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Suriyede ha
reket devam 

ederken 

Mihverde ki 
Bekleyişin 

A 

manası 

Suriyedeki 
Fransız as
keri muha
rebe etmek 
istemiyor 

Müttefiklere il· 
tihak edenlerin 
miktarı gittikçe 
artmaktadır 

SURiYE 

Harbine 

Bir Bakış 

İNGİLIZve 
Hür Fransız 
kuvvetleri 
Şama yak-
laşıyor 

Grev yapan 
Amerikan fab-
rikası nasıl 

işgal edildi? 
Orda grewcııere 
kar,ı g6zya,ı dik· 
tOren gaz kllllandı 

( 
Müttefik k-uvvetlerin pek yakınlarıll<J geldtği talı.mi~ 

edilen Şam'da n bir görünii.§ 

HARP VAZİYETİ ) 
Giridin İfgal ve iıtiliıın· 
dan aonra Mihver tara· 
fından batlıyan durgun
luk lıkenderiye ve Suri
yedeki faaliyetlere rai· 
men nihai mahiyette bir 
hamlenin hazırlığı adde
dilmek lazım gelir. Kat'i 
darbenin hanei yana ve 
naaıl vurulacaiını gör
mek için uzun zaman 
beklemiye lüzum kalmı

• 
lngiliz zayi- Vlfl,aln proteı • ı 

toıa mabaıa
mat llbı telAk-

Ordu 51 tren
le şehre geldi 

Londra 10 (A.A.) - Nortameri. Suriye Cenuptan cephe ve Şark-
kan tayare fabrikasının işgali için 

atı hiç dene
cek kadar 

Ruzvelt tarafından verilen emrin tan ihata ta 1 .., t 
tatbiki sırasında, ordu grevcilere • arruz arına ugramış ır. 

ld etilmlyor 1 
~~:r~özyaşı döktüren gaz kullan- işgal uzun sürmiyeceğe benziyor 

Cumhur Reisi Ruzvelt orduya 

fabrikanınişgaliemriniverdik. (Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Tulon'daki Fransız ten sonra aşağıdaki mesajı neş • - . yacaktı.r .• 

. 
azdır 

\' Londra 10 ( A.A.) - •B.B.C•. donanmasına hazır retmiştir: • SURİYEDE HÜR FRANSIZ j rından muhtelif kollarla şimale 
~ETEM iZZET BENiCE dü.ıı cık§am Kahirede u.mumi - Ben fabrikanın tekrar ~ıl • iNGiLIZ TAARRUZU: doğru ilerliyerek ilk hamlede ş~ 

kararg<ihın neşredilen telıH. Olma S ı emredildi <Devamı 5· inci Saytadal Suriye taarruzunu idare eden ve Beyrul şehirlerini ve hava mey. 
Giridin iş&al H istilfısındanberi G ~ h ğinden sonra, Müttefiklerin eneral Vilsonun taarruz planı danlarını işgal etmek, 
eınen bütün cephelerde mi ver s . d ŞEHİRLER BİRER BiRER Surı·ye 'ye gı·rı·ş b .. 1 im 'b'd' G 1 ~sabına bir siiki\net var. Rodo- ıırıye e ileri hareketleri hak- DÜŞÜYOR ugun an aşı tş gı ı ır. enera 2- Irak hududundan Fırat neh· 

. t kıııda resmi yeni haber alı • An d 1 A' Vilson, Libya ve Habeşistandaki ri ve çöl boyunca şimali Surive,·e 
llln ve Bingazinin lngilizler ara- Gu"nd-'"" e~••m' ~e Surı'v&y• do a o u ıansının verdiji ha· R d b .. • k t , , 
fı ııanı.amıştır. ~.,,. ·~ " ,~ ~ be !ere g"rc ık· bah s • aarruzlarına benzer sekilde bir ı·ıerı·yerek cenubı" Surı'yedek' .. 
ıtdan, İskenderiyenin Almanlar r o • evve 1 

.. U· oma a uyu 1 
l mu-Diin rık'a k. ı bl' • 1 ·1 sıfatile ı:;iıüldiğini bildiren Orta rlye toprak! · · ı ın· taarruz tertip etmis,. Bu planın d f k tl · · ·h ed ı '-rafından üstüste bombardımanı ' m " e ıg. sa ıı • anna gınnı~ o an . a aa uvve eı-ının ı ata i me-

d.,.ıı ilerleyen kıırre1lerin dün Şark İngiliz kuvvetleri <Devamı s inci S:ıyfad&) b o h f l esası şudur: sini lemin etmek. 
'l'e Suriyenin işgali hareketi ve (Devamı s iıı,.ı S:ıytada) Başkumaadanı General Vavel ı r ay re e 1- Filistin ve Urdun hudutla-
l.rşılıkiı faaliyet istisna edilirse (Devuaı 5 

in<I Soıyfada) 
~elllen hemen Şarki Akdeniz ve ı------------------------------.------------I k l d ı---------------------------

t.tından hiçbir esaslı harp hamle Musolini ya- Bern 10 (AA.)- Bazler Nah- e ro aşıyan oşanma va-lalun Şark cephesinde mih\er ta- Fransız Fası-ı ı 1 BiR ALMAN arşı an ı R t l t 1 B 
e hareketi vukua gelmemi~tir. nın bir kısmi denı•zaltJS) bı•r rihten, gazete ·inin Roma muha- h d • 1 k l •tt •k 

Siyasi safhada ise,· dikkate •arpan b • f k a Ş a P en ı Z a arz gı ı çe ' • rın ır nU U birı bildiriyor: Müttefiklerin .Su-
tıı başlı hareketler iiç cephede J A •k l "1p]aıunıştır: spanyaya mı m~rı an ge- riyeyegirişleriitalyanzimamdar· vasıta arı çog"' alıyor 
A- Brennu mül~katı S Ö y l i Y e C e k ları için hakiki bir sürprız teşkıl 
B- İngiliz. Amerikan bbirliği terkediliyor ? misini babrdJ etmi.<;t.r 
C- VişiDİD Alman ve İngiliz Roma 10 (A.A.)- Popolo -----<>~--

' phesinden tazyiki. Londra 10 (A.A.)- Deyli Telg- d'İtalia gaLelcsinin şazdığına Vaşıngıon, ıo (A.A) - Bahriye A •k s • 
Brenaer mülakatının ne gibi raf gazetesi y;ıııyur. İspanyol Fa- göre y~rın saat 17 de hiikümet N<ıo et nde bı!dırıldl .ne göı·e, 6680 mefl a U rl-

tıııı leleri .eya yeni taarruz plan· sı fevkaliıde komiseri General Ar- parlamentonun aktedce<i;i u· tonlUk \'e Amertıta b yrağını tıııııyan • • ı• • 
lııtını ihtiva ettiğini Berlin ve Ro· gaz, hüki\metıle ısti~arelerdc bu- .ınuıni bir loplan!ıda beyanat- . Robin lor vapruu bir Alnıan tahtcı- yenın ışga ini 
~ sıkı~ıkıya sakladığı gibi, vakıa ta bulunacaktır. bahlrı tara!ındau batınlmıştır. Kat'! h k 1 b 1 
~ lunmak üz~re Madride gelmiştır. a 1 U Uy 0 f •1i:n.de henüz herhangi bir netice Bu h<'yanafı Musolininin ya- 'f.urctte bı.r ~Y Miylemeden t.'\ vel, 
'tııdi. ini göstermediği için bu Hükumetle yapacağı konuşma· pacağı intıbaı kuvvetlidir. Bahriye Ne:z:ıreti bu hususta mııfassa! \ 
llıovzu üzerinde hakiki bir hiikme !arda herhalde Fransız Fasından rapoı-a intızar etmektedir. '~ngton 10 (A.A.) - Va ıng-
,._rnıanın imkanı vokllır. Fakat, bir kısmının İspanyaya terki me- ton Post gazetesi, diyor ki. 

\ 11 ülikt . Tb '] oelesidcgörüşülecektir. eı•rkrem•ımalaAthane- Vişihükümt>tlnin Amanyaya ., nı · a ta umumıyel 1 ı arı e faal bir tarzda \'ardım etmek ka. 
"'rk, Ceaubu Şarki, Akdeniz nıe-
~leleri ile beraber; Fransız _ ita!- Surlyede vıvecek . rarı üzerine müttefikler Suriyeye 
)a. Alman~a te<riki mesaisinin J J sı• nde bu sabah fecAı girmekte tamamlle haklıdu-. En 
,., Amerika~ yardımı karşısında bubraBı kalkıyor cür'etli tedbirlerin en iyi tedbir-
ııı· b • • f • ı A k d h 1 d ler olduğu hakkında Nelson'un ıhverin tarzı hareketi ile Avru- Londra 10 (A.A.) _ .B.B.C.• 1 r 111 1 a a a o u t . . b'k d'l • h ltıt'asının )'eni nizamı üzerinde avsıyesı tat ı e ı mek lazım ge. 
~ . Suriyede yiyecek maddeleri oı • lirse işı., o şimdi tatbik cdilmi~-
o;'luşulduğu tahmin ohınabilır. 
1 

kıntısı şinıd;dcn ortadan kalkmı~ tir. İran'a ve Hindistana giden yol 
ngiliz • Amerikan işbirliğine H 1 d k k t•liııce; Girit muharebe.inden gibidir. Kudüsten getirilen büyük avagazı Ocağı pat a ı, rem azanı par- Suriy-eden geçer. Binaenaleyh Bü. 

"' miktarda gıda maddelrri halka l yük Britanya için yapılacak bir 
\ ııra Amerikan yardımı.':ıın teslrii dağıtılmaktadır. ladı, iki işçi ağır surette yara andı şey vardı: Vaktinde hareket edip 
~ sana~·i seferberliğinin Ingiliz e-
~Q nıuhtaç olduğu hadde yiik. el- Bir nııiddet evvel Eminönünde bu yolu kesmek. 
t 1 K d k 1 ç k d • " • '! cıvarındak· s b Suriyede Alman kara kıt'aları-
1 'Desinin bahis mPVZUU olduğu arısını o uz o sev 1g1 " ISırçarşıs. l a UnCU 
\e b' d ki A 'k · hanının ikinci katında bulunan nın bulunduğu hakkındaki haber. 
" · ~!hassa. ~.ndra •. merı. an 1 k ler<? Visi'nin tekzibi belki dog"ru-
•ttH•k elçısının Va ınglon zı ·a· • d b k d •• Kamil Holtüı1 -rem imalathane- • '•r . ·ı ·ı· ld . yer 1 n en ı- iZ an yuz sinde ocağın patlamas!le bir yan- dur. Fak;;t samimi değildir. Çün. 

ıııın bu me. ele ile ı gı ı o ugu llıtthakkaktır. gın çıkmış, Lora isminde bir kız- kü Suriyede birçok Alman •turist-

Vşinin Alman ve İngiliz cephe- çaklıyan koca bulamayınca.. la Ahmet adında bir çocuk ölmüş- leri> bulunmaktadır. 
~İnden tazyiki ke~;iyetine ge- tü. 
ı,.llte; her iki tarafın da cn miiessir I I lift Aynı imalathanede bu sabah sa-
• ~da :\lar~al Peteıı nezdinde ,. z kaldıjı için uzun BıçaulDI ç 8kt1 ,, e at 10 da vinc havagazı ocağının 
~'lıi] olmak istediği nıuhakl<aktır. ~amandaa beri karısı zavalbyı d6rt yerin- patlamasıle ani bır yang.n çık-
1nıanlar Fransı~ miistemlekrleri- mış ve iki işçı ağır . surette 

~i . nakli}'at \'asıtalarıoı, sanayi 118 geÇID8mlyOrdU . den yaraladı yaralnnmışt Vak'a havagazı o-

'lıij soselerini, bilhassa İngiltere- Ü!!l<ud>.nl:ı İeadiye malıaltesm.ıe %f Uıunçaı;ıda ~laskeli Handa otu= cagını" !izerınde kaynamakta .o-
~~ ale~·htar fili bir Fransız teza- nvma.r;.\.]ı evde oturan Sureyya. son Bayram isnıinde bır ı;cy~yar atıcının lan krem kazt:tnııun parlama:;ından 

Utij nıanevrası içinde ele almağa ciaılerde ~· kalınıt, bu y~ ka· kızı Salıha diln yolda giderken, bir çıkmı~t.r. Alevler mukavva kutu-
!'lışırlarken; Amrrika ,.e İngilte- nsı Fatma ile aru.ı &f•lına..-hr. Dun muddettenebrı peşını takip etnıckte (il \anu 5 inci Sal-f~da 
~de Fransanın mütarek~en son- arn.i .,.~bf'pttn kavraya tutwpnu..,Jar oJan Kemal i!ınJnde bır gerıcle kar-

t•k · ve k.arJAını dövmlye kal.kan Silr~yya şllaşnlU:; ve Kemali görünce kaçınak 
~ 1 vazi ·ette kalmasını temine, F&lmanın mcıaı i&led.itıııı cônmce Jııı,,nıtş\ir, lakaı K<>mal Jerhal yetcı· 
t~İse~e nki hareket safhasına (Deva.mı 5 ın.ı S>.7fada) (Dev..;.. 5 m... .· yfab 

NOTLAR: 

Bitler • ulgar r b 

Avam Kama
rası mühim bir 
toplantı yapıyor 

Girit mavaffakıyet
ılzllftl ,ıddetıe ten

kld edilecek 
Londro 10 (A.A.) - Penkcole 

yortusu.lu muteak:p ye.,•den me. 
(l)eyamı 5 in<"i Sa ·fada 

t. ör hor bakımdan çalı~tılar. Fa- 1--------------------------
l;ı l, lıugüıı için arlık Fransanın r 
t llıanıilo Alınan k""ağına dü~tö- B B• ı•.., • M k K l ~~den \e giinden güne bu diişü· asın ır ıgı ınta a ongresi H 1"r)c Bu "ar Kralı ik . cf"l gô

ru tüler 81;, m nahut nrk.ıd ş bu 1-------------

... ~ fili hareketlerle inkişaf bula· 
·~dan ~üphe edilemez. :llaalıa

~,k~iitüa lıu nziyetlere rağmen; 
\· •kat halde harp cephelerine hJI
~ ~ olan sükôaun muvillat ol
~ "iu11u ve billıaS&a a1 i lıv.Fr hesa
~lna nihai addoluııabilecek her
.:;·~~ bir taarruz hazırlığının gö
l'Q dtt~nden de üphe etmemek 
'lı 'llıdır. Harbia başmdanberi Al· 

~ların tatbik ettikleri taarruz 
~i ltl11 artık iiğrenilmiştir. Bu msul 
~· llıu, a!Cakiyeti müteakip ikinci 

• ınuvaffaki)'ete hMlli'lanınak 
): ~ede{ üzerinde hazırlık bitiace
'1,;adar aı:arni ketumiyet ve hattl 

•l 'ile kayıtsızlık mllhafaza et-
~ 

'~ mibno:; İskeıtdılri7• ve •. _ ............ ). 
Basın Birliği 161:4~ ~ sı, dWı s"'ıdik kongreri>ıi Emi11örtü 

Halkevinde y~ır. l'ukcındolci ?'eSimde kon&re riyaset diV<Aı 1lf! 

iKhot 11ereıı Mıat«kıı R~ n.kkı Tank Us görül'!Mktedir. 
fTflfri!lltı 2 ioıci s~dedir.) 

1 

mUl kat me,·zunu mer.ak etmiş olac.:ık 
ki benden ıoido: 

- Acaba ne konuştular, tah.ıninin 
nedir?. 

- Her iki tefin de biribirlerine kar
fl olan ,·aziyetıeri ve halibaz.ır malüm 
olduğuna gore ne konuştukları üze
rinde tcıhmin yürütmek mumkün ol-
maz .• 

Cevabını vennekle ber.ıber devam 
ettim: 

- Kral BoriS'io belkı Rıı.lgariı<lıın· 
daki Alman kJwetlerı hakkında bazı 
dileği ol nLŞtu. . Belki S1rbiatan A-Ia
kedonyasının tamamı ,.c SeUnik u
manı hakkında talep Vf' arzluart ol
mtl.ştuı. Be i de, Bulgaristanı ,.e bu 
arada Alınan - Bw.J.a:ar teşnkJ mesa
isini daha ziyade ıen~letmek arı.su 
mütekabilen bahis n1evzu olmwttur. 
Fakat, her türlı.i 1ôlhminden önce ve 
ı;onra tıa~elerin ınk.ipfını ve netice
sini beklemek e.n do~ düşünC"e ve 
.aıublkeme esası olur. • • 

ye 
Verirken 
Aldığımız 

el aflar 
B • • 

ı ncı 

hifed 

• 

• • 

Ye nı talimatname 
ile bazı kayıtlara 

tabi tatahyorıar 
Son kazalar üzerine , fünakalat 

Vekaleti petrol taşıyacak ahşap 

motör ve yelkenlıler i~in bir ta · 
limatnarr·e hazırlamı~ ve Liman 
Reisliklerine göndermi tır. 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

Davaların yarısı -
dan fazlası ert:ekler 
tarabndaa açıhyor 

Yapılan istatistikleri göre, 940 
senesinde 4027 bOşanma vak'ası 

olmuştur. Halbuki 939 senesinde 

bu miktar 3800 ve 938 senesinde 
ise 3500 idi. Buna göre geçen yıl 

<Devann s ind s..,.rac1aı 

Vali Bu Sabah Ankaradan Geldi 

Belediye resimler;ne 
asker ailelerine yar
dım için zam yapılıyor 
Meclise bir kanun layihası veriliyor 

diye reı:imlerine m·ıayyen nis -
betlerde zamlar yapılacak ve bu 
suretle el~ edikcek fazla varidat 

(Dewmi 5 - Sayta&r. 

Muhtelif işlerin takibi için An· 
karaya g!tmı. olan Vali ve Bele • 
diye Reisi Liıt!i Kırdar bu sabah 
şehrimize dönmüş. Haydarpaşada 
Emniyet Müdürü, Valı Muavın • 1-------------
leri, Vilayet ve Belediye erkan~ Darlan bugün rad~ 
tarafından karşılanmı~tır. yoda konuşacak 

Asker ailelerine e'aslı bir su • 
rette yardımlarda bulunulması Vişi lQ (A.A.)- Amiral Darlan 
için Dahıliye Vekalctı tarafından bu akşam saat 21 de Radyo ıle 
bu karun hazırlanmasına t• şlan· Fransızlara bir hitabede buluna-
mıştır. Bu kanun ile bütün Bele. caktır. 

KISACA 

Surl edekl muba· 
r b ıerln iç tarafı 

A. ŞEKlP 

Suri) e ıııubarebesi, İngiliz. 
ka)·naklarıuın söy·lediği gib~ 
sür'atle inki~af ediyor. Yine bu 
kaynakların ifade ettiği gibi, 
şimdi. Surİ\ rde en müşkül va
zi)ctte olan zat. lıl'rhalde, Vişi 
hükumetinin Surıye ,.e Liib· 

naııdaki k\·kaliıde komiseri Ge· 
neral Dent;t'dir. 

Bıı zat, kııııe enıııb·et edere
[;"ini ş,a. ırn·,stır. Emri alt ic?a 
45 lrin ki ili · kadar ı. r km· et. 
bulunduğu tahmia etliliyor. Bu 
ku\·~·~tin arcal ii~tr hiri l'ra11-
sudır. ÖtekiJe.r ) erli v~ mü.
temlcke a•keridir. Halis Fran
s ·larıa lıir ıu..mı <la, lıilhassa 

suba~ !ar birer iki~er, müttefik 
kıl\ vcll<·re, yani dö Golcü'lere 
,.e fngili1lere iltihak ediyorlar. 
Bunlar arasında ~ iık...-k rot beli 
. uba) lar da var. 

Buadan ha ka. Cchl'li Düruz· 
da 4000 Fransıı askeri. hep hir· 

den müttefiklere iltihak etmiş· 
tir. Kadro itibarile, bu kun et, 
tam te~ekküllü seferi bir alay

dan fazladır. Yani, büyle bir 
kunete cephede, mııka\·emet 

hattının mühim bir kısmıııın tu• 
tuhna!iı ~azifetoi verilıniştir 

Surn·ed.e, \'isi fe\'kaladc ko· 
ıi~ ı i General Df'tltz•in içinde 

buluııdui;tı nılİ kiil \"'rtlar mey· 
dandadır. Gw•rııl 1 1<lıdır. Ki· 
IUl ıiıni)et t-l hı de ınnhar~be 
yapsın?. 

Herhalde, en dı 0rıı lrnreket 
tarzı, i?ıuka,·en1cttt:n \"&7.ge$· 
mek, kardeı;i, kardr'e kırJ.r• 

ınama\tn:. 
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AMELE 1 
Ücretleri 

LiMONUN 
SULUSU 

İıtanbul Sebze Halinde, li· 
monun tanesi 25 kuruta aatı
lıyonnUJ.. Arbk, perakende
ci mahalle bakkalının bir tek 
limonu kaç kurup aattığını 
düfiiaün.- Babia limon, 1&• 

la&aya limon kullanmak bun· 
tlan böyle kimiD baddiDe?. 

ı Ücretler yükseldi, 
hasat işçileri için pa
rasız seyahat istendi 

Verilen haberlere röre, Fi· 
at Mürakabe Komiıyonu, Iİ· 
mona narh koyacakmıt ! E· 
ier, limon narhı da, et narhı 
ribi oluna, tamam! Çünkü, 
ete narh kondu konalı, narh 
üzerinden ıatıt yapan kasap 
parmakla &Österilecek kadac 
az •. Soma, limonun iriıi var, 
ufaiı var; ıuluıu var, kuru
su var. İntanın sulusu mak
bul değildir amma, limonun 
~uluıu pek makbuldür. 

COGRAFYA 

KONGRESi 

Ankarada bir Coğrafya 
Kogresi toplandı: Mekteple
rimizde okutulan coğrafya 
kitapları yeniden yaulacak, 
coğrafya terimleri yeniden 
ı&lah olunacak, müfredat 
programları yeniden tanzim 
olunacak •• 

Fakat, uıl büyük coğrafya 
kooııresi, Avrupa coğrafya· 
sımn tetkiki lüzumu hasıl ol· 
duiu zaman toplanacaktır. 
Baksanıza, Avrupanın eaki 
coirafya11 ne.rede, ıimdiki 
nerede?. 

