
-- SA Ylli p--1936 No. 
SATI: ÇARŞAMBA -1532 5 

·5 ' 
ADJU:IO: ABONE: -- --

Calalollu Senollk: 1400 
Nu.ruosmani7e KURUŞ G Aylık: 750 

Cad. No. !M 3 A,ylıl< : 400 

TELEFON 11 TJl!lP!lAJ' 

İS., M. 20827 Haziran 1941 
i.tanbul 

~:e M. 233 Son Telcraf 

Cc o 5 5 ----,. 1 
-ENj SON TEJ.la&FL&aı VB •ABE•LE•I YIREN AlllAll G&ZETISI 

4.!manların 
Suriye hare
katı karşısın-
daki sükutu 

Suriyenin istiklaline kas 
vuıması ve İngiliz s Hür 
F ranıız kuvvetleri tara· 
fından ifgal oluıımau 
kartuında Almanların 
ınüdahalede bulunma
malarının manası bü
yüktür. Ve.. muhtelif 
tahmin ve tefıirlere yol 
açacak iatidattadır .. 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

Anlt.aradan: 

Avam Ka· 
marasında 
Çörçil'in ye· 
ni beyanatı 

Brltanyada bar p 
malzemesi imali · 
tı iki misline çıktı 
Londr:ı 11 (A.A.) - . B.B.C 

Ba~vekil Çörçil dün Avam Ka • 
marasında yaptığt beyanatta, Gi
rit harbıııin Nil vadisinin ve Ya. 
kın~arkın müdafaasında büyük 
rol oynadığını söyledikten S<mra, 
Suriye meselesine de temas ede. 
rek demiştir ki: 

- Britanyanın Suriyede gözü 
yoktur. İngiltere hükumeti Suris 
yede hiçbir menfaat gayesi güt
memektedir. 

ÇÖ?'Çil'in nutku münıısebetile: Gi. 
ridin tahliyesi esnasında Yeni 

Zelanda askerleri vapı.ırda 

Surige'gi mü
dafaa edecek 
Fransız kuv-

vetleri az 
Yeni Fransız Hariciye 
Nazırının beyanatı 
Londra 11 (A.A.) - Afi: 
İsviçre rad:yosunun verdiği bir 

habere göre Amiral Darlan'ın ye
ni Hariciye Nazırı Benois Mechin, 
Fransanın muhasamat sahasııı. 

genişletmek \Ozere hiçbir zaman 
teşebbüse geçmiyeceğini söylerr.:ş. 

fakat Peten'le Darlan'ın emri mu. 
cibince Fransanın hücuma uğrı • 
yacağı yer neresı olursa olsun mü
dafaa edileceğıni tasrıh etmişt·ı. 

B. Mechin, İngiltereyi, Irak pet
rollerini himaye ve Fransaya ait 
petroller:' vaz'ıyed etmek üzere 

(Devamı 5 inti Sayfada) 

SURiYE 

Harbin e 

Bir Bakış 

Şamınbugün 
yann işgali 
bekleniyor 

Şimali Alrlka
dan da Suriye. 
ye Fransız tay-

ı yarelerı geldi 

Sahil mıntakasın

da İngiliz donan
ması harekata mü· 

zaharet ediyor 

SUriyenin Hür Fransız . İngiliz 
l\•vetleri tarafından işgali nor
ııı.ı seyrini takip ediyor. Bir iki 
tiin içinde büyük bir engel zuhur 
~llıediği takdirde Suriyenin istik
~!; tahakkuk etmiş ve müstahlis 
l~vvetJer tarafından işgali tamam-
1-uınış olacaktır. 

Almanyanın Suriyeye nüfuzunun 
ve Iraktaki entrikalarının Nil va. 
disi ve Süveyş için büyük bir teh. 
like teşkil ettiğini idrak etmek 
için büyük bir zekaya ihtiyaç yok. 
tur. 

Mayısta düşü- Rodos'a geni 
bir hava 

akını yapıldı 

.4.nadolu Ajansının \'c1·diği ha
berlere göre, Suriyedeki asker! 
harekat inkişaC ctınektedir Müt
tefik kuvvetlerin şimdi Şam ka
pılarına \'armış olm<.ıları kuvvetle 
muhtemeldir. 

Sunyeye karşı bu ~tilılis hare
l~ti başlarken, işaret ettiğimiz gi
~ı, iki tereddüt ve merak noktası 
•11tdı: 

rülen Mihver 
tayyarele r i 

(Devamı 5 inci Sayfada.) 

L Vişinin bu hareketi İngil
ltreye karşı bir harp ilanı vesilesi 
ltlalr.k; etmesi 

L Alman ve İtalyanların mü
•ah ı · 

İngiliz kuvv-etlerinin Suriyedek: 
ilerleyişleri memnuniyet verıcı 
bir şekilde devam etmektedir. Pek 
az muharebe olmuştur. 
Britanyanın harp malzemesi i- Yalnız inglltere tze

r inde 203 tayyare 
Malta'nın garbında ... 
bir bava mubare- \ Sıgınak yap-

besı oldu ı mıyanlara bir a esı .. 
t Vi~; Snriyedeki Fransızları mu· 
l\·emete teşvik etmek; teessüf, 
~ıoıe,to, hiddet, şiddet gibi kavli 
1•dbidere tevessül eylemekle be· 
lııher; hukuki ve s.iyasi manasın· 
•afili bir harp ilanından çekinmiş, 
"-dece Suriye hareketini bir teca· 
'•ı telakki ederek mevzii müda
~an trrcih etnıeyi faydalı bul
'1\u~tur. 

llu satırları yazdığımız ana ka
d •• , da Almanya ve İtalyanın Su-
11ı·edeki istihlas hareketine karşı 
lııiidahalede buhınmadıkları da 
tÖriiJmüştür. Bilakis, Berlin ve 
ltoı11a bunun sırf Franı;;ularla in
tilideri alakalandıran hnsusi bir 
lııevıu olduğunu beyan etmekte 
le Suriyede Alman bulunmadığı, 
~a. >aşütlü Alman subay ve erleri-
~·~ esir edildiği iddiasını yalan- Çörçi! 
1•ınalı:tadır. malat gündengüoo artmaktadır. Bu 
ı\Jınanlann Suriyedeki bu ha- mayıs ayında geçen seneye nazaran 

1•lı:et karşısında gösterdikleTi ali- iki misli imlfı olmuştur. 
~a "e müdahalesidiğin de ayrıca Bu senenin ilk üç ayında tank ve 
\ ir nıerak mevzuu olduğu muhak- d 
~ top imalatımız a geçen senenin 
lktır. Bu tavrı hareket şüphes.iı ··zd 
~ ayni aylarına nazaran yu e elli. 
· tııanahdır ve muhtelif tarzdaki den fazladır. 

1•hnıin ve telslrlere müsaittir. (DeYaaı 5 inci Sa1fa4a) 

~•hnıin ve tefsirlerin en kuvvetldi 1------- - - - ---
ı~; esasta toplanabilir: 

L Almanların yapabilttelı.leri 
\irşey olmadığı için Suriyeye kar
tı hareketsjz kalmaları 

L Başka bir cephede harp için 
hatırlanmalan ve bu yüzden Su· 
tiye hareketine alakasız kalmaları. 

ller ilı:i tefsir ve tahmin de doğ
tıı ve yerinde sayılabilir. Alımı n
l~tın Suriyeye çıkması gecikmiş
tir ,.e İngiliz hareketi takaddüm 
•lıniştir. Bundan böyle nıüdaha· 
1•leri ancak hava yolu ile olabilir. 

llava yolu ile müdahale ise; as
~•t nakli bakımından matlup ne
lieeyi veremez ve gayesi hesap 
•di!miyen be~·hude bir kan İsra· 
lırıdan ileriye geçemez. Çünkii 
11.ıdos lıavadan Suriyeye normal 

(Devamı 5 ine! Sıı.yfada) 

BUGÜN : ı---=--

Harp An
siklopedisi 1 

FİLİSTİN 1 

-..:.e Şar,ki 
URDUN 
Bu çok kıymetli tet
kik yazısını bugün 

4 inci sahife
de okuyunuz 

İngiliz ileri un
surları Şam'a 
25 kilometre 

mesafede! 
DOaanmayı bomba
lamak lıtlyen beş 
tayyare dlşlrlldl 

Kahire 11 (A.A.) - cB.B.C.• 
Donanmayı himaye için devriye 
dolaşmakta olan İngiliz tayyare
leri düşmanın beş tayyaresini dü- · 
şürmüşlerdir. 

Avcı tayyareleri Şamın 50 kilo. 
metre cenubunda, müttefiklerin 

(Devamı 5 inci Sayfadıl) 

Bir kadın 
komşusunu 
ekmek bıçağı 
ile yara/ adı 

Sebep 
kadının 

komşu 
k ahk a • 

ha atmasıdır 1 
Eğrikapıda Muhsine isminde bir 

kadın komşusu bir kadını bıçakla 
omuzundan yaralamıştır. 

(Devamı 5 bıd Sayfada) 

dlşlrlldO. 
Londra 11 (A.A.)- B.B.C. Hava 

Nazırı Sinkler mayıs ayı zarfında 
İngıltere üzerinde 63 ü gündüz, 
140 ı g-ece olmak üzere 203 Alman 
tayyaresi düşürüldüğünü beyan 
etm~tir. 

Kahire J 1 (A.A.)- B.B.C. İngi- h f •• h 1 
liz hava :rnrargiıh.ının tcbligi: Tay- 8 ta m U et 
yarclerimiz pazar gecesi Rodosa 1 
şiddetli bir taarruzda bulunmuş- verilecek 

Yine mayıs ayında Orta Şarkta 
ve Akdenizde 240 mihver tana
resi düşürülmJıtür Bu rakamla
rın hakiki zay:~ttan a,ağı oln·ası 
muhtemeldir. 

İngiliz hava zayiatı bu rakam
ların üçte biri kadardır. 

]ardır. Rıhtıma birkaç tam isabet 

olmuştur. Ta" art' m<'ydan:nda 
yangınlar çıl..arıln1~şt r. 

Pazartesi günü Maltanın 80 ki
lometre garbında dürt İtalyan tay

yare::ne t s~duf ·ı-n'i. burlar
da.n .ikisi diişürülr:ıüş, dıgr~ ıkisi 

h~ ~ara uğratılm1~t"r. 

Belediye Resimlerine Yapılacak Zam 

Bu suretle şehrimiz
de2milgon f azla va
ridat temin edil ecek 
Yeni zamların bu aydan itibaren 
şehrimizde tatbikine geçilecek 

Asker ailelerine yapılmakta olan 
yardımın genişletilmesi için Be
lediye resim ve vergilerine yapı. 

lacak zamlar hakkında Belediye. 
nin noktai nazarını ihtiva eden bir 
rapor hazırlanmıştır. Rapor bu
gün Ankaraya gönderilecektir. 
Belediye vergi resimlerine yapı
lacak zam ile senede iki milyon 

lira fazla varıdat temın olunacağı 
hesaplanmıştır. Bu para tamamen 
muhtaç asker ailelerine tahsis o. 
lunacaktır. Mezklır fazla varidat 
dün de yazdığımız gibi vesaiti nak
liyeye, llıbiyat resmine, havaga -
zına, kontrat ve sair Belediye re
simlerini? yapılacak zamlarla te. 

