına rağmen mülteci 
prensi iade etmek llitemcıdi. Bu 
ret, Timurlengi kızdırdı. Osman
lı hükUmdarına taarruza sevketti. 

Timu.rlenk sözüne devamla de
diki: 

- Sen de, ben de Allaha şük-
retmeliyiz ... 

Yeni taarruz macrralarınd.a So, 
yetler Birliğinin, Almanya ve İ
talya hesabına ba11 taraflarca 
tahmin rodilen yakın Asya ve 
Şark istikametlerıni terdh 'ikir. 
lerine, diişüncelerıne nıuvafakat 
te btlıunmasma mantıki imkiıı
lar Jt;Jriilememesidir. Di~cr ta -
r3lthı<, yakın Asranın mukav"
met ! aylaiazında, sahalarında, 
sonra da çöllerinde Süveyş kana· 
lına ıridecek yollardaki müda. 
faalano, miitearr•zların en geri
deki repnelerini dahi bozmusı ih
timaUeriı:..i kuvvetle ve çok fazlu 
taşıması hakikati de vardır. Bu 
düşünceler, Balkanlar, Yakın As
ya ile, y; L'e Yakın Şarkın Suri · 
ye, Fjll~tin gibi sahalarının yeni 
taarruzlaı da sükiınet içinde kıı
lacağnJJ söyliyebiJu,cmiz:e yr. ... -a ..... 
CebeHittank boğazının, t~<ııl!. 
ter devleUer Erkanı harbiyele
rince, Afrikaya taarruzlarında 
muvaffak olunacak yol halinde 
seçilmiş olduğuna kani bulun -
maktayız. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
rol. vagonu ve şimendifer mal
zemesinin Birmanyadan transit 
sııretile g~esini menedecektir.• 
IMAİSKİrı:: İZAHAT VERILDI 

Diiier taraftan Reuter Ajansı
nın dipkı.ınati:k muhabirinin öii;
rendilfuıe ıııöre, Sovyetler sefiri 
IMaisky Butleri ziyaret etmiş ve 
bu müla:kat esnasında Butler 
Sovyetler sefirine İmtiliz J aııon 
nıüzakeratının hakkında malfı
ıınat vermiştir. Bu müzakerat
tan di.iier alakadar hiikfımetler 
el<! ha'berdar edi.lıınişlerdir. 

BUTLER'İN BEYANATI 
Avam Kamarasında Çin ve 

Jaııonya hak-kında sorulan sual
lere cevap veren hariciye müs
teşarı Butler, su beyanatta bulun 
IDU•t\ır: 

•Kamaranızca ma!Umdur ki, 
Javon hükumeti İnailiz hükume
tinden Çine vapılan teslimatın ı 
transiti hakkında son zamanlar
dıı bazı metalibatta bulunmuştur. 
lnailiz hükumet kralivesi bu me
tıılibatı nazarı itibara ıılarak, 
Japon hükumeti!e muayyen bir 
devrelik bir itilafa varmak icin 
Verimli terakkiler kaydetmiştir. 
Bu itilafın akdedilmış oldu<lu 
hakkındaki habere her an inti
zar edilmektedir. Mütemmim ma
lumata nazaran, mevzu edilen hıı
"US mesııile verilecek cevap hak
kında israr edilmemesini, mebus 

a1'kadaşlardan rica ederim.• 
Hariciye nazırı IHalifa.ks Lord

lar Kamarasında ibuna müşa
bih beyanatta huhınınuş ve 
şunları ilave etmistir: 

- Japon hükumetinin istifası 
dolayısile o, itilafın akdine dair 
resmi malılmatım olama.dıiiı r;ti
bi, simdilik tam malumat v.;,.. 
mekliğime de imkan yoktur. 
Bu beyan~tı pe_k çab.uk, belki ya- ı 
rın yapabıleceqımı umıd ederim.• 
HUL'ÜN NESRETTİGİ TEBLİG . 
Vaşington, 17 (A.A) - Kordel 

'.Hul, aşağı,daki tebliği neşretmiş
tir: 

•Bazı gazeteler, Japon hüku -
metinin israrı üzerine, İngiliz hü
kumetinin, Binnania volu ile Çi
ne yapılan bazı nevi eşya ithali
ni tahdid eyledilji haberleri hak
kında Amerika Birleşik devlet
leri hükUmetinin noktai nazarını 
sormuşlardır. Amerika Birle -
şik devletleri haricive nazırı, 
bu suale cevaben der ki, A meri
kıı Birleşik devlet!eri hükumeti, 
dünyanın her kısmında ticaret 
11ollarınm acık tutulması ile mes
rıl bir surette alıikadardır ve 
ırukarıda söylendiqi tarzda bir 
tedbir eğer alınırsa, bunun, dün
ya ticaretine sebepsiz manialar 
koymak suretile Hindiçini demir 
yoİunda son zamanlarda alınan 
;,,iisabih bir tedbir olacağı fik
rindedir.• 

Romanya, Macaristan ve Bulgaristan , 
(Baştarafı ı inci sayfada) şu.luk münasebetleri idame et -

bin Yahudi hakkında alınacak mek ihtiyacında bulunan valnız 
tedbirlerin. memleketin ekono- M aacristan değild~r. Bazı. dev-
rnik hayatını ciddi surette sar- !etlerin bu.na belkı daha zıvade 
saca!!tdır. ihtiııacı vardır. Bu vazıwtın an-
RiONT CAKİNİN BEY~NATI !aşılmaması i1nkdn~ızdır. Ma-
B d · caristan, kimseye şıfa bulmwa-

!H u .apeşte, 17 (A.A.) - Ma<!ar k yaralar açmak niyetinde de-
arıcıye nazu-ı Kont Caki parla- c_ald: Macaristan mıikul bir 

menton H . . .. . h aı ır. ' 
un arıcıye encumenı u- 1 a ile ıını1d muhasımlar 

zurunda Münih görüsmesi hak- an aşm . . ' • . 
kında izahat vermistir. yerıne ıtıınada lavık dost!ar ka-

y arı resml bir tbliite göre, zanmak arzusundadır. S_ımdıve 
E:ont Caki, ezcümle şöyle de _ kadar yapılan sessız mucadele, 
n11stir: çetin olmuştur. Bununla bera -

•Cenubu şarkt Avrupasında ber, Macaristan, Macar davası -
8'Ullı ve sükunun idamesi mu - nın yeni safhalara docjru terak-
1:akkak surette lazımdır. Fakat kisine bu kadar çok defa vardım 
adıl, devamlı ve semereli bir sulh etmiş olan devletler ile anlaşma 
esaslarının vücude qetirilmesi halinde her sahada ııeni çarpış
şartiyle. Macaristanın dostları, • ma!ara karşı komıva hazırdır.• 

lııı iki tez üzerinde mutabıktır- Kont Cırki, sözlerü:ıi bitirir-
lar. Demek oluvor ki. ivi bir is- 'ken, mihver devletlerine minnet-
tikbalin doi;mıva başladıiiını şim.-
~ıden qörebilecek bir 1/iı.ksekli- dır.rlıjiını bir ıkere daha bildir-

miş ve halkı, Macar - Alman müqe varmış bulunuyoruz 
Macaristan, hiç kimsenin ma- nasebetlerini bozmıya istihdaf 

nasız bir surette Macarların sulh- eden propaııan<lalara ehe.ıımıiyet 
ııeı:zıer nivetlerine enqe! olmıııa- vermemiye davet eylemiştir. 
ç~.qı ümidindedir. Fakat eğer Macar haricine nazırının izaha-ı 
boııle bir şev olursa, Macaristan, tı, encümen tarafından ittifakla 
bııaa ka~fl koyacaktır. lıti kom- tasvip edilmiştir. 