Artık, Avrupa üzerinde fU 
coirafya deilfı.ldiii nihayete 
er1e! 

ŞOFôRlJN 

SARHOŞWGU 

Bir havadise röre, gecele
ri, ıoförlerin aarboı qlup ol· 
matlıklarını anlamak ıçın ye
ni bir usul tatbik edılecek
mİf.. Dırekıi7011 bqında 
iken, aarhoıtu.,undan fıipiıe 
edilen ıoför, derhal muaye
neye ıevkolunacak ve bir 
miktar kanı alınarak tahlil 
ettirilecekmit ! 

İyi amma, rece yarısı, bu 
tahlili 7apacak kimyahane 
nerede bulunacak?. Sabahı 
bekli7ecekler, diyeceksiniz •• 
O zaman kadar da, ıoförün 
ıarhoıluiu reçer •• 

IST ANBU LU l'f. 
HAMAMLARI 

Yapılan tetkiklerden anla· 
ıılınıt ki, vaktiyle, btaobul· 
da tamam 1000 tane hamam 
varmıt ! Zamanla, bu ha
mamlar azalmıı, nihayet 150 
ye inmif •• Merak edi7orlar: 
lat.anbulluların, temizlenme· 
ai için bu 150 hamam naııl 
kifi reli7or. 

Mesele basit: Evvelce lı
tanbullular daha kirli imit ! 
Şimdi, modenı ha7at bqlı· 
yalı, herkeı temiz, çıtkınl
dı-u, Ye liikı oldu., Hamama 
ihtiyaç ıtöriilınü7or. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 86 

Hasat zamanı yaklaştığı için ~ 
tarafta amele ücretleri "yüksel • 
miştir. Ziraat Veki.leti, Anadolu. 
nun fazla amelesi bulunan mınta
kalarından hasat işk!ri çok olı.n 
yerlere parasız amele sevki için 
Münakalat Vekaletine müracaatta 
bulunmuştur. Ayrıca köylünün 
zararma olank amele paralarının 
çok yükselmemesine de dikkat e
dilecektir. 

Her tarafta faydall 
yağmurlar 

Ankara<lun gelen haberlere ,ıö
re, Kütahya, Eskişehir, İsparta, 
Konya ve Çumra vadisine, Ada
naya, Yozgada. Afyona. Sıvasa ve 
Anadolunun diger yerlerine çok 
faydalı yağmuılaı yağmıştır. Çift
çinin yüzü gülmüı;tür. Bu yıl mah
sulün çok bereketli olacağ: bil 
dlrilrneı<tedir. 

---o--

Ba yıl budak mah
ıall bol olacak 

Alakadarlara gelen maltı.mata 

göre Karadeniz havalısinde bu yıl 
fındık mahsulü çok bol olacaktır. 
Bunların ihracını temin için Ti • 
caret Vekaleti tarafından belli J.ıaş· 
lı fındık ihracatçıları ile fındık sa
tış kooperatifleri Mür!ürü Anka. 
raya çağınlmıştır. Almanlar şim. 

diden fındık almak istemektedır
ler. 

inşaat okulları 
tahsil müddeti 

Mesleki ve Teknik Tedrisat Umum 
MüdürJü.!(ü, i~.aat Usla Okullarında
ki tahsil müddetıni 4 seneden beş se
rıttP f'lkarrruslır. 

KfJÇfJK BABIRLER 

ViLAYET ve BELEDIYEı 

· + Belf!<iiye btiliın ftnnlardan yeni 
çeşni eknlek nilrnunelerini alarak tet
kika baıılamıştrı. 
+ Vilayet Ziraat Miidürlüg't.l mey• 

va ıslah i.sta~yonlarının tevsii için bir 
pı"Ogram hazırl<lmLŞtır. 

+ İtlaiye Mektebinden 40 ki.şl me
zun olmuştur. Mezunların diploınala~ 
rı mera.simle verilecekt.ir 

TİCARET ve SANAYi: 

+ MUrnkal>e K omi::.yonu dün top
lanarak elleriıl.de naftalın bulunanla
rın ba ak:wma k:ıdar ınevcutlartnl 

Ticaret Müdı.irlu.,,."Une bıldiıuelertni 
kararlaştırnı ı;,tır. 

+ Alınanyaya 75 bin ln·alık .ince 
kepek &ônderılmiş, 70 b·n liralık ti.1-
tik için de an ;aşmıya varı.lıııı~t.ll'. 

MVTEFERRU(: 

+ Vekllctin dnvC"tı uı.erlne l\taariı 
Mü.dürü dün al '''ll Ank.arayll gitıniş
tir. 
+ İstanblu M1urif Müdürlüğü Il.k

tedrisat I\tü.fcttişlcri.nden Süleyman 
Alunet Acar Arifiyc Köy Eııstitüaü 
Grup Şefline Ulyin olu.nnıUJtlur. 

+ Balatta Ahmet isminde birini bı
çakla öldüren liüs•mc\\Ul 12 sene 
hepse malıküm ediln1i!)tir, 

+ Bu aene Üniven:>itede diploma 
tevzii merasimi yapılrnıyacak:tır. 

...tr Diyll.rbakırda aC"ılan Üniversite 
haftası nihayet bulmuşLut". Üniversite 
hey'eti yaı·ın şehrimize dön<..ı.cektir. 

+ Mali;'re Vekili Fuat Ajralı dün 
akşam Ankaıwa gitmiotir. 

KOL OL 
l\/ıüellifi: Nizamettin t~AZİf 

~nlarını kiralamış bir suvare 
vermi• tim. Cenubi Amerikalılar 
çok para sarf~den, eğlenceyi seven 
ğeniş yaşıyan imanlardır. Hele 
pokere pek meraklıdırlar. Yal • 
ruz pokere değil ya .. Sözün gelişi. 
kağıt oyununun her nev'ine ba -
yılırlar. Onları bir gece kumardan 
alukoymak imkansızdır. Bunun 

için ~ce yarısından sonra yan 
sal<Jnlardan birine oyun oynamak 
hukanını da misafirlerime verrrıe. 

ği düşünmüştüm. 

marn!§ gıbi davranarak devam et. 
ti; 

- Peru'nun Riyo konsolosu ile 
pek dosttuk. Şıli konsolosu da deh
şetli pokerci idi. Bir ara beni bul. 
dular. Haydi bir kare yapalım de
diler. Redded~medim tabfi. O;'un 
salonuna ger ik. Fakat bir de dör. 
düncü bulmak lazımdı. Şili kon
solosu Birleşik Amerika viskonü. 
liinü çagırmaK istedi. Ll.kin Pe
ru'lu ondan çekin~ordu. •Pek 
hesaplı oynar• dedi. Bunun üze. 
rine ben dedim ki; 

LK 
u 

25 meı'el ne ola?. 
V aşingtondah gelen bir ajaııs 

telgrafına göre, Birleşik Amerika 
devlet merkezinde, halen, 25 si
yasi mesele tetkrk edilmektedir. 
Ve fakat, bu 25 meseleden hi~biri 
•ulhla alil:adar ıleğildir. 

Am.,.rikanm tetkik edeceği veya 
tetkik etmekte lıulundutu bu 25 
mesele arasında, acaba, ııelcr var? 
suıı. nıevıuıı, bu .,._leler ara
sında bulunmadığına göre, olsı 111· 
sı, demokra.sJ a cephesine >ardım 
mevzuu vardır. Fakat, Birleşik 

Amerikalllh yardım işini, hiıliı, lıir 
tetk.ilı: mevzuu olarak telakki ede· 
ceğini kabul etmek ıle zordur. 
Çünkü, artık, bu davanın, çoktan 
tetkik safhasını geçirmiş, karar 
safhasıııdan geçmiş ,.c canlı bir 
filiyal sahasına intikal etmiş ol· 
ına;,ını kabul, akıl ve nıantığa da
ha yalcın değil midir?. 

Vaşitıgtonda, günüıı tetkik ınev
ımu olan bu 2:; mesele içinde, sulh 
1uC\'Zuu, ~·arduu mevzuu olaını,Ya· 
cağına göre, bilmiyoru~, "e gibi 
ınilhim davalar vardır?. 

Bize ö)·le gelir k~ Amerikaııın 
demokrasi çarkı, o derece ağır dö· 
nüyor ki, teferrüat üzerindeki bu 
bitınez tükenmez tetkikler, kor
kulur, asıl davanın ga)e ve mak
sadını kaybettirecektir. 

Yetıi dlinya ziınaındarlarıııın 
geniş ihata ve idrak kudreti, Av· 
rupa harbinin bugün vasıl olmuş 
bulunduğu en naıik anını, bilmi· 
yoruz, ne suretle mütalea ediyor
lar. 

H~.rhalde, Vaşington, biraz fazla 
usulperest vo lüzumsuz derecede 
kılı kırk yarar vaziyettedir. 

RESAT FEYZi 

Taze otlar için 
tel temini 

Alakadarlar, bu sell'e çok bol o. 
lan otların demet yapılabılmesi 
ıçin şimdiden tel temini için ted. 
birler almaktadır. Şiddetli yağ

murlar başlamadan evvel o:ların 
kaldırılması temin olunacaktır. Bu 
hususta alakadarlardan lazım ge
len müsaadenin istihsali için te • 
W'bbüsleı·e giı·ı~ilmiştir 

----1>--

Kalıve tevziatı 
başbyor 

· Şehriınze gelen haberlere göre, . 
Ticaret Vekaleti İstanbul gümrük-! 

lerinde bulunan 1500 çuval kahve
den bir kısmının tevzii için emir 
vermiştir. Yalnız tahriri olarak 
yola çıkarılan emir alakadarlara 
gelrnemi~tir, Bugün gelmesi bek
lenmektedir. Vilüyei derhal tev. 
ziata başlıyacaktır. 

• ikmale kalmış ta-
lebelere kurslar 

açılıyor 
Maarif Vekaleti, ikmale kalan 

Orta mektep talebelerini imtihana 
yetiştirmek üzere açılacak kurs -
ların 16 temmuzda derse başla -
malarını ve 23 ağustosa kadar faa
liyette bulunmalarını kararlaştır
mıştır. Kurslara devam mecburi 
değildir. Tatil dolayısile yer de
ğiştirmiş olan talebeler bulunduk· 
lan yerlerdeki kurslara devam e
debieceklerdir. Kuslarda dersler 
sabah 8,30 da başlıyacak saa 13 de 
nihayet bulacaktır. 

bilmek mevldindeyim.• 
Bu teklifim hoşlarına gitmişti. 

Perulu dedi ki: 
•- Kabul. Fakat dördüncüyü 

davet elff,ek için ben bir şekil 
buldum. Geliniz, birlikte barame. 
riken'e gıdelim.• 

cOrada zarları aldı, sallayıp attı. 
Baktık... İki bir. Şili konsolosu 
zarlardan bir dörtçahar kopara -
bitclı. Ben hakkımdan vaz geçmek 
istedim. Fakat kabul etmediler. 
Şansa bakın ... Düşeş gelınez mi? 
Bunun üzerine Peru konsolosu: 

•- Haydi Naci. ..• dedi - davet. 
lilerinden birini çağır. Fakat sen 
bunların hepsini tanıdığın için 
gözlerim kapıyacağız.• 

cİtiraz ettim: 
•- Hayır! Hepsini tanımıyo • 

rum. Bunların coğu konsolatonun 
protokol kayıtlarına göre çağırıl-

Senihanın kolundan aynlma -
mıştr. Rezzan onu hem dinliyor; 
hem de gözlerini koluna dikmiş, 
ene zamana kadar kıza yapışık 
hlacaksın ?• der gibi bir tavır ta. 
l<•mnıştı. Nacı bunun farkına var-

•- Dördüncüyü de tanıdıkları· 
mzıdon seçmesek olmaz mı? Bu. 
radakiler hep benim davetlilerim
dir. Bunların hepsi dost ve namus. 
lu insanh,rdır. Kendilerini şahsım 
ve dcvle\iın r..amın;ı garanti ede-

mı~lardır. Hatta şahıslarını hiç 
görmediklerim de var.• 

cFakat Peru'lu'yu fikrinden vaz 
geçirmek mümkün olamadı. İpek 
mendilini çıkardı. Gözlerimi bağ
ladı. Kolumdan yedeyerek salon. 

Günün meselesi: ı Askere 
nhisarlardan açık 1 

Gidenler . 
ta kalan memu larl Bunlanntarlavebah- 1 

çelerindeki mezruatı 
halk kaldıracak 

Marmara limanlarında 
iskeleler yapılacak 
Münakalai Vekalelı, ıekınil 

Marmara limanlarıııa birer yeni 
vapur iskelesi insasını kararlaş - ı 
tırmıştır. Bu suretle son olarak 
Almanyadan gelen Trak sistemi ı 
vapurların talunil talılıyesı kolay
laştırılmış olacaktır. İlk olarak 
Gemliğe mo<lern bir tskele yapı
lacaktır. 

Yaz münasebetile basma sııtı~

ları çok arttığından Sümer Bank, 
[abrikalara istih•alatın arttın! -
n1as1nı ~mrtı>tmh~tir Diger ~araf .. 

an Yerli Mallar Pazarlarından 

ayrı olarak '.elırimizde ve diğer 
yerlerde birer miistakil basma ;a
tış şubeleri açı 1ma•ı l<ararlasmı~
tır. 

r . . "' ---'-ADLiYE ve POLIS-.1 -

9 yaşında bir çocuk 2,5 ya
şındaki kardeşini öldürdü 
B.tlçtık bir ÇO'-DPD da B.ACıthane civa
rında taşlar altında cesedi balondu 
Dün Eyüpte, 9 yaş111da bir ço. 

cuk 2,5 yaşında bulunan kendi 
kardeşim tabanca ile öldürmüş -
tür. 

ı 
sarho~ olarak ,,vinc gclmşitir. Di
ınitri uyumuş fakat gece yarısı d:ı. 
şarı çıkmak için kalkmıştır. He • 

cüz sarh:ı~luğunu muhafaza ctiiğin 
Ömer ı;mini taşıyan çocuk, ak

şam üzeri küçük kard;,şile oynar. 
ken, henüz bilinmiycn bir sebep. 
ten dolayı kızmış ve konsolun gö
zündeki tabancayı kaparak iki, 
üç el ateş etmiştir. Çıkan kur~un
lar zavallı yavruya isabet ederek 
ağır suretle yaralamış, etraftan 
yetişenler ya.ral.ı çocuğu Şişli Etfal 
hastanesine kaldırmıs.larsa da bi. 
raz sonra ölmüştür. 

Bir cinayet mi ? 
- Dün, Kağıthane civarındakj su 
kemerlerini tamir etmekte olan 
işçiler taşlar arasında küçük bir 
ceset bulm~lardır. 

Yapılan tahkikatta ölüni.m, Ke. 
merburgaz köyünden Mustafanın 
oğlu Ahmet olduğu anlaşılmıştır. 

Bir tecavüze kurban gittiği sa
nılan çocuğun ölümü hakkında 
tahkikat yapılmaktadır . 

Sarb.oşlutun ıoau 
Şişlide, Bilgiç sokağında oturan 

Paskal oğ_lu Dimtiri evvelki gece 

da beni dolaştırmağa başladılar. ı 
Tabii bu vaziyette bir adam seç. 
mek kolay olm&dı. Zira kapalı göz
le yakaladıklarımın bir kısmı ka
dındı, bazıları ise oyun bilmiyor. 
lar veya oynamak istemiyorlardı. 

Nihayet birini bulduk. Gözle. 
rimi açtıkları zaman kendimi u· 
zun boylu, sarışın, tek gözlüklü ve 
fevkalade şık bir adamın karşı -
sında buldum. Kendisine vaziyeti 
anlattık! an sonra arkadaşlarımı 
takdim ettim. Adam, hafi!çe sa
rarmıştı. Zarif bir baş hareketi ile 
bizi seliimlıy-arak kendisini kK 
dim etti: 

•-Kont .•• 
Ve ilave etti: 
•- Türk tebaasındanım. 
cHayret ettiğimi hissettirmi • 

yerek sordwn: 
•- Sizi bugüne kadar hiç gör

memiştim. 
•- Sornıayını. .. • dedi • çok 

mahcubum. Yeni geldim. Amma, 
şündiye kadar sizi ziyarete vakit 
bulmuş olmam lazımdı. 

Polcec masası başına ıı:ecti~imiz 

den can1ekiin ii:1.eriııe dü~müş ve 
damarları kesilmiştir. Beyoğlu 
hastanesine kaldırılan Dimitri dün 
sabaha karşı iılmüı;tür. 

Hadise hak.kında tahkikat ya -
pılmakladır. 

Bir bakkal tevkif 
edildi 

Ka~aı· peynıri ihtikarı suçile 
dün Asliye İkinci Ceza Mahkeme. 
sine verilen bakkal Şuayip tevkif 
edilmiştıı·. Mevkufen muhakeme 
edilecektir. 

Esnal cüzdanları 
Esnaf Oemiyelleri azalarına yeni 

cüzdanlar verilınesine devam olun
maktadır. Ekseri cemiyetler aza. 
larını Cemiyet merke1ine kadar 
gelmekten kurtarmak iızere k<:ndi 
tahsildarlarını, ve memurlarını es. 
nafın dükkanlarına göndererek: 
yeni cüzdanlarını orada yazıp ver
mektedirler. Bu ~kil çok uygun 
görülmüştür, 

zaman çek\iğimiz kartların tesa
düfü onu benim sağıma geçir • 
mişti. Birinci o olduğu için kart. 
!arı dağıtınağa başladı. Eldiven • 
!eri çıkarmamıştı. Salon pek sı • 
caktı ve Riyo'da en resmi süvare
lerde dahi beyaz eldiven kullan. 
mak mecburiyeti yoktur. •Belki 
yanımızda çok corret davranmak 
istiyor.• diye düşündüm. Fakat 
ikinci, üçüncü el dolaşınca yavaş 
yavaş onun eldiveni dikkatimi 
çekmeğe başladı.> 

Seniha, boğuk bir sesle mırıl • 
dandı: 

- Neye? 
•- Çünkü eldivenle nekadar 

o.Isa el kadar kolay kart dağıtmak 
mümkün değildir. Halbuki kont, 
usta bir kumarbaz olan bizim 
Perulu'nun elle dağı.tışından daha 
sür'atle işi bitiriyordu. Bu bir. 

Sonra her elde de kazanıyordu. 
Birden beynimde bir şimşek çak
tı. Bir Gürcü asılzadesl. Türk pa.. 
saportu. Eldivenler. Tek gözlük ... 
Acaba talih bana beklemediğim 

bir lütufta nu bulunuy0rdıı.? Ka-

Alakadarlara gelen bir tamim.. 
de askere gitmiş kimselere ait tar. 
la ve bahçelerdeki her türlü mez
ruatın mahalli idarlerin yardımilc 
köylüler veya halk tarafındon 
toplanması ve satılması bildiri! -
miştir. Bu yolda derhal harekete 
geçilecek ve resmi memurlac bu 
işlere nezaret edeceklerdiı·. 

Satışlardan elde edilecek para
lar askeı·e gitıni• olanın ailesine 
verilecek, yoksa, kendi namına 
muhafaz.1 edilecektir 

Ziraat aletleri 
Basradan bol ziraat 
aletleri getirtiliyor 
Bır müddet evvel Aınerikadan 

Basraya gelerek orada kalan mü. 
him miktarda ziı·aat aletleri merı. 
lekelimize gelmek üzere yola çı
karılmışlır. Bu aletler Ziraat Ve
kaleti tarafından Amcrikaya ıs • 
marlanmıştır. Aletler gelir gel • 
mez Vekiıl<'t tarafından muhtelif 
ın ın lakalara tf vzi olunacaklarr 
Bunların içinde hasat i>lerinde 
kullanılacak iıleller de bulunmak-
tanır. 

Basın Birliği 

Konaresi 
1"ürk Eusııı Birligi İstanbul Mın. 

takası kongresi dün öğleden sonra 
saat 14 de toplanmıştır. 

Kongre riya;-etine Necmettin 
Sadık, ikiııci rei. lıg<' Bürlıan Fe
lek ve kiıtiplıklerc de Reşat Feyzi 
ve Suat Dcn·i~ seçilmişlerdir. 
Bwıdan sonı-a idare heyeti ra

poru okı•nmuş ve bu rapor üze. 
rinde müzakerelere geçilmi,stir. Bu 
arada, Basın Birliği kanunu mu. 
cibince Umumi Merkez Heyeti ta
rafından tanzim ve neşri icabP.den 
nizamnaınelenn bu kadar zaman 
geçtiği halrle hiila çıkarılm<lmış 
ve dolayısile kanunun azaya ver
diği hak ve menfaatlt!rin ttmin e. 
dilmemiş oması üzerinde tenkid
ler yapılmıştır. 
Bundatı sonra bir hesap, bir büt

"e ve bir dilekler encümeni seçil
miştir. 

Encümeneriıı ı~lerıni görerek 
ı·aporlarını hazırlamaları için cu. 
ma günü saat 14 de toplanılmak 
üzere dünkü içtimaa nihayet ve. 
rilmiştir. 

DAVET 
Türk Basın Birliği lstatıbıı.I. Mın

taka Reisliğinden: 
1 - Kongı·emiz önümürdcki Cu. 

ma günü saat on dörtte toplana • 
caktır. Arkadaşlarımızın hazır bu. 
lunarak mütalealarından !ayda • 
landırmalarmı rica ederiz. 

2 - Dilekler encümeni Perşem. 
be günü saat 11 de Haber gazelesi 
idare evinde toplanacak ve topla • 
nan teklifleri orada tetkik edecek. 
tir. 

Kongrede konuşularak bir kara • 
ra bağlanması istenen tel<lillerl 
varsa arkadaşlarımız gerek kongre 
gerek mınlaka reislği va~;tasile 
yazabilirler ve gerek doğrudan doğ 
ruya toplantı yerinde komisyon 
reisliğine bizzat veya yazı ile bil • 
direhilirler. 

zandığı turlardan birinde işi tek· 
lifsizliğe vurarak masa üstünde 
duran sol eline sağ elimi yapl§ • 
tırarak: 

cÇOk şan.'ınlz Var.··• dedim. 
Gülümsedi. Bundan maksadım 
parmaklarını muyane etmekti. Fa· 
kat şüphemi kuvvetlendirecek bir 
netice alamadım. Adamın beş par. 
mağı da tamamdı. Onun, böyle bir 
harelretle sağ elini de muayene 
edebilmem için tam bir buçuk saat 
geçmesi lazım geldi. Ve bu sefer 
orta parmağının son boğumu ol. 
madığını farkettim.• 

- Ne yaptınız? Hemen üzerıne 
mi atıldınız? 