~------~----------

ihtikar kontrol- ! Bu yıl İzmir 
lerinde kadın 
memurlar da 
kullanılacak 

Ticaret Vekaletinin emrile, Fi
at Murakabe Komisyonuna bağlı 
murakabe bürosu memurları pi· 
yasada umumi ve geniş kontroller 
yapacaklardır. Bu kontrollerde her 
eşya Ye maddenin üzerinde fiat
Jarı bulunup bulunmadığı da tet
kik olunacaktır. Diğer taraftan bu 

(Deva.mı 5 inC'i Sa.ytada.) 

,.----- --" 
Babçekapı'da yem açılan 

lKULAt 
Mensucat Fabrikası T. A. Ş. 

Büyük J\lağazas ı nı görünüz. 

Toptan - Perakende 

Fuarına hangi 
Devletler işti
rak edecek? 
İzmir il (Hususi)- 20 ağustos

ta açılacak olan bu seneki fuara 
İran, Macaristan, İngiltere hüku
metleri resmen iştirak edecekler
dir. Diğer de\letıerin ceyabı he
nüz glmcmi~lir. 

Milli bankalarımız da fuara iş

tirak için mühim haz:rlıklar yap
maktadırlar. İş Bankası, bu sene
ki fuara büyük ve güzel bir pav
yon insa ettirmek suretile iştirak 
edeccğinı bildirmiştir. 

Etibank \'C Sümerbank da işti
rak edeceklerdir. Bu iki bankamı
zın, fuar sahasında daiml, büyük 
pavyonları vardır. Sümerbank, 
ayni zamanda satış da yapacaktır. 

Fuardaki pavyonların satışı de
vam etmektedir. Birçok pavyon
lar, şimdiden satılmıştır. 

(Devamı 5 ~ Sayfada 

I 

Yine yapılmadığı tak
tirde kanuni 

ta ki ha ta geçilecek 
\ .ı:,-H tarafından Ye> 'len emir 

tizerıne bütü>J kazalarda evlerin 
kontrolüne ve sığınak veya siper 
hazırlanıp hazırlanmadığının tes. 
bitine ba~lanmıştır. 

S'per \eya sığınak yapmamış o. 
]anlara tebli.~at yapılmakta ve 
birer haf:a mühle'. vl'rilmektedir. 
Bu müddet içinde d~ sığınak veya 
siper yapmamış olanlar hakkında 
kanuni takibata geçilecektir. 

----0----

Lo n drada gizil 
ıaallyette bulu· 

nan ,ırketıer 
Londra il (A.A.) - Dahiliye 

Nazırı Morisson sekiz şirket bak· 
kında müdafaa nizamnamesinin 
tatbikinı emretmiştir. Bunlar ara. 
sında faşist teşkilatı olanlar var. 
dır. Bu ~eşekküllerin harbe mü -
essir surette devam edilmesine 
zarar g-etirebilecekleri anlaşılmış
tır. 

MİLLİ ŞEF 
Polatb ve Haymana 
kazalarında bir tet
kik gezisi yaptılar 

Ankara, 11 (Hususf Muhabirimiz
den) - f\ılilli Şef İsmet İnönü, dün 
Ankara ciyarında bir tetkik gezisi 
yapınışlar, bu arada Polatlı ve H::ıy
mana kazalarını şerencndirmiiilerdir. 
İsmet İoönü tetkik geozh:iindcn sonra 
Ankaraya avdet buyurn1uş1ardır. 

Makineye 
Verirken 
ldığımız 

e graflar 
• • 

eşıncı 

a ifede 

Şam şehrinin kus bakı.,'ll bir gö.rüni4ü 

(HARP ) 
Suriyenin işgalile askeri harekat 
Şarki Akdenizde yalnız Li b ya 

cephesine inhisar edecektir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SURİYE CEPHESİNDE: 
Dün Hür Fransız kuvvetleri 

Şama 25 kilometre yaklaşmış bu
lunuyorlardı. Filistin ve Ürdün
ckn dört kolla ilcrliyen müttefik 
kıt"alar ciddi mukavemetlere çat
madan Şam ,.e Beyruta doğru me
safe kazanmaktadırlar. Fransızlar 
Filistin • BeyTut sahil yolunu bazı 
yerlerde tahrip etmişlerse de bu 
tahribat sür'atle izale edilmiş ve 
ileri harekete devam olunmuştur. 
Şam ve Beyrutun sür'atle işgaline 
intizar edilebilir. 

inhisar/arda 
yeni tayin v e 
nakiller de-

vam ediyor 
Mldflr ve şenere 
parasız sigar a tev
ziatı kaldırıldı ! 

• 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün-

de yeni teşkılat layihasile ihdas 
olunan iki umum müdür muavin
liğine kimlerin tayin olunduğu he
nüz mallım değildir. Maamafih ya
kında kimlerin tayin edileceği an
laşılacaktır. 

(D<VIUDI 5 lnd s.ı-ı.-) 

Ylzlerce kilo ell-
1111 ekmek mııa

dere edildi 
Şehremininde Saraynıeydanın. 

da 27 numaralı Mehmedin tın • 
nında 58 kilo, Kocamustafapaşada 
274 numarada Yorginin fırınında 
95, ;Lalelide Ordu caddesinde Tev
fiğin "krınında 75 kilo eksik ekmek 
bulunmuştur. 

Ayrıca Beyoğlunda üç fırında 
558 kilo eksik ekmek bulunmuş -
tur. Bunlar müsadere edilmiştir. 

K i SACA 

Yakın glnlerln 
ılrprlzl 

A. ŞEKIP 

İskenderiye limanının planlı 
ve şiddetli bir şekilde tistüste 
iki defa bombardıman e<lilmesi, 
Suriye hadiselerinin başlangm
na tesadüf ediyor. :Mısır hüku
meti, İskenderiyeyi boşaltmak
tadır. Her gün, on binlerce in· 
san, l\Iısır ın iç taraflarına göç 
ediyor. 

Bu bombardunanlardaki in· 
san zayiatı şu satırları yazdığı
mız dakikaya ka dar 547 kİıji o· 
)arak ksbit cdilmi tir. Yaralı
ların miktarı henüz malum de
değildir. Herhalde yaralı yeku
nu ölü miktımnı a maktadır. 

Almanlar, şimdilik Suriye ha• 
diselerine kar~mıyorlar. BU 

Suriyedekı Fransız kıt'alaf'n ın 

maneviyatı zayıftır. Bunlar.n bır 
kısmı harbctmek istemiyorlar; bir 
kısmı da bilakis Hur Frans.zlara 
iltihak ediyorlar. Bu vaziyet kar
şısında müttefiklcr\n ciddi bir 
mukavemet ile karşılaşmas: bek
lenemez. 

Ancak Vişi Fransası Sur ycyi 
müdafaa ümidini henüz kesme
miştir; Almanyanın tazyiki altın
da Suriyede lngilizlere karşı har
be girecektir. Bu maksatla ~imali 

(Devamı 5 Ül<'l :Sayfa4a. • 

Kendi le rine 
•• •• m em ur susu 

vererek rüş
vet almışlar! 

Bir bakkah dolan
dıran iki kişi tev • 

kif e di l di 
Kadıköyünde Sögütlüçeşme cad

dcoinde 16 numaralı dükkanda dün 
şayanı dikkat bir cürmüme~hut 
yapılmıştır: 

Bu dükkanda bakkallık .eden 
Mığırdıç evvelki sabah dükkiının

(Devamı 5 lnd Sayfada) 

H ebeşistan' da 
şiddetli 

bir muharebe 
Kahire 11 (A.A.) - •B.B.C .. 

Umumi karargahın tebliğ !: Lib
yada devriye faaliyeti olmuştur. 

Habeşistanda Adisababan rı re. 
nubu g.ırbisinde ehemmiyPt h~·z 

bir muharebe devam etmekı ed:r 
Omo nehri bölgesinde 75 bin ki. 
lometre murabbaı İtalyan arazisi 
işgal edilmiştir. 

rivayete göre de, yalnız İngilte
re ve Fransayı al5kadar eden 
Suriye h3diselcrine se~·irci ka
l acaklardır. 

Bu iddia doğru mudur?. Ta
bü, zan1an gö~terecek?. 

Fakat, Suriye lıüdi1>elerinc 

mukabil, nazilerin. bir bnska 
cephede, bir ba~ka büyük 
h adise hazırlamakta olduk· 
tarı muhakkaktır. Acaha, bu ha· 
dise, Sollumdan. Sii\·eyş kana
lına doğru biiyiik bir taarruz 
mu olacaktır?. 

Yoksa, Britan~ a adasının İs· 

tilasına mı teşebbiis cdilcrek
tir?. Fakat, İskenderiyeniıı bom· 
bardıman edihncsi ~ok ınanalı 
\'C nıiihiındir. Ciinb.ii. l\fısır 

l.iik\ımcti. Alııı;a>;ı '" İtalya 
ile harp halinde değildir. 

Herhalde. y al.ın giinkrılr, 

Avrupa h;.ırhi siirpriılrıle rlo-

1u bazı inkişaflar gö~tcrn~ck J!r' 

ti ııladındadır. 
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iHTiKAR 

MODA MiDiR?. 

Bir &'azetede, röportar" ya
zan bir muharrir arkada§a 
söre, 1stanbulda, ihtikar hi· 
diseleri azalıyormUJ.. Bunun 
Sebebi de, ihtikirm bir mo
da olması İmif.. flk zaman
lar, pek rağbet edilen ba. mo
da, bütün diier mod•lar sibi, 
artık gözden diifmiif.. Kim
le ihtikar yoluna aapmıyor
muı. 

lnanaLm mı?. 
İhtikarın moda olduiu id

dia11 insana garip geliyor. 
Çünkü, modalar, ekseriya, 
bir mevsimlik ömüre malik
tir. Halbuki, ihtikar, harp 
çıktı çıkalı yani, tam iki sene
dir hükmünü sürüyor. 

BiR LiMON 
HiKAYESİ 

Gazetelerde bir limon hi
kayesi havadisi çıktı; pek 
!lk bir §ey .. Bir t\iccar, Suri
yeden limon gctirtmif .. Li
monlar darp<ı?ya gel
miş .. Bir b ş 'a tüccar, bu li
monluı almıı, lzrnire götür
IDÜ§, orada. bir baıka tücca· 
ra aabıııJ.. Sonra, bir baıka 
tüccar da, o limonları almıı, 
hmicden tanbula retirt
miş! 

itte, limon fiatları bu yüz. 
den artıyormuf !. 