Londra, l'T (A.A.) - Daily 
Tele.graf .gazetesinin diploma -
tik muhabirinin bildirdigine gö
re. İngiltereye karşı bir Nazi 
sulh taarruzu basladığı hakkın
da dün akşam Balkan ve diğer 
bitaraf ııneımleketler hüki'ı:ın<!t 

MUAZZAM HAZIRLIK 
Lonra. 17 (A.A.) - Reuter A

jansının İngiliz müdafaa hatların 
da iki gün süren bir turneden 
avdet eden hususi muhabiri ya
zıyor: 

Eğer bir Alman ordusu İngi
liz deniz ve hava kuvvetlerinin 
himayesini delerek İngiltereye 
ayak basabilirse, karşısında son 
neferine kadar dövüsme'k için e- -
mir almış olan alayları bulacak
tır. Sahil 'boyunca gördüii;üm bu 
askerler ikinci müdafaa hattına 
cekilmeği akıllarından bile ge. 
çirmiyorlar. İngiliz sahil müda
faaları Hitlerin kıtaatı için kulla
nabileceği mtoörlü sandal filotil
lalarında ve sal dalgalarına hara
retli bir kabul hazırlamaktadır
lar. 

Japonya kabinesi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lacak zatın ordunun da teveccü
hünü kazanmış bir şahsiyet olma
sının daha münasip olduğunu be. 
yan etmiş olduğu zannedilmekte
tir. 

Prens Konoye bu akşam impa
rator tarafından kabul edilmiş ve 
yeni kabineyi teşkile memur e
dilmiştir. Prens Konoye bu va
zifeyi kabul etmiş, ancak biraz 
mühlet istfmiştir. Prens mütea
kiben istifa eden kabinenin har
biye ve bahriye nazırlarile bu ne. 
zarctlere getirilecek zevat bak -
kında bir mülakatta bulunmuş
tur. 

Venezuella Milletler 
Cemiyetinden çekildi 

Cenevre, 17 (A.A.) - Venezu
ella verdiği Preavi 11 temmuz
da ~ilıavet bulduğundan bu ta
.rihten itibaren resmen Milletler 
Cemiyetinden çekilmiş bulun -
maktadır. 

Sinopta görülmemiş 
sıcaklar 

Sinop, 17 (A.A.) - Son ııün· 
lerde burada ııörülıneıniş bir sı
cak dalgası hüküm sürmekte -
dir Gölgede hararet 35 i l:ıul
mu.ştur. 

Bir misal zikredelim: Bugün, 
süveyş kanalını elinde tutnuya 
büyük kıymet veren İngiltere, 
vaktile bu kanalın açılmasına 
ıiddetle muhalefet etmiştir. Çün
kü o zaman Lord Palmerston, 
Süveyş kanalını, Fransanm tek
rar Mısırı ele geçirmek rnaksa • 
dile yaptığı bir teşebbüs telakki 
ederek buna mani ohuaları için 
bütün Ingiliz diplomatlarına 
kat'i emirler vermiştir. Nihayet, 
İngiltere, bu işte, tek başına !yı
larak mağlup olmuş ve kan;/. a
çılmıştır. On senede ikmal' edi
len kanalın açılması üzerinden 
beş sene geçtikten sonra, İngil -
tere, Jtaşvekil Disraelin zama • 
nında, Hidivin hisse senetlerinin 
yüzde 75 ini alarak kanala ha -
kim olduğu gibi, Arabi Paşa za
manında da Mısırı işgal ederek 
vaziyeti tamam.ile kendi lehine 
çevirmiştir. Yani İngiltere uzun 
vadeli değil; kısa vadeli bir siya
setle ıneseleyi halletmiştir. 

İngilterenin en meşhur askeri 
muharrir ve mütefekkirlerinden 
olan yüzbaşı LiddeU Hart - ki ba
zı fikirlerinde yanlış olmakla be
raber istikbale ait birçok görüş
leri tamamile doğru çıkmıştır -
cİngiliz politikasının mümeyyiz 
vasıflarından biri, çok uzağa bak. 
.ınak istememektir .. diyor ve bu 
halin ecnebiler, bilhassa Latin -
lerle Cermenler tarafından bir 
türlü anlaşılamadığını, İngilte
reye tulü emel atfedildiğini söy
ledikten sonra şöyle söylüyor: 
<Ecnebiler, İngiliz siyasetini, o
na gizli maksatlar atfetmek su
retile aleyhtar bir surette tefsir 
ederler; sonra, tekrar şaşırırlar; 
çünkü, bu politikanın opportu
nist manzarasının bır plandan ile. 
ri gelmediğini, sevki tabiiye ve 
an'aneye dayanan bir hal oldu
ğunu anlıyamazJar .. 

İngiliz mütefekkirinin bu söz
!erini yazmaktan maksadımız, 
lngilterenin kendisine müsait 
şartlar teklif edildiği takdirde, 
sulbü reddetmemesi ihtimali ol
duğunu göstermek içindir. Fil • 
vakj, önceden çizilıni~ bir plilna 
tevfikan, çok uzağı düsiinmek is
temiyen ve önüne cıkan fırsat
lardan, ahval ve şartlardan istL 
fade etmeyi bilen bir siyaset, bu
gün kendi hayati ıneutaatleri -
ni koruyan bir sulhü, yarın daha 
mıisait vaziyetler ve şartlar ta
haddüs ettiği zaman, daha iyi 
neticeler almak üzere, kabul e
debilir. 

Bu defa da, mülayim şartlar 
karşısıpda, mutat, elastiki siya-
5eti gösterebilir. 

- ABİDİN DA VER 

V aktile Cenııiz Han orduları
nı maiilup eden memluklere k'1r
şı açtığı harp 1400 senesindedir. 
Memlıiklerin şefi Timurtaşı, düş· 
manlarına vardım etmek baha
nesile cezalandırmak istiyordu. 
Bunun için Suriye üzerine atıl
dı. Mısır ordusunu Halepde boz
du. Şehrin yağması üç gün sür
dü. Sonra Humuz, Balibeki ve 
Şamı zaptettL 

Yıldırım Beyazıt ve Timurlenk 

Tiınurlenk, 14-02 de Osmanlı 
İmparatorluğuna tecavüz etti. 
Harpleri Kosvoda, Fransız şö -
valyeleri N ikbolu da maglfıp e.. 
den Osmanlı padişahı Yıldırım 
Beyazıtla boy ölçüşmek istedi. 