- Ne münasebet Seniha hanım. 
Üzerine atılacak zamanı bulmam 
için sabahın saat üçüne kadar 
sabretmem lazım geldi. Fakat keş
ke sizin aüşündüğünüz gibi hare
ket etmiş olsaydım . Zira ihtiyatlı 
hareket etmek, bir iskanda! çı • 
karmamak için herifi otelde tev
kü etürmeyişim bir felaket do • 
ğurdu. 

Saib tekUU 1 ? 
harp manevrası 111~ 
Yazan: Ahmet Şükrü ESM 

Mücadelenin ate~ı ara:.ıııd• ;~ ~. 
bahsi kulaklaı-a tatlı gt"len bıf' 
mevzudur. Bu >Cbepledu· ~i IJll 
kaç gündenberi ileri atılan . 01 
bahis genls bir aUkıı"ı üt.'1ı 

. ·' . 1<ııJ 
çekmiş bulunuyr. Fakat dık ı.t 
teLl<ik edilince, bu haberı~riı1 c ıi' ' 
di oır sulh teı;~bbili;ürı<ieıı ıi• ~t 
bir harp manevrası mahi~.._.ıu tt' 
olduğu görülür. Bir defo sulh br ., 
şebbüsü hakkındaki şayialıırı~ ı· ~ 
biribirine zıt iki kaynab:tan ~ ~ 
ması şüı:ıheli biı \'aziycttır rıı" 
manlar, Ingilterenin art;k Al ıt' 
ya ile mücadeleye dcrnnı ede ıl 
yeceğini aıılaoığıncian sulh o. r g 
niyetinde bulundL'i(ımu iddıa il 
derek. Amerikan;n Lcrıdı·a lı 11 ' ı · 
elcisi Mıster Vmantın Vaşın ~ 

ziyaretini, bu ın<.'Sele ile alak• 
giıstermektedirler. ı.ıl' 1! 

Bu iddiaya Cuınhurreı>ı it 
' 1 

velt, şu sözkrle cevap vernıı 
- Ne sulh teklıfi ınslıi\ •1 

ne de herhangi bır suUı nıı.. ı 
resı yokluı. Kat"ivye•ı buna ı 
zer birşey mevcut deı;ildir. ııı~ ~ 
Cumhurreisiıı!n bir t.kzibt .~ ıf' 
linde değil. fakat bir \haını s~ ~i 
tinde kullaı ınız. 

Kimi itha,, ettiğı Rıız,·cht~~ 
rulunca Cuoıhurreisi demistıı, 

! • ~I 
- Almal"\'aya aldanan kıır 

ri. . . • 
5 

~ 
Diğer taraftan Ing:lızlor. .,,.r 

teklifinin Almanya ve ıtaıya ~'f 
fından gelrceğini iddia etırıe ~r 
dider. Londradan \'E'rilen bır,r" 
bere göre Hi\ler ile Mu~lı11'.,.ıı' 
smda Brenner geçidi:ıde yar 
mülakat bu mesele ılc al~kad~ 
Mihver devletleri, artık ı\ vr~r 
taınamile istilaları altına ~ . 
bulunuyorlar. Binaenaleyh k ~" IJc 
!erini, harbi kazanmış farıetİr~ ~ 
tedirler. Mihver programı, ~ ~ 
hegemonyası alt.nda bir ne'. ~r 
rupa federasyonu kurmaktll~ ır 
rupanın istilasından sonra rt' 1ıl 
lif memleketlerde mihver t~~ıl \ 
dan kurulan ckukla hük{ııll 1., .' .... 
bu federasyonu kabul etmı, 
nuyorlar .. Şu halde mihver I! 
Avrupa federasyonunu yar~, . 
muş bir teşekkül sayma\<tll '

1 
~ 

nun tam olarak kurulmasın rff' ~I 
gel olan İngiltere ve İngil~ı! ıı 
arkasında da Amerika va~ 1/ ' 

Ancak bu şayia da Be'.lınf# 
fmdan tekzip edilmektedır. p~ ~ 
İngilterenin sulh teklifi ya ,.1 
üzere bulunduğunu iddı9 

Berünin kendisi tarafında~ 
sulh be~annamesi n"'iredil . eı 
kabul etmesi de beklenerıı r 
nunla beraber, Alınanya··~ii~~ 
nın tanzimi hakk·nd~ki d~, 0,. 
rini gizlememektedir. Bır r 
meselesini bahane ederek h~~ 
"an Almanya, şimdi AvruP3 1ı mamından daha a~ mükafat 
tifa edemiyeceğini açıkta.v rİ' 
mektedir ve bunda ısraı a 
İngiltere ile Almanya ar,.;ın ~ 

. . . buııı 
anlaşma zemınının r' 
mümkün değildir. Bu se11\• 
ki iki tarafın da sulh te'~erl 
hakkında yaydıkları lı8. 161 
propaganda ad~tmek yer" 

lur. ııl' 
Hakikatte ingi!izlerin ,s 1 , 

aarruzu. adı verdikleri );ııl ı!' 
büs, Hess'in İngiltereye ~ç 0ı 
haşlamıştır. Her iki tara ı&~'J 
uç~un sulh meselesile 8 ~ır. 
olduğunu ..,inkar etıneJlle f 
Hess'in hasta olduğu ~ çl 
hareket ettiği hakkındo. . 1 i 

l bili!· . riye iflas etmiş sayı a •ir 
Iizl;,r de Almanlar da ffeS51jı ı 
şunu sulh teşebbüsile a ,rıl t 
göstermekle be_r~ber'. ~fi 
göre: Hess, İngılızlerı ar, caıl' 
lilp oldu klan ve mu 1~, 
devam etmenin manasız 0 ı·' 

· İn ·ıterc • inandırmak !çın gı . ·ı\el' 
miştir. Yani Hess tngı!ı . 
yecek ki: 01cl°' 

_ Art k siz mağlüP ell~ 
Mücadelede devam eders CI 
bütün mahvolacaksınııirn~r 
inatçılığı bırakınız da P. ~c(f' 
karşı mukavemetten y:ıı. 

İngilizlere göre de: . ·~lf· 
• tı~I ' 

Hess, artık nazı pa;. dti~ 
maz içine girdiğini gor ıırıı' 
Almanyayı çıkmazdan l< ,.ıır
için bu teşebbüsü yaPf ;ıl'ı 
yola çıkarken arkada~ a 
miş olacaktır ki: . tf'~ 

_ Artık İngilterenın ,r 
metini kıramıyac;.ığıJ!ll;,e P 
nnştır. Amerika da h;,3ı·. 
hale etmiş bulunuyor. el' pl 
parlak görünüyorken lı '1)cyum.....-



\'ustralyanın 
üdafaası .• 

: Ali Kemal SUNMANl 
er nihayet Giridi bıraktı- 1 
sahnesi olmak sırası Kıb

Uyor; diyorlar. Bunu söy
kıbnsın daha hazırlanm14 
u, onun için oradaki mu
ın Girittekınden :fazla o
ını de ılave ediyorlar. 

ıye kadar Akdeniz sahası 
lıüınanuş mutalea, ileri su-

. tahmin de kalmadı. Dun. 
uatında en ziyade rasge

fıkirıa- İngili:zlerın şu son 
beri bu sahanın muhte

lerinde şu veya bu tarzda 
ınet göstcrmelerı, Akde-
kuvvet getirmeleri Jizun 
ınerkezinde idı. İngilizler 
kuvvetleri ile .kendilerin

gördükleri yerlerde mu
gö&terdiler. Daha fazla
~ görmediklennı de an

Oldular. 
· in şurasında, burasın
ekata ne kadar ehemml

_..,urr • ..ı. istenirse i.naıtsin bu 
haricindeki meseleler ken
unutturabi1ec~ gibi de-

1'.~liz lmparatorluğunun 
~k kısımları bugün ha

tıehlikeye maruz mudur, 
~?. Bilhassa Avustral
~li t~ilizlerin ibpıa1 
L~ i meselelerdendr. Av· 
~iae japonların da karış

yarua heaabına uygun 
Cünkü İngiltere ve İngi
torluğu btiyük bir mü
girm.İfken onu her ta

lıil kat daha uğraştırmak 
gibi delildir. Avrupa 
tan, A vrupada Fran
esindenberi japonlar 

alyaya daha yaktaşmıı 
l'ransızlardan Hindiçini
likçe en elverişli yerle
Yca alıvenliler. Güzel 

~ıklara sahip oldular. 
beraber dünyanın bir 
uatında görüldüjünün 

ak vaziyet öyle heyeca
ak. gibi olmaktan uzak
inide, Siyamda japon
tesis ederek bunu git

obnaları tabiidir. 
Avustralyuwı bucün 

bir tehlikeye uğrama
verilmemektedir. A

kendini icabında 
için birkaç senedenberi 

tadır. Fakat ancak 
lltifusluk bir memleket 
16re büyük büyük mü-

t.ı ve hazırlıjı bu ye
IÇin kolay eörülmüyor. 

>a..e İngilterenin deniz ve 
~etinin k:M>ında orayı 
•tınea lizım ge~ek. 
İle İn&iltere büyük bir 

iş bulunuyor. lngil-
.... • -.............. edeceklerin bü

tlerden istifade etmeli 
· tabiidir. Likin biı
tamamile tneiltet"enin 

Olduğu ne mah1m?. 0-
~ll İngilterenin aley
Şarkta harp açmalı dü
~a harbe eirişmeden 

kere daha müliha
ardır. Bir kere Sin

Japonya ile Avustral
ıyiden iyiye tahkim 

ltlevki. Coğrafyanın 

atorluğuna verdili 
Yet ve müdafaa nok

ı...'!'ın alınamaz, geçile-
.. \Ulkiamı haline getir
~ harpten 90nra se-

ROMAN: 27 

Akdeniz barekihna ••İl
mek iıtenen ehemmiyetin 
derecesi ne 6luraa olaun 
aııl mühim olan cihet lm
paratorlujwı müdafaa11-
dır .• 

nelerce uğraşılmıştı. İlk zaman
larda buranın tedafüi kıymeti 

varsa da tecaviızi ehemmiyeti ola
mıyaycağını bazı askeri mütehas
sıslar söylememiş değiller. Buna 
rağmen Singapur gerek müdafaa 
için, gerek oradan hare.ket etmek 
üzere taarruz için Ingilizlerin e
linde bugün pek hayati bir mev
ki demektir. Onun ıçın Avustral
yanın müdafaası daha emniyet 
altına girmiştir. İngıliz İmparator-

luğunun müdafaasında ibugun A

vustralyanm Kanadadan sonra i
kinci derecede muhim bir rol al
dığı görülmektedir. İngiltere uğ
runda harbe giden Avustralyalı 

pekila biliyor ki kendi ~mleket.i 
için döğüşmüş oluyor. 
Avustralyayı korumak bahsin

de meselenin heyeti umumiyesi 
gözıönüne getirHince Süveyş Kana
lının başka ellere geçmemesi key
fiyetinin de ne kadar ehemmiyetli 
olacağı da takdir edılebilir. 

İngiliz İmparatorlujunu vur
mak için türlü tasavvurlar besle-

mekte olanlara bunların hiçbiri 
meçhul değildir. imparatorluğu 
muhtelü taraflarından vurabil-
mek hususunda geçen sene yazın 
ne gibi paylaşma tasavvurlarına 
kadar gidildiğı öğrenilmişti. Bu
na mukabil İngiliz kendi gemisini 
bu fırtınadan kurtararak sahile ge
tirmek için uğraşmaktan geri kal
mıyacağını gösterdi. 

.-...-HALK~ 

---ıOTUNU 
lı Ve itti An,..,_, 
pw,-1.r, ...... ... 

,,,, .,. n .... uı .. 
IAle 1 le b.t•• okamll§ ça

htka• bir genç it anyor 
Lise 11 inci sınıfına terfı etmq, ça

lışkan, zıeki ve 782ıs1, ifadeai dlizıun 
bir ıenç, lumutkir bir tlcretle tica
re4bane, 7UlhaDe ve bususi müe.e
selenie bır iı aramaktadır. Talip olan
ların lütten Son Te]&raf Halk Sütu
nunda İbrahim•e yazmaları rıca olwı
maktadır. 

Daktilo bllea orta mektep 
meaanu .bir genç kız İf 

arıyor 

Ortu:aektep me-zunu 21 7&fl,llda mü
tevazı bir aile kwyım. Yazım dQz
ci.ın, ifadem muntazam olduğu 11.bi 
~ daktilo da bilirim. Mall vul
yetimin imkinsızlılı 7üzilndeu ça
lışarak ha)"llhmı kendırn 7apmak lztı
rarında7ım. Resmi. hususi müessese
lerde )"&Zıhaneterde kaoaatkir bir uc
reUe bana if vennek J(itfunu ıöııte
receklerin lıltfen Son Telçaf Halk 
Sütununda Mualliya bir mektupla 
milracaatlannı rica ederim. 

Küçiik .hlı· ku müauip 
bir İf anyor 

Qrtaınektebln 7 ınci sınıeına terfi et
miş on iki 7aşında bir kız fakır anne
citine bakmak uzere Y.aşı ile mu~a
sip bir ıs oramaktadır. Bu şekılde, ku
çült bir mi.ıstahdeme ıhtiyacı olan iş 
sahiplerinin Son Telgtııf Hallı: Sütu
nunda Şükrana bir mektupla müra
caatları rica olunmaktadır. 

Bir elektrik itçiu aramyor 
Eletı:trık --.ıı ve montaj ıslerine 

hakkiyle vikıf bir Elektrik montöril
ne 1htiyaç vardır, 4 üncü Vakıl Han 
bırıncı kat No. 12 yemüracaat. 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

._~•üae t"ic eğe: 

.--1 onları tlinlememi 
• lleu de her keau4-
~ e ıirip çıkarken u 

kapının arkuina 
hrak diuh) ordum. 

Hikinı ha) retle sor4u: 
- Ya ~co hanımın D1ahttmi es

rarı degil miydin?. 
- Ö) le idinı amma efendim, be

yin de hatırını kıramıyordum. 
Bu ce\·ap, dinleyicilerin yüzün

de bir teh~iim daJıası yapta ve.. 
Al şe tlevam et&. 

- Ferdi Bey kelime kelime ae 
keauştuklarıaı benden istiyonlu. 
B11 arlHla yiae Vedadıa sMİ lşitiltlh 

- Bu genç kız keadi kadime 
iftira ediyor bakim bey. 

Yazık. Öiretilmiş. Fakat mu
ltak~i Jut oWuiu içia ne söyle-
~nin, ae yaptıiuuu, ne vuiye· 
te düstüğünün farlwula deiiL 

Dikim ona: 
- Susunuz siz.. 
De4i ve soruswıa devam etti: 

iıtaallalda ıt iti 
Keçi dini ltazu, diye, .a

tan ilıi Jıaıap cezalanJırıl
mq. Ete narh lıondrı. F alt,at, 
ıehrin her tarafında, eti ayrı 
liatla alıyoruz. Koyun etini 
80 lıuruJa .atan bir luuap 
teult,il olanmuı. Kuz.u etine 
gelince, bir yerde, balt,ıyor

•nıız, lnau. eti 60 lıııruJa, 
bir bOfka yerde 15 lt,urıııa aa-
tılıyor. Bunun aebebi nedir?. 
Biz, mÜflerila için, banrın 

sarih Mbebini bilmiye imlt,an 
yo/t,tUT. 

Pahalı •atan lıaaba .arar• 
ıana, benim etim daha iyi, 
da .. O zaman, hatıra fa ... al 
geliyor: 

Acaba, ete narh lıonarlıen, 
en lıötii et mi uaa olaralı ita
bul ediliyor. Herhalde, vazİ· 

yet böyle JeiilJir. O luılJe, 
palaalı acıtan luımplar, ramen 

ve oçdıtan açıla ilatilıôr ya

pıyorlar, Jemelıtir. 

Falrot, onlann tltı ayrı ül
dioları oar. Di70"itıır lıi, bia 
de, alJıfımu yerden böyle 
pa}talı tılıyoraz. Doirıı ,,... 
dar, yanllf mulır, Allah bilir. 

Halasa, latanblaitı d ifi, 
euldenberi bir •arip luiılU. 
Jir. Bu laôJiae böylece, d• 
vam edip pJecelı mi?. 

BORHAN CEVAT 

Bılgi ile bak1m, \'OCuğun sıhhati. 

ni teminle benber bakım zahme. 
tini de yanya indirir. Çocuğunu -
zun kaç aylık olduğunu ve altı ku. -ruşluk posta pulu ile adresinizi bi-
ze bildiriniz, size (BAKIM OOOT) 
lerimizden gönderelim. 

Çocuk Erirgeme Kıınunu Genel 
Jlnke.zi ANKARA 

-·-Denize lirenler normal olarak 
bir ~- aaatten fazla kalma
malı ve l(iode iki defadan fazla 
da ıirmemeliclir. Bazı kimseler 
zevk için saatlerce denizden çak
mazlar. l"akat hekimlik buna mü
saade etmez. Denizden çıktıktan 
IOllr& tatlı su dökmek ldet&ir. 
Halbuki kuru havlu ile kurulan
mak daha faydalıdır. Cüııkil o za
man denizin deva! tesiri ilaha u
:ı.ar. Yosundan citerier'e iyot ka
nşır. Lenfatikler bir .-elik il&ç 
tedavisi ile bulamaclıklan sıhhati, 
bir mevsimde deniz ba11,7osund.a 
bulurlar. Deniz ban7osu ıt.mlk 
veremi içut de iyidir. Fakat ainir
lılere ıeımez. 

Sonra den.izde ıüoet banyoau
nun da usul ve kaidesi vardır. 
Vıicuduo esmerletme&l, ıüneş 
banyosunun sona erdirthnesine 
ışarettir. Dennut ko7ulaşmaaı uz
\•ıyetin bir nevı müdafaasıdır. 
Bundan 1011ra da devam etmek, 
lıedenm her uzvunda Arızalar vıi
cudc ıetirebihr. 

- Evet Ayte. 
Ane tekrar sıkılarak, 1MıMla· 

rak ,.e teT .tökerek anlatmuıaı 
sürdürdü: 

- Geriye tlönüp dönmeme« me
selesini konu,uyerlardL Şükriye 
v~dachn teklifini kat'iyetle redde
dince Ve.tat; o hakle Güzini kaçı
rırım. dedi ve sonra tehditlerini 
arttırdı. 

Güzini ka~ırmakla da kalmam, 
arkasından sen de gelmezsen seni 
de öldürürüm. Ne Ferdiye kalır
sın. ne de bana. Seni başka kollar 
arllSlada prmeie dayanamam. di-
yordu. Daha lilOnra bilsen ne ka
dar ıüzelsin karmtmı. Artık sa
na dayanamıyorum .• diye hnHım· 
ef endiain merine atıldı. Bu sırada 
Şükriye: A. a. a .. 4eli olmuş&WI. 
diye baprdı ve mücadele ltaşlayıa
ca 1'en içeriye firdim. Ben de ha
nımef eadiye yardım ettim. Gürül
tü çoğalınca Vedat hanımı bU'aktL 
Hanımefe.ndi hu sarsıntıdan hasta
lanın gibi)di. Vedat daha zi) ade 
kalRtadı. Hırslı hırslı: 

- İşte b kadar; sôyledikler~ 

MAHKEMELERDE: 
" Yüz verdikçe artık 
astar istiyorsun,, 

"Eğer bana bir defacık işaret et
tiğini gördümse gözlerim çıksın!,, 

-1= Yazan: dlBTiN BEBÇIT =1,--
Sıyah saçları bukle bukle omuz. 

!arına kadar iniyordu. Bugday 
renginde, fevkalade denilecek ka
dar güzel bir kızdı. Biraz hırçın 
ve asabi görünüyordu. Yanında, 
esmer, yakışılkı bir delikanlı var
dı. O, asabi hareketlerle: 

- Olmaz, olmaz! diyor, deli -
kanlı onu yatışlırmağa uğraşıyor. 
du. 

Genç kız: 
- Olmaz, diyordu; olmaz. Dün. 

yada barışmam. O utanmaz arlan. 
maz kepazeye gününü gösterece
ğim. Sen o kadar acıyorsan onun 
yanına git. Zaten kabahatin bü
yüğü de sencre ... Sen yüz verme
seydin bunların hiç biri olmazdı. 

- Vallahi Şaziment, hiç yoktan 
iş çıkardın başımıza .. Yemin edi
yorum, aramızda hiçbir şey yok •• 
Sana öyle geliyor. 

- Haydi sus şimdi. Ben hepsini 
biliyorum. Çocuk mu kandırıyor
sun? Birşey yok da, neden bu ka.. 
dar iltizam ediyorsun? 

- Yavrucuğum, sana anlatama.. 
yorum ki ... Ortada fol yok, yu -
murta yok .. Sırf senin vehmınden 
çıktı bu iş.. Kızcağıza karşı uta
nıyorum. Sonra beni şahit diye 
dinliyecekler. Senin hatırın için 
yalan mı söyliyeyim. Kızcağızm 
hiçbir kabahati yok. Sen üzerine 
sald1rınca, tabii kendini müdafaa 
edecek .. İşte bütün kabahati bu ..• 

- Vallahi senden de sıtkım aıy. 
rılıyor ... İkide birde kızcağız, tı:r.. 

cağız diyorsun. O kadar acıyor, o 
kadar seviyorsan git onunla ni.. 
şanlan. Yüz verdikçe artık astar 
istiyorsun. Sevildikçe nazlanıyor
sun. Ben bir defa da kız4Uri mı, 
yüzüne bakmam bilWıi... 

- A non~ sevgillıtı .. Sana an. 
!atıyorum işte. lnannuyorsunki. .. 
Eğer bana bir defacık işaret etti. 
ğini gördümse gözlerim çıksın ... 
Şimdi hakimin huzurunda yalan 
mı söyliyeyim. Hakim huzuru, 1 
süm.me hişi Allahın huzuru gibi
dir. Hatınn için yalan söyliyemem 
ya! .. 