Yine §Ükredelim; ya, bu li
monlar, İzmirden sonra, A
danayı, Konyayı, Sıvaaı, Er
zurumu dolaştıktan sonra ls
tanbula &ebeydi?. 

GÔNÜLLlJ 

"'fAi:JŞELER - -
Bir refikimizde, yc:nı bir 

edebi romnın tefrikaya baı
lıyacağı h ber veriliyor. Ro
manın ismi §U: 

ıı:Gönül ü Fahiıeler,,» 
Fakat, herkesin bildiği &'i

bi, fahı,eııin «mecburi» ola
nı e11a5en yoktur. Bu me.le. 
ie ( ! ) İntısap edenlerin hep· 
si, gönüllü olarak İfe baflar
lar .• Gönül rızası olmadan 
viki bir hadise &ördünüz 

··1 mu •• 
Sonra, bu tefrikanın cede

Li » olmak iddiası da raribi
mize gitti. « F ahite» hayııM. 
hiç te edebe aıpaz. 

~UZULAR.!-
KURTLAR 

Kuzu etine narh konmak
tan, artık, vazgec;ilmiı.. İsa
bet!.. Çünkü ortada kuzu 
kalmadı .• Bütiin kuzular ko
yun oldu .• 

Sen, ıunu dii§ünüyorum: 
Acaba, kuzulara narh kon

ma meselc5inde tetkikat, tah
ldkat için ne kadar zaman 
harcandı, ne miktar mürek
kep, kağıt, kalem aarfedil· 
di.. kaç alikadar mütehas
sıs ( ! ) akıam ederek günde
lik bak etti.. 

D ünya kn°ıulann deiil, 
kurtların! 

AHMET RAUF 

Edebi Roman:87 

'A m eri k a 
/ ile ticaret 

Hükumet ihracatçıla
rımıza yeni kolaylık

lar gösterecek 
Amerika ile ticari munascbt·I 

!erde bulunmak istiyen ve bilhass.1 
ihracat i.mklinlan ara)an t.ıcırl.e. 

nmıze bükümet ycnı kola) !ıklar 
gostermeğe karar ve~.r. Tıca
ret ve S;;nayi Odası müracaat e. 
decek tacirlere bu kolaylı.llir hak. 
landa malümat verecektir. İtha
lat ve ihracat için Amerikan rm. 
kamları ile anlaşılmı~tır. Yakında 
Amerikadaıl mühim bfr partı it.. 
halat e ası gelecektir. 

GE. llLERl.MİZ AMERİKA YA 
GİDECEK 

Amenkaya Türk g mılerı ışlc

mesi için ya~ıılan tetkikler netı... 
cele1ım4tir. Ilk 'apur bu hafta 
iç.r._e Süvryş Kaı al, v 'u ile 
hareke edeceklır 

maa y ı racat 
Roman~ a ile yopılan b;r ani 

moya göre bu memlekete son bir 
ay zarfında i ton nup ıhraç e
dıL: ' .r Haber ·!dığırıza gııre 
b m.ktar 1000 tona kadar Ç!' an. 
laMıktır 

K BABE ER 
ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Ot lcılcr BcleJıye_, 
caat ederek { tlcr Lam 
ler<L.r. A) rıc.ı otcllcrın 
d;ı ayrılması ıstenı:; t. 
tctk.k olunmaktad.r. 

mura-
ı • 

=foa.a 
Ke fiyet 

* Buı • 'l-..:1 gaz olar..n ev. 
snn mün;,,_;ebctue kazıklar çakı • 
larıık iliveler vapıldıgı .,ör üş
tür. Kalaball za anlar bura • 
!arın çökme tehııkcsı oıdugundan 
Bcledıye tekmıl · hil g3zı-ıolannı 
esaslı bir kontr'11dcn geçırıncğ.i k:ı . 
rarlaştırmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Son günlerde pirfnç f;atla • 

r•nda fazlaca bir yükseliş göre 
çarpmaktadır. Fiatlar, bu bır kaç 
gün zarfında 33 kuru,~an 45 ku· 
ruşa çıkmı§tır. Murakabe Bürosu, 
y llie ~ sebeplenr. etkıke baş • 
~.al!': tır * Ba dattaki 500() e Basradaki 
2000 sandık çay, kı.a bir müddet 
zarfında memlekctımizc gelmiş o. 
bcaktır. * Dün muhtelif memleketlere 
137 bin liralık ihrac,ıt yap.lmış· 
tır. Bu meyanda İs\~~Teye 19 bın 
liralık çürtı.k fındık \" ·ıo bin li. 
ralık deri gônderı!ın4tir. * Dün bari ten 5 ton ııişadır \'e 
bir mıktar kalay gelmiştir. Ro • 
manyay.ı da 700 ton kadar ü.>tübü 
ihraç edilmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

· * Şamandıraya bağlı Kapo Ar
ma vapuruna yanaşık mavnada 
çalışan İbrahim vinççi İbrahlmin 
hatası neticesi mavna ıle vincin 
indirmekte olduğu arpa kazanı a
rasında kalarak muhfelif yerle • 
rinden ezilmiş. Bcyoglu hastane • 
si.ne bldırılmiitır. * Samatyada Kurudemır soka
ğında oturan lbrahımın 12 yaşla
nndaltl c.ğlu Sadık, ~brem.ininde 
Kenanuı bahçeıoindeki su dolabı 
üzerinden dııt ağactrul Ç>kulren 
ayağı kolyarak d~muş, başından 
ajprca yaralanmıştır. 

K OL K O L.A 
Müellifi: Nizamettin AZIF 

- B!r felaket .. . 
- Evet .. Sabırlı olunuz, hıka. 

yem canınız ~ıkıyorsa keseyim. 
- Bı!alcis, heyecanla dinliyo • 

ruz. 
- Parti bi'ınce oyun arkadaş-

1.ırıma, ı; ·!iniz ...• ılcdim • b ra
dan cıkalıın. Konsolatoya gide 
l'ın. Şampanya açarız. Bir parU de 
orada oynanı.. 

= ~~~sol?slar ıtıraL etmedıler 1 
Fakat kont sıvışmak istedi. 

1 
Maaırafıh ısrarımıza mukave~et f 
cı.I rdi Gt'ldı. Konsolatoya gırın- 1 
ce onlJrı alt kaıtakı salonda t. · j 
rak ım, Bir bahane bularak yan
larından ayrıldım. Butu'I odala:ı t 
ko,ar ad 'Ola dola., rak pence_rc. 1 
leri kaoadım, kapıları k:litlı.dlm. 

Bu barel<;etimı hayretle takip Men 
garsona kançılar beyin gelip gel
mediğini sordum. Gelm~··· Oda. 
ıwıda uyuyormu.ş. Derhal uyan -
d>rdım. Çete reismin konsolosha.. 
nede bulunduğuna kendisıni .nan· 
dırnıakta zorluk çcktım doğrusu. 
Hemen rob dö şınıbrimı giydir. 
dim. Namluya bır kurçun sürüp 
tabancasını eline sıkıştırdım. Mer· 
diven başında gizlcnıp bekf,,,me. 
sini ve alt katıakı salonoo kapı • 
"Sınd:ın bır ad.1m k:ıçar gibi çıkar. 
sa hıç düşunmeden üzerıne ateş 
etmesini tenbih ettim. Sonra yine 
koşarak Kava indin• İkı ş~~ şam· 
panya alıp yukarıya çıkt..m. Sa • ı 
!ona gudiğim zaman onu ve kon· 

solosları derin bir muhavereye j 
Wilinış buldwn. Herifteki cesa • 

Günün meselesi~ 

d e e 
Hususi o

Ba- omobiller· 
J)eg~rli fıkir ad .. ını \'l" Sa) ııı 

nıcblckta ·acıri 1.rıem. pruı ~an
da ba~ltğım ta an, şa. aııı dil<
kat \'e g\l11ıin m~uularile sok 
ı·almıda alio.kaılar, fa).ı..lı lıir e
. t•r llt.',rl"tti. 

Kiiltur ha at:nuza .}IUariır hiz
met eden Sadri Ertem. tiıiz tet
kik -e nııil~ ebjektiiini, ba 
sefer, dtin~anın ne zamandır biı 
kıymet, lıir '\ ta~ amanc;n bir si. 
lalı olarak kal.ul eıtiı;i ıırupaı:anda 
bah~i üzerinl' t,:C\ irıni~ hulunu,}'o.r. 

Eser Üf tılt az<Tiıoe plaala1tınl
ını:-th.r. 

i\lücllifouıa. SO\led..iğU.., wu.ua.a 
•birinci c-iltt~. propag-andaya ıncs
net olan ve propagandaBın üzerin
de tc ir ir'.ra etti:,:i efkarı uuıaıııiye 
\'(' cfkDrı umınni,rc) i tcı·kiıı t.'den 
ıniics:)e~c1cr, iklıt('i ciltte propa
gautlaoın SOS) olujık. psiı. lojik H 

teknik >Jr!ları. l'çüncü ciltte de 
1939 hazlıinde propaganda tatbi
katı hakkında mi.,.lltr ıınolıına
raktır.• 

na ta niften de nnlı) uz ki. 
Sadrı Ertrın, ınevzuu, <-n geniş. il
nıi ülçulerı!e alnııs, ve mu\•nffak 
bir ıuetodla plilnl tırm tır. 

Denebilir ki. -ıirndiye ladar, ba 
ınt·vzıula. bizde, hu kıynıet ve 
çaı•ta bir diğt!r ~r yazdmaını'!'" 
tır. 

Bırinri cilc!i kar tmr en •pro
paı:anda• nın, ~ nlııız fikir adanı
ları i in dc'il. y~ı) an, dü ünen 
her '" t~nd· . için nasıl tuütalcası 
dzcru bir kitap olduğunu daha iyi 
anlı." oruz. 

lkğı·rli ınuh-.rrirıa bu eri, bi
zioı için, dünya h5 İL<"Jnini sc ir 
ve ı~m şa ederken. er . de hır 

mihenkta_ı olarak bulunm ı ic:ıp 
eden bir • lıilllnı gayriıııüfarik• 
clıl"ntnıjyefi ndedir. 

adri Ertemi. bıı bizmetind('n 
dolayı takdir eııııegı bir bor~ bi
lir, " rri hararrtle ta\·~iye ed riı:. 

RE<;AT FEYZi 

iki çay ve kahve 
Cıilekirhğı 

Ib.. ;;ay vt• kahve \ ıccarı 
Adli eye ,·erı -nışUr: Asmaal • 
tıı da tıcarcır n 1 bt:lunan Mı. 

'fıa1 ğlu Yorg B hba ç f kı tu.arı 

e 
Vilayetimizin muhtelif kazala

rında geni şubeler açıldı 
Yardım Scwnler Cemıyetı dün 

Tak. mdeki Merkez h. asında bır 
toplantı }ap:mştır. 