İki ordu, 20 tem:muz 1409 da 
Ankara ovasında karşılaştı. Ti
murlengin dört, Beyazı.dm beş 
ıoğlu, babalarının ordularında ku
mandan idi. Devrin iki büyük 
Jrumandanı arasındaki muharebe 
sabahın saat altısında başladı ve 
gece nihayet buldu. 

Prenslerinin, Timur !engin ordu 
sunda bulunduğunu gören Aydın 
taburları harp meydanını bıra -
kıp kaçtı. Bunları, Saruhan, 
Menteş, Kermiyan oğulları ve 
bazı ta tar beyleri takip etti. Ce
sur padişah, maiyetinde kalan 
10 bin beygiri ile bütün gün harp 
etti. Düşmanın hücumlarına kar
şı koydu. Güneş batarken, tali 
harbın Timurlenk tarafına dön
düğünü, yeniçerilerin bitap diı.ş
tüğünü, harbe devam edecek ta. 
katları kalmadığını görünce esir 
olmamak için kaçmak istedi. Fa
kat. atı kapaklandı, oaullarından 
şehzade Musa çelebi ile beraber 
yakalandı. Dığer şehzadeler, Sü
leyman. Mehmet ve İsa kaçıp kur
tuldular. Şehzade Mustafa, mu

harebe esnasında kayboklu. Nere 
ye gittii'ri anlaşılamadı. Bu se
beple ~üverrihler, kendisinden 
bahsederken cna·bedit şehzade• 
derler. 

Tiınurlenk, Yıldı.rım Beyazıtlı 
büyük bir nezaketle kabul etti. 
Üstübaşı toz ve kan içinde olan 
Sultanı vanına oturttu Teselli et
ti ve ikametıne üç çadır tahsis 
etti. 

Fakat. firar teşebbüsünde bu
lunduğunu haber alınca kızdı. 
Gece ayaklarına zincir vurulması 
emrini verdi. Bazı ıhıristiyan mü 
verrihlerin iddia ett>ltleri gibi 
demir bir kafeste hopııettiği dai-

Beyazı.t sordu: 
- Niçin? ... 
- Senin gibi bir kötürümle 

benim gibi bir topala dünyanın 
en büyük iki imparatorluğunu 
bahşettiği için ... Bu; dünya idare. 
sinin Allahın indinde pek o ka
dar ehemmiyeti olmadığını gös
termez mi? ... 

Beyazıt, esaret hayatına daya
namadı, 14 Şaban 805 de, yani 
9 mart 14-03 de, Ankara muhare
besinden bir sene sonra öldü. 

Timurlengin bu zaferi Avru
pada büyük akisler husule getir
di. Timur, dünyanın en büyük 
hükümdarı addolundu. 

Hakikaten, karşısında duracak 
hiçbir kuvvet, bir hükiimdar yok. 
tu. Çinden başka bütün Asyayı ı 
hakimiyeti altına a!ınıııtı. Niha
yet, Çin seferine karar verdi. 800 
bin kişilik bir ordu topladı. Fa -
kat Otrar da hastalandı, 1405 se
nesi sonkanununun karlı bir ge
cesi öldü. 71 yaşında idi, dört 
erkek evladı kaldı. Bunlardan 
ikisi muharebelerde ölmüştü. Ço
cukları, saltanatın bir kısmına 
varis olduklarını iddia ettiler. Ü
çüncü oğlu Miranşah • deli olma
sına rağmen - İranla efganistaru 
aldı. Dördüncüsü Şahrah, baba -
sının ilk hükümdarlığını ilan et
tiği yeri tercih etti. Şahrah ba
bası !!ibi zalimdi. Fakat genÇ oğ
lu QOk halim ve cok zeki idi. Şiire 
ve edebiyata merakı vardL Cesur 
bir kwnandan idi. Asya tarihinde 
büyük bir nam bıraktı. 

• FUAD Ş.AM!H 

Mürakaba komisyonu 
Fiat mürakabe komisyonu bu

.ı:ün toıılanacaktır. Çay, peraken
de manifatura ve züccaciye eş
yasına ait satıs fiatlerinin ilanı 
muhtemeldir. Tuvalet sabunları
nın fiatleri de tetkik edilecektir. 
A vrıca haklarındaki tahkikat 
biten bazı muhtekirler Adliye
ye verileceklerdir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

RUZVELT 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Diğer bir zorluk da Roosevel
tin üçüncü defa namzet gösteril· 
mesi meselesinden çıkmaktadır. 
Zira başında mebus Elmer bulu· 
nan grup mücadelesine devam e.. 
decei'ini bildirmi.ştir. 

Kongre 50 dakika bir içtima
dan sonra celseyi tatil etmjş ve 
bu akşam saat 22 (Amerik11, _sa
ati. de yani Türkiye saatile sabah 
saat 4 de toplanmıştır. 

Demokrat kongresinin üçünd 
günü ayandan Barklcy'in ınühim 
bir nutku ile nihayet bulmuştur. 

Barkley, bu nutkunda ltoose
veltin siyasetinden sitayişkiir biı 
lisanla bahsetmiş ve Reisicum -
burun üçüncü defa namzetliğini 
koymak istemediğine, fakat mu· 
rahhaslan is~dikleri gibi rey "eı 
mekte serbest bıraktığına dair 
olan mesajını okumuştur. 

Mesaj, Roosevelt'in lehinde bü
yük sempati tezahürlerine vesile 
teşkil etmiş ve kongre azası ittL 
fakla Boosevelt'in namzetliğini 
koymasına karar vermiştir. 

-

Norveç demiryolları 
Almanya ile birleşti 

Oslo. 17 (A.A.) - Norveç 
demiryolları. bir itilaf akdet • 
miştir. Bu itilaf mucibince üç 
sene müddetle Essen'deki KrUPl 
çelik fa.brikaları Norveç'e her 
türlü demir malzemeyi ita ede
cektir. Pek yakında 14 adet e
lektriltle müteharrik lokomotifü 
120 yolcu ve marsandiz vagonu 
teslim edilecek tir. 