- Sen işi olduğu gibi anlat ka
fi ... Senden yalan aöylıeıneni iste. 
miyorum ki ... Her akşam seni pen. 
cerede beklediğini, sen geçerken 
işaret edip söz attığını söyle, ye
ter ... 

- Aaaa! Bunları nereden çıka
rıyOıl'Sun sevgilim? 

- Hadi hadi... Şimdi de benı 
inandırmağa uğraşıyorsun, değil 
mi? Eğer doğrusunu aöylemeL 
sen, yüzüğünü al, canın nereye is. 
terse oraya git. İster o kokmuş a
şitteye, ister başka yere ... Gözle
rim görmesin seni ... 

- Kızım, sen laf anlamıyorsun 
ki.. Doğrusunu söylersem, 1enin a. 
leyhine olacak ... Yalan da ben söy. 
Uyemem. Ne yapalım şimdi? 

- işte o kadar söylüyorum sa
na!.. Benim .. ;;zlerim kör değil ... 

Delikanlı eenç kızın koluna gir
di.. Kulağına eğilip bir c:eyler f ı. 

min hepsilli yapmaua• -- çok 
feaa olacak. 

Diyerek çaktı, sittL 
Ayşe cüm.lesiai ltitirirk• Ve

•at: 
- Hepsi yalaa. yalaa!. Bu.aar 

düzme ~bitler, uy4uruyeriar!. 
diye daykırdı. 
Dikim, Vedatla JiOa bir ihtar 

yaptı: 

- Bir defa daha söze kanşır
sanız hakkınızda fena muamele 
yapacağım. 

Vedat boynuau ltiiktü. Rikim 
Ayteden sordu: 

- Bu hitliseyi Feriiye taltii aa-
lattanız.' 

- Olduğu gibi anlattım. 
- Ne dedi?. 
-Hiçbir şey deme4i.. 

- Krr:ma4ı mı?. 
- Tabii kızmı§tır. 
- Şükriye,e ltirfey ~ . ., 

mı .. 
- Bilmiyorum. Sa4ece nna te

şekkür etti. Bea oaa gösteririm. 
dedi, ~ aD1Dl4aa ayrıldı. Seanısanı 
bilmiyorum. 

sıldıyarak koridorun öbür başına 
dogru götürdü .. 
Beş on dakika sonra, kıvır kıvır 

bukle bukle saçları omuzlarna ka. 
dar inen bul!davy renkli P,"Üzel kız
la sarısın ve güzel bir kız hakımin 
karşısında duruvorlardı. Buğday 
rengindeki güzel kız, sinirli sinirli 
anlatmağa başladı: 

- Efendim .. Nişanlım Cevat, 
her akşam vazifesinden rıkınca 
bizim eve gelır .. Bir iki saat otu
rur. Bu Fahire de ıki ev aşırı kom. 
şumuzdur. Her akşam ocncereye 
çıkar, Cevat gelırken pencereden 
vılışır; lif atar .. Kar kereler, go. 
zümle gördüm, :kulağımla tşittim. 
Dün akşam artık kanıma dokundu. 

Cevat bizim eve girdikten sonra 
iki çift laf söyliyeyim diye çık -
tım .. Gidip kapılarnı çaldım .. Fa
hire açtı .. 

- Kardeşim .. Ayıp değil mı? U. 
tanmıyor musun yaptıklarmdan?. 
Sen benim e;ki arkadaşımsın .. 
Yakışır mı sana? Dechm.- Hiç ce. 
vap vermeden iki tarafıma birer 
tokat yapıştırdı. Kendimi müda
faaya vakit bulamadım. Ondan 
sonra da üzerime çullamp döğ -
meğe başladı. Yetişenler, elı1lPen 
güç kurtardılar. Davacıyım ken. 
disinden ... 

San saçlı, sarışın guzel kız ayaga 
kalktı .. 

- Hepsi yalandır ~endim, hepsi 
yalandır, diye söze başladı. Dün 
akşam da geldi, kapıyı çaldı .. Ka. 
pıyı ben açtım. Birdenbire üze -
rime hücum etti; vurmağa baş -
ladı. Ben de kendimi müdafaa et. 
tim. Ne nişanlısile alikam vardır, 
ne de tanırım nişanlısını..., 

Hakim mübaşire; 
- Şahit cevadı çatğır.. dedi. 
Mübaşir kapıdan karidora doğ. 

ru seslendi: 
- Şahid Cevat.. Cevat.. Şahit, 

Cevat ... 
Biraz <'vvel, kıvır kıvır siyah 

saçlı genç kızı koridorda vatıştır
mağa uğra.c;an esmer, yakışıklı de
likan 1ı içeri girdi. 

Hakim: 
- Bunları tanıyor musunuz? 

dive sordu. 
- Evet.. Şaziment nişanlımdır. 

Fahire haıwnı da, -qhsan tanı • 
yorum .. Nişanlımın kom~usudur. 

- Bunlar ikisi dün akşam kav. 
ga etmşiler .. Ne biliyorsunuz bu 
hususta? 

- Efendim .. Akpmları daıreden 
çıkınca nişanlımın evine uğramak 
adetimdir. Her alqam uğrar, bil' 
müddet otururum. Dün akşam da 
gittim. Ben eve Jirdım .. Nişanlım 
ortadan kayboldu. Annesıne: 

- Şaziment nerede? diye sor -
dum. 

- Bilmem oğlum .. Galiba soka
ğa çıktı.. dedi. O araltk sokakta 
bir gürültü oldu. Pencereden bak. 
tım .. Şaziment, sokakta, Fahire ha
nımın kapısı önünde kavga edı -

(Devamı 4 imcüd~ 

- Bu miicatleledea SODra Şük-
riye saaa •ert yaaia mı?. 

- Tabii?. 
- Ne 4edi? . ..-. 
- Tanaamile ..... sözlerini sise 

aakledeyim: •Ayşe çok fenayım. 
Bili iter tarafım zaaıır uncu tit
riyor. O pn Vedadan inerime ııç
rayı§ındaki korkum seçmedi. Sen 
yeti§ınerniş elaaydın kimbilir ne 
.ka4ar fena elacaktı. Ben tabii se
nuna kadar dayanacak, kendi'1ti 
koruyacakhm. Fakat mukaveme
tün kesildiii vakit ne yapacaktım. 
Belki ltirşey yapamıyacaktı, am
ma ne oba Ferdi işitint'e, bütün 
huzur ve rahatım kaçacaktı. Hem 
ne tuhaf, ae eli şey olmuş bu Ve
dat. 19 seaetlir rörmediji katlut
dan laili kadıalık Hkliyor, •eli
cesiae iizerime uliınyor. Bu ka
dar una yıllık bir ayrılk ne o 
erk.ek~. ne o ka.tn.da lNrltiriae 
karşı böyle şehvani bir hia bwak· 
mamalı deiil mi?. Ben anlcyorwa 
onun maksadıaı. Aalunakta de
iil, acık. Bea4ea para isti)or. 

(Arbsı Var) 

iKDAM 
B. Abidin DaYer •ar&.~ _.,.. 

dan ...ıaa.rebe.b ~ı oıacil*a ... 
,. .... "IAda toYle lli;Jor: 

clngilterenın Suriyeyı hur FraftSıZ• 
lara !Hal ettirmesi, sevkulcent bİI' 
emniyet tedblrıdır. Bunu yapmıya te
şeubus elmesı. Orta Şarka .killi kuv• 
veUer topladıgını da ıösterir. Şimdi 
asıl mühım m~le, bu hareketın Mih
v-er ve bılllassa Vışı tarafından nasıl 
bır altsülameUe urşılanacatı husu
sudur. Ankarada bu satıı lar yazıldıiı 
zaman, bu hususta henuz malümal 
mevcut degıldı. 

Ingilı.zlcr Surıyeyı g le çalı ırken 

Mihvenn de oray hava ku\•\ etlerıy
le yarciım etmesı beklemr. Fakat, Vışl 
ne yapacak?. Bu hareketi ba~ edıp 
lngıltcre ıle her tarafta harbe karar 
verecek mı .• Twıus, Ccuur ve Fas U
manlıırım Mıh'lier k\ uvetlerıne açacak 
mı?. Y<>Lc;a, pasif bır ~azlyet mı ala
cak.!.> 

Muharrır yazısını şöyle bıtlnnekte
dir: 

c- Orta Şark meydan muharebe
sınuı yem bir safhası başlamıştır. Bu 
muharebe Iskenderun korfezınden ls
Jcenderıyeye, İskendrlydıı Cebelutta
rık'a kadar uzanabilir> 

YENi SABAH 
Buer• CMll& l'alçm cViı,iaıla ••

kalıeteııG baflliı ile 1ud&iı b_...• 
IDM'ales''"'e f07le demetcıedir: 

dngilız.ler Lubnıııı ile Surıyenın is
tl.klAllni vaad ve kabul etmek suretiy
le Surıyeye ginnlşlerdır. Suıiye resmi 
bakımdan Hur Fransız kuvvetlen ta
rafından Fransa camına işıal ed ıl
mektedır. In&ıltere harbi aalebe ıle 
bıürdigı zaman bu vaadlerıııden done
mez. Eger Ingi.lterenin bafnda butUn 
memlekete ker emruıı kudsi bır Alet 
gibi kabul ettıren bir diktatör bulun
saydı belkı verdıti söze lAkayt kalabı
lırdı. Fakat İngiliz milletine ve cıhan 
efkarı umumiyesme karşı alman bu 
taahhut, mılli hakuniyet reJımıne ma
lık bir memlekette kat'ı bir senettir. 
ln& !tere bu ı;özunden doııduğü dakı-
kıı butun cıhaııda zerre kadar prest.ıJl 
ve luymetı kalmaz. Bınaenaleyh ln
ıilterenın galebesıyle Surıye ve Lub
nan hakikaten ıstiklile Jcavu,acaktır.> 

CUMHURiYET 
y._ Nadi •S..-17e mme•t. bat· 

btuu tafaJ'aa maka'eeiDM Metimle 
fDIÜU'1 7_._ ...... : 

cBu memeket.lerin şu veya bu bu-
7ük devlet elinde oyWlcak olmaktan 
çıkarak hakiki istikllıllerine sahip ol
maları bidm için hem uzun asırlar 

berab4f 7aşadıimız bu mili.etlerin sa
adeti hesabına çok memnun olacatı
mız pek hayırlı 'bır İl olur, hem de o 
havali7e alt budutlanmız ıçuı en saı
lam temınatı teşkil eder.• 

TAN 
M. Zc*eriJ'a 8erW •8•benla ... 

.... ~ ~ " M.lltftl' -
7afllC'•lerb ~ JMariı*i ....... 
ıe.lnde halMa olaıM tUDUrı J'&U70ır! 

«Bir senelik tereddütten aonra Vlli 
hilkfuneti selametını Almanya ile an
laşmakta arıyorsa, Almanyanın da 
bu fırsattan istıfade etmek ıstiyecesı
ne şüphe 70ktur. Vışı Surıyeyi mu
dafaada aciz ıösıenrse, o vakit Al
maeya ve İtalyanın VişJ hilkümetıni 
bundan mes'ul tutmak istemelen mum
kündür. Bu da Fransız müstemlekele
rinın Mihver tarafından .mudafaası 
me.lesanı orta,. çıkanıbılır.> 

TASVIRIEFKAR 
cZaftllı Sari7e 4le alaare& U. M
~ baıfldda =+dede '6rle •e
n +hMr: 

cSunyelilerin İncllız - Alman d.a
vaslyle uzaktan yakından bır alakala
rı yoktur. Öyle oldutn halde, asıl 
Manş sahillerınde haUedilmesı lbım 

ıelen kanlı dava, dönup dolaşıp onla
rın ulkesıne kadar ıelmıştir. Eter Su
n7ede General Dentz'm kumandası 

altındakı Fransız kuvvetıerı fazla milc
tarda ıse 'e bunlar da Vıtl bükCımeti
ne sadakat~rınl hakikaten muhafaza 
414ıyorlrsa Sunyede çek tetin boiuf
malar vukua ıelecqı, bır tok şcbir
lerın, kasabaların, Glrıtt.e olduıu ıibl, 
yanıp yıkılacağı \ e bu meyanda da 
bınleroe bijıunah 7erlı ahalinın telef 
<>lup gideceği şuphesizdir. 

Zavallı Suriyeliler, Türk vatannllan 
a7nldıklarmdanberi bir türlü rahat 
yuzü görmediler. Valrtıylıe Türkün bi
raz ıev~ ve rahavetli, fakat çok tef
kaUi ve çok sahaveUı idaresinden Iİ"" 
ltiyet ederler, bi.zden a7rılmak için, 
Fransz tesvilAtana ilet olup dururlar
dı. Nıhayet bir ıün ıellp &)TIWılar, 
fakat a7nkhldanndanberi de Surf7e, 
va)tıt vakit çak kanlı kqamlara sahne 
<>ldu > 

•. .\-.& ..... y ..... J.p"ıı 
...,.,.._meni..._lıaıJl*la._•Jıt 
J'azısanda ..,re ı ,, ı llnr. 

·~ SuıVede t.eteblt8ıltl e
le almasınd• beijı;, de hir tn..ar ına-
b.iyetı \~rdır, fakat, bu her'halde .klr 
ihtimali çok fazla, zarar jlıtiM&M az 
bir kumardır.> 

A*er allılerlH 
ıardı• 

'Beled~ aıılııer aılelerine Haziraa 
ayırwla yapdaoak yankın paralarını 
kazalara ıöndennıye ba 1 mı tır Bu 
a7 yapılacak yardtnaa muhasebeı bu
sU11t;,e de 150 buı lira verm4Ur. Mu
hasebei ~e her a:r a,ai mlltar
da ya.rclım yapacakW'. 

Dllblırtı, ...... 
ıarlla rapdaa 

..... anar 
Güzel, yerinde bir teklif 

ortaya ablıyor. Yardım Se
•enler Cemiyetinde toplanan 
bayanlar töyle diyorlar: 

c-Bu zamanda fazla ma .. 
raf etmek büyük hatadır. Her 
,eyde tuarruf etmek mecbu
riyetindeyiz. Bilbaua, dü
iün, nİfan ıibi meraıimler 
için, otellerde, büyük ıazino
larda, aalonlarda veya evle
rimizde, bir hayli masraf e
diyor, debdebeli, tifaalı it
ler yapıyoruz. Bu uğurda sar• 
fettiiimiz bu paralar, bir ıe
"eliktir. Ve o gece olup biti· 
yor ve unutuluyor, erteıi ıü· 
ne hiç bir faydaıı yoktur. Dü
iün ve nİfan ıibi meraıimler 
için aarfedeceiimiz paraları, 
hayır cemyetlerine verelim. 
Meseli, Ha va Kurumuna, Kı· 
zılaya vesaire ..... 
Yardım Sevenler Cemiye. 

tinin bu tektifi, vakit vakit 
ortaya atılan bir fikirdir. Ü
zerinde durulmuf, münakqa 
edilmit tir. Bir çok kimseler, 
bu tevaiyeye uyarak, düiün, 
niıan için sarf edecekleri pa· 
raları böyle hayır cemiyetleri
ne vermitlerdir. Bir kısım va
tandqlar ~a, düğün, demek 
için, eskui ıibi har vurup 
harman aa vurmıya devam e. 
degelmitle?dir. 

Size, düjiinlerde, ni1 
larda yapılan masraflara da
ir tunları aöyliyebilirim: 

Düiün, nİfan toplantıla· 
rında, bir çok davetliler, mi
safirler vardır. Nimütenahi 
maaraf edilmiftir. Herkc.,ın 
aiırlanmaıına dikkat edıhr. 
ikram olunur. Davetlilerdc11 
hiç kimsenin alınmamasına, 
kırılmaamaına itina edibr. 
Fakat, her düiünden, her ni
ıandan sonra, ef, · doıt, .a)ua
ba arumda, günlerce, bazan 
haftal.arca dedikodusu devan: 
'~er. Bir çokları yapılan me
raıimi beienmemiıtir. dir kü· 
çük nokaan ıörnıüttür. Ten
kit eder, durur. Dünyada, 
berkeıi ayni zamanda mem
nun ebnek mümkün deııl
dir. Çünkü, insanların zevK· 
leri, telakkileri, idrak1eri ay
rı ayrıdır. yaptıjımz maa· 
raflar, çektiiiniz üzüntü bo
ta ıider, herkea, bin türlü 
kulp bulmuıtur. Fak.at, fara
za, böyl~ bir meraıim yap
mamıı olaanız ne derler?. 

Düiün, nİ§an yapmadı, ya
pacağı masrafı filin hayır ce. 
miyetine verdi, daha iyi etti, 
derler. O vakit herkeı vazi
yetten memnnudur. Kiqıse 
aizını açıp bir ıey aöylemez. 
Halbuki, düiün yaptıiınız 
takdirde kazanacaiınız say· 
ri memnunlar çoktur. 

Huliaa, Yardım Sevenleı
Cemiyetinin bu teklifi çok 
yerindedir. Bu zamanda, bir 
sünlük ıöıteriı için, avuç do
luau para aarfetmiye ne lü· 
zum •ar?. Buna mukıt.bil, sar• 
fecleceiiniz parayı bir hayır 
cemiyetine verirseniz, biayük 
bir memleket hizmeti yap
IDlf olur, Ticdamnızda ıenit 
bir rahatlık hiuederıirıiz. 

R. SABiT 

..... tellllll .. ' 
Bart .......... , 

(Z i1'd IMifedett dnJGtn) 

şebbüs yapalım bakalım netıce ne 
olacaktır. 

İngiliı.ler oyle dıyor. Almanlar 
Wyle diY'O!'. Fakat acaba Hess'ın 
Utikaten söyledikleri nedir?. Bu
mı bilmıyoruz. İngiliz Başvekili 
Wfr i;ö!çil, bu metıele hakkında 
Avam Kamarasında ~yanatta bu
bmmayı vıldettıti halde bilahare 
eunsan vazgeçmi.ytir. Hatta lnii
liz matbuatı da artık bu meseleden 
bahsetmemektedir. Hess meselesi 
etrafına çekilen esrar perdesi ar• 
tık belki de harbın sonunda açıla
caktır. Fakat esas hedefi, sulhtan 
ziyade evvela İngiliz mılli birliğınl 
sarsmak ve Amerıka ile İn lt re 
aras ndakl tesaniıdıi bozmaktır. 



SON TELGRAF 

Sonbaharın ı:ık giınlerinden bı. ı 
rı ıd ... Bogazın mavi ve esrarengiz 
suları nekadar durgundu bugün. \ 
Bah~-ede caz durmadan çalıvor 

İhtiyar kemancı senelerdenberi 
bir lokma ekmek ;çin kendisine 
san'at edindiği bu meslekten aca
ba memnun mu ıdi? Buna ben ce
vap wreceğım hayır. Çünkü za. 
vall' adam kemanın her nağme • 
sinden kendi hayatının bir parça
sını bize anlatıyor ve anlattıkça 
ademe bir adım daha iniyordu. Bu 
aralık terleyen yüzünü cebinden 
çıkardığı beyaz mendille sileli ve 
başını yine sonsuz bir tevekkülle 
kemanına dayadı. 

1 o HAZ!:!A. T 1941 

Bir ara,ık g··., :• hı ŞC'Y arar gi
bi .~. Ve ayııı;n kak .: 

- Artık gidelim. Bu gece ken
d.nı o kada iy. h ed,yorum k .... 

Eve gelince Celal dogru odas na 
çıktı .. Bu gece onda bir gayri ta. 
biilik olduğunu hissetmiştim. Pe. 
şıni bırakmıyordum. Odaya gi -
rer girmez sıyah kutu içerisinde
ki kemanını son bir arzu ile eline 
aldı. ve \ıtrek parmakları ile çal. 
mağa başladı ... Hem çalıyor ve 
hem de gözlerinden yaşlar akıyor
du ... Celal artık kendisini kay -
betmiş bir hale gelmişti. Kendisi
ni kö.~ede duran koltuğa bıraktı 
ve kemanını dizlerinin üstüne 
koydu. 

Güneş batmış ... Anadoluhisa • - Necmi çok yoruldum ... Ke • 
rının bedenlerinden mehtap bü. manımı al da kutusuna koy ve ka. 
tun iht~amlie ışıklarını Boğazın pağını kapa .. 
mavı sularına aksettiriyor ve de- Kemanı Ce!iılm dızleri üzerinden 

1 
nız bınbır nıyazla sahili okşuyordu. alırken yere düşürdüm ve bir teli 
Çalınan keman ve bu güzel meh- koptu. Celfıl tatlı tatlı yüzüme ba-
tap Celal üzerınde bi:mem ne te. kıyordu. ve bekliyordu. Kemanı 
sir yapmıştı. kutusuna koydum ve geri döndü-

- Ah Necmı bu mehtabı bir ğüm vakit Celal başını sağ omuzu 
kere de Adada seyretmiş olsam ne üzerine koymuş bana hala \ebe:;. 
güzel olacaktır. Bak ne güzel... diyordu ... Fakat gözlerinde hayat 
Ne esrarlı bir güzelliktir bu... eseri kalmamış!; ... Artık Celal e. 

- Pe1<i Celal sen benden bunu bedi uykusuna dalmıştı. Onu top· 
arz~ et. Bır gun de Adaya gide. süm ediyordu ... Fakat gözlerinde 
riz olmaz mı 0 haya teseri kalmamıstı. .. Artık Ce. 

- • 
1('Cmi hakikaten ben seni liıl ebedi uykusuna dalmıştı. , 

anlıyamamıştım. Fakat günler ve Onu toprağa bıraktığım gün aC1 \ 
hadLse!er senı bana o kadar güzel bir haberle arşılaştım. Çok sev -
ar.;attı k' diği keman satılmıştı. 

Belk, bana ,)k gunlerde kırıl • ---
ınışt,n degıl mi. . Fakat suna er.ın ı MAHKEMELER E 
ol kı bunu ben bılmiyerek yap -
n;ıştım. Bi:,, orsun ki ben hasta r (3 üncü sahifedeıı deı:am.) 
id"m. Ufacık bir hadise benim ıçin yor. Hemen sokağa fırladım. İki
günlerce mevzu oluyor. Haya;ım 1 sini, sacsara, başba•a döiiüşürken 
hep hicranla doludur. Günlerim 1 gördüm. Şazimendi tutuo rektim .. 
hep karanlık geçti ... Gencim fa. Ayırdım. 
kat bu gençhgimden bırşey anlı • - İkisi de biribirlerine vuru • 
yamadım. Celal .usmuştu.. yorlar mıydı? 