BJ to >l tıda yenı kçılan kurs
lar.< g dPn bayan.arın m.Ktan göz 
den ;ı:.'<;: rıl ' ve bu k rslar" va. 
zıl ı ' CT fıazı seh , !er dola. ı le 
gıdcmıyenlenn muşkiillerı ballo • 1 
!unmuş. cn·ar hastancl cıek• kurs 
!ara dc,·amları temin ed · miştir 
Diğer taraftan ceI!' vr makbuz.. 

!arını !ab'cttirnuş \"e dünd~n iti -
bart>n cemiyete taabhlıtlü aza kav. ı 

• • 
aaş ış erı 

Bazı kadınlar 
te evrakla 

sah-
maaş 

alıyorlarmış ! 
Yapılan teft ~!erde, evlcndikıeri 

halde ölır 'ş olan cskı kocasının 
tekaüt maa<ını aimakta olan kıı. 

dınlar bulundı;~u ani. ılmıştır. 
Bur ar .ıl5.' adar memurları •alıtc 

evnk ile iğfal etm itte ve para

ları ali ~· tadır:ar Bu uzdcn bü. 
tun m - sahiplcrın v:ız yeti yr. 
nidcn ve esaslı o!arak '"t, k 
=L 

U• 

Pamuk mübayaa
sına ba 1 dı 

En elee hukümet tar !ınckn be
yanname ılt tcsbıt ed ıc pJmuk - 1 
lanıı müba:>aJsma Zirru:\ Bankası 
Larafıncıan baş! mı tır. Banka 
ya1ruz j t....rım; ~l!eu diye kr.dar 
prese ı 300 bal~·a pa~ k mubayaa 
e!n:işt r. Bunlann bedelleri Vekiı. I 
let t afından te t edilrn fiyat • 
!ar dahllı de tesviye edilmekte • 
dr 

dına başlanmıştır. Bakırköy, Ça · 
talca, Yalova. Sılivn kazalarında 
ccıniyetin şubel.erı dünden itiba -
ren f:ıalıycte başl:ımıştır. Eyüp 
kazası ha, aneler mıntakası dı ın· 
da olduğur:dan ceın.-yet tarafından 
b r oıobüs kiralann:· ve bu mm -
takad kurslara iştırak edec~k o
l:ın bayanların Gı.ıreba hastant'Si. 
ne gidıp g !meleri temin edilm 
ve ayrıca iki hasta prev:ıntory 
ücretle yatırılmış ve dört ~zc ış 
•eır.ın olurunostur 

İş yerleri 

Belediyece şehrimiz
de umumi kontrolle

re başlanıldı 
Alakadarlar ehrıır. zdek.i haıı. 

larda, b k ve rut beth yerler-le 
faali) et 'e l.11,lur<ln im;ılathane a
tölye ve dıı; r ış erle n b •. 
tıne ba ~ şl,.rdır. BLı g b gayr. 
s:'ıhi iş yerler-.ntn .ah p crın mu. 

a yen .wılet r ' r c k bu 
z.ıman iç de ba. k yerlere nak· 
ktmE rı bıl •lec ktır. Sıhhi 

şartlara ı:)gun oln ıyan l!j )eri n 

kapatolec ktır ---
altaı iç eyan-

me v r·ıe ek 
Ellerinde nnft:ı~ n bulunanlar 

miktarlarile bulur~.ıkları yeri ve 
kencL adreslerini bır bey ,..."lnamc 
ile en geç ayıp 16 ın~ı glinü saat 
17 ye k d.ır i' :ıt Mura. abe Bür su 

Şefi '.n!' bıld:.-meğc m bur tu • 
tulmu.ı rJ r 

iç ne ayı uzu~u otu Clcn:.:en bir r . . 
nev maddeyi doldurarak ç y diye J --, AD LJ YE ve PO l/ S -,--
~atışa çıkarını tır. Yapılan ıhbar - ,, 
üzerıne bu ticarethancd araştır - f 
ma . p•lrruş ,e r;ny kutularının ya Karısını vuran kasap Sair il-
rı ından ziyade inın bu otla dolu 

o!.;cığ nıı ve bir kımıında da yüz- menam hastalıgv ına tutulmuş 
de elli mıktarında çav bulundu • 
ğunu te>bit etmişlerdir. 
Dıger taraftan kuru kahllt!Ci Hü 

scyın ısnurdc bıri de dun adlıyeye 
tealim edıl niştir. 

Bu adam yuule yüı nohudu kah 
ve dıye satmaktan sucludur. 

Harbin yerli filim
fere t esiri 

lla :emed avukatı b tddlada bul 
du ise de katil hoca tev il edl dl 

D• 

Cumartes. glinıi Fatihte karısı · 
Iukerrcmi kasap ln [:ile vurarak 

ö!d.;ren Fazılın muha.krmeSJne dün 
ciırmıimeşhud kanunun;, gl)re ikin 
ci ağırcezada başlarum tır. 

ohkemeye 2~ alııd getin!erek 
dinl<>nıldi ve katıl Faz •. ın vekili 
müvekkilinin •sairi filıTı"tJnam• has 
talığına müptela oldugunu ileri 
sürerek müıahedP altına alınma • 
&mı talep et'.i. 

Rapor uzer.ne su~lu vekili bu ı·a 
porun aoc-.ı "•r mut(·hassıs tara • 
ündan vcri'mesı !iızım geldiğini 
i~crı sürınuiSc- de rnahkeıne bu ta .. 
lehi reddetmiştir. 

Bundan sonra mü.ddeiumumi 

Bunlara izin verilece
ğinden Belediye yeni i Cen 
plakalar hazırlıyor 
Bcledıye, hususi tenezzuh oto -

mobillcri için yeni pıiıkalar ha • 
zırlamaıµ karar vermiştrr. Bu hu· 
susta fa ıliyete geçil mi.. tır. Hükü. 
met garajlarda veya apartıman., 
evleriı1 .Ttlarında muhafaza olu. 
nan hususi o:.Omobillerin işleme-
: ne tekrar müsaade eder etmez 

bu plakalar verilecektir. Diğer ta. 
raftan husu.si otomobillerin işle a 

memesi yüzünden Belcdıye vari.. 
dalında ayda 5000 liradan fazla 
noksanlık olmuşt r. 

Tevkif edilen 
yalancı şahit 

Diin ikfnci ağırcez.~da bakıl!!!ak. 
a olan bir rıesken masuniyetini 
ifil da\-ası esnasında eskt ifade -

sıne aykın şahad.,ttc bulunan Rı
za ısı:: ndc bir' rl yalan yere ş;ıh~ . 

'!etten fevkif ecLlmiştir. 

Namus yüzünden 
işlenen cinayet 
İki kardeş biribirini 

öldü .. dü 
!<mır (Husu:;İ muhabır mıı 

d~ J - Ödemi , Dolaylar kö.. 
) ıind ru:mu yu: nden .kı kar Jeş 
nas _' bir emay<.• olmuştur. 
R:ış:d o,,lu Mc'ımet adında biri, 
ı;rce k_,v yr.! "la ç fte tu' n ılc 
ya:.a'an 11ş olaraı< bulunmu., )a· 

pı an ta' ki'·at.a k dcşi Raşid naicı 
tarakıd.s ya • .ılJııdığı anla ılmış
tır. Yaralı Me m t. jandarma ka. 
rakolun.ı g ı rulmüş ve iı;tiçvap. 

tan sonra ö.m .. ş ur. 
Tahkikata gore ıki kard<'Ş ara. 

sında vuku bul n bu cinayetın se
bebı, namus meselesid•r. Mehmet
le Raşidin babalan bır, fakat an. 
neleri ayndır. Mehmedin üv-ey an. 
nesi ~rife i!c münasebette bu • 
l:.ınduğunu hisscd n Raşid. öz an
ensının bu ,gayri meşru hare tini 
bir turlil hazmedemem~ ve ~fob.. 
med fena ha k.zmaı;:ı J; şi:ı • 
IDl!j!tr. 

Nihayet son defa geccyansı 

}. cbmedin yine :ıruılığının odası
na girdığini görmü~ az sonra elin
de cif:e türengi olduğu halde ka.. 
pıya bir tdınıe vurarak arkasına 
kadar aclık' an sonra ıçcri gir • 
rrJ t:r. fehme ve analı •ı Ş..rile, 
yatak içinde kucak ~uc'lğı bulu
nuyorlarmış. Bunu gören Raşid, 
çifte tüfuıgmi a eş cd<'rck Meh
medi ağır sUT'ette yaralamış ve 
tüfcğı :ınııes ne dl' ateş etmişse 

dı: l«ıpsül ate~ almamış ve bu su. 
retk R ·cı. anı e katili olmak\an 
kurtlumuştur Raşid. tevkif ediL 
mMir. Tahkikat~ devam olun : 
maktadır. 

Te me ile 6 iri
len kadınc ıa 

Karayw-ı;i, 19 unc.ı 
lang:çlarında 1.5) an bayrııgını 
tığ, günden 1914 harbır .n • .JllP"' 
kadar devam eden yuz kilSlJ! ~ 
ne zarf:nda cenup SlavlarıJllll 
t.iklali, bu milletler ıçın lı!:' 
olmu~tu. Bu rü) a nıha) et, 1 
senesinin sonbahannda h~ 
inkılfıp etti. 

1914 harbı çı.ktıg1 zaman, cc0 

Slavlarının O manlı impara1 

luğile da\ aları tasfı) e cd 
bulunuyordu. I· ak .• t bu da'' 
fiye edilirken, S.rb tan n .A 
yatik deniz.ne ç:"kn.u na Jl"inı 
n:akla ftaly.ı cenup sı \ !u~ ı 
niine çıktı. Bu, cenup S av r 
istikbalcıe karşı'aşaea lan ralO 
hüviyetiru anlatt 

Cc'fl:..p S !ar 
lenı gı gibı, J'l'as ut 
verm"'1.. Bunlar ı 
ribirine benzeme 

k l!". I'!' adılar 
rah.ı i lan L u 
fade ı !fi: a rl r k ızun 
cenup Skvlar.nı 
re ·n bo -
rn arcl .. C 
t~ ~ w n ddialarına r 
iler. at ldı'ar ve ltalyü11l r ~ 
lar yeni bir unsur g:bı g n 
!arsa da hakık t c ıd 

k.,men c ki it.ı~ n Ve- <l 
huri). etinin ,kısır.en er A' 
vanrn viınsi srfatile, bu ımpıı~--" 
luğun iddialar na i5tınat L'ıtirtY
J•rdı. Yııg sla\'yan·n bugünkıl <" 
c; vaziyelı karşısında cenup 

9 
! 

lanru teşkil eden unsurlar. ~ 
senesile 1941 senesi anısııı 
müthiş ka•·ıraları hat rlarkell 
yük acı duymakta olmalıdtrlP 