Frarısa rıe halde? 1 

Harbin harabe haline getirdiği şehirler 
cjour-Ecbo de Paris> gazetesi, işgal 

altındaki araziden geçen bir Fraıısı
zın verdiği izaha ta atfen Fransız 
teBir ve köyleri hakkıoda aıatıdaki 
malfunatı vermektedir: 
LoııOY harabe hallndeclir. Voad

en:s ia.JumUe harap olmu.ttor. lte
lllıs'de bii7iik kllisenbı sol kulesi ba
ıu h_,.a ~tar. Reima'clen ]l[e
._..,.. kadar olaa aalıada bııııa.a 

t&:nareier t&larlbat :rapm&ftır. Meae
d&ıı. Putoe Ye l'arWa ataiıJ'a, .... 

harebe ideri ırlttlkçe azalmakta " 
ulhayet t&mamlle k&ybolmakıadır· 

Longvy'de ve Tolll'S Ye CbantillJr d
varlannda bir ııoı. ÜOI!"' kamptan 
n.rdır. Bu kamplarda •barlar Ye 

.-uı.er bir arsd• bulımmaktadır. 

Banlanıı .-.U ,.-tıklar leinM 

bulıuwıadıfı ~örülmektedir. 

no-nd'a bir ~ oha-11r. 
Verdım, ıtı1 deki &J'ul lıaaarlaıa 

ahn• •lmllftv.a 
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Yazan:- Z 1 YA $AK 1 R \ 

ARSLANI Ali ALLAHIN 

TEFRiKA No. 112 

Cinayet şebekesi, Ali, Muavıye ve 
Amr ibni Ası ayni günde öldürecekti 

Aradan beş on ııün ııeçer J!e<;
anez, komsularından bir kadın 
ile münasebet oeyda etti. (Ku
tame) isminde olan bu ııen<: ka
dın. emsalsiz bir hüsne malikti. 

Bu kadının kıocası Safin ha~ -
binde yaralanmıs. sonra da Ha
ricilere iltihak etmişti. İbni Mül
cem. Nebrivan harbine kadar 
bu muhitte vakit ııeçirdi. (Ku
tame) vi, çılgın bir ask ile sev
di. Fakat kocası oldu\inı için. 
onun açkını kaföine ııömmekle 
iktifa etti. 

Nihavet Nehrivan haYbi vu
kuıbııldu. İbni Mülcem ile Ku
tame'ıtln kocası da bu harpte 
bulundu. lkısi, aynı safta, o -
muz omuza vurustu. Kutame
nın kocasının kafası, bizzat (Ali) 
nın indircU-i bir lalıc darbesile 
oarralandı. İbni Mülcem ise, 
1Ali1 ıtln askerlerinden bırinin 
hançerile ai(ır surette yaralandı. 

tbni Mülcem, yaralı arkadaş
larırulan mübarek Abdullah ve 
Amr bin Bekir ile Mekkeye ka
çıp saklandı. c arka,itı<. yaraları
nı tedavi ettirdikten scnra. artık 
mcmlekeJtcr.ı ...... i... ul UJ..ı.;Yİ düsü
nüvorlar.ll. 

. 1r 
Işte bu sırada Küfede cerernn 

eden hadiseleri ve (Ali) ile (J\fo
aviye) arasında büyük ve kanlı 
bir harbin vukua '1elmesi ihti
mallerini isilmisler, bu mesele et
rafında hararetli bir müzakereye j 
ııirişmişlerdi. 

Amr - Gene bir cok insan kan
ları dökülecek. 

Mü biirek - Yalnız, i:ki kişinin 
yüzünden. 

İbni Mülcem - İki del(il... Üç 
kişinin yüzünden 

Mübarek - Biri Muaviye ... 
Öteki Ali... Üçüncüsü kirrı? .. 

İ. M. - Amr İbni As... Ei!er 
onun hilesi olmasaydı, bu felii
ketler vuku bulmıvacaktı. 

Amr - Ne d~ünüyorum bi
liyor musunuz? .. 

Mübarek - Ne?. 
Amr - Elimde bir ordu olsa ... 

Şu üç kişiyi birer birer ele ııe
<;irseın ... İnsanlar"1 selameti na
mına ben de onları öldürsem 

i. iM. - El!er maksat onları 
öldürmekse orduya ne lüzum var? 
Onu biz de yapabiliriz. 

Amr - Nasıl? .. 
1. M. - Üç kişiyiz. Birer kola

vını bulalım. Her birimiz bunlar
dan birinin vücudunu ortadan 
kaldıralım. 

tl'çü de, sustu. Üçü de, düşünü
yordu. Ve bu üc şeririn dimai!ı. 
ortaya atılan katilane fikri ta
tıakkuk ettirebilmek için, nefis
lerindekı cür'et derecelerini öl
çüyordu. 

Sükütu, evvela Mübarek ihlal 
etti: 

- Ben, bu işi yapmıva hazı
rım. 

Sonra. Arur'ın çelik ııHıi sert se
si işitildi: 

- Ben de kararımı verdim. Bu 
üç adamdan birini öldüreceiıim. 

İbni Mülcem'in, dud<>klarında 
vah.\;i bir tebessiiım belireli: 

- Ala ... Şu halde, bu üç adam 
5imdiden ölmüş demektir. 

Dedi. 

* Bu menfur katil ve cinayet 
sebel".esi böylece tesekkul ettik
ten oonra. artık vaoılacak cani
yane hareketin teferruatını ka
rarl.astırmakla mesıml oluvorlar 
ve söyle düşiinüvorlardı: 

- Ali, Muaviye, Anır İbni As .. 
IBu üç adam, ayni ıründe can ver 
melidir. Yani; bırinin ölümün -
den, diğeri istifa edememelidir. 
Bunlar, kalabalık yerlerde öldü
rillnıeınelkfü. Çünkü, kalabalı

l!a karışarak kaomak fırsatı, da 
ha kolay elde edilebilir ... Kılıç 
ve hancerler, zehirle bilenecek. 
Bunların darbesine maruz kalan
lara, hiç bir tedavi fayda veruni
vecek. iHer darbe. mutlaka ölüm
le neticelenecek ... 

(Arkıısı var) 

DALGA UZUNLUlSU 
T.A.P. 31.79 m. H45 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19,47 m. 1519:> K.ın.20 Kw 
1848 m. 128 Km. 1.!0 Kw. 

18 Temmuz Perşembe 
7.30 Program 
7.35 Karışık hafif parçalar 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi 
8.20 Polka potpurileri (pi.) 
8.30 Kapanış. .. 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği 
12.50 Ajans haberlerı 
13.05 Türküler 
13.20 Zarah Leander, Marta Eg

gert vesairenin plakları. 

* 18.- Program 
18.05 Alafranga müzik (p!,J 

18.30 Radııo caz orke trası 
19.10 Alaturka şarkılar 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fası! heyeti 
20.30 Konusma 
20.45 Dinleyici dilekleri 
21.- Sıhhat saati 
21.15 Kemanla solo 
21.30 Radııo qazeteSi 
21.45 Radyo orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pi.) 
23.25 Yarınki proqram 
23.30 Kapan~. 