B<ı§ını $Üslıyen kumral saçla • - Evet .. İkisi de vuruyorlardı. 
rından birkaç tel sag kıışının üs- ı -Peki... Fahire akşamları sizi 
tüne dokult!:ÜŞ ve s:ıg eliri Ç<"ne. pencerede bekler. :;iz get·e;ken 
sine da~amış, bütun dıkka\ his • söz söyl r miydi? 
lerltıı ıh•iyar kemancı) a vermış - Hayır! Hıç söz söylemedi. 
onu din yordu. Gözlerınden bir Kendbin. ,.,encerede de görme -
kaç damla )as be ırmışti. dirn. Zaten, ı;okakta yürürken et-

Titrek se$le cıc;·am ettı: rafa bakmak 5detim değildir. Da-
- Keman ne tallı ş<'Y Necmi... ima önüme ba'-arım. 

Fakat artık ondan uzak kaldım. Cevatt:ın sonra, komşulardan 
Belkı sen benım kemanımı dinle- bırkaç şahit dahtı dinlenildi. Bu 
medin. Doktorlar J..-emQrı çalmama sahitler Şazimendle Fahirenin dö. 
müsaade ettik~"rİ gün san;ı bak ne gü~tüklerini görmüşlerdi. Şahit • 
güzel parc;alar çalacağım. !er, ikis!nin de biribirlerıne vur-

za,·allı Celal . Senelerce rektiği duklarını söylediler. 
hastalığın pC'n~ inden bir türlü Şahitler dinlenildikten sonra, 
kendisini kurtaramamı,tı Yalnız hakim, iki tarafa da, bir diye -
hastalığı ıle mücadele etmekle cekleri olup olmadıgını sordu ve 
kalmıyor muhıti i e de günbegün kararı bildirdi. Biribirlerini döğ. 
çarpışıyorou. Muhiti onu _bir cen- dükleri ıç.n, Şazımcnt de Fahire de 
dere içerisınde sıka sıka adem de. birer gün hapse mahkum edlid • 
nılen uçurumun kenarına kadaı dıler. Ancak, clöğme keyfiyeti kar-
getirmiş fakat bu halde bile rahat şılıklı olduğu için bu cezalar i:;1<at 
bırakmıyorlardı. edildi. 

Onu hayatta sev<en bir ben ve Mahkemeden çıktıktan sonra, 
bir de kardeşi idi. Şaziment nişanlısının koluna gir-

Onun son isteklerini bile yerine di .. 
getirmekten imtina edenler vardı. - A~kolsun sana Cevat .. dedi. 
Dü~üniiyorum. Bu hayata nıçin Böyle mi yapacaktın? 
geldik. Ve niçin yaşıyoruz. Eğer - Kızım, bEn :;ana sövleclim. 
hayatı böyle elem ve hicranlarla Yalan söyliyemem ya .. Olduğu gi. 
geçirmektense ölmek daha hayırlı bi, hakikati söykdim. 
idi Crl>nç bz, gayet hırcın: 

Cc 'lin yüzünden yirmi dört - Eve gidelim de, ben sana gös. 
\ ı lıı.itün hicranı bu gece o ka. terırim, dedı. Bunun bütün acı -
da, barız bir şekilde anlaşılıyordu sını senclen cıkaracağım. 
ki onun 1'Öylcn1esine bıie 1üzum Gencin ko1una ... ıkı sıkı sarıldı 

) oktu. '" yürüd~ler 
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"Bu ses gönlümün on yedi yıl· 
dır özlediği üm idin sesi idi-

Amerika Cumhur Reisinin hususi hayatını bilmek, 
Amerikayı nasıl idare ettiğini öğrenmek demektir 

Birçok devıet adamlarının ak
sine olarak, Amerıka Cumhurrei
si Ruzvelt, her sabah, \ahır caizse 
okkalı b.r kahvaltı yapar. Sabah
leyın dokuzda kalkar ve- kahval
tısını da yatiıgında yapar. Birkaç 
sigara da tellcndirclikten sonra, 
en yakın mesai arkadruılarını ya

. tak odasına çağırtır. Bunla.rdan 
husu:;i tabibi doktor Mak İntapr 
en evvel odaya gelir ve Ruzvelt
ten silıhatinı ist.ıfsar eder. Ruz
velt umumiyetle her günden daha 
iyı ve sağlam olduğu cevabını ve
rir. Ondan sonra sırasile hususi 
katibi Margerit Lehand, Harri 
Hopkins ve bir nevi başmabeyin
cilik vazi!esinı gören General Vat
son ıçeriye girerler. Curnhurreisi 
ile görüşmek is\iyenlerın talihi ge
neralın elindedir. 

vakıt kabul edilmiş olan ziyaret
çısini yemeğe alıkoyar. Yemek ça
buk biter. Ruzvelt, sofra zevkine 
pek o kadar dü-<<ün değildir. 

Öğleden sonra da ilk saatler zi
yaretçilere tahsis edilir. An~ak 
haftada üç gün müstesnadır. Per
şembe günü milli müdafaa komi

tesine mahsustur. Cuma günü na
zırlar meclisi toplanır. Salı günü 
matbuat konferansı vardır. Gaze
telerin beyaz saray nezdindeki mü 
messilleri gelirler. Ruzveltin haf
tanın hadi5eleri hakkında kendi
lerine beyanatta bulunur. Sorulan 
suallere cevaplar verir. 

Avrupa hadiseleri, Ruzveltten 
daha fazla mesai istediği için, ha
zan gazetecileri bekletir. Fakat 
her zaman ki tebessümü ile salo
na girince, gazeteciler ilk akşam 
tabını kaçırmaktan mütevellit sı
kıntılarını unuturlar. 

Ruzvelt akşam beş buçuğa ka
dar mesai odasnda kalır. Bu esna
da mesai arkadaşlarını, sefirleri 

Bu mahrem ve hususi toplantı 
günün birinci konferansını teşkil 
eder. Cumhurreis:nin yakıninde
k.ilerinin anlattıklarına göre, eğer 
Ruzvelt şen mizaçlı bir adamsa, 
bund.a General Vatsonun büyük 
tesiri olmuştur. Çünkü General 
taşralı, saf bir adama benzer ve 
anlattığı hiakeylerin, hoş f.krala
rın ardı arkası gelmez. Yer:ne gö
re, mutlaka eğlenceli bir fıkra o
turtur. 

ı kabul eder, Söylıyeceği nutukları 
yazar, telgraflar dikte eder. Hula
sa, alakadar olduğu meselelerle 
tcferrüatına kadar meşgul clur. 

Fıkrac;lıkta Ruzvelt de Gene
ralden aşağı dcğıldir. Mcselü bir 
gün şu fıkrayı anlatmış: •İki zenci 
Vaşing\onda bir caddede kolkola 
gidiyorlarmış. Birden önünde, ar
kas:nda ve yan tarallarında po
lis motosikletleri bulunan bir o
tomobil, büyük bir motOr gürül
tüsü ile önlerinden geçip gitmiş: 
Zenc·ıerden birisi arkadaşına sor
muş: •Ne var" ne oluyor?. Öteki 
cevap vermiş: Sen de amma bu
dalasın ha!. Görmüyor musun?. 
Cumhurreisi geçti .• 

Bu sefer birinci zenci daha zi
yade alıklaşmış. •Vah, vah! de
miş, acaba Cumhurreisimiz ne yap· 
tı da, onu böyle sıkı muhafaza al
tında götürüyorlar? .• 

Fıkralar anlatılıp gülüşüldükten 
sonra, ciddi mesai saati başlar. Ge
neral Vatson, kabul edilecek ve 
yahut kabul edilmelerini istiyen 
zevatın listesıni uzatır. Ruzvelt 
listeye göz atar. En ziyade uzak 
mesafelerden gelenleri tercihan 
kabul eder. Ruzvelt hazan hususi 
katibi Margerit Lehardan rande
vu koparanları da kabul eder. Fa
kat Margerit Lehar Cumhurreisi_ 
ile görüşmek üzere kendisine mü
racaat edenlere karşı pek o kadar 
cömert davranmaz. 

ZİYARETÇİLER 
Ruzvelt saat dokuzdan on bire 

kadar yatak odas:nda kalır. Bir
çok mektuplara. dosyalara, tel
graflara göz atar. Saat on biri çey
rek geçe mesai odasına geçer. 

Her ziyaretçi için bir çeyrek sa
ati geçmemek Üzt're, kabuller baş
lar. Bu da öğle yemeğ'ne kadar 
devam eder. Ruzvelt öğle yemeği
n. mesai odasında yer. Ekseriya o 

mürekkep hır kuvvetle ordu piş- , 
\arına tay.n etti. Kendisi de baş

ka kıt'alarla ve ağırlıklarla bera
ber kısmı külliyi teşkil etti. 

Müttefiklrr ordusu şu suretle 
inkısam etmiş olduğu halde Raz
graddan geçrrek Yenipazar önü
ne geldiler. 

Yenipazar mü:;tahkem bır ~ehir 
olduğundan müttC'fik orduları bu

Ruzvelt çocukluğunda bir para
Jizi geçirmişti. Buna rağmen umu
miyetle spora ,.e bilhassa yüzme
ğe meraklıdır. Bunun iç.in Beyaz 
Sarayda bir yüzme havuzu yaptır

mıştır. O gün imzalanacak bütün 
evrakı imzaladılttan ~onra, havuza 
girer. Bu da daima akşamin saat 
altısına raslar. 

Doktor Mak İntayr, yarım sa
atten fazla suda kalmamak şar\ile 
Ruzvelte havuzda yüzmek müsa
adesini vcrmi~t\r. Doktor bir rapo
runda, yüzmenin Ruzveltin sıh

hatine çok yaradığını söylenüştir. 

Banyo b;tince, Core Faks sah
neye girer. Bu zat Ruzveltiıı ma
sajcısıdır. Masaj Ruzveltin adale
lerine canlılık ve zihnine tam bir 

rahatlık verir. Masajdan sonra bi
raz istirahat edilir. Fakat günlük 
meşguliyet artık bitmiş değildir. 

Eğer Madam Ruzvelt akşam ye
meğine bazı dostlar davet ettiyse, 
bunlar daima altı buçuğa doğru 
gelirler. Çünkü bu saatte Ruzvel

tin ta gençliğindcnberi yapmağa 
alıştığı ve bizzat kendi eliyle ha
zırladığı kokteyleri tatmak fırsa
tını bulurlar 

Ruzvelt, bu koktey !erin reçete
sini kimseye söylemez. Eğer ak
şam davetinde, hususi dostlar ha

ricinde, biraz daha resmi zevat 
varsa, Ruzvelt koktey yapmaz. Sü
vare elbisesini giyer, yemek sa
lonuna girer. 

Yemekten sonra Ruzvelt, ha
zan Beyaz Saraydaki hususi sine
ma salonuna gelır. Eğer bir ko
med oynanıyorsa, Ruzvelt hazan 
latife eder. Annesi de nedense, oğ

lunun bu ~iıtt.fclerinden hoşlan
maz. Ruzvelt canlı rayvana\ film
lerine bayılır. Eğer film hoşuna 

runlarında bu' ınan askerlerin \e:;
lim oldukları takdirde salıverile
cekkrini, ahi takdirde kaffesinin 
kılıçtan geçiı ik'Ceklerini bildirdi. 

gitmezse, kıms~ye hi:;settirmeden 
yerinden kalkar ve çıkar. 

Harpten evvel Ruzvelt kendi pul 
kolleksiyonu ile çok meşgul olur
du. Çünkü Amerika Cumhurreisi 
son derece pul meraklı:;ıdır. Hiç 
kimse pullarına dokunamaz. Her
şeyi kendisi yapmasını sevdiği i
çin, pullarını da albümlerine biz
zat yapıştırır. Amerikalılar, Ruz
veltin pul meraklısı olduğunu bil
dikleri için, kendisine paket paket 
pullar gönderirler .. Ekseriya na
dir pullar gönderenler çoktur 

Ruzveltin ikinci zevki de den.z
ciliktir. Yatak odasının ve mesai 
odasının duvarları hep denizci
liğe ait resimlerle süslenmiştir. 

Ruzvelt'in denizciliğe gösterdiği 
bu muhabbet, Vilson'un Cümhur
:reisliği zamanında Bahriye neza
ı·eti müsteşar muavini olduğu za
ıınanlardan kalsa gerektir 

Ruzvelt Noelde kendisine gön
derilen kartpostalları da koleksi
yon halinde toplar. Bunların içın
den ayrılan en güzelleri hususi 
katibinin mes'uliyeti altında mu
hafazadadır. 

Muhafaza altında bulunan bu 
kartpostallar dört bin kadar var
mış. 

Ruzvelt çok okur. Yatak odasın
da olsun, mesai odasında olsun sa
yısız kitapları vardır. Mecmualar 
ve gazeteler yığılıdr. 

YATLA GEZİNTİLER 
Ruzvelt, Vaşingtonda bulundu

ğu zamanlar, Beyaz saraydan bir 
yere çkmaz, fakat doktoru biraz 
hava değistirmesini tavsiye ettiği 
zaman, hafta sonlarını Potomak 1 

yat.nda geçirir. Bu ya\ ancak 17 1 
mil sür'atinde eski bir sahil muha
faza gemisillir. Potomak yatına da
ima 40 mil sür'atindeki Kuyborga 
destroyeri refakat eder. Destroye
rin volcuları arasında en iyilerin
den· seçilmiş. tecrübeli gizli emni
yet memurları vardır. En müsta
cel bir vaziyet hasıl olursa, Ruz
velt derhal sahile çıkmak için, he
men bu destroyere geçebilir. 

Hafta sonları, Ruz,·elt'in tatil 
saatleri sayıldığı için, Potomak ya
tında öyle ciddi şeyler konuşul
maz. Fakat yine Ruzvelt bir kaç 
saatini müşavirlerile görüşmeğe 
hasreder. Bunlardan birisi daima 
Beyaz sarayda oturan Harri Hop
kins'dir. Ruzvelt yatta meşgul ol
madığı zaman' saatlerce yatağın
da kalır, yahut balık avlar. Yahut 
pulları ile meşgul olur. 

Ruzvelt'in asıl yat seyahatleri 
senede iki defadır. Ve bu seyahat
lerin ne kadar siireceği belli ol
maz. 

YORULMAZ BİR ADAM 
Ruzvelt'in yakınında bulunan

lar onu yorulmaz bir adam olarak 
tanırlar. Misal olarak da şunu zik
rederler. 
Cümhurreisınin oğlu Ceymis 

Ruzvelt, General Vatson'dan ev
vel babasının katipliğini yapardı. 

( Deı·ann 6 ııcı sayfad4) 

Bu sırada Macar kralı Ladi:;las 1 
Tırnovaya ,ıoğru bin kiş ilik bir 
kuvvel gönderdi. B u kuvvet, Türk 1 

ordulann:n pi~tarlarıfıa tesadüf 
etti. 

Türk orduı.u yetişmi~ti. İlk 
piştar muharebesinde müttefık

ler beş yüz telefat vererek rk'at 
ettiler. 

O sırada bir tesadüf imdadıma şundüm. Daha ~imdiden gün 
yetiştı: Birbirimize pek yaklaştı- hesaplıycr, buluşacağımız ~ 
ğımız bir sırada sür'atle gelen bir mm çabuk gelmesi, havanın 
otomobil yolun ortasından geçerek ı olması için Allaha yalvarıyord 
onu öbür tarafta bıraktı. Yürüyü- Cuma günü saatin akreple 
şümü hızlandırı:lım. Köşeyi sapar- j kuv~nı bir türlü yürümü~·c' 
ken gayriihtiyari, merakla dönüp a•ler geçmek bilmiyordu . .:,; Jı 
bakıım: üç buçuk oldu. Evden çıktıJll 

Eyvah!. Hayır oh 1• Arkamdan ka sokaklardan, tenha yerle 
geliyordu. Taşlığa gittim. Maçka mezııf 

Eczaneden çıkıp da ·biraz ötede nı geçip meydanlığa çıkınca. 
durmuş bekler görünce heyeca- tan uzun boyunu gördüm. 13"

1 
nım, sevincim büsbütün arttı: da içimde büyük bir teredd 

•- Ya şimdi eve kadar takip e- yandı: Hemen tersyüzü dönel 
derse!. Ya bir~ey söylerse!.. eli- kaçayım gibi geldi. HayatP 
ye hem seviniyor, hem de babam, ilk defa korku ve hicapl3 se~. 
tan·dık birisi.gört>ct'k diye korku- bir anda, bir arac!a duyuyordj 
ya,·dum. Artık ayal;i arım hızlı git- Fakat hayali beni cezbet!• 
miyordu ve yürüdükçe yavaş ya- !edim: 
vaş yaklaşmakta olduğunu hisse- Gazinonun kapısında arl<3' 

dıyordum. Kalbim o kadar şiddet- nük, şapkası elinde duruyot· 
le atıyordu ki, yürüycmiyecek bir Maçka yel undan bckliyordO J 
duvara dayanmak mecburiyetin- kadar yavaş yaklaştım ki gc· 
de kalacağım diye korkuyordum. duymadı. Bir kaç sani ·e ır• ı· 
Nihayet tenha bir sokakta tama- cüssesini, geniş ômuzlan~ı, 
men sokuldu. parlak saçlarını arkadan sC 

Vüudünü, n t>fesini yanımda dıı- tim. Lacivert kostümü ne~ 
yuyordum: tipi ne alımlı ıdi!. Ansızın 

0 
•- Bonsu var küçük hanını!.• çevirdi. Bir kabahat işJerkC 
Ayni tatlı se;; .. Ayni o insanı kalanmış çocuklar gibi k1Z

3
' 

okşar hiscsini veren sıcak, müessir Sıkıldım. İlk akşamki kadııl 
b k lifsiz, neş'eli,· fakat vakııttl ... a ış .. 

Bir müddet birşey söyliyemc-- adımda yanıma geldi. Elin•' 
dırn. Mahçup ve ürkek önüme ba- •-O kadar \t'sekkür ede!~ 
ırnrak durdum .. Fakat o kadar ta- dedi. Beni çok ~emnun et , 
bii. kolay konuşuyordu ki .. Sonra Tokalaşırken gözleriP- l< 
bütün ürkekliğime. acemiliğime bakamıyordum. Hatta dt 
ve korkuma rağmen cevap verdim. pişmanlığım yine uy anm' 
Ne dedim'!. Neier söyledi; bilmi- k.in o öyle ciddi, ~azik k• 
yorum. Yalnız yoku~uıı baş na •- Müjgan Hanım dedL 
kadar beraber yürüdüğümüzü ,e burada görmelerinden kOr 
ayrılırken onun: rum. İster misiniz gazin0~3 

• Cuır.a akşamı saat dörtte ., lim ?.• 
T 1 k\ Ol ? d d' · · İsmimi de nereden ogrc, 

aşı. a.. rraz mı .. .- c ıgını, ,,a 
1 Birşey söylemeden yanı bunu kJbul e\ti~irni hatır ıy.orum. -

Ona nasıl rüdüm. ' 
• E,·et!., dedim, Ne derece Etrafı tahtaperdelerle { 

buyti k bir ct>Snrct göstererek bu küçük, kameriye gibi bir' 
çılgınlığı yapt m. Yol üstünde ko· dik. İskemleye o\ururkef' 
nuştum. Bunları o zaman düşıı .. ne- şünüyoTurn: Adımı nas 1 ?, 

··- d"? rt;•" mi yordum. ogren ı.. (.\.? 

Ayrıldıktan sonra korkum gecti. O 
Eve ilk defa üzerinde hayat şim- R A L C 
şeği ~akmış. ~en, rne>ut, bamba~- ' ACVp.'fl 
ka bir kız olarak girdim ve ye
mekte yeni ötme[:i ':iğrenen bir 
kuş sevincile, her eye, en ehem
miyetsiz sözlere güldüm. Çoktan
dır ihmal ettiğim, se\'mediğim te
kir kedimin yüzünü, gözünü pu
selere boğdum. İ'lcecik sesimle 
taklıdini yaparak '1av\'ancağızı da 
şaşırttım. 

Babam. annen' hattiı Şükran bi
le bendeki bu değis kl;gi sezmiş· 
!erdi; 

•- Sende bu akşam garip bır 
hal ,·ar Mıijgan'. Çon şensin!.> di
yorlardı. Onl:ı.ra: 

•- Mektebi bitirmemin sevinci 
olacak herhald<>! .• dC'dim. 

Yemektt'n kalkınca büyük. ! ı >- 1 
rımı kardeşime söylemek içir> ken- I 
dimi zor tuttum. Ah bövle zaman
larda insan; konu.~mak, anlatmak, 
içindeki sevinci karşıs.ndakine du
yurmağı, öyJc istiynr ki. .. 

Gece hemen hi> u~·uyamadım. 
Turlü, mes'ut tahayyüllerle :;a
bahı ettim. 

Yat:ıktan kalk!nca ilk i~irn karşı 
penc~reye bakmak oldu: 

O )oktu. perdeler inikti. Belk i 
iş!ne gitmi~li. Sonra cumayı dü-

Bu ahvalden f;rsat alan düşm.ın- j 
!ar .ordularilc Edirne üzeri ıır yÜ- , 
rü~·orlardı. Vez:rler ve yenİ\·cri il- f 
meası on iki yaşında bulunar> Sul- 1 

.tan Mehmedin Ehlis"iibe kam ko-
yarnıyacnğın. ilnladılar I 
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id: mır verıyoro · ıı' 
l""~ rad, oglunun bu tcb ı~ ıer 

derhal rnkit kavbetnı< 1 

lu ordusunu peşıııc 1:•~; 
şim:-Pk sür'atile Rurrıl 
\·c~ R nıpJ i orciusuı1 .ı d;,\"' 
dırım ~iir'atılc Tuna 

ru .yürııdü. ·d~'" 

Türk ordusunrın ph~tarlarına rastladllar 
ıan llwnvadi daha Turkıerin da- · riııin Sırbı>\«ndan geı;nıelcrın•• 1 

y,.gın• vc'llemışti. Türklerin ne Sırp kralı Brankov' ·in müsaade 

' rada birkaç guıı kadaı kalmağa 
mecbur oldu. Şehir haylı müddet 
mulıar.ara ve fe,·kalfıde müşkiilat 
çek !erek zaptolunabildi. Çünkü, 
Yenipazar kalPsini Türklc-r şid-

Bu beyannameyi tebliğ içın de 
evvelce Türklerden esir edikn as
kerlerden birka<; kişi gönderildi. 
Fakat Türkler hududa civar bulu
nan şehirlerin kiıffcsını tahkim ey
lemi) kale ve !•tihkiımları miıda
faaya kat'iyyen azmetmiş olduk
larından Ladislasın bu bevanna
rnesine cevabı red verdiler 

Ladislas, Türklerden red cevabı 
alır almaz s<>ri b r >uret!e hareket 
ederek Şumnu oııüııt' geldı. 