Sırplarla H•rvatlar bin 
gcçtıler. Bir Sırp meb'usu 11 
liderini m~b'usbr mecli.! ind 
dürdü. Kr::I Aleksand• dıktı 
lüğiınü fün elti. Devletin 
bile değiştirerek, kU\'Wt il 
Yugoslav birlilii kunnağa 
Fakat bir gün bir Hırvat da 
kralın• öldilrdü. Yugosbv tt' 
iç ve dış politikası.~ darbelliflıııı 
sirinden hiçbir T.aman kurtuJıı ,ç 
dı. Dahili siyasetinde ziıf ve ı~:.ı, 
düt harici polilika>ında isti.J<1'. 
sızlık içinde Yuııoslav~a, ınil'\ 
rin istilas.na u_iiradı. Bı:· :u» ~ 
hakikate inkıliip etmcsı ıçuı et 
yirmi sene uğraşılmıştı, !il ı)1 
hakikat zannedilc bu vazl) ti 
el<! ancak yirmi sene yaşıyaıı. 
rüya elduğu gorülmüştılr. ~ 

Fakat §'imd görüluyor "1 rr 
1 çılar aras.nda ihtilat çıklL :ııı,.. 

daima öyle olur. Bı.r devleUP ıi' 
raklanna bir takım komşu 

On -~ Jetler göz koyarlar. u pal~~ 1 
mak için işbırl"ı yapar! r. fa.,,
hedeflerine varır 'armaz, 111 •, 
çılar arasınd:ı ihliliıf çıkııı 
kan muharebeleri bunun ı ıı ı • 
salidir , 

Şehrimizdekı fılfm stüdyoları 
bu yaz ır.cvsiminde mıihim mik. 
tarda yerli filim yapmak üzere 
hazırlıklar rapnıı !ardır. Harp 
yüzünden önümilzdeki ~ene fazla 
ecnebi filmi gehniyeceği sanılmak. 
tadır. Bu sebeple yerli filimlcre 
ehemmiyet verilmektedir. Çevri
lecek filimler aıasında zabıt. ve 
macera filimleri de vardır. Harb:r 
yerli filim saaayıinııze bu cıhet
ten faydalı olacağı tahmin olun • 
maktadır. 

Mahkeme avukatın bu talebini 
ııaz.:ı.rı dıkkate alarak katil F'anh 
aclliye doktoruna muayene ettir • 
mış ve adliye dok..oru Enver Ka • 
ran suçlunun cezai chdyetıni azaL 
tacak herhangi bir hastalığı bu • 
lunmadıaıru bildirmiştir. 

muavini miıWeasında suçlunun 
karısını öldurdüğü gPrek ken:!i ge 
r~kse şahitll1:ın ıfadelerile sabit 
bulunduğundan kendisinin 449 un 
cu madd .. ye teviıkan cezalandın!.. 
ma.>ını. ~ocak hadıscde t;.ılu·ik v<! 
hafilletm st·bcplerı bulunduğun • 
dan bun4ınn da nazarı itıbara dltn 
masını ist~mı~tir · 

Muhakcm.; suçlu avukatının mü 
dafaasını hazırlama.>ı için 19 Hazi
ran Perşembe gilnü saat I4 de bı • 
rakılıruştır. 

İzmir (Hususi muhabirimiz • 
den) - Dikilı kauı,ının İsllınlar 
kö;.ünden Hi!m. il::~·. bır uııına. 
kaı.a yi.ıLJnden hıodl'Utııerek ka
nsı 17 ya~ında f ntnın llılali. tek
meleri!• karnına 'urmak :mre . 
tile öldilrmü~tür. Katıl tutularak 
Adliyeye v.,rılmiıtır. 

Son günler zarfınd:ı Beri r: ıtC. 
Romaya yap: lan bır !.akım Zl' " 

1 

!er Yugoslavvanın p:ıyl ılıP#'~ <ı. 
alakadar olmalıdır. Daima ııı'V 
olıırak seyahat eden Bul ar 
Boris. İtalyanın Amay.ıtiW' uıı"~ 
dullarını şarka d •ru wr.işl< $~· 

• 

rete bak.nız ... Netrr söylüyordu, 
biliyor musunuz? Cenubi Amer· 
kada kokain tıcaretinin artmakta 
olduğundan bahsediyordu. 

Ve Mısırdaki Russd paşanın 
yakın dostlarından biri olduğunu 
söyliyerek öğunüyordu: 

- ..... . 
- Hiç bozmadım. Garsonun ge. 

tirdıği kadehleri doldurdum. İlk 
kad 'hi ona uzattım. Sonra m:ısa 
başına geçtık ve oynamağa başla. 
dık . Ben bir kavga çıkaı·mak için 
fırsat kollamakla mesguldüm. Az 
sonra bu fırsat kendiliğinden çık
tı. Herıf b:zi sarhoş mı sanıyordu 
ne? Altı kağıtla oynuyordu. He • 
rr. 'n elıne vurdum. •Sa!ı•ekiırlık 

ed'yor;;un?• d.ye haykırarak ayağa 
ka.~tım. Fakat herif tahmin etti. 
ğımden çok daha çevik çıktı. l\Ia. 
saya bir tekme ind.rip karşımız
da oturan iki konsolosu yere dii
şürmesilc kapıdan fırlamosı bir 
oldu. Ben, kaçmasına musaade et. 
t.m. Zır,ı bu hareketı, onun için 
ölUrrıle bır sayı)ordum. Dışanda 
kapıyı ııözctcn kançılar nasıl olsa 

bu herıfi paklıyacaktır diyordum. 
Hakikaten sofaya çıktığı am~a 

bir tabanca sesi ışıtildi, akabinde 
bir iki el sila~1 daha atlldı. Acı bir 
Sl's duyuldu. O anda b~n dl> kapı. 
dan çıkmış ve tabancamı çekmi~ 
bulunuyordum. 

Buraya gelince, havanın soğuk 
olmasına rağmen Naciniıı alnında 
ter damlaları bclirmeğc başlamış
tı. Bir iki saniye kadar durdu. İ
pekli mendllini yüzünde gezdi • 
rerek karşıdaki çamlara dalgın 
dalgın baktı: 

- Sahne hala gözumiln öniln • 
dcd.r. - dedi • Sofaya çıktığım an. 
da herifi sırtüstü yere uzanmış gö. 
receğimi sanırken herif bir sırtlan 
gibi üzerime atılmasın mı? 

Hikayeyi can kulağile dinle • 
mekte olan Rezzan korku ile ba
ğırdı; 

- Aaaay! Çabuk söyle, •oııra ne 
oldu? 

- Telaş etme sevgilim ..• Yara
ı:Lına sığınarak suratının ortasına 

1: r v.mıruk ndird.'Tl. Bir an 'n· 
deler gibi oldu. 

- Hah şöyle ... 
- Dur .. Daha bitınt·di iş.. .. Keş. 

ke yumruk vuracağıma cana\·ar 
herife bir kurşun kıverseydim. 
Zira sendelediği anda onun yere 
düşeceğini beklerken herif, bir -
denbire doğrulup kafama doğr..ı 

~~.a:.o~o.~ıet:0.2K~~=, i'itcmesindcn ~ik.ay<:l 1:l!ııi oi'~11ı· 
~· 13 H • t:r. Beri in lu.btcr lı:r ne gurc t& • l a Z J r an : garistan Dcbrcvi de i..1em<J,; . 
~. , Selaniğiıı kt"Ldlsi ever lm<nıı~ ı 

CUMA O n masından da mıl.ttc?{l\lir. 11 t .. 
/ lV I I{ A lf f DA 1 dc\"lel rd!lı Pavel:ç t1 .. Bcr 11 ~ı 

tl Di ğer taraltan !>lı.cari..UL ~ 
B a ' ı 1 y o r : Adriyatilı. denizine ınahre~ te •'' 

~ etmek için Baı;vdJ.liııı R Jllr • 

H A l R E T I
• "ı! 1 gönderdi. Görlilüyor ki • ıacD tıif 

, rın , bir taraftan H.rvatlıır '. 4 r 
bir kurşun sıkmaz mı? Vallah• ço· taraftan da İblyaıılarla. !3" ;ır!"' 
cuklar._ inanınız, Allah kurt dı f.ı 

1 
!arın da ltalyanlarla mC'"'f~fl'~~ 

beni... u ET ~:ı I çarpısmağa ba•laınıstır. ,\ ~ 
- Allaha çok şükür ..•• diye • menfaat \"C alakalar n.ı gı. 

mınldandı görümce hanım • bunlar. Auupad bc~r.clmllc 1 
- E,·et ı\llah kurtardı. Kula • !ı nasebetlenn bü butun baŞk3 ~ 

ğımın yanından yanağımı ısıta • lslam O rdula· ~! konscpsiyonu içinde mütale, c jıt' 
rak geçişini hala duyar gibi olu • l rının Muharebeleri :: g~~t:r~~:~;lü~~~-i~\~~~;;,,ı~ 1 

rum o kurşunun. Bunun üzerıne ! ı rsD 
tabancanın tetiğine dokunmak sı.. ~· ı l l ettiği nizamı kuracak u u. a: 
rası bana gelmişti. Göğsüne doğru !~ yaz an: Ziya Şa lr ~! rupadaki hudutların hcpsı ı11f 

•' . •, tiln kıt'aya şamil ~cniş hr reel' çöktüm. Sola fırladı. Bir ikinci • ' ı '1 • 

' .ı lalamA ordularının vap- •. ratol'luğun id ri t ksima " kurşun daha sıktım, sağa fırladı .. ~ ' 1 a O • 
.~ tıaı aazvelerin bu çok ı, s:nde ehel'l'rnh·etli o ac•" 

- Yedi canlı mı bu? • o .. ' ll l b< 4 ,.ayanı dikkat talsilatını, • c h..ıııu arın şoy c '"'va 
- Bütün ~eytanların sevgiıisi ~ z· Saki b . . • mesi, Almanya için büY.

0 < b 
bir mendcburdur o. Zira böyle ol- ~ ıya · r, u yenı eurı ı ı sele te<kil e•mez. Al anV 
masavdı muhakkak yere serilird ,ı ile ikdam refikimiz o u- ·~ hesiz cenup Slavlar me ır 
Pa~ağı uçüncü defa tetiğe bas·"/!~ yucu.larına takdim ede- :• bu geniş kad o içırdt-
tıihm ~an kurşun dikilmez m ? • ceklır.. .• der. Eı;asen herşey A!nun 

(Ad<aa Var) ~ - bağlıdır. 



'~UPA HARBiNİN 
, :tvı','.;MESELELERh 

11 ~ iki adadan 
~ Suriyeye 
: : Ali Kemal SUNMAN 

i~ eski müttefikler ara
disder başladı. 

a geçen harpten sonra Su
'.1e geçirmeği az istememiş
~nla beraber Fransa daha 
\'tanmış, oraya elalm~t:r. 