Bakırköıı Sulh Hukuk Hıikim
liıiinden: 

Bakırköyünde veni mahalle
de İstanbul caddesinde 113 No.lı 
evde mukim iken ölen Lambiri
di oı;Ju Di:mitrakinin terekesi
ne mahkememizce vaz'ivet edil
dii(inden ölüden alacaklı ve ölü
ye borçlu olanların tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında a
lacak ve borclarını mahkemeye 
müracaatla defteri düyuna kayıt 
ettirmeleri aliıkadaranın malü
mu olmak üzere kanunu mede
ninin 561 inci maddesine tevfi
kan ilim olunur. (28187) 

ZAYİ ÇEK 
T. C. Ziraat Bankası İstanbul 

şubesinden namımıza ııönderilen 
622068 No. ve 150 liralık bir çek 
zayi olmuştur. Bank3rn malü-
1!lat verilmiş olduilun<.ı,n mez
kur çek'in hiç bir l:ükmü kal
mamıstır. 

B. A. Arditt mahdumları Ma•
puççular Kohen Han 

BOYOK TARiHİ ROMAN~~ 7 
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SEKERPIRE SULTAN ı J 
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fani, ve'llriA:za;mın 9iiy!eınek 
is~ şu idi. 

- Adale\sizlikler, hıık.sızlıidar 
o kadar coktur ki. bunların de
vamı laznndu .. Ej!er her haksız
lıiia isyan edenin şeriat sözünü te
diı><>~z dinlemek liızı:m ııelirse 
rnomleket iısvana !!iderdi. Bina-
' Jevh. madem ki haık.sızlık ber
de ,·amdı; haksızlı.i!a kal'liı oaş kal
dıranları de mal tepelemek lii
:tımdı. 

Mustafa pasa. sözlerını bitir
dfltten sonra. uJemava ııazubane 
dönerek: 

- Efendiler llakıkı ııöy lese
nize!_ 

Dive çıluıştı. Sultan İbrahiın 
sessiz idi. Ulema. şaşırdı. Ne 
diveceklerdi. 

- Hayır, padisaha dahi kar
şı kovmus olsa. M"dem ki, şeri
atle sözu varm~ ... 
Dınlevıan mi diyeceklerdi? .. 

Ulema, se5siz kaldı. Herkes önü
ne baktı. Fa.kat, vokili mutlak 
olan vezıriSzam, 

- Neden durursunuz?. Tahtı 
Alı Osnıanın rencide olmasın mı 
istersiz? .. 

Deyince, derhal veziriazaıının 
sözlerini tasdik evledıler .. Çün
kü veziriAzam acaip şey !er söy
hivordu. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlügünden 

Macidenin 32 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (495) liraya karşı birin
ci derecede iPotek edip vfı.desinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No.lı kanununun 46 ncı maddesınin matutu 4.0 ıncı mad
des.ine göre satılması icabC'dcn ÜskUdarda Tavaşi Hasanağa mahallesinin Bak ... 
kal BaliÇVU$ sokağında eski 31 yeni 17 No.h ahşap bir evin tamamı bir bu
çuk ay milddetle açık arttırmıya konmuştur. Sat.Jş tapu siciJ kaydına göre 
yapılmaktadır. Artt1rn11ya girmek .istiyen (62) lira pey akçesi verecektir. 
1'1iJ1i bank~ılarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 
büti..in vergilerle Belediye resimleri ve teııaliye rüsumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesi 25/7/940 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık 
hukuk işleri s(rvisi.nde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
zumlu izahat da ccart.namcde ve tak.ip dosya~ında vardır. Arttırmıya girmiş 
olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9/9/940 tarihine müsadi.f 
pazartesi günü Caga1oğlunda kain sandığunızda saat 10 dan 12 ye kadar ya
pılacaktır. "'ıuvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyetıerile Sandık alacağını tamamen 
geçmlş olnıa~ı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
şartile 24/9/940 tarihine müsadif sah günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapô.acakt:ır. Bu artt$'"mada gayrmenkul en çok arttıran1n üs -
tünde bırakılacaktır. l!akları tapu sicillerile sabit olmıyan altikadarlar ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddi
alarını HM tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerle beraber da
iremize bildirmcled ltizımdır. Bu suretle haklarını biJdirmemiş olanlarla hak
ları tapu sirillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daba lazla malfl.mat almak istiyenlerin 939/9 dosya No.sile sandığı -
mu hukın.. işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ililn olunur. 

* • 
DiK KAT 

EMNlYET SANDıGI: ~'\dıktan alınan gaynmenkulü ıpotek göstermek 
istiyenlere muhamminlerjmtzın koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 ını tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kola,Ylık 
göstermektedir. (6261) 

İstanbd: Beşinci icra Memurluğundan : 
940/2492 sayılı dosya üzerinde Fatma Hikmetin Ali İzzettindeki 

alaca[tından dolayı haczen Paraya .cevrilmcsine karar verilen Daya 
Hatun mahallesi Tarakçılar sokak 256 ada 26 parsel savılı ve 86 met
re murabbaı saha üzerine mebni 2, 4, 6, kanı sauılı eski Tarakçılar 
Hanı, yeni Yasemin han ve altındaki dükkanile açik arttırmıya ko
nulduii'undan 

1 - Tamamına yem.inli üç ehli vukuf tarafından 7740 lira kıy
met takdir edilmiş bulunan .kiirı:ıir hanın açık arttırması 27 /8/940 
sayı günü yapılarak muhammen değerinin yüzde 75 ini bulduğu 
takdirde ihalesi icra ve .bulmadığı takdirde en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere 15 ııün daha uzatılarak 11/9/940 tarihine 
rastlıyan çarşamba eünü yapılacak arttırmada yine muhammen 
de.ilerinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 2280 sayılı kanuna tevfi
kan tecile tabi tutulacağı arttırma ve ihalenin bilJirilen tarihlerde 
dairede saat 14 den 16 ya kadar yapılacağı; 

2 - Varsa ipotek sahibi alacaklılarla diğer aliikalıların ve ir
tifak hukkı sahiplc·rı. n hak ve iddialarını ve bahusus faiz ve mas.. 
rafa dahil olan kısımlarının ilanından itibaren 20 ııün içinde icra 
dairesine bildirmeleri ve evrakı müsbitelerini ibraz etmeleri aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından haric kalacakları; 

3 - Arttırma sartnarnesiıtln ilanından itibaren 20 ııün sonra da
irede herkesin ııörebilmcsi için açık bulundurulacaitı; 

4 - Alıcıların ııayrimenkulün muhammen değerinin yüzde 7 ,5 
nisbetinde pey akcc•si vermeleri veya milli bir bankadan teminat mek
tubu ııetirmeleri ve fazla bilııi edinmek istiyenlerin ehli vukuf ra
poru ile sartnamesini ve ~.P\I kaydını !!Örmeleri lüzumu ilun olunur. 