Müttefikler sıkı hır yürüyüş ya- ı 

parak Prarndi şehrine geldi. Pra
Yadi şehri ayni isimde bir nehir 
kenarındadır. Şehri zaptetmek i
çin icap eden tertibatı o.ldılar:;a da 
fevk"lade mlliiküliıta uğradılar 

Sultan Mrlımet de vaziyetı bv- 1 
ram.~tı. Çocuk olmakla bPraber 1 

müstakbel Falı h, zeki \ E· •ı,_·r~l·vi 

miıdrikti. Vezirler ve kum;ınd~n
lar Sultan Mehmd başta oldu(ru 
halde Sultan Muradın tekrar tah
ta gelme ... ini \'C' di.ışınanı kar~.la· 
ınasını karar altına u.ldılar 

Bu karar üzerine Stıltat .. •fora· 
da Mani:;aya atlılar ç k:ırci la,. 
Sultan M•,rad ,Ş'1 haberı vul aı.! . 

Işte müttefikler 1'
1 ı1' 

p l ~tur kuvve1l<·rın"1 c~ 
du bu Tıırk ıırdus l '.~ s 
Su:ı.m ~lı;rad.ıı tc 

' e gelip ba' bıığl• gıı e f~ 
ductl il\ vlt nen tıc 

olduğunu bilnıiyord". O, bazı ser- etmiyeceğı Jıakk: ııdaki havadis 
hat muharebelerinde akıncılarla 

yaptıgı ınuhorebelercle muvaffak 
crlduğuııdan padişah kıınıandasın

aa gelecek Türk ordusuna da mu-

.,f'c anc hareketlffde bulunaca
g,na kaııiydı. 

Uı.ıh Be Turkkr :n ne dem< · 
.,ıduı;unu ·aKinen bilcligı için ıs

ı a t>oş d< · ld i. Başına ge1ecek fe-
1,ıke\i idraı< cd:yordu. 

B•ı esnada ı-::a.t 1\ ~ta tarafın· 
•l•n 0 İ rt~crı:l LK 'T.da\ kuvvet.le-

şayi nldu. 
Keza Bizans İmpaı-atoru jan Pa

leologdan hiç bi,..haber g<elm<'n·~

ti Ulalı be~ i i&<· müttefikler ordu
sunun bu dcrN·e muavenetten 

mahrum kaldığ·nı gö;-unce" maı
yı•\ı askerlninı oglun'1n kunıan-

da. na bırakarak kendısı oıemle
kc ne donur gıttı. 

Ladis!as l'lJhJardan gelen im-

dat kuvwtlcrını aldıktan ı,nra 
) " I' llwn) .ıd, l'l, h V(' Ma wrl.ı U <llı 

detle müdafaa etmişlerdı. 

~ltı''< (ikl<'r, Yenipazarın mulı:a

vemctiııdcn ve verdikleri zayiattan 
, ıntikaın ıtlmak i<;in zaptından son- I 

ra muhafızlaı-ını ve şehir halkını 
kılıçtan geçırdiler. 

Te~rinınwlin dörduncıi günu 
kral Ladislas eıvar ahali.,ine bır 

beyannaınc onderdı. Bu bevaıı

namede Şurnnu, PP!<ıç Ka,·arııa 

ve Varoa şehirkrı ıle Trak) ada 
Türkler torafmdan zapt.dunan şc--
1 ı İ<•ı u1 tc L.ıt. ( urı~ııa 11 ve de-

Şumııu şehri bü:·ük bir kayalık 
iizerinde olmakla beraber içinde 
k.illiyetli Tiırk muhafızları mev
cuttu. 

Türkler ciır ve kn1esini sid

detle müdaf(ıd c·tt lpr ve bine ya

kin tf'lel<:ıt \'C'rc.ı·f'k son oem]erine 
kadar harbttiler 

Nıhavet nıııtt.efikler Şumnu~·u 

aldılar Mutter;kkr, beş gün kadar 
Şamnuda kaldılar Ort.alıgı yak-p 
) ıKt lc.1 . 

Şehri zapta muvaffak oldukları 
zaman şehri kkmilen ,,. akt;. Ah:ı
lL~ini kılıçtan geçirdı. Türkler, 
şehri kurtarmağa son der<'C<· gay
ret ettiler. Fakat ncuvaflak oıa'na
dı}rır 

MullrfiJ<ler Pra\·adi önler•ne 
gr!di.tii sırada Fatihin baba>ı Sul· 
tan ~!uı ad. Anadc·lı. ordusilP w
ti~m' ti. 

Sı ıtan Murad tahttan çekı!miş 
oğlu on ,l:i ;·aşındakı 8ultar Mer
meclr hükümctı ve saltanatı t<er\; 
lle Manısaya gitmişt ı. 

Yorgunum, ıl•L ·arını . D· ·\ .. 
letı sizlere tc .Ji"l ('~tinı. Cı,ı~l 1 ·"f\. 

saltanata get.rdiır. i !erin ıi ı., · 
zat pbrün .iz 

Sultan Murad gı It-: r'-: 1 •pı ıvor

du. Fııkat ır ' takbd f, t < !'ar 
Mehı ot e• oeııl. •!m~kl:ı beraber 
baba >.nın 1 ..:tigra: ına ş1 ı vı. lrla 
~iddc~lı bir cc\'~P \'f ı ri.i 

.. Er(•r btın pad dh 1:>;<'1- rm
redi~ı0run. Dı'1·lı ! ciPv Ptı b4ı

n ... ,eel ni.z!. Vat«ıı tehh,;edPrlir .. 

' . c;,ılt· 
te g~ldi. Ne •' ·, 

1 
t;üC'lktu. 'l'Lrk ,. ' · 

b~ı ı ı r \ -- rt 1 

g\· alı rr t.. ı~ i:Jt' 
E" ·-.~l!r (';J' .ı. .: 

il' Jı J ]r:r. :· nf· 1 ,c 
.A ııl J ı. ı F ,,r.oc 

':Jr ı 
J!t'( rr.• nr J~l QJ 

\fl li tkat Sı ~rt • 

ordu '!f' r-:ır·,,ı.ı.:. c·' \ 
) ·ık İ' ~,n]• it r;t-

r.(" \ rj,~ 
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Bir Amerikan torpidosu 
Groenland . açıklarında 
bir Alman devizaltıaına 
hücum etmi,tir. Bu ha
dise Amerikan filosu
nun da Alman denizaltı
larının faaliyetine kar§ı 
likayt kalamıyacajını 
ırösteriyor •. 

1 kendcriyede dün sakin biı· ge
<c ~cçmıştir. Bununla beraber si- =============== 
Vi'' rin tahliyesioo devam edil • BİNGAZİ VE DERNE TEKnAR 
tıı ktedir. Pazar günü şehri terk BOMBALANDI 
ed nlerin miktan 40 bin kişi ola. İngiliz tayyareleri Dernc. Ga ~,-
tak tahmin ediliyordu. Birçok hu- bot ve Kapuzzo tayyare meydan-

si ve meccani trenler tahrik e- !arına yeniden şiddetli hücum 
diiıncktedir. Tahliye işi daha mun. yapmışlardır. Bingazi l'manına da 
1aıam bir şekilde yapılmaktadır. iki hücum yapılmıstır. Dernede 
_lske11<~cl'iyeye yapılan son hava· büyük ·angınlar çıknu~. iıı!ila.k

nucumuııun büyük bir ihtimamla tar olmuştur. Gam bo· tayyare 
haıırlandığ ı öğrenilmiştir. Hücum meydanında büyük hasaı yapıl -
buyuk mikya,ıa olmuş, İskende. mıştır. Bingazidc merkez rıhtı -
ti.re banliyösüne kadar şümullen· mında ve Katedral rıhtımında 
dırilmiştir. Henüz kat'i rakam yangınlat· çıkntl§ ve yangınları in-
tııalıim olmamakla beraber, ölü ve filaklar takip etmiştir. 
Yaralı miktarının çok olduğu an· İKİ FRANSIZ GENERALİ 
~ılınaktaclır. CEBELÜTTARIKTA 

l:llR AMERİKAN MUHRİBİ Liılinea'dan gelen habcrleıe go-
!l!l( ALMAN DENİZALTISINA re, iiç motörlü bir den'ı tayyaresi 

RÜCU t ETTİ içinde lki Fransız Generali ve bir 
l'levyorktan bıldinldiğil'c gore. Fran,ız t:cğmer:; olduğu halde 
!lir Amerikan destroyeıi Gro • Akdeniz cıhetind n Cebelut arıka 1 

~land salı Jlern yakın bir yerde L gclmi li!". D nız ta) ıırcsindcki · 
~a an bir İngiliz vapurunun mü. 1 kışi derhal 

1
Umumi Valınııı ııez

Webatını kurtarmış ve btı· Ahıan dıne goturu.mu tul'. 
ile zaltı ına deı1izaltı bomba • RUSCl'K - YERKÖY FERıBOT 
1atilc hücum etmı<tir SERVİSi 
-'MERİKADA GREVE KARŞI Tuna u.ıa·n,, Bulgaı· \C Ru. 

Amerika C~mhur Reısı Ruzvelt, 
i•cv!n drvam etmekte olduğu biı· 
layyare fn'>rikasına el koyması 
'çııı orduya emir veı·mşitri. 

Amerikada ilk defa olarak hü
kCtınct, bir grev hadisesinde ba • 
ıtırmak usulün!' müracaat et • 

lııeJtsızin böyle kat'i bir tedbir al- 1 

llıaktadır. , 1 
MACAR BAŞVEKİLİ 
ROMADAN DÖNDÜ J 

1 

Macar Başwkili Bardo,i hal~ a 
Ya hat i ndcn Budapeşteyc dön - 1 

lııuştür. Macar ajansına beyanatta 1 
b~•unan Başvekil dcmiştır. cMu- 1 

'<ılini ve Kont Ciyano il:e birlikte 
~''tu mclerin en ;.,ükcmmel a • 
enk ve üçlü paktın yapıcı zih -
~Yctı dahılinde devam etmiştir. 

eni A vruperun menfaati için bu 
ıihmycl aahilmde çalışma~a de • 
~edeceğiz.• 

AFRİKA HARBİ 
llesmi bir tebliğde bildırildiğine 

C re, prki ve garbi kıt'aları Ha. 
'standa Omo nehri mıntakasın. 
ileri hareketlerine devam et • 

ıı, •ktedır. Evvelce alındığı bildi -
•ııen dört bin esirden maada. 200 
~\'rupalı ve 1000 Eritreli esir da. 
~alınmış, 20 kamyon iğtinam e· 

'lllitir. 

men deırnrvoılan arasında ilk de
fa olarak Ruscuk - Yerköy feribot 
senisi islemeğe açılmtş•ır. Feribot 
Almanyada iıı-al edilmıştr. 
RAŞiD ALiNİN GAYRETLERİ 
Sabık lrak B:l.§veklı Geylani. 

Irak halkına l•ilahcn ne rettiğı bır 
beyannamede, İngılterc hizmetin
de buhınan bırkaç kişiııın hiya. 
neti ile !rakı tcrketmek m~cbu -
riyetinde k .. ldığını ve Bağdat em. 
n.yet komitesi denen komitenin 
şehrı hiçbir mukawmct gö•t.cr -
mcden lngilizkrin eliııe tcshm el. 
miş olduğunu bıldirmiş~ır. 

Geylfıni 1 ılkı, ing.lt<·reye kar ı 
mücadeleye davet etmekte ve 
mqnlekctin nıilli isteklerinin ya
kında taLakl;ı'k edeceğini teınm 
cyıcmektcd.r. 

YUNANİ~TANDA VESİKA 
USULÜ 

Y~na.ıı memur an ; cııı bir takım 
ıeabırlcr almış.ardır. Bu tedbir. 
ler mucıbınce elb r>, ayakkabı, 
y!yecl'k maddeler \'e eJ..mek i~in 
ve•lka usulü ıatlıik oluııacnktır 

lHAK. İTALYA İLE 
lllÜNASF.BAT! KESTİ 

frak hiıkuıncti İtalya ile dıplo
malik müııasPbetkri k-csmiştir. İ. 
talyanlar 24 saatte memkke1i 
1 crkedC'ccklcrdir. 

HARP VAZiYETİ 
(1 - _,.... Dnaa) 

J'ilistin ve Ürdünden ilerliyen 
llı~htelif kollar, Frans;zların ce
~'lbi Suriye hududunda acele ha
t tlaınış oldukları müdafaa mın
~lıasını sür'atle şimale geçtileı. 
~~kolların bugün akşama kadar 
"'Yda • Zahle • Şam cenup hat
~ kadar ilerlemeleri ve bu mev
'llerı işgale muvaffak olmaları 
llıııhtemeldir. Bu kollar tamamile 
~he taarruzu yapma~ta?ırlar. 
"il itibarla bir buçuk gun ıçınde 
~ kilometre ve hem de müda
'-a;-a hazırlanm:ş mıntakayı ya
tıp geçmeleri Fransız mukaveme
ltııiıı pek zayıf olduğuna delalet e
~er Fnkat General Vilı;onun bu 
te~tıp cephe.<:inin şark cenahında 
\ı Şama dC'ğrU bır kusatma yap
~'81 beklenebilir. B'.1 kuşatmayı 
\ııtbeli Dürüzden hareket eden 

\'\-etlerle yapacaktır. 
1 lra+; hududundan hareket eden 
l\giliı kuvvetlerine gelince: 
1 tbukemalde toplanan motörlü 
)~gıliz kıt'aları Suriyeye geçmı~ 
\e >'ırat \wyunca 90-100 ~lom.etre 
b •dar il~rliyerek Fırat ~z_e~ınde 
Ulunan Mr ·ac!in me\'k.iını ışgal 

~1ltıiş, dnha •imalc'C' Türkiye - Irak 
ti dudunun birli' •;";i noktada ve 
~:tbin kar sında bulunan Ka

l ı IDt'vk'i de al·nmı<lır. Bu mo-
1~•lu kuvvrtlerin rtlü sür' tle ge
/t•k Hums ve Holep istikametle
ı:;14e ilerlemeleri ve motör sür'a-
1)1 e bir gen ş çevirme yapmaları 
~ Uh~meldir. Surivenin ırak ile 
e İttibatı kcsilmişlr. 
~.l:lunkü yazım zda donanmanın 
~' bu hareı 513 i<tirak edeceğini 
ı~lllıştık. Bu maksatla küçük bir 
lııu S yrut cenubunda Lübnan sa
~erlne çıkarma y. pmıştır. Ç.k&
~ 1\ ku\:vetlerin esir edildiği Vişi 

r,nal:lari!!dan bildiriliyorsa da 
~'Yatta karşılamak lazımdır .. D -
t~trı nın şimali Surive sahille
"'t dıUıa eı.aslı. çıkarma te~b- ı 

büslerinde bulunması muhtemel
dir. Zira cenubi Suriyede cephe
den taarruza ugrı) an Fransızların 
gerılerini kesmek i~in Trablus ve 
Lazkiye oahUlcrimlc çıkarma ya
pılması çek fa) dalıdır. 

İngilizlerin paraşüt kıt'aları kul
lanmaları varittir. Bunların bil
hassa Şam, Rayak ve Beyrut şi
malindeki bölgelerde Fransızların 
muvasala yolları üzerine inmeleri 
sür'atle netice almak jçin lazım
dır. 

Hulasa muharebe şimdiki halde 
Hür Fransızlar ve İngilizler lehine 
inkişaf etmektedir. Alman hava 
kuvvetleri henüz ciddi bir faali
yet göstermemişlerdir. Kara mu
harebelerine henüz i~tirak edeme
diklerine bak tırsa, Suriyde onla
rın da iyi haıırlanamadığı veya 
kafi kuvvet mkleclemedikleri an
laşılıyor,'"'Bu takdirde Hür Fran
sız - İngiliz taarruzu pek çabuk 
inkişof edec.:k Suı·iyenin işgali u
zun sPrm!: r':rktir. 

Bu s•rnö .\imanların İngiliz a
dalarını isti'iı veYa Libyacla taar
ruz te~ebbüslPrine ait haberleri 
tab'i karnlamak liiz·mdır. Bu gibi 
ihtimaller evvelce düşünülmüş ol
du~u için Sur;,,e taarruzu aksamı
yacakttr. İşin doğrusu ela budur: 
Surivenin i~alile Orta Şarkta 
harp valıı•z bir cepheye inhisar 
edecektir. Almanlar ve İtalyanlar 
Mısır ve Süvey'e taarruz için Lib
y:ıdan yol açmağa mecbur kala
caklardır. 

Sandala b"n rken 
denize düşen 

sarhoş 
Fatihde itfaiye caddesinde o:.ıı.. 

ran Arslan Torman sarhoş bir hal
de Emiııonünde Valdehanı iske • 
lesıııde bağlı bulunan Osman Öz
canın s:ındalına bın rken den:Ze 
düşmüş, kurtarılmı ır. 

~:••••• .... •'V '. 

Son Tel!!ra.Fla~ 
Girit sularında 
ha tan İngiliz 
harp gemileri 

Londra, 10 (A.A.) Britanya "\ .. 
miralliğiniu tebliğuu_• gurc, Gırid·n 

tahliyesL CSJ\.ilSında diger bir ltnıva• 
zörle üt destroyeri.o battıgı anlu;-ıl~ 
m.ıştır, Bu ıureUe GıMt ~eoferinde dört 
kru\·azöı· ve allı de$troyer kaybedil
miştir. 

17 bin kİfmt11 salunen Gıridi tabli
ye ettikleri ıınlaşılmışlır. 

vı,ı llllEiimeUade 
'bir ta)ID 

Paris 10 (A.A.)- Resmen bil
,,.,.ildiğine göre Benoit :Mechin 
devlet nazırlığına tayin olunmuş
tw-. Bu sıfatla da kabine toplan
tılarına iştirak edecek ve bilhassa 
Almanya ile yapılmakta olan mü
zakerelere müteallik me"•lelerle 
meşgul olacaktır 

Mechfn sinıdiye kadar Amıral 
Darlanın mesai arkadaşı .olarak 
Alman) a ile son vr.pılan müzake
rdere i tirak ctmıstır. 
+ Buc! ı il', 10 (AA) · M"c;;• 

&ııvc.kili ,.e Hadcıye Nazırı B. Dar· 
do~. Roma seyahrıtı hakkınd kral 
Naibine ızahal \'ennck uze. e Pcrşen1· 
b~ günu Naibin ı~yflyesuıe gick.'<'C ~· 
tir 

Suriye Harbine 
Bir Bakış 

(1 inci 8ayfadu Del---am> 
~ıliz \e Hl.il" Fransız kU\"\'etlerinlı1 
leı i ı rek~tlcrı ciddi bir- muka· 

vemete maruz kalınadan inki ·af ı 
etmf'kk.-dir. 

MuLl<>!'k k wvctlcı dOu ••b•h Sıır'- ı 
Can ötede bıılunuyorlaı dı \"e Lituni 
HTI•tt lnı e,eçm · lcrci.L MLittc.lik kuv
~·ctlcr Şarkta da Erzo - Af.skin ve 
Kunaytra hattını gende bırakmışlar
dır. Hududun heıneıl o~lllde bulunan 
Der'a şChl'i alulJ11L5tı.r Şaın'ın 60 kilo
nıclrı..> kadar Cenubu Şa'1t!sinde Meji
um .ehrl de ıııtittefi.kleı-ın eline ge(
ınişbr. 

İngiliz \·e A\.ustrnlya tayyareleri 
ilcrl harek~ıtta kara kuvvetlcru1e ınlı
zahcrette lıulunmaJ;.tadırlar. 
4.0UO E'HANSIZ ASKEıtl 
İLTİHAK ı:TTi 

J.lodern lechlı.atlı 4.000 Fransız as
kcnnin Surıyt.'Cle, CcbelıdLıruz mın

takasında İngilizlere lll•h•I< etüğı. l>il
dıriiınel<ledil'. 

140 ALMAN 
PARAŞÜTÇÜSÜ 

Hür Fnnc:ız Radyot:.u, Sı.:ıriyed.r. ı.
ralarında bir Albuy olmak üzere 140 
Alınan p.;tr.aşulçu.sUnun e.~r ahndığuu 

bildi.tn1cktedir, 
I{aQyunun ilüvrten bıldirdi~ine gö· 

re, işgal edilen yerlerde nıahalll hail<, 
n1üttc!iklc1·e lıerareUı kabul gö~ter

mckte ve Fransız kıt'Jları İngilizledn 
ve Hür Fransızların yanında çarpı~· 
mıy.a hazır bil: vaziyet.Le iııtiıaın da
hilinde ıeri çekihnektedir, 

Suriycdekt müttefik kuvvetlerin 
miktrd 20 bin ki$i olarak tahmin edıl
ınektcdi.r. 

ŞAM ÜZL!ÜNS 
YÜllth:iJş 

ln&iliz1er Suriyede uç koldan iler
l~mek.tedirler. •ı:aarrtulacdan ikısi 

De .. ·a ve Salte'den n1üt merkiz ola· 
rak Sam il.zerine yapıtıımakta, üçüncli 
taarruz i e sahili takip etmektedir. 