~llık aleminde pazarlık ek
adığı için Suriyeyi iste
ıtıukabil İtalyanın on iki 

•rtık kat'iyyen sahip olması 
trce kabul ediliyordu. Hem 
.. anın geçen harpte mütte
~Yle büyük bir hizmeti var 
~I h~rpten sonra Suriye gi-
l bır kıt'a kendisine mü
~ arak verilsin?. diye düşü-
1'du. Geçen harpten sonra 
r arasında mağlupların 
Paylaqma işi pek kolay ol

ldn:. Nitekim emellerinin tat
.1lmcct.iğinden bahisle dai
~etçi kalan İtalya da Su
~ ı-ınde ne ümitler besledi
lleınege lüzum görmemiş-
b a mukabil on iki adayı e

~ UlUndurması bu seferki 
ltalyanın herhangi taraftan 
ltıeselesine ayri bir ehem

~ ~erdirmiş ~ldu. İtalya ge
{'r~nın 15 inci günü Fran
;giltere aleyhine harbe gi
. ~deruzdeki on iki adanın 
' de müşkülata uğramıştı, 
. adaya sahip olmanın e-

eti büyüktü. İtalya bu ada
' azami istifade. edebilecek 
~ 't'_e>ksa İngiliz donanması 
ı 1 bır an evvel ele geçirme
~~ görecek miy~i?. 
l.a.1 adanın en büyüğü ve pek 
llıanlardanberi Akdenize 

'l\0lanıarın daima kıymet ve 
'Yetin; takdir ettikleri Ro

'4 <\Jtdenizde diğer mühim 
, :,ı olan yerlere olan mesa
tı:ı~°.'Önüne getirince bu harp-

1u de anlaşılıyordu. 
\ı ~ şöyle : Kıbrıs ile Rodo
~ 260 milmiş. Portsait ile 
l;jdi afe 450, İskenderiye ile 

r. 
~ en bakılırsa on iki ada
'ki Akdenizdeki mevkii bu 
~ 0na ayrıca ehemmiyet ver

lııı, dı.ı.. Bugün yarın mihver 
'!tı 1\ l<ıbrısa taarruz edilece
~ahsedildiği şu sıralarda 
ıı . s ile Kıbrıs arasındaki 

~n yakınlığı hatırdan çıka-
' değildir. 

löıhlı.n Kı.brıs ile, Kıbrısın Su
~1.~lleri ile olan komşuluğu 

llrken daha bundan bir 
•\'\-eline gelinciye kadar 

lıl ııarın Suriyede ne hazırlı.k
trııüş olduklarını da hatır
,.lazım geliyor. Harp çıktık
~~ ~ransızların Suriyeye bü
tlj ""etler sevkettikleri görü-
• IJ.. 939-4() kış ayları hep 
_Ye yapılan bu sevkiyatla 
-ı:ır. Artık o zaman kat'i-

ll löyJeniyordu: 
~. bu harpte hangi taraftan 

olsun İngiltere ile Fransa 
; endişeye mahal yoktu. 
.~ın nihayet Almanya ile bir-
~rbe girmesi ihtimalleri kar_ 
~da Suriyedelti Fransız or
a.zır bulunuyor, İtalyanın 

•. Bahi!lerine ihracat yapa-
1 ıııe ltnkan verilmiyecek de-

\h.\J.· 

1
• bunun gibi pek çok yürü

ıl't1kirler vardı. Fakat ne çare 
\J.ı>ada Fraıısanın geçen ha-
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Rodoıun Kıbruıa, Kıbn· 
sın da Suriye sahillerine 

olan kam§uluğu göz önü
ne getirilince bu senenin 
yaz aylarında neler ola

cağı az çok tahmin edile· 
biliyor •• 

ziranda mağlup olması, ~ilahım 
teslim etmesi vaziyeyti altüst et
miş oldu. Bu safhalar hep malıim. 

Suriyenin şu son bir senedir 
muhafaza ettiği nisbi bir sükün 
varclır. Fakat bu nisbi sükunun 
ne kadar devam edeceği öteden
beri zihinleri kurcalamaktadır. 

Başlangıçta Suriycye gitmiş olan 
Leh kuvvetleri Fransanın mağl(ı
biyeti ve Suriyenin vaziyeti de 
gitgide müphem bir hal alması ü
zerine Filistine geçerek İngilız 
kuvvetlerine iltihak etmişlerdir, 

Bir kısım Fransız kuvvetleri de .on
larla beraber gitmişlerdi. Bu key
fiyetin unutulmıyarak her vesile 
ile kaydedildiği görü lüyor. 

Çünkü bedbaht Lehistandan çı
kara:!< müttefiklerle beraber sonu
na kadar döğü~meğe ahdetmiş o
lan Lehler Avrupadaki Fransanın 
da silahını teslim etmesi üzerine 
ikinci büyük bir inkisarı hayale 
uğramışlar, fakat kendileri için ça
lışılacak sahanın müttefik İngil
tere tarafında olduğunu düşüne
rek taze bir azim ve kuvvetle işe 
girişmişlerdir. Suriyedeki Fran
sızların silah, mühimmat, top, tü
fek ve tayyare itibarile büyük bir 
kuvveti olduğu tahmin edilmek
tedir. Suriyeye di4man kuvvet
lerinin girerek kendisine karşı 

vaziyeyt almalarına müsaade e
demiyeceğini İngiltere daha evvel 
bildirmişti. Suriyenin şu son bir 
senı;lik nisbi olduğu kadar gayri 
tabii görülen sükılnu ergeç miihim 
hadiselerle bozulacak diye tah
min edilirken bunun mevsimi 941 
senesinin şu ayları olacağa benzi
yor. 

,,.__.HALK---..... 
SÜTUNU 
lı Ve lıçi An)IOlll•, 
pJı.i)'dl«, leMaMıi

t 'w ıı. aıBııWi''-" 
Llee 1 le kadar okumuş ça

tııkaa bir genç iş anyor 
Lise 11 iOCi sınıfına terfi etmiş, ça-

11$rnn. zeki ve yazısı, ı.Cadesi. dU7.1un 
bir genç, kanaatk.Ar bir ücretle tica
rethane. yazıhane ve hususi müesse
selerde bir iş aramilk:tadll', Talip olan
ların lU.lfen Son Telgraf Halle Sütu
nunda. İbrahim'e yazmaları rica olun
maktadır. 

Daktilo bilen orta mektep 
mezunu bir genç kız iıt 

arıyor 

Ortamek:tep mezunu 20 yaşında mil
tevazl bir aile kızıyım . Yazun duz
gUn, ifadem n1u.ntazam olduğu &:ibi 
ayrıca dakhlo da bilirin1. Mali vazl
yehmin i.tnk;i;nı;ızlı&ı yU:.zünden ça
hş:ırak hayatınıt kendim yapmak iztı
rarındayım. Resmt, hususi n1ües.sese
lerde yazıhanelerde kanaatkar bir üc
reUe bana iş vermek ıotrunu &öste
receklerin lütfen Son Telgrar Halk 
Sbtununda Mualllı.ya bir ıueklupla 

nıüracaatlarını ri~a "derim. 

Küçük bk kız müauip 
bir it arıyor 

Ortamektebin 7 inci sınıfına terfi et-
miş on iki ya$ında bir kı·t fakir anne
ciğine bakrnai<. üzf'ı-e yaşı ile mütena
sip bh· i~ ari.tmaktadır. Bu şekilde, kü
c:ük bir nüı!>lahdcn1e ihtiyacı olan i~ 
s:.ıhiplerinin Son Telgraf Halk Sütu
nunda ŞUkrana bir mektupla mura-
caatları t·lıınmaktadıl' . 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

~hula metelik•iz çıkmış. Bir 
,,tt. iş bulacağını ı.öylüyor. 
fı hır iki parça ufaktefeği var
~lııtı tutturarak şimdi beıı-

11 apartıman parası kopar
" liy°" nerede bu bolluk 

\ ·· . 
Ilı h 1 . ted· -· ı en ona nası ıs ıgı pa· 

\ ~~tebil irinı? ~erdiyc ı~e .~e· 
l;~;llahi o dclı olmuş. Üstune 

~·· -iter Ferdiyi bırakıRazsan, 
110• b . • d .. t ... llle-L~n eumı uc or ıe· 

~i "- telınem~ razı ol .. 
t~, . ,, . • Ben bunu nasıl yapabı-
ı, işitiyorum. Bazı kocalar ka
ı .. ~Uuu yaptırıwı:l.rmıs am-
,,~ . . 

• onlardan d - lim. Senni-
~ da bu adam .. l.ugıl ~imdi, 

11 d t v ...... , v ı..ı.· .!. .. hor va· 

kit ku•ga ederdim. Gitti , kurtul
dunı, rahatım. derken felek yine 
nereden başıma ıımsollot etti'! E
ğer çok daha zor.'RNa Ahnıede ten
bi b edeceğim. içeriye almasan, 
kovsun!. 

Vedat. hakimin ihtarına rağmen 
galiba yine dayuaıaadı ki haykır· 
dı: 

- Hikim bey. Bunları karşınız
da şahit.. diye alıp dinlemeyiniz. 
Baştanl>aşa yalan söylüyorlar. Şu 

kızın söyledikleri içinde tek keli

me doğru değil. llep öltretilmiş 
l>ayağı iftira ve tezvir liik: rdılar. 

Ve .. profesör Cemili gösteı-erek 
haykırışına devam etti: 

- Bütün bu lakırdıları hunlara 
JlRJJağaıı gibı c.tberJcten şu ada;.11-

dır. 

Şellrln temızuoı 
lstanbulun temizlenme.i

ne aarledilen gayretleT fÜP

heaiz ki devam ediyor. Fa
kat, biz, bu husustaki meaai
nin iki yıl kadar önce, ne ka
dar şiddetlendiğini hatırlıyo
ruz. Fakat, bu hadise, Bele
diye bütçeainde büyük akis
ler yapıyordu. lstanbul gibi 
geniş, sokaklar; gayri mun
tazam bir ıehri tertemiz tut· 
mak elebtte kolay bir iı de
ğildir. Bugün, lıtanbul temiz 
midir?. 

Bu male vicdanlı bir insa
nın ellet ce11abını vereceğini 
zannetmiyoruz. Görünen köy 
kıla11uz İller mi?. lıte mey. 
damla .. 

Gazetelerin yazdığına tıö
re, Belediye, temizlik amele
sinin maaıına bir miktar .zam 
yapmayı kararlaıtırmlflır. 
Bu zam mueleai ne zaman• 
danberi söylenir, durur; fa. 
kat, necleıHe, bir türlü ol
maz. 

lıtanbulda aagari geçim 
haddini tayin etmek liizım· 
dır. Bu had nedir?. Herhal
de, bugün, temizlik amelesi
nin aldığı maaı değildir. Büt
çede imkan bulup bu adamca· 
ğız.ların aylığını herhalde İn· 
sallı ile makul bir hadde çı
karmak liizmulır. Aksi hal
de, ıehrin temizlenmesini 
beklemek aaldillik olur- Bir 
çoğunda temizlik fikri 11e 

1 
mefhumu olmıyan temizlik 
amelesi, belki, ıehri iyi te• 
mizliyecek, bu hususta hüs
nü niyeti var. F akal, temizli
ğin ne demek olduğunu bil
miyorııa, biçare ne yapıın?. 