(28175) 

Sultanahmet birinci sulh hukuk mahkemesinden 
Yasin Fahri, ve Atiye ve Kemal ve Vefiye ve Feride ve Hacer 

ve Neyyire ve Güzide ve Mediha ve Hüseyin Fcridin şayian ve müs
tereken mutasarrıf oldukları İstanbul Sultanahmette Üçler mahalle
sinde eski 52 ve veni 70 kapı ve 228 ada ve 13 parsel ve 26 pafta ve 
205 kütük numaralı ve Üçler mescidi vakıfından evsafı dosvasında 
mevcut tapu kavdı ve kesif raporu ve vazivet zao!ında vazıh 55 
metre murabbaı bir bap hanenin izalevi şüyuu zımnında füruhtu ta-1 
karrür ederek müzavedeve vazolunmustur. Hey'eti umumivesinin 
kıymeti muhammenesi (4000) dört bin liradır. Birinci açık arttır -
ması 21/8/940 tarihine müsadif çarşamba ııünü saat on dörtten 
on altıya kadar icra olunacak ve kıvrneti muhammeensinin vüzde 
75 ··etmis besini bulduğu takdirde o ııün ihalei kat'ivesi yapıla
caktır. Bulmadığı takdirde en son arttıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere 15 J!Ün müddetle temdit edilerek ikinci açık arttırması 
519/940 tarıhine müsadif perşembe bünü saat (14) on dörtten (16) 
rn altıya kadar icra kılınacak ve n f!lin en cok arttırana ihale edile
cektir. 

İ'Xltek taahhüdü alacaklılarla diiier aliıkadarların i•bu ~ayrimen
kul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelerile 20 J!lin içinde bildirmeleri 15zımdır. Aksi hal-ı 
de hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hali kalacaklardır. 

Müterakim bilümum verl(iler borrları nisbetinde hissedarlara 
ve telliıliye ve vakıflar kanunu mucibince verilmPsi liızım l1elen 
?'l senelik taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu masrafları müşteriye 
aittir. Arttırma •artnamesi isbu ilan tarihinden itibaren mahkeme 
di\'anhanesine talik kılınmıstır. Talin olanların kıvmeti muham
menesinin yüzde 7.5 ğu nisbetinde oev akçesini hamilen o !!Ün ve sa
"tte İstanbul Sultanahmctte tapu binasının alt katında dairei mah
susa<ındl Sulanahmet Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi baskitabetine 

940/22 numara ile müracatları iliin olunur. (28186) 

İJ\1TİYAZ SAHllıi VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDIGI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

Sonra padisah, ulemanın Hü
se\'ın paşa ile berobN olup ken
disini halledeceklerine bükmev
lerdi. 

Zaten, kurnaz veziriazam işi 
bu yola dökmüstü. Halbuki, 
azanın bir kısmı hak istivordu. 

Ulema, rorla veziriazamın de
dikkrıni tasdik edince, Kara 
Mustafa paşa, derhal su iliını 
vaotı 

- Hurucu alessultan tahmeti 
ile Hüseyin pasa ve muavvetinin 
katilleri caizdir. 

de şu suretle yazıyor: 
• ... Azim ııalebe ve heybet 

ile ııörünüp olııün Üsküdara bir 
kaç altusı hücum eylese beride 
oerişanlık mukarrerdi. Lakin bu 
vaz'ı nev'a harici edebdi. Üskü
dara ııüzar edip asker ve serdarı 
bir hamle ile tarümar etmek 
mümkün idi. İhtiyar etmeyip 
ve ol iğva erbabının vadeleri dü
ruii:u efsane ederken bildikten 
sonra: 

Dsniz aşın baskın
larda güçlükler 

(Bastarafı 2 nci sayfada.) 
Yakın üslerdeki baskın hazır

lıklarıııın bugünkii keşif vasıta
ları sayesinde ~ezilmemesi müm
kün dei(ildir. İngiliz hava ve de
niz kuvvelleri tesbit edilen her 
hazırlığı hiç değilse taciz edecek, 
tevcih edilen hamleleri daha 
baslang1çta karşılı~·acaklardır. 
Müte~ebbis, bütün maharetile, bu 
hazırlıkları gizlemek isliyecek -
tir ve her üs denizden tevcih edi
len darbelere cevap verecek bir 
metaneti şimdiden haiz buluna
caktır. 

Deniz sevkiyatı, denizaltı, deniz 
üstii vasıtalarına ve hava taar - 1 
ruzlarına karşı muhafaza edile
cektir. İki kıyı arasında bir köp
rü mabi);etini kazanan n1üstah .. 
kem ve emin bir koridor kurul
masının, deniz hikimiyetini el
lerinde bulundurmıyanlar için 
nasıl ve ne raddeye kadar müm
kim olduawıu bilemem. Fakat, 
buhran 1 ı vaziyetlere mavnala
rını, takalarını, hatta tenezzüh 
kotralarını da savaş alanına sil· 
ren idrakler ve soğukkanlı bir 
camianın, istilii mevkibini deniz. 
lerde ateşlerile selamlıyacağı dü_ 
~ünülebilir nıi? İngiliz impara
torluğunun nigehbanı ve deniz. 
!erin buı{ün de hakimi olan bir 
armadanın, tehlikeyi karalara in· 
lika) ettirmeden, denizlerde gi
dermek üzere savaşn1ıyacağı ka
bul edılemez. 

Çıkış yerleri, emin köprü baş
ları tesısinc, harekatın memlc _ 
ket derinliklerine doğru inkişa
fına imkan verebilecek surette 
seçilmelidir. Hakiki çıkış yerle
rini gizleınek için sahte baskın
lar ~apılnıası beklenecektir. 

l\luhtelif memleketlerdeki mü
teaddit üslerden ve çok muhtelif 
üs \e bölgeler aleyhinde teşeb -
büslere gırişilccektir. Doğrudan 
doğruJa sevkulceyşi ehemmiyeti 
haız noktalara da değil, bu nok
taları dolayısile düşünebilecek ve 
kavrayıcı hareketlere müsait nok_ 
talara ihraç mümkündür. Bu se
beple, lnı;ilizler bütün ihtimalle
ri go,dc bulunduran planlarla 
mu.tafaa tcrlıpleri almı~larılır. 
Geniş köpl'ü başları tesisinde 

hava tc~ebbü.leriııin büyük yar
dunları olacalı.tu·. Artık çıkılan 
kı~ ıda n1üua1aayı adım adın1 kı
rarak cephenin ötelerine dal -
mak gibi bir düşiince varit sayıla· 
maz. 