Şiındi Sur'un ::>irnaliıılle L itan.i neh
rinin öh.'Sindtt Aterciuın ü:terinde Şeyh 
Mlsktn 'de ve Kunaytra civarında harp 
edilmektedir. 
VİŞİ'YE GÖRE 

Ji'ran.sız kaynaklarl Suriyedcki harp 
vaziyeti b~kkınd~ şu m:ıllimah ver
mekl.edir: 

.Surcye hududunu ıeçcn inııili& 
,.fi' Dö ~lcu k.ıl'alar bugün 9 Hazıran 
ö0 leden soruıt ~ıarruıla.rı şiddetlLndır
m~lerdir, 

Cebeliduruz ile Raora da&ları ara
sındaki ınıntakada bu taarruzlar bü
yük nisbette tankları ihtiva eden mU
him kuvvetlttle yapılmıştır. Setir cü
zütamtanınız topçu ve hıilva kuvvetle
ri.ını;ı;in mU1.:ıheı ct ıyle toprağı karış 

karış rniıdufaa etmişler ve dü'lmana 
ciı.l<li zayiat verdirm!şlerdir. Oldukc;a 
zırhlı araba da tahrip edilmiştir. 
LUbnan'ın .>iılhil mıntskasında düş

manın süvari ve zırhlı cüzi.itamları 
Llt.ani Dt"'brinin Ccnubuna ntnıı~tır. 
l\,.uharebe uınu1nt LitanJ-Merciuın
Kuneytra-Ş"'yh Miskin halt.ı üzerin
de çetin bir tarzda devam etı .. ekt.e· 
dir.> 
GENERALLERİN 
E~ Hİ Yt:VMİLERİ 

Orta Şark İnıı'liz kuvvelleri ~
kumnndanı General \'" y\ıl ve Gene
ral Dö Gol, Genrrnl Ketru birer gün
delik emir neşre~lerdir. 

General Katru Fransız ordusuna di
yor kı: 

•Bı.itün techiz:ıtınızla hakiki harp 
meyd nında hazır bulun'-lnuz. Beni ta
kip ediniz.• 
FHANSIZ Ffr,()SUNA cHAZffiOL!> 
EMHİ VERİLDİ 

Bir haber~ göre, TuJonda bulııncn 

Fransız donanmasına mcrısup bir çok 
cüzütamlar derhal h~ı<'kete bıuıc bu
lunmak için emir alnuşla.rdu·. 

VİŞİ'NİN 
PROTESTOSU 

Madriddcki İngiliz Büyük F.lçC'ne 
\1ış 1 hilk(imeh tarafmd.J.o tE>vdi cttıri 

len notanın ma.hıycU htıkkındn T..on
drada ıu cihet · d L;..:..ı.yor ki, bu 110-

ta b.crh:ı.na:i bir şek .... t ı1at ua.
llllll t.aı;ammun etmemektedir. 

Fransızlar çok 
az mukavemet 
gösteriyorlar 
Kalı:re 10 (A.A.) Kahıreye 

gelen lıaberltre göre İngiliz, hür 
Fransız, Avustralyalı ve Hindlı 
molörlü kıt'alaı· şımall Suriyede 
Jlerı hareketlerine devam etmek
tediı'ler Bu kıt'aların Litani ırma. 
ğını geçmış olmaları çok memnu
niyet verici bir hareket "r!akki e. 
dilmektedir. Bu ırmak riddi bır 
mania teskil edebilirdi. Fransız
laı·ın siya ·i durumları hakkında 

henuz çok az malumat vardır, 

Fakat, şimdiye kadar az mu
kavemet gösterildiği aşikardır. 

Cebeldürilz'üıı anzalı toprakların. 
dan ge~ilerek yapılan Der'a ile:i 
"'srcketi dr memnuniyN nıic lir 
tarzda iııki~af clnıckledir. 

Tunus 
Valisi 

Umumi 
döndü 

\'ışı 10 (AA.)-- Ibtişa ı~ın 
d n ak•am T ııu ·tan gelaıi olan 
umurri \'a :ı Amiral E>le\'& tayya
re ıle nızıfcsi bB!'.na dönn ü tur. 

Peten F rankoya 
hususi bir 

mesaj gönderdi 
Vişi ıo (A.A.)- D.N.B Iyi ma· 

lıitl'at alaıı nıalı!illcrdcıı öğrenil
diğine göre pazar günü i.paııyava 
hareket t!Qen K- rdınal Ger lier Gc
ııcral Fraııkoya , iar al Pcteııin 
hu ·usi bir nıcsajını götürmektedir 

Birkaç gün V.işide kalan Kardi
nal Gerlier hususi bir vazife al
mak ur.ere Mareşal Peten ve Arni
daJ Darlan ile görü:m~tür. 

Suriyede 
(1 İlt<:l SJı>fadan l>f'~a111ı) 

sabah Sur şclıriııe girdikletiııi 
ve harckıiım inkışaf etmel;te 
olduğu>ııı bıldirınekte idı. 

Ceplıerıi11 roğırıda mıirtefik 
kıwt>etl<'T Miskin - Kıınayt ra 
lıattıı ' geri4.e bıraknuşlardır. 

Brıtanyıı kııvvctleı-i gayet 
küçük ve dalimık ınul;ave • 
m.eıler kaT$ıMnda lcalmakta • 
dır. Külliyetl! Fraııs.: a ıker. 
!eri müttefiJ.Jer tarafrna geç· 
mekte ve buıılanıı miktarı 
gittikçe artmaktadır. Bir kı. 
sım Fram;ız 03kerleri de mu
harebeye ılM•amdaıı imtina 
!'im ektedir, 

Miittefiklerin zayiatı yol: 
•Lmıilccek d<'Tcct'dc a~a,r 
~-~o---

Grev Japan 
(1 illel Sayta.ı...n Do...,•ı 

masına karar vcrd<tn ,.,. deı·b.:.l 
ac;lmalıdır. 

Mesajda ihtilafın b,r tarihçesı 
yapıldıktan soııra şöyle deıımt·k

tedir: 
Ta,·assut. müzakeıı csnasıııda 

istihsalatııı durdurulmaması bak. 
kındaki kararııı i çi mümessilleri 
tarafından ihllıl edilmeoı üzerine 
sakit olmu tur. isti.lı.saliıtın dur
ması, Aınerıkanın müdafaasına 
ciddi surette halel vuıııis bulu • 
nuyordu. 

Bunun icinoir ki Cumur Reisi 
,,e ordular başkumandanı sı fa tile 
fabrikanm derhal açılmasına ka· 
rar \•eridm.• 

Ruzve'l şunları il.ive etmiştir; 
cMemleıketimiz tehlikededir. 

Tayyare imal edt>n erkekler ve ka. 
dınlar müdafaamız için li.ızumlıı 
bir rol oynamaktadır. İ şçileri tek
rar işlerı ba~,na dönmeğe davet 
ederim.• 

Ruzvelt, işçilere haklarının gö.. 
zetilecegini biidirerek, mesajına 
nihayet vermiştir. 
ASKERLERi 5~ TREN GETİRDİ 1 

Los Anıclos .O (A.A.) - Fab- ı 
rikayı işgal eden kıt'alar 51 trenle 
gelmiştir. As!<crlcı halk tarafından 
sevinç tezahürlerile karşılanmış.. 

tır. 

Yuz bulamayınca 
(1 inci Sa:rfada11 D<.am) 

mi.ş 
0

ve evvelA kendi.,iy1e goni ınesi 
için kııa yal\ arrn :şlır. F ..ı.kat y'lz bu
lamayınca cebindeki b1çağını tckmi~ 
ve Salihayı dürt yerinden yaı alan1ış

tır. Yaralı kız !la.seki lia~tancsıne 

ka1dırı4nı.ştır. 

rı mı bıç~ 1 D 
(1 lıtcı . ayr...ı...o Devnml 

ba blitıin b!mkıllcnmlş. eline ıw lnl!o
it bı~kla DV lhyl do U"l yubıden i 
J·&r"•!am •ır. 1 ı t"'l üıu~ 

1 H n lr e lr.ı.Wın1-, 8iirf'7)• • 

- .. ı.r. 

Suriye e ha
reket d evam 

ederken 
(~al-n~) 

Surİ\ cd~ki faali)·etine rağn1en; 

bte bu kat'ı hazırlığın it:indedir. 
Jlaıırlık hangi hedefe mütcveetih
tir ve yeni hamle hangi istikamet
te kendisini gösterecektir. bwıu 
imdiden kafi bir iddiaya vardıT· 

ınak lıafiflik olur. 
Fakat ihtimaller -.ıı,Jar<lır: 
A- Şarki Akdeniı havzası ve 

Akdeniz he~ eti umwniyesi 
B- Doi;'rudun doğruya fllrk ve 

cenubu ıt<ırki Anupası 
C- lnı;iliz adalarını istilılı te

~ebbüsü .. 
İtalyan matbuatınm ve radyola· 

rmın aradabir temas ettikleri ıne\'

zulara bakılırsa; bu )&Zın ilk ham
le planında kül halinile Akdeııize 
hakimiyet ve İogilterenio Oda 
Şark ve Afrika hakimiyetini yeıı· 
mek ıne\Zuu ı·ardır. Hatta, İfol· 
yanlar bu hamlede genb ül~üde ı· 
askeri faaliyet dcruhdc edtcekle· 
rini bile ih. as etmektedirler. 

Bu takdirde haı-ek("tin Surivl', 
Filistin. ~lısır. Kıbrısı i'tihdaf N
ınesi \"(.~ İngi1izh:ı·i hu h.ıt'alardn 
mai; lüp 'c dunaııı»;.ıyı Cebclüttn· 
rık ii~. iine .-üruıl·k gu~ retini giat· 
mesi lılzınıdır. l 1akal, Ahnan or· 
dularuıuı Yunanistan' Cı Hulg-ari~ .. 
landan geriye ~ekildiğini haber 
,·eren ajan~ telgrafları hu noktada 
bir tereddüt uyandırmaktadır. Al
manlarııı Akd~nizdeki harekt!tleri 
birkat tüınen r<.>(nkatinde kflınilen 
ital~·aıılara tc,·di ctınçltti ,.e 
mU\ affakiyeti İtalyaıılordan bek
li\ erek kendilerinin hiltüıı hazır
lık H iııık&ıılnrı ile arkla \'e e<
nubu "arki Avrupasında ~·cui bir 
harekete ge~ınckri veya Britnnn 
ad larını ;,tili'ı) ıı te~ebbiis etınek
ı-i zav1f llir ihtiınaldir. 

Niİıa~ et Alman~·a; Balkanlara 
'e Akdeııiıe ••rf Jtalyanın bu ;,j 
hasaranıama>ı \C ha,armak kabi
li .. ~tinde hulun1nn1na~ı yüzünden 
inmi tir. Fifotiıı, :\IL,ır, Kıhrıs gi
bi İngilizlerin en kıwntli ve ha· 
zırhklı bulundukları •·e işgale 
ba~ladıkları Suri~ e gibi bölgelNl' 
kar!-ıı ınilıve!rin taarruz haınleaiııi 
İtal;·anların yardımcı \e tekn.i.~
:-en Alman kuvvetl..rine da)aııa
rnk başarabllınekrine ne .Alman
lar inanır, ne de t.inat Trnbluııta, 
Habe !standa. Somalide ve Yuna
nistanda hkrp kuhili)etlerini orta
~· ko)an İtalyanlar! . 

İngiliz adalerını istila tqcbbü
süııe gelince; Almanyanın Giril 
tecrübesinden sonra en büyük im
kim ölçüleri için4e Britanya ada
~ana lıa\·adan tanrru1 \"C h.;ti1il 
lıaınlc•ine g..-çnıesi ve bu lıır>• ka· 
pılınası ihtimali de •·ardır. f';ıkat 
bu sonu çok , ·ahim bir te .ebbü' 
olur. J•ilhakika, agır -zayiat ımıl<a
bilinde dahi olsa; Almanların bu 
\Oldaki muvaflaki)eli harbin unı
dııldan gibi bu ;l'RZ 'ununa kadar 
bitıncsini kı ·m~n 1nümlcün kılar. 
Fakat, lıö~ le bir teştl•blist .. mu
vaffak olahilınt'nin i.11k :ını hemen 
hcıucn )·ok ,;ibidir .. 

İngilizler adalarında 1,5M.OOO 
a'ker bulundurmak!: dırlar. Bütün 
sahiller kademeli bir •urette 
askerlik fenninin en son icapları· 
na göre tahkim oluıımu~tıır. He
men her cepheden ve her •ahadan 
kıskandıkları tayyarelerini müda
faa için kendi adalarında tutuyor
lar ve Amerikadan ıelCG t.ı~·yare
leri ele sırf bu mülahaza ik- henüz 
uçmağa bile çıkarmıyorlar. Para· 
şütçülere ka1'!1 askeri bakımdan 
her türlü tedbir alındıi\'ı gibi: ço
.,uldardan bw~lı~·arak bütiin halk 
da bu maksat ünrinde vazifelen
dirilıııi,tir. llulfısa. den i,dcn ve 
havada;ı gekbilecek her türlü te
cnı'iiz ibtimnline kaııı Britanya a
dası bütün inıkfuılarla \ 'e her tür
lü inceliklerle miıdafaa tedbirle
rine kavu~turulmu,tur. Bu itilıar
la, Almanlarııı i.ki yıldanbcri Jngi
liz İmparatorluğunun lı li tiiu iın
knnları ile karış karış müd faa 
Jıa7.1rlığı için<' soktukları Britanya 
adasına karsı bir i tila te~ehbü· 
sünde bulunmaları cinnet ılere
cesinde bir cür'et mnsuu bah.se
dilmedik~e pek varit ı·e muhte
mel sayılRm!IZ. Fakat, bugiiıle ka
dar hasıl ellikleri muuUaldret
lerdeki nlllaİ sonsuıluğu ,.e ucti
ce~i71iği. göz(jnündc tutan Alınan
lerııı bö,·le bir teşebbüse gir~me
le• i ve talihlerini uihaı bir dene
meve tabi tutmak ciiretıui gö,ter· 
m,.İeri de mümkündür. D'ğer ta
raftan !ıir ihtimal ile de Eğrr, Al
manlar bir lııkkınL.,."a 'e sinir d
~nn dıi~ınenıis bt lunu,·or. krndi· 
1 ri için bu u:ıuu ) ıprn1 ve mu
l;:ıvemd lı rbinıle dt\·nın imki- ' 
nını umuyorlar a; bu h dirde de, 
b~lki Sovyel Jt1.15ya) a t 'e~rüh e- ı 
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Krem imalatha
nesinde bu 

sabahki infilak 
( l ln< l >·faWın ~"·....,) 

!ara da sirayet ettıgıııden I< sa bır 1 

zamanda yaııgııı bU~ ümüştur. Bu ı 
.>ırada ocak başında bulu:ı ~ Mar
ya kızı 42 yaşında Raşe! muhtelif 
yerlerinden ve Alt kızı Cemile de 
yine muhtelif J erlerinden yara
lanarak Haseki hastanesine kaldı
rılmışlardır. İtfaiye gayretli bir 
çalı~madan .sonra bına kısmen 

yan · , halde atc1ı1i söndül'müştür. 
Y ıuıgın yüzünden mühi.m bir pi
yasa yeri olan bu ci,·ar büyük bir 
tehlike atlatmıştır, --İzmir Fransız 
Konsolosu da 

istifa ~tti 
İ= ntrden vl?rUen 'TlalU.ınata gore, İz· 

mirdeki Fı-arı ız Gerıeral Konsolosu 
Luı S;,gar da Voş! htildlmoUnin ald•~ı 
vaziyet üzerine ı ·fasını Yem1itlıt". 
G' erat Konsolo•, konsolosluk mua
.. ne15tını Vfs Konsolosa dl."vret 11tir 

---o---
Amiral Darla
nın politikasını 
beğenmiyenler 

Londra, 10 (A.A.) - Ahiren Su
rıyede 'e Tu· klyede lıır seyahat yap
mıa o~o Fraıı ız Baş' el ... Alet 1ı.1atbu:ı.ı 
DaıresJ Şeıle11ndcn R<>ymon Laksot. 
Aniıal Dar ~n·1n ıyasetini protesto 
manJy('tıı de ol 1ra - tıf ını venniş

t • _,r." 3 1 r ı c ışUr ki. 
1\1 e5: l Pctene hürmetım var .. 

dır Fal;.ıt Arnin.1 Oatlan'n pol.itll;a
till.10n Fr.ınsanın mentanlicr !lf> aytı~ı 

oldü#u bnalmdeylııo. 

Vali geldi 
(1 iru:l sayfadan Dt-\att 

asker aıl< kı ınıı daha fazla yar. 
dım yapı'ıııası kin sal'loluııacaktır 
Kanun ınüstaccı sckılde bugüıı • 
!erde Jl,lecli.> s~vk~1unacakh· 

Vali ve Belediye Reısi ~elınn 

muhtelif semtleri ve bilhassa Ka
dıköyündeki istimlakler için de a. 
lakadarlardan lizım g( en ınü 
adeyi i<•tihsal eımıştır. 

Petrol tıt11an 
< ı in<I . a..vr:ıüıı ~ ...... , 

Petrol ~ıy cak ahşap vesait 
Dızel nıotörünü havi olacaklar, 
makine <lairclcril!d ki hararet.n 
anbarlarına geçneıııesı .çin husu. 
si bcilmclcr vaptıracakl rd.r. Bun
lar;dn başka ambarların daimi su. 
rette h.ıvaLnn.a ı ıçin tecd dı ha

va tcsis:ıtları yapılacaktır. 
Yakında yapıL1cak muay.,,e • 

lerde bu tesısatı }aµtınn.uıu mo-ı 
tOrl ı seferden menoluııucaklardır. 
Bu gibi mvtu. lc rdt yanııın ön • 
dürn.e m•l<;nckrı de bulunduru
IJcaktır 

--.-o-·--
BofaDma vak'alan 

(1 tncl Sayf:Mha f>enm) 

e'ski senelere nısbrtle boşanma 
vak'alarında bir mlktaı ar ış ı·ar. 
dır. 

Boşanmaların en tazlası 6 - 10 
senellk c\•lilcr arasındadır Bu gi. 
biler umumi bo,aııma vak'alarının 
yüLdc kırk nbbctinl te~kil etmek· 
tedır. En az b.ışaıınıa vak'a ı, yenl 
e\·lılerle .. vlılıkleıı bır scneyı geç. 
memi ol:ınlar ara.-.ında. ı:örülmüş

tür. 
Bo~ann.a \•ak'alarının yü:ıde 

on besi ilıanet scbebik-dir. Dava • 
lann va.n>ındaıı fazlası erkekler 
taraiıı;d:n açıLraktadır, 

deeckla. Ruslarla ııihaı bir 117laş
ma ı·e:va cenklC>ome )·oluna dökü
lerek diin~a ·ı htiliı ,.e tahakküm 
altına almak lıırsı. ile Anupadan 
As\ ava !asmak. As~·anuı i tisma· 
rı.:ı Berli~r bağhıınak i'ti~ eeek

lerdir, 
Göriilii~·ur ki, mihverin bugün 

nıubafaza l'ttiği ükıiouıı i~yiizün

de bircok dolambaçlı mevzular 
vardır ve )eni aarrın: hamlesiaia 
nihai hir zafer kaztuınıak \·e~ a 
buna yol a~mak ga~·,,_i ili' h n~ 
is1ikaıncttc kl'nd i..,ini hiitiin ,·ü
zubu ile ı;österec.1;i ht•nüz İ•ken· 
deri.}cniu sık ık boın!ııvı~nnaa e
dilmesine, Suriye bölge~indeki fa
aliyete rağmen; kat'iyetle !Jelli 
değildir. Ancak \e buna rağnıcn; 
sükunetin ıniithi~ bir harp kasır
gası ile bozu1ar:ağt fı;ün1erin de 
bugtin .eya .'llrın gibl k a bir 
mesafe öl~ii iinden de daha ınak 
olmadı kanaatinde İ'ı. 

.ETEM iZZET BENIC!I 

Geçen Harpten 

BATI L R 

Düşmandan 
çok uğraşıl
ması lazım ge· 
len mahluklar 
~en Umumi Harp daha ' y d ,. 

per nıuharebesi ıdl. Bu yuzdcn 1 . tU 
cephede bile, lıir tarell·r <:t:~ • hJ 
kilm sürerdi. Hele ktŞlalar, a .. 'larlar, 
bu malılCık.lann ko ·unç ve t !". ı a .. 
kınlarına en ınaruz yerlf:'cdi. M erl 
m•kamlar d~anl• mücadeleden t; 

yade bunlarla uğra m klan Aclz k 1-
nuşlardı, 

Bir aralık Fraıuız P.damrntosun 
da meb'usun birili, fareye ka. ı ne~en 
k~dilttin seferber edilmcdıC:tn oı
muştu. 

Bu müna ebetlt şu (ık. ayı anı.ıtır• 
lar. 

Paı is cıv-.crında ·ven eu taı " ~nw 
da ınetrO.k lıir şatıl \' r l Bu 1 "VU 

,... vu· 1 krdi kend llrıne nt. n ıt 

\llıu etmifler. 
"-" ua bulı.nnn bı.s :: a . , t. • 

relt.:r dan d.p dunıyonuUŞ L' gü: 
burada bulunanlar ,atodak r 
den ,~ti(;;de etmeyi d urun f k 
ın1ıkul ııorülmüş Uıkin nbn• ı l u 
l"fi hir kerre nıafcvke d nı k lu-
zu. unu ı- f":1 \e bir 
mı 

Tezkeı-e l: ı m 
dul~ nedc'l nra 
lanmış ve cevp bar 
y an ..,byle gcl •• tış. 

ı 1 

t.l t.·cv.Jb L 
dii ıoe 

r~ ercd b h ıne ··"' J n 
atod.:ın, h r • ng'ı l r ştiray:ı Ju. ım 

kalmadan lstenll n rtı. 1 1 hnlz b ... k -
d...nln alınarak :.,ı,,, a &Lt~rib 11 dl'ıi ev
,·et, nuntaka ~ keri b yt.ar d ..ı. t. nce 
muayene cttır11mcsi fllA.n r hlı. tı

ıa.n nwnar:ılı kanun.un, tı-:.-ı ınd 
nı.n tı~a ikr:'.l.cı . ııtrasına t:k f' ya 
gö~ icop ett!ğfn1en ve ked in ı 
noktasından sarfcdılecek tahsı ı mık
rının tayi.nı bu gıl>l; ıı ·1\. ı 1 1.., tıkr wn 
şJmıolü. Uaktmwdan tc re 1-t J

makla beraber. askeri hfzrretıe k-' 3• 
ıul1cak hay\•anların ı · ı hu . wıda 
mıkt&ır tayır...;. rn.ı.:.ılaıta baytarı • ı ı• 
!erinin s· J!i.h!yctler!l ~h,Hnde oldu· 
CU an• 1ldığından, .,.rıca b 
kam ... ınuı .. ra .... • ı.:aılıııiyc ;c ir 
lı•nirl"kle bu hu.su,)wı ~lıtt; c-lh ti .. e 
g:dılmesi \·e şayet hizmt'"le a,Jnan h y 
van h;zmet. haııci ka1ıc, sakntlanıı \:e
yahul tag ... yyiıp l-rierıte. yme olb::.ıpt.akı 
!ilan num alı kanun\ n, filtı.n add.,... 
Finin. filtın fıkı·asının ... iUıtı ..... 