BURHAN CEVAT 

Talltakuruıa 
Bu müz'iç yaz haşerelerin.in 

içinde en kötüsü., kokusundan do
layı tahta kurusudar. Di.şileri elli 
kadar yun1urta yapar. Bir kaç 
günde yavrula r çıkar. Kışın uy
kuya yatarlar. Yazın her yerde 
fazlalaşırlar. Gecelert faaliyete 
geçerler. Kuşlara, memeh hay
vanlara da musallat olurlar. Be
denin açlk yerlerine saldınrlar. 

Tahtakurusu kam ıdoyunca ka
çar. Soktuğu yerlere kab.arcJc bı
rakır. Kaşıntı verir. Kolonya ve
ya .ıınonyaklı su ile oğuşturulur
sa. kaşıntı &idel'. 

Ta.htakurularının bazı hastalıkw 
lan inSanlara naklettiltleri iddia 
edi.llrıe de, bu .ıddianın doğrı.ıluğu 
iyi anla~ıLamaınıştır. Ancak veba 
ve hummayı racıayı naklettikleri 
kabul olunınaktadır 

Bnularla mücadele temizliktir 
Gtindüz saklandıklarl yerlere pei
rol veya trenbentin ruhu dökmc
L. Mobilyaları yoklıyarak iğne u
cu ile cıkarıp içi su dolu biı· kaba 
bırakmalı . Müınareseli eller bun
ları çabuk yapar. Zahmeti ve 
masrafı da yoklur. Odada kü
kürt yakmak, diğer püskürtme 
uactar kullanmak ta faydalıdır. 

Cemil: 
- Hakaret.. laz.Jik. Şahitleri 

söyletmemek!. diye bağırdı. 
Hakim ikisine de sert sert bak

tı, yeni bir karışıklık çıkmasııı· 
dan ürker gibi çok haşin ve dik 
bir tavırla: 

Derhal ikiniz de susunuz!. 
Dedi. Ve derhal Aneye dönerek 

suallerine devnın etti: 
- Bu bahsettiğiniz miicadele 

sahnesinden sonra bir ba~ka ha
dise oldu mu?. 

Av'l" lıa{ıza'1nı \·oklıJan bir 
dıulak bükü~ten sonra cevap vet'
di: 

- Evde olmadı. Fakat yokla lıa-
nıınefendinin öııüne çıkııuş. 

- Kiln görmüş bunu? 
- Şoför. 

- Sana da şoför mü söyledi? 
- Hnyıyr. Bana hanımefendi 

söyledi. 
- Nasıl ohnu~ bu İ"??. 

- Hadi ·•·rlen iki ii(· rrHn -.onra 
hanıınr.fcndi tcrzid('ıı (""\"l' geHvor· 

ıı1u1. ı\~·~hadan in~r1-"n \'r"' ·~ ~ r
~~uıa çı ... nu~,. Uuı-, bir dakika be-

MAHKEMELERDE: 
• 

Hacı bunu yaparsa 
başkaları ne yapmaz 

Bu zamanda hacıyı, hocayı bırak •. 
Baban mezardan çıksa itimat etme 
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Mübalağ""ız altm4ı geçkindi, 
Buruşuklar içındeki yüzü düzgi1n
lü, kaşları rastıklı, gözleri sür -
meliydi. Giyinişinden, tavrından, 
edasından, ihtiyarlamayı hiç iste
mediği, kendini henüz pek ihtiyar
lamış olarak kabul etmediği anla
şılıyordu. Faka\, insan yaşlandı _ 
ğını kabul etmek istemese de, sır
tındaki yılların yükü belini bükü 
yor ... Bütün gayı-.,tine rağmen, üç 
kat merdiveni çıkmaktan müı~ -
vellit yorgunlukla koridordaki bir 
kanepeye otuı du. Göğsü kabaııp 
inerek nefes alıyor, yorgunluk din
lendiriyordu. Yanında oturan yaş
lıca bir kadın: 

- Hanım, dedi. İnsan yaşlan -
dıkça yol, merdiven yoruy<>r. Ben 
de merdivenleri çıktım .. Şuracığa 
gelince olurdum, yarım saattir bir 
türlü kalkamıyorum. 

Bu sözleri söyliyen kadını yuka
rıdan aşağıya bır süzdü .. Sonra: .. 
Sonra: 

- Siz daha pek o kadar yaşlı 
sayılmazsınız kL. .. dedi. Anuna, 
doğru ... İnsan kırkı geçti mi, biraz 
değişiyor. Mesela ben birkaç sene 
evvel, daha gençken bu merdi- 1 
venleri koşa koşa çıkardım. Şimdi 
öyle çıkamıy<>rum. 
Diğer kadın cevap verdi: 
- Yaşlı sayılmazsın diyorsunuz 

amma, bu ağustosta ellı yediyi bi. 
tirip elli sekize gireceğim. 

- Allah ziyade etsin .. İnşajlah 
daha, çok yaşarsınız . 

- Aman kardeşim .. Fazlası da 
fazla ha .. Allah ınsana hayırlı ö
mür versin .. Çektirmeden, sürün. 

dürmeden, dosta düşmana maska-
• 

ra etmeden ... Allah kimselere ver. 

mesin, bir komşumuz var, yedi se
nedir yatalak .. , ~ızları , torunları, 

hepsi, ölse de kurtulsak gibi ba. 
kıyorlar . !(adıncağız ölüp kurtul
sa ya .. O da olmuyor. 

- Ne tarafta oturuyorsunuz 
siz? / 

- Sarıgüzelde ... 
- Çocukluğumda biz de otur-

duk orada. Paşa babamın konağı 
vardı. Sonra yandı ya ... Eskiden 
hep kibarlar orada otururlardı ... 
Ev kendinizin mi kira mı? 

- Kendimizin .. On senedir al
dık.. Orada oturuyorul· 

- Allah afiyet versin .. Güle gü. 
le oturun ... 

Elli _yedilik kadın, yüzü buru -
şuklar içindeki gençlik meraklı _ 
sına sordu: 

- Galiba bır davanız var, de -
ğil mi? 

- Evet.. Bir dolandırıcya çat
tım. Öyle bır dolandırıldım ki sor
ma kardeşim. insanlar bir acayip 
oldu. Bizim rahmetli efendirtin 
kırk yıllık ahbabı. . Namuslu b i -
lirdim .. Hem de hacı.. Artık hac ı 

bunu yaparsa, başkaları ne yap 
maz? 

- Şimdiki zamanda, hacıyı he. 

ni dinle .. diye onu kenara çekmi~ 
sormuş: Kararma verdin nıi?. dil•e 
banımefcndi bayır .. di~·ince Ve
dat •öldüreceğim kıı<lın setti..• di
ye yine üzerine atılmak istemiş, 
fakat şoför mani olmuş. 

- Kiın bu ş1>Cör? 
- Bizim şoförütnüı: .. 
- Yani hanımın?. 
- Evet, hanımın, beyin. Utif. 

Buraya gelcc6 şahit yazılmış. 
Hakim: 
- Rıhhh .. 
Di)·e hir saniye düşündiiktetı 

sonra aYrt m~,·zulara ge-çti: 
- Şükriye kumar oynar mıydı? 
- Arada sırada oynardı .. 
_(ok para kayheder miyoli? 
- Bilmiyorum. Fakat, son güa-

lerde bir kere çok para kaybetti· 
ğini •o,vlcdi .. Ü•gündü. 
- Vedada hiç para venliğitıi söy-

di mi>di?. 
- Galiba bir iki kere vermiş!. 
- Nered••ıı biliyorsun?. 
- Bu adnıııa ben nasıl para ye-

t iştiririm dediğinden hiliyerum. 
- • en tabü para verdiğiui ıör

ıacdin!. 

cayı bırak. Baban mezardan çıksa 
itimat etme.. Nekadar d<ılandı • 
rıldın hemşire? Çok mu? 

- Sekiz yüz Jira ... Hem de, se
netli sepetli. şahitli isbatlı borç. 
Sonra, yok değil, yoksul değil.. 

variyetli adam.. Mısırçarşısında 

dükkanı var. Bizim efendi de Mı
sırçarşısında esnaftı. Oradan, se. j 
neler senesi tanırdı. Bir gün geldi. 
•Baharat yükseliy<>r .. İki bin lira
lık bir !larti mal var. Elimde para 
az .. Yedi sekiz yüz lira ver .. Son. 
ra sana faizile öderim ... • dedi. Se· 
kiz _yüz lira yerine bin lira vere. 
cekti. Bin liradan vaz geçtim. Ba-
ri kendi paramı kurtarsam... 1 

1 
- Kurtarırsın inşallah .. Elinde 1 

senedin olduktan sonra ... 
- Senedım var amma kardeşim 

inkar ediyor. cSenet benim değil!• 
diyor ... Dur ben şuraya bir ba.. 
kayım .. Belki çağırırlar 

Kalktı.. Mahkemenin kapısına 

kadar gitti. Kapının önüne çıkan 
mübaşire birşeyler söyledi. Mü

başir de: 
- Şimdi, şimdi.. Dedi. 
Kapının önünde biraz bekledik

ten sonra, mübaşir: 
- Haydi bakalım .. dedi. Ondan 

sonra da k<>ridora seslendi: 
- Arif... Şahinde .. Arif! 

Yüzü buruşuk kadınla uzun 
boylu, sünnelı seniye üzere kesil

miş beyaz ve sakallı bir adam ha. 

kimin karşısında durdular. Kadın,!' 
baharat hikayesini burada da an
lattı : 

- Bu beni dolandırdı .. Dedi. 
şimdi imzasını inkar edivoı. Sözde 
de hacı olacak .. Hiç utanmıyor. 

Maznun kadının iddiasını red
dediyordu: 

- Benim kim,eyP on para bor

cum yoktur. Zaten kimseden borç 
almak da adetim değildir. Adım 
zengine çıkmıştır. Şahinde de bun

dan istifade ederek sahte bir senet 
yaptırmış ola83k. Elhamdulillah, 
malım var, mülküm var, dükka

nım tezgahım var .. Nakdim var. 
Borç almağa ihiyacım yok ... 

- Şimdı bu senetteki imza sizın 
değil mi? 

- Hayır efendim .. Benim ne se
nedım, ne imzam var. Hepsi uy
durma oiacak .. . 

Hakim kararı verdi. 
- tcaaı düşünüldü .. Mevzuubahs 

senet üzerinde istiktap yapılmak 

üzere ehlivukuf seçilmesine karar 
verildi.. İlah ... 