Çıkış ve iniş teşebbüsleri, en 
geç vukuu anında sezilir ve teh
like) c mm takanın bütün silô.lı 'e 
vasıtalarile kar~ı durulur. ı>iüda
fi, r.ıkış yerini denizden \ıe ka· 
radan kaydıracağı birlH<ler!e der
hal takvıye coecektir. Alman or
dusu, ele geçirdıgı yeri büyük 
bir Icdakiirlık ve vazifeperver -
Jikle rnudafaa etmek için yük -
sek bir kabiliyete maıiktir. Fa_ 
kat kıyılarda tutunmanın bir ça
resi de deniz ateşlcrilc beslen -
mektir, ki, bu ordu bu himaye -
den mahrumdur. Karaya çıkara
bıtaığı sılahlarla vaziyeti kurtar
nuya mecburdur. Hasma gelince, 
o, sil:i.h \ıC \ıasıtanuı biitün kud· 
retıııc dayanabılir. Hava ,yolun. 
dan ikmal ile, bugünkü mübare
zelerde. bir kıt'anın bütün ihti
yaçlarını tatmııı etmek hiç de ko
lay değildir. h.Hııanların en bü
yük ou~Uncc.suu l;u zaif nokta 
teşkil ettiginde şüphe yoktur. 
Fransız ordusuna yüz geri etti -
ren motörlü birliklerin, ağır si. 
liılılarııı karşı kıyılara geçiril -
mesi imJ..imsız gıbidir. Ateş tefev- • 
vukunun ruh üzerindeki tesirini 
hesaba aimanıak doğru değildir. 
Beşer takatinin Ievkaliıdclikler 
karşısında tükenn1iycceğjni kim
se iduıa edemez. Bu üstünlük de
nizde de, karada da, lngilizlcrin 
elindedir. 

!:)onra1 şurasını unutınan1alıdll' 
ki, IngHiıler teşebbüsü kendi 8 .. 
"iyanclerinde, hariınlcrinde bog
mak ka)dındadırlor. Daı be, ~~ık_ 
tan a<,·lğa imparato~luk Jıa,yat111a 
tevcih edilınektC'ttir. «Kovulan 
kedi de trhlike öııunılc arslan ke
silir. Madrıt, uzun zamanla!' kah
ran1anca mildafaa etıni!-ıtİ. lngil. 
terenin her uhasında nıiidafaa 
kararını verenler, niha:yet Lon
dranın son dikili tası arkasında 
da müdafaaya devam edileceği
ni Başvekilin ihtarından anlamak 
tayız. Londranın tasavvur edilen 
kül yığınları üzerinde hangi ide
olojinin hfıkinı olacağııu ıaman 
gösterecektir. El(er, Britan;vaya 
_bu güclüklere rağmen - taarruz 
yapılacaksa, lıunu yakında göre
ceğiz. Çünkü her geçen gün mü
dafie kuvvet veriyor. 

Görülüyor ki. veziriazam. Hü
seYin pa•avı saltanata karşı koy
muş ilftn edivord·u. İsin incelij!i 
de burada idi. 

Bu suretle Kara Mustafa pa
şa, muradına erdi. Hemen Üskü
dara asker gecırdi. Hüsevin Pa•a 
da askeri ıll' B\ll!!urlu kövü ci
varına ııeldi. 

- Ben padışahın emrine ra
mım, muhalefetim yoktur. Şeri
atle davamı ııörmiye ııeldim. 

Çünkü, mümHin olmadı. Emir 
'.kendülerin• dedi. 

,,... 400 LiRA YA -._ 

istanbu1da Kara Mustafa pa
şadan memnun olmıyanlar mut
tasıl Jfüsevın pasaV'l tes,·ik edi
yorlardı. 
. Hüı;evin paşa. nihayet Üskü
dara ııirdı. Vak'ayı Yakından 
sahil olan katip celebi tarihin-

Hüseyin ıPasa. istemiş olsay
dı Kara Mustafa paşanın kuvvet
lerini bir hticwnda darına dağır. 
edebilirdi. 

Fakat, Hüsevin pasa. padişah 
kuvvetlerine saldırmak. iki kar
de a a •. n<la kan dökm~ ist'.;
medi. 

(Arkası var) 

1 
Acele •Alılılc kelep,'r ar•a 

Suadıve istasvonuna ve as
falta vedişer dakika mesafe
de dokuz vuz elli arsın arsa 
satıl!ktır. Kadıköy Sarasker 
caddesi, 49 No. da Kemal As-
kisen Çelebive. İstanbul Mah
mutpa'a İrfaniye çarsısında 
lokantacı Yar~i Kozanu •fona 
müracaat. 

1 

TEMMUZ l!Me 

Yazan: z._hi_. GÜVEMLl 
Kapı açıldı. İçeri ye elli beşiıtl 

aşkın, şişmanca bir adam ııircli. 
Muzaffer del'hal yerinden 

fırlıyarak ııeleıtl karşıladı; te
laşla ve mübaliiiıalı hareketlerle 
izaz ederek Jroltul!a oturmasını 
rica etti. 

Kendisi yazıhanesiıtln başına 
ı:ıecince, henüz, çıktıj!:ı dört kat 
merdivenin yorı:ıunlui!unu ııide
remiven kıranta zatın söz söy
lemesini beklemeden: 

- Beyefendi, dedı, demek zev
cenizden şikayetiniz fazla .. 
Muhatabının şaşkın bir ifade 

ile doğrulduğunu ı:ıörünce elile 
teskine çalıştı: 

- Müsaade buyurun efendim ... 
Arzedeyim: Evlisiniz ve zevce
ıtlzle aranızda mühimce bir vas 
!.arkı var .. '1.htimal kendisi bi
raz da müsrif... Meselenin ı:ıizli 
kalmasını arzu ediyorsunuz ve 
bu da sizi bir hayli zamandan -
beri işııal ediyor. Fikren mesııul 
ıbulunmaktan ışlerinizı idare ede
miyecek hale !!eldiniz ve bir bi
rinci mevki tramvaya atlayınca 
solul!u burada aldınız.. A vnen 
böyle degil mi efendim? .. 

Yaşlı zatın hayreti, vuzıınu, 
cidden bakanları ııüldürecek bir 
şekilde susmu~tu. Kekeledi: 

- Dogru amma bevcei!iıim .. 
Daha teşerrüf etmedik. bütün 
bunları nasıl bilebilirsiniz? .. 

Muzaffer içinden (ilk tesir 
mükemmel) diye düşündü. Yap
ma bir tevazu ile: 

- Aman efendim, bu kabil is
tintaclı ı.;•im meslel!in alfabesi 
savılır. Bendeniz Paris ve Berlin 
hususi polis Akademilerinden 
diplomahy:m. Söylediklerim ııa
yet basit bir takım mil$ahedele
re istina:i eder: 

Parmaitınızdaki halkadan ev
li olduj!unuz, elbisenizin bır kaç 
l!iindcnberı >'Üprülmcmi& bulun
ması zevcenizin a15.kasızlıJlına 
ve büyük bır ihtimalle zatıali
nizden vasca küçük olusuna de
lildir. Mticss<'scmın ııazctcdeki i
lanında •Gizlı aile meselelerinde 
hususi takibat• kaydının mevcu
diyetini müracatınzın mahiyeti
ni. yakanızdaki biletin renııi bin
dHtiniz tramvayın cinsini, bu gü
zel havada sai! ayakkabınızın 
ıslak ve çamurlu oluşu şu bi
rikintilerine dikkat etmivecek ka· 
dar zihnen meşl!ul ve dalııın ol
du,1!unuzu ı;ıöstermez mi? .. 