Ait ma ~ oıdan bır k.edi.ııin seferber 
edilebileceğine daır bu uzun cevııp e:e
linci1e kadar, nba.ı d ki fa~ ordu::.1-
n11n, nncak: dem!r mah«!-mey· sı.; p 
siı.püııne<H&J kalmti-

Otomobil ihtiyar 
bir adama çarptı 
Fatihte Çaqambocla Hamal so· 

kağında oturan ŞQför Ferit Afaca
nın idaresindl'ki 1~ numara'.1 o
tomobil, İstiklal cadd<'•'nde Ni vaı 
pastanesi önünde 73 ; aşıncıa Se
lim ismırıde birısine çarpınJ.i ve 
adamı muhtelif yerll'rinden ynra
lamtştır. Şc.för yakalanarak al-kı

kata ba lanrnıstır. 

Avam Kamara
sında mühim 

toplantı 
( ı inci Sarlildın Devam l 

sais:U., başlıyacak olan Avam Ka 
marasının bu ilk celsesi nad:ren 
tesadüf edil n bir alaka ile bek. 
lenmektedir. Bu celsede prensip 
itibarile münhasıran Girid mu -
vaffaltıyetsızliğı ve bu muvaffa. 
kiyetsizliğiıı doğurduğu akisler'n 
görüşülmesi bidayette mukarrer 
o1makla beraber hür Fransız ve 
İngiliz kuvvetlerinin Suriyede 

harekete ge<;mesi uzerine müza
kerelerin daha şümullü olacağı 
anlaşılmak1:ıdır. Celse başlarken 

bu harekat l .al<kında beyanat ya. 
pılması \'e rr.üteakıben biribirine 
kuvwllc bağlı bulunan ıiç mese

lenin tetkık eıiilmesi muhtemel • 
dir. Bu meseceler unlardw , 

ı - Ortaş:.rktakl askeri \'aziyet 

2 - Harbin Sc\'1< ve idaresi ve 
harp kabınesinin yeniden teşkılat-
landırı!ması ımk!ını. 

3 - Bılhassa sınat saha r..ıza!ı 
dikkate ali!lmak şart.le 61\'İl sa. 
hada 1'arp gayretleri. 

fotad hilaf na, celse, Çorçıl t -
rafından açilmıyacaktır. Çörçil cv
'\•e11 teııkitlcı ııı yapılr7'as.'11 bek· 
liycccktir. Gazetelerde yürılttilcn 
mütalealara \'e nıuhıelif siya i 
partiler mümessilleri tar ı.ndan 
söylenen nutuklara bak.lır a tcn

ki~ yapacak btrço hatipler var· 
dır. Her ne kadar ÇörçU, tenkitlere 
muhatap tutulmıyacaksa da aşi
kar blr s.:rettc hissedll n natoş te4 

so•i izale etmek üze·e bır ok su
allc!t ccv~p 'ereceği zann ılmck· 
tedlr. 
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• ~atnue tllllnıne lhtf· 
-Hm gOzGltOn.S. tutarak ,,. 
~ lııahlH4 olmamak ;qin lrilyGlıı 
t.dak&r lıİılİtr pa-h..,n• · getlrt
m•Oe _ ıll'HIY•ff•k ol d~VIRllZ 
"1941 Silper" Hf'iel ahlzelerl
miEdeft geç kalmadett bW tatıe 
almaOa bu gOnden ecele ediniz. 
Rad, o amat6 r ler i ıteZdlnd• 
b0y6k bir muwaffaklfe1 k--
1941 modell eritftlz .....-ıyatı a lıf, 

aesln t ablltlOi " fff'afetle rl 
noktaaında11t bWeP fahe••r 
oldukları olbl tannht en aoa ı.
rekkilerlnl de cami buhıttmak· 
tadır ki P H 1 L 1 P S radyo 
fabrikaları bu ah izeler! size 
indim etmekle miftehlrdlr. 

---::-~~~~~~~~~~~~~~~~~-;---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fatih Birinci 
Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

ş~E'iö ~:~;~;~e~~ 
T eblii .ttiren: HaziM. 

Teblii edilecek taraf : E
- naela. Ekomilidia. Y qil
)Wyde Umraniye mahallesin· 
de Halkalı caddesinde 6 Oll· 

marada mukim: 

HMuıen•n ~ lira 28 kuru;ıuıı " 5 

:faızi tt 3 ıo ucreti vell.~ ve masa

rifi m~ sızden talıo>I-. .ıa

;, 25/3/941 '-nboııde açmıı old\lllU cı.
vmuı «:re l::Jlına• ımtUk:1n111Tde 

1ukar1da adr~ yazılı 8 n'diln6TQ1.ı ma

ball• aôııderi.lon dava arz.-ıtnlrı teb

IJiiııi - llmüll&bere venlen _..,._ 

lıatta bu adoooi bet """"' evvel te.'ke

derek Yun.anil'tana ı;ttitinie bildiril

miş ve mahalli zabıtasınca :yaptmlan 
W.ıtil<atta Yunanistandaki adresinizin 

bilinemedili bildinlmi4 old~n 
dava arzuhallnln bir 17 m~ lli

nen tebliğin• 4/1/941 lan!Unde ,,.aıı

k ,..,., 'kanır venlerelt dav.,..., baltıl
,_.,. 9/7/941 SHt Hl a b~tır. 

GGotttilen &IAll ve """'"' m.ıılt<mede 
biluet. ve,.a bilw«iıle hazır bulun-

ınadıjm19 takdirde 11,...ı.mn:da muha

kerne7e devam. olWZtılc&ğını bildirir ve 
ifbu >apİ> .ı.va uslutinün 141 ıno mad
desine \evfikan teblıt makamına kaim 

olmak üzere bil• 1iJ m\iddetle ilan o-

lunur. kl/317 

'BORSA' 
9 Mayıa 1941 .,._ __ _ 

~ ... ... .,. 
1 Sterlın 

100 Dolar 
100 }°Tank 

5.2025 5.24 
130.~ 130.-

100 Liret 
100 İsv. Fr. 29.185 
100 Florin 
100 Rayiamark 
100 Belsa 
100 Dı·ahmi 

100 Leva 
100 Çek !Cronu 
100 Peçeta 12.845 
100 Zlotı 

100 Penıtö 
100 Le7 
100 ]);nar 
100 Yea 30.915 
100 İsv. ıcr. 30.525 
100 Ruble 

30.2025 

12.9375 

31.1375 
30.745 

ESHAM VE TAHVİLAT 
İst.anblu Dok ve Antre-
po Tahvil 12.80 12.80 

SALACAK 
ve 

Açılıyor. 

elverişlidir. 

15 / 6 / 941 Pazar Günü 
Fiatlar her keseye 

Tercih: Sizi aldatmıyaoak en doğru hakikat ~aretidir. KUlfet ve ~ı .. ••k. i,.Meıııne
den tavuk auyu ile mamul bir komprime, muhtaç olduğunuz kaloriyi ve kuztarU 
temin eder. 

BOYOK. BAKKALiYE MACAZALARINDA VARDIR. 

Atız ve boğaz Utihapları Rida diş 
suyu mahliılünün a:argarası ile şifa bu
lur. Salım hastalıklarda gara:ara ya
pılması tavııiye olunur. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
Basıldığı Y er : 

SON TELGRAF Matbaası 

• PIC-UP 
Sahiplerine müjde 

60 dete çaları, 
yeni çıkan 

Coluıbla 
Cbromlam 
Neddleı 

Bayilerinlzden ara7ınız, 

ÖKSÜRENLERE Kl TRlH HAKKI [KRE ~ 

Bir Casusun· 
Gizli De teri 

le cevap vereceğim. japonlar çok 
çalışkan bır millettir. Kendi ken
dilerıne sanayi mı.ıesseselerini yük
selttiler .. ilerlediler. Bunu kabul 
ederim. Fakat, başka milletler i
çin, hi»bir zaman tehlikeli ola
mazlar. B ilhassa Avrupalılara kar

§1. No. 35 
Yazan: Francis MaclıMd Çeviren: 1 •keııd.er F. SERTELLİ 

Sen de benim gibi Japonyada bir kaç ay bu
lunmuş olsaydın, başka türlu düşünürdün 
- Pekala. Alman teşkilatına ne 

dersin? Herif koskoca bir transat
Jan tiği batırıyor, tayyare ile deniz 
ortasından kaçıyor ve yakayı ele 
''ermiyor. 

- Bu da olabilır. Ben Alman 
teşkilatını da beşeriyeti düşündü
recek ve korkutacak kadar tehli
keli bulmuyorum. Ben, bütün bun
ların başında sayılması Jiız.m ge-

• len bir teşkilattan korkuyorum: 
-Nedir o?. 
- Ben japonların cB. M .. teşki-

latından korkuyQrum. Bu teşki* çok mühimdir, japonlaruı is-

tihb;,rat t eş ılatı ne İngilizlere, 
ne Almunlara. hatta n\J de Ame
rikol.lara benzer. 

- Bu hukm u nasıl veôyorsun? 
japonlar bize uzak bir a cmde ya
ş.yorjar. Onların ıÇ) üzünü sen 
nereden biliyorsun?. 

- İki sene evvel japonyaya bir 
şirket memuru olarak gitmıı;tim. 
Tokyoda ve diğer bü ·ük şehirle- 1 

ı rınde sekiz a) kaidem, dola.şum. 
japonlar, açıkça söylemek lazım ı 
gelirse, ~eriye! içın korkunç bir 
millettir. 

- Bil aôzltiine sa"- i\i!.ıuk-

- Çok yanlış. Sen de benırn gibi 
japonyada birkaç ay bulunmuş 
olsaydın. başka türlü düşünür

dün!. japonların •B. M .• teşkilatı 
çok gizlidir. Neye karar verirse, o 
derhal yapılır. Mesela Belçika ha
riciye nezaretinden veya Kanada 
ticaret nezaretinden bir dosya mı 
çaldırılacak!. Buna karar verildiği 
2aman, o dosva muhakkak surette 
elde edilir. Aaldığı vazifeyı ta
mamlamağa muvaffak olamıyan 
memur, g<'ri dönmez .. intihar eder. 

- japonlar •eni çok korkutmuş
lar!. Sen oJ>lar m tesiri altında 

bulunmu,sun!. japonyadan Avru
paya hiçbir zarar gelme• .. Çünkü 
gelemez. japonyanın sırtına ylik
Jenmiş dört yüz milyonluk bU: 
Çin alemi vuciır. japolı)'a ...... 

Devlet Oemiryolları ve Limanları iıletme U. İdaresi İlinlırı 
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azıran l 1 dahılindeki komisyon tarafından a<:ık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. ,, 

ıt.00 Proırram, v• Memleket S..at 
Ayarı. 

18.03 
18.30 

ıa.te 

lt.00 
!9.15 

Müzik. Fasıl Sazı. 
Ziraat Takvimi ve 

Mahsu1leri Borsası. 
MOZ.ik: Tango ve 
(Pi.) 

Toprak 

Valsler 

Konuşma: (Yuva Saati) 
Müzik: Radyo Selon Orkes
trası (Violonist Necip ~) 
!. Monti: Çardaş, 2. Clarson: 
Mar~, 3. Lutz: Şeytan, 4. 
Mııukel Polka. 

I9.30Memleket Saat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 

19.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 

5. Paul Lincke: Runkensdor
ter, 6. Künneke: h1arş. 7. 
Marks; Küçük Askerler, 8. 
Gnugl: .Meltemler (Vals), 9. 

Godard: Nın , li, 10. Königs
hofer; Entermeızo. 

21.00 Konuşma : Memleket Postası. 

21.10 Müz.ik; Tarunmıı. Virtüoz1lar 
(Pi). 

21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik: Kllısi.lt Proeram: Şet 
Mesud CemiJ. 

22.30 Memleket Saat Ayarı. Ajans 
Habcrlıerl; :&ham - Tahvi
lat, Kambiyo _ Nukut Bor
sası (Fiyat). 

Z:.l.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve 

Kapanış. 

YARINK! PROGRAM 

7 .30 Program, ve M.emLeket Saat 
A,ı<an. 

7.33 Müzik: Ha1ı! Parı;altt (Pi.) 
7 .45 Ajans Haberleri. 

8.00 Müzik:: Mandolin, Gitara ve 
Bandoneon ile Mub\eli.f par
çalar (Pi.) 

8.3-0/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayıtrı. 

12.33 Mü.ıilt: Peşrev ve Şarkılar. 
12,ı\5 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Radyo Salon Ork .. -

trası (Violonist Necip Aşkın) 
1. RoMtini: Mozaik, 2. Veber: 
Mozai. 

13.ao Müzik: Şarkı ve Saz Semai
leri. 

13.35/14.00 .M\lzik : Radyo Salon 
Orkestrası. Proa:ramının De

vamı. 3. Rasıı;ini : Semiramis 
Uvertürü, 4 • Robrecbt Te

Mt, 5. Zander: Polka. 

Siitnine arııotyor 

Bir sütnineye iht..yaç vardır. Sıhha
ti )Serinde ohnaıı şarttır. Müracaat; 
Sultanhamam Kendros Hanı altında 
No. 50 Muhtar Selman jenal. 

!emek lüzumunu hi ·ediyor&a, kol
larını açar .. istediği kadar ve k.o
layca geniiliyebilir. Servet, para 
menbaları arıyorsa, Çinlinin sır
tından bunu kolayca temin etmek 
mümkundi.u. Ve zaten bunları er 
radan temin etmektedir de. Bu 
kadar zengin ve büyük, ayni za
manda da Avrupaya nisbetle teh
likesiz bir ülke yanıbaşında du
rurken; her sahada tekemmül ve 
terakki etmiş yüz elli mi!y(lllluk 
Avrupaya göz mü dikecek?. 
Münakaşa edenlerin ikisi de 

haklıydı. Ve o dakikaya kadar - i
tiraf ve iddia edebilirinı ki • hiç 
bir Avrupa devletinin üzerinde 

durmadığı bu mühim meseleyi Av
rupanın göbeğinde ilk defa bu iki 
işçi genç kon~llyordu. 

Birisi, japonyayı hariçten görü
yor, uzaktan tetkik ediy<>rdu. Bu 
tahlile göre elbette kendisi hak
lıydı. Omuzlanna ağır bir ~ gi
bi binmiş dört yüz milyon Çinlinin 
nefos61e bile müthiş sarsıntılar ge
çiren japonyanın Avrupaya el ve 
p aı-ıııA.ıın ciUa ciilüç lıiJ· 

g"' inden • , Bu. öşe girmek istiyenlerin (1118) liralık muvakkat teminat ve kanunull , • l yin ett1ği vesaikle birlik*e eksiltme günü saatine kadar komisyona mor-et' 
_ .. rı lizımdır. fı 

Hazme tarafından Kôçiık.pazar cad- Bu işe ait eartnameler komisyondan parasız Qlarak dağıtılmaktadır. (.ı 
desi 292 No. Ju dükkAnda NikolAki Kir- ı "I" (/. 
yak.o aleyhine açı1an 53 lira 75 kuruş .. <:ebec~ istasyonu .civarında yapiınlacak üç kilometrelik varyantın t.A'',I 

türabıye, ımalfı.tı sınaıye ve Cebeci istasyonu üst geçit köprüSU inşaatı ), 
alacak davasında mumaileyh Nikoll-

ki Xiryako yukarda yazılı adreste bu-

lunamadığından muhakeme g1yabında 

da cereyan ederek Hazine aJacağJ olan 

zarf .~sttliyl~ ve .. va.~~i .fiat üzerind~ ek~iltm'?'e konmuştur. . "" 
Ust geçıt koprusu JıÇın muktazı deftıırler ıd.ıre tarafından nı.üteahludf: 

lecektir. 
1 - ~u i~in muhammen bedeli 220000 liradır. JI 
2 - Isteklıler bu ışe ait şartname ve sair evrakı Devlet DcmiryolJıtl1 

kara ve Sir~eci veznelerinde~ .1100 kurw; mukabilinde alabilırler. rf" ~ 
3 - Eksıltme 25.6 941 tarıh.inde Çarşamba giınü saat 16 da AnkaradS \ 

53 lira 75 kuruşun dava tarihı olan 

15/8/940 dan itibaren hesap olunacak 

% 5 faizi kanuni ve % 10 ücreti ve-

kaletle birlikte tahsiline karar veril-

miştir. İşbu karara karşı 8 gün zarfın

da temyiz edilmediği takdirde hült-

let Denıiryolları yol dairesinde nlerkez bırinci komisyonlınca yapJlacakhf· 'I' l' 
4 - Eksiltmeye girebilmek: için isteklilerin tek1if mektupları ıle f 

tikle aşağıda yazılı teminat ve vesaiki a)'ni gUn saat 15 e kadar Komib1"' 
isliğine vermeleri L.'ızım<hr. J 

a - 2490 numaralı kanun ahkamına uygwn 12250 lire.lık muvakkat vl"' 
b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar .ııtl 
c - Bu i~e mahsus olmak üzere münakalat Vek~etinden ahnmlf il' ~ 

vesikası 
tebligat makamına kaim olmak ü~ere 

mün hulasası kesbi kat'iyet edeceği 

Ehliyet vesikası için lhale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istlô' 
ilAn olnuur. 9U/100 

Meşhur Simalar 
( 4 üncü sayfa.dan devam) 

Fakat yedi senelik kesif mesaiden 
sonra, doktorlar kendisinin çok 
ciddi bir sürmcnaj'dan muztarip 
olduğunu söylediler. 

Dört sene evvelki Cümhurreisi 
intihabal;nda kendisine refakate
den bir gazeteci, Ruzvelt'in dört 
·bin kilometre mesafede dolaştığı 
ve iki yüzden fazla nutuk söyledi
ği halde, yine etrafındakilerin hep_ 
sinden canlı ve terü taze kaldığı
nı söylemişti. Halta Ruzvelt'e re
fakat edenlerden çoğu, yorgun
luklarından dolayı turneyi terket
meğe mecbur kalmışlar . 

Ruzvelt'in tebessümü de, kendi
sini herkese sevdiren mühim amil
lerden biridir. Nutuk söylediği za
man, her kesin anlıyabilmesi için, 
daima sade cümleler kullanır. 

Amerikada, Ruzvelt radyoda nu
tuk söylediği zaman, herkes maki
nelerinin başına k<>Jar. 

Ruzveltin sırrını yakından bi
risi şöyle ifşa eder. Bir gün Ruz
velte kendisini, hatta hasımlarına 
bile bu kadar sevdirmeğe nasıl 

böyle muvaffak olduğunu soı:muş, 
Ruzvelt şu cevabı vermiş: •Gayet 
basit!. Sade olunuz, herkes sizi se
vecektir. Hiç olmazsa sizden nef
ret etmiyecekhr .• 

• • 

şey olamazdı. 

Diğeri ilie, japonyayı bizzat gez
miş, yakından görmüş ve onların 
gizli teşkilatı hakkında oldukça 
malumat elde etmiş bulunuyordu. 

(Nevyork Caı;us Mekt.,bi) pr<>
ifesör !erinden biri bana - mek
tepte iken - japonyadan bahseder
kım şun lan söy lemiiti: 

•- }aponyanın elleri ser
serbesttir. istediğini yapabilir. 
F akat, yerindeJ> kımıldaması

na imkan yoktur. Zira, bacak
larına Çin zinciri vurulmuş
tur .• 

Demişti. Paristeki gazinoda bu 
iki genç işçinin münakaaşsını din
lerken, yukarıdaki sözleri hatır
lamıştım. 

Münakaşa kavgaya müncer ol
du. Biri, oturduğu iskemleyi ka
pıp Lrkadaşının başına indirdi. Or
talık 'ııirdenbire karıştı .. polis gel
di.. kavııacı gençlerin ikisini de 
alıp götürdü. 

Ben de yavaşça, gazinodan u
zaldaştun. Aksi takdirde pol.is be
lli de şahit olarak karakola götü-
-*.ti. .l....._. VM) 

Münakal.at Vekaletine müracaat olunması. ~ P 
Bu ış hakkında !azla izahat almak istiyenlerin Devlet Demiryolhtt! 1 

iresine müracaat etmeleri, •3058> "'4334> 

CUMHURİYETİ 

Ziraat an kası 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayeei: 100,009,000 Tiirk Lira9t 

Şube ve Ajam adedi : 265 , 

ve ticari her nevi banka muamelelefl 

Para Birikurenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyof 
1. 

Ziraat Banku UHla kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapı.ırıJ'ıl' 
.. 50 linıı.ı bulunanlara seaeıle ' defa çelr.llecek kll!"~ ii• a 

plana ıröre ilaamlye dafıtılacaktır. " 

' ... t 1.090 Linlık t:ooo , 
' • 508 • 2.otHI , 
' • 251 • ı.ooe , 

40 • 180 • ,.008 , 
lOG • '8 ı1 5.llOO , 
120 • " • .f.800 , 
ıso • ıe • 3.200 ;ı1 

DİKKAT: Hesaplarındaki 111ralar bir sene tç:nde S0 ~r';f! 
~~ı d~iyenlere ikramiye çııld ıj{ı. takdirde % 20 fazlasile

1
' ıJ 

ei!ktİr. Kur'alar IM!'ll.ecle ol <!<!fa: 1 Eylül. 1 Birincikinun. 
1 Haziran tarihle11inde çekilecektir. 

d~~ 
İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonurı 

73 No. lu İUlın: Ellerinde naftalin bu1unan1ar mikdarlaı;yle bl1 1 ~, ' 
ları yeri ve kendi adreslerini bir beyanname ile en ge~ 12.fi.941 sa.~t J(' 
dar Fial Mürekabe Burosu Şeflil;ine bıldirmelen Millt Korıınnıa 
verdigi salahiyete istinaden ilAn olunur. c4464 • 

~ 

1 