Ziyaretçi, al!zı bir karış açık 
dinliyordu. Muzaffer bitirince: 

- Harikasını:l azizim, diye 
basladı; İste şimdi beni bu dert
ten kurtaracagınıza inandım. Ev· 
liYim, iki sene evvel karımı bir 
batakhaneden söı:üm ona .kurtar
dım. Aramızda yirmi yaştan faz
la mesafe var; fakat onu son de
rece seviyorum. Bu sevai ko
layca şüpheye ve kıskançlı~a 
dön'(". Çünkü mukabelesizdi. 
Zengınim, ticaretl,e uğraşırım; 

fakat tahmin etti~niz l!"bi o ka
dar da]J!ln bır hale ııeldim ki a
deta işlerimi ıdare<l' aciz ııöste- 1 

riyorum. Karımın ihanetine e
minim; Ancak ağır tazminat ver
memek için ııöı;ımek bununla be
raber sızıltıva meydan bırak -
mamak arzusundayım. Bir delil 
ele geçirecek olsam her şeye rai!
men masumeden avrılacaihm. ı 

Muzaffer: 
- Kolay, dedi. Bana Yevmi 

havatınıza dair biraz tafsilat ve
rin. 

- Her sabah cıkar. ak am ııeç 
vakit eve dönerim. Evim Maç -
kada. \ azıhanem Karakövdedir. 

- Yani zevceniz bu müddet 
zarfında tamamen hür ve ser -
besttir. 

- Evet .. 
- O halde bana ıki ııün mü-

saade edin. bul!Ün pazartesi, car-
5amba aksamı saat beşte talimat 
almak üzere lütfen büroma uğ
rarsınız, o zaman mücrimleri :r:.a
sıl ve nerede ııörmek mümkün 
olacai!ını size söyler>m. Bu es-

nada da herııünkü itiyadlarını 
tabii değistirmezsiniz .. 

- Şayanı hayret ... Demek bu 
kadar kolay ve cabuk ha ... 

- Çabuk fakat kolay del(il... 
Bu işi sekiz yüz liraya bitirece
ğiz .. 

Ziyaretçi biraz düsündü: 
- Kabul, dedi, tediye şekli? 
- Tamamı ç~amba ııünü tes-

lim edilmek üzere ben mukave
leyi hazırlarım. Öbürııün im
zalarsınız. Şayet tahkikatını 
muvaffakıyetsizlikle neticelenir
se bu meblagı aynen iade etme! 
sart. 

- Mükemmel.. Ben kereste 
tüccarı V aham Ca!asın .. 

Vaham bey kartını bıraktı ve 
l(itti . 

* Çar samba akşamı, saat taı 
besi çalarken ıbüronun kapısı 
acıldı ve Muzaffer Pençe i~-ri 
f(ircli. Vahan bev bitik bir 
tavırla kendisini bekliyordu. De
tektif: 

- Aman dedi, kaybedecek vak 
tim yok. Beş dakika sonra bura· 
dan çıkmalıyım. Dinlevin. Tam 
varım saat sonra çıkacak ve bır 
tramvaya allıyarak Taksirnde 
ineceksiniz. Orada sizi tanıyan 
iki kisi bulunacak. Siz tram
vaydan inince Parkotele sapan 
caddeye 'doğru yürürrıive oaş

lıvacaklar. Takip edeceksi!1iz. gir· 
dikleri eve ııireceksinlz. Ancak 
merdivende sıze ııideceğiniz kat 
ve odayı ııöseterecekler. Ben da
ha evvel gideceğim. Sizin kolaycı 
binaya ııirmcıtlzi temin edece -
i!im. Kapıcı bizzat karınız tara
fından savulmuştur. Şu anda 
zevceniz asikile oradadır. (Söz 
burava ııelince Vahanı inledi) 
yalnız en ufak bir tecavüz yok. 
İşte mukavelename. İmzalayın, 
Paralar hazır mı? .. 
Vahanı tek kelıme söylemeden 

bir cüzdanını olduiru gibi Muzaf
fere verdi. O paraları sayarken 
öteki mukaveleyı ııozden ııeçiri
yordu. 

- Mükemmel! 
Dedi. Muzaffer. bicare adamın 

hayran nazarları önünde der· 
hal dışarı fırladı. Öteki .. atini 
çıkararak ebedi saniveleri savmı
va başladı: 

Her şey, evvelce kararlastırıl
d1ğı J!ibi olmuştu. Apartmanın 
merdivenlerini - anlaşılan şa
hit vazifesini ııörecek olanlar -
dan - biri önde. Vaham ortada, 
biri arkada çıkmıva basladılar. 
Besinci katta öndeki: 

- Geldik! Gidiniz. 
Diye ~ısıldadı. Vaham nefes 

nefese, ayaklarının ucuna basa
rak aralık kapıyı itti. bir korido
run nihayetindeki odadan mırıl
tılar. kahkahalar veliyordu. Ses
lerin duvulduğu kapıyı birden
bire itti. fakat !!Ördüğü manza
ra karsısında ııözleri büyüdü. bir 
sev söylemeden oracılta yığılı -
verdi: 

Karısı Masume. Muzaffer Pen· 
cenin dizlerinde idi. Vahamın 
ses bile çıkaramadan baV'llması 
üzerine Muzaffer Pençe yerinden 
fırladı. Resmi ve soğuk bir se
lamla Masumeyi selfunladı: Ce
binden, biraz evvel aldığı cuz
dandan bir yüz liralık c~ktı ve: 

- Buyurun Hanımefendi, hiz-_ 
metinizin ücreti! 

Diverek veri döndü. Dısarıda 
bek!i,·en arkadaslarının koluna 
ırtrerek. 11ülüse ııülüse merdiven
lere vüriidü. 

...._Çocuk Hekımi -

1 ~:.A!.~::.~.k~:!~:'."' 1 
Pazardan maada her gün oaal 

15 den sonra. Tel: 40127 

ORDU VALILIGINDEN 
35 Ura a~ıt maaşlı Ordu vil.Ayeti Hususi Muhasebe varidat müdürlüğü 

münhaldir. Maa~~ bareme göre verilecektir. 
Talip olanların bina ve arazi işlerinde çalıştığını ısbat edecek ve

saik.le ve daıresınden istifaen ayrılmış olanlar da beraeti zimmet mazbata-
larile birlikte Ordu viltıyetine müracaatları. (6188) 

Resmi daire ve müessesel•rin nazarı dikkatine 
Kai!ıt buhranı dolavısile ~az.eteler ha,,imlerini tahdit et

mek zarureti karşısında kaldıklarından ilan fiatlarına on ku
rıış zam vapmak mecburiyeti hasıl olnıustur. 

Keyfiyeti al:ikadar daire ve müesseselerin nazarı dikkat
lerine arzederiz. 