Mahkemeden çıkınca, davacı ka
dın: 

- Saçınla sakalınla, koskoca 
hacı, yalan söylemeğe, i mzanı in
kar etmeğe utanmıyor musun ? de
di. Ruzumahşerde hacı olduğun 

için iki kat ceza ç<!keceksin .. 
Hacı hiç aldırmadı.. Cevap ver

medi ve yürüdü, gitti. Kadın, ar
kasından, hala söyleniyordu .. 

- Hayır &örmedinı. 
- Şiikriye üzerinde çok para 

bulundunır muydu? 
- Hiç hasis ı' ';ildi. Paralan ı 

darmadağındı. Komodinin gözün
de, tuvalet dolabında , çantalarının 

içinde bir çok para bırakırdL Gö
zü toktu. Yanınolakilere emniyeti 
de çoktu. 

- Sen oaua yaıwuhı aylık.la Dl1 l 
çalışırdın?. 

- Evlndı manevisi olduğumu 

söylemiştim. 
- Onu biliyorum. Fakat muay

yea bir aylık alır mıydın?. 

- Hayır, almazdım. Fakat para 
dellilen şey., karşı da hiçbir stkıatı 
duynıuş deCiJdim. 

- Bazan haııımefendiye hiç da
nışmadan alır, harcar, Söylerolim. 
Ba:uıa da undisi veririi. Meseli 

Beyoğluada herhaa&i dükkiıı<la 
birşey ıöriir, Ay~ oıw se11in içia 
beğendim. Git al. de.-di Pa111sıaı 

veNı-di~ Sonra, Güziniea beni hiç 
ayırmaz gihiydi. Onun yaıuada 

hiç "kıldığum ltatırlamıyorunı. 

Hem heni okuiaa, yaziırıuı. .ıa o-
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aşmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 
IK DAM 

B . Abkl~ Da.ver A.nkandan cön
derdi.j'i •Suriyen.uı iıfra.li bqısa:Dılla. 
vı,,ı. isimi~· bU&°ımk.. baş 7MISlll<la 
Sur\y-i ııartık&tı "' lııkitaflarınl 
telkllı. ve la.lılil etmekle "' -üınle: 

cilk haberlere göre: V~intn ak:>ülit
mcli şiddetli olmaktan ziyade p'5iftit·; 
Darlan'ın Fran~ız milletinin temo.yül
l~ri ve Amerikanın tehdıtıermi hiçe 
sayarak İngiltere~ kcirşı harbe ka.-

1,,r gıtmek.ten c,.-ekindlğl anl~ılıyor~ 
takat Ingilizlerle Huı- translZlar i§&al 
işini çabuk biti.ı1nek ınecburiyetinde
clirlcr.> demektedir 

YENi SABAH 
B. uuseyill Ca.hit. Yakn .su.rl.Je 

Fransız topnı.k.Lan ( !) bimli i>upnlı.11 
ba'f 7.-ında: 

Hür Fransa bayr-ğı altında ingili.z 
kuvvetlerinin Sıırlycye gır ,1elcri, Ber
lin n1abfillcrinin dcdiğı gibı Ingiliz ta

rihu•de bile ınisll Körtilmerııiş bir ct
nuyet ise, bizzat Almenlıı.rın Lehis· 
tan topraklarına yıerleşmelerine, 1 tal· 

yanların Am.a\rutluı!u ısu.la etınelerıne 
ne demeli? Yu.nanıtan ve YU&os1av
yaııın parçalannıalarını hang~ hu:ıc.ünı 

He tavbif etınei?. Almanlar kendl!eri
ne hiç zarar \'ernıen:ıiş ve vermeleri 
de imk<insız bir takım ıniiletlcrin ana 
vatanların\l tecavüz elınışlerdir. ingi
li.ı.ler askert mecbur ,yeller ve ihtiyat 

nıüliıhazalaı-ı bır t.ıraıfa bırakıWrak 
Stırıyede n-ıü::olev iı \·azıy<-ttf: addollU1 
salar bile bundan dolayı Jo'ran~·aya 
karşı dcgil, hakıkatte Suriye milletine 

karşı kabahatli oln1aları icap eder. 
h.1.eselede Fransanın ne hakkı, ne şan 
ve şercCi mevzuu bahis değildir. Bı.ı 
harp sonunda demokrasileriıl. galebe
siyle yeni bır dlinya vücut bulacaksa 
bu dunyada arhk enlpcıyalizın tabak

künıU ortadan kalk.ıcaklır. Biz böyle 

bir istikbal ıı;ın ~ denıokrasılerin g:ı
lebcsini istiyoruz. Ve elimizden geldi· 

_ ği kadar bu galebcyc yardım ediyor-ız. 1 
Suriye, harbin sonuna kadar \'i~ınin 

idaresi altında kalnnş olsaydı bile Ue- ' 
ınokrasilerin k:..racakları yeni nizanı

da Fransa tarafından tahliye edilınek 
ve ı,;f•rbest br1Jkılı'""ıak ıcc:.p edercii. İn
gili;t ıstilası 4;LC ergeç ve beheını.;·hal 
ıahJkkuk edecek b.._ nel!c-eyi tıe~ı·i e- ( 
diyor.~ demektedır. 

CUMHURiYET 1 
8. Yunus Nadi tı:Fa.-..lla• -ısbnli ba .. 

ciinkU baş ya&bında Giritt.erı SOıl1lll 
harbin bir fa.sık& devresi ı-e(' lrditi Sı.ı

rlyedekl ha.rekatuı ıerQi harbin bir 
sa.fha.sı &kluiu. fak.t.l bunun Mihverle 
A.nc"lc, - Sak.son aıt-nıl an..ı;;.ırula.ki pa.r· 
paşmaJara ntsbeUe k...ferTUM. sa.J'slabi
ceitinl 90yled.iltlen ooata: 

citalyan - Alınan kuvvetleri ~lı· 

•uı· hududunda faaliyette iken bir (a
sıla devres~nden be:.hscdi.lmesı birilz 
garip ıörunür. Harbe, onu nihai nelı~ 

cesıne götürücü bir i:st:.ka~·net veren 
büyük hareketleri ı;özOnunde tuttugu
muzu hissediyorut.. Ml ırın garp eö· 
lUndeki vaziyet şimdiki haliyle büyük 
mfına ifade etıniyecek ufak tefek ha
reketlerle bir dur.:unluk de,·ri geçi
riyor. MLSır ocphesi canlanabilmek 
için daha büyük tertiplerin faaliyete 
ge('irilmesi 15.zun g~1ecek eibi gört.ı

ntiyor. iki lar.:sfça da bu JlC' aba yapi
lan hazırlıkla!!' perde arkastndadır. 

Alman - Fransız işb.rligi henUz 
kat'l şeklini a!amanH)tll' Suriye hfl.
diseJen mi.Uuı~cbetiyle Fransarun pro
testosu harp iliını ınahi.yetini haiz bu
lup.ınuyor. 'Fransız donnnınasına ilk 
işarette harekete geçmek için hazır 

bulunınası emri \·erilmiş bulunmasına 
ragmen Fran.sa ile İn&iltere arasında 

n1U:;ellı1h bir ihtilat b~laması gibi 
bu harbin en garip ~llisini teşkil e
decek: olan bu macem için henü.z dün
ya e!.kArı ve bilhassa Fransız erkan ol
gun sayılabilecE>k bir hale gelmiş de

ğildir. Harp, milletin linladığı ye lü
zuınnua hü.krnettiği bir iş olarak mey
dana &elebilir ,-e yürüyebilir. Anla~ı
lıyor kı Fransız millt'ti işbirliğinı İn

giltere al-cyhlnde hareb sUri.i.k:lenecek 
bir şilmul ve vüs'atte tasavvur etme

n1ekte ve belki bunu Fran:s.ayı belki 

harpten esirgiyecek bir can kurtaran 
telilkkı eylemektedir.> demektedir 

dUT. Güzin için e\'e hoca gelir, gi
derken bana da ders verirdi, 

- Şükriyenin harcadığı paralar 
kendi paralan mıydı; yoksa Fer
diden mi alırdı?. 

- Ferdi Beyin ne verdiğiai bil
mem. Fakat bütiin porayı hanun
efendi harcardı. 

- Şükriye ile Ferdin~ geçiM
meleri nasıl.U?. 

- Gayet iyi idi. 

- AralHıada hiç miiaakaşa, 
kn&'a filan olmaz ıwyd.ı?. 

- Ohnaıdı. 
- S- zablaniarda da 1'ep iiyle 

Dliy.ı.i?. 

- Evel Ylaaız bir kere GüziBHı 
kaçmlması yüzünden kavga etti
ler. HaaUB hiç beaiuı işlerimle ui
rıışmıy<>rSlilR. Hep keudi dala ve.-e

leriaiİı peşiıtolesHı. diye kızml!tı. 
- Ne olalıwereleri!. 
- Ayşe gayet ge,·şck ve IHia 

davranarak: 
- Ticaret dalavereleri.. 
Ded.L Devaıı> etti: 

(Adı.Uı Var) 

llaynanaıından 
dağlara k çaa 

taze gelin 
Bundan bir kaç ırun evvel, 

Anadolu gazetelerinde gö
züme bir mevzu ilitmitli. !;iu· 
nu yazayım, dedim. Fakat, 
araya, daha erken yazılması 
icp eden bir takım hadiseler 
girdi. Bizim o meşhur .nevzu 
da kaldı. Dün, not defterimi 
karı9tırırken, gözüme i~ti. 

Haber verildiğine göre, 
Balıkeairde, bir kadın, daha 
doğrusu, taze bir geiin, kay
nanasından o katlar bizar ol
muş ki, nihayet, seli.neti, ev~ 
den kaçıp kurtulrıı<.ı<ta bul. 
mut ve daglara çtkrı1'§ •. C.enç 
kadın, günlerce, haı ıalarca, 
dajllarda kalmıı, O• yemiş, 
kuru meyva yemi§, ölmemek 
için elinden geıeııı yapmı§ •• 

Evdeki iztır:ıplı hayatın 
derecesini takuır edin ki, bir 
kadın, bu vtıh~i hayala ta
hammid edeı:ul.Htıtir. 

Günler, haf .alar geçıikten 
sonra, taze g.!iın, ad .... &.rt lı.:ı.y

vanlaşmı§, bır vilhşı llayvan 
hayatı yaşamıya b&§İmıştır. 

Bir· gün, civar O", .. ,_nı<ı.rda 

ve dağlarda avlanmıya çı
kan domuz avcıları, aıırlııı: bu 
ağacın gövde kovugunda, 
üstü başı yarı çıplak, saçları 
dağınık, tırnakları uz~mıf, 

acayip bir mahıükun, mıtıl 
mışıl uyum~laa c.l.H.igunu 

görmüşler.. Avcılar, evvd.i 
hayret etmiş •• Yavaf yavq, 
yanına soklumuşlar. Bakmış
lar ki, yarı vahşileşmit bir İn· 
san .. ve.. genç bir kadın .. 

Ayak patırdıları üzeı·ine 
uyanan genç kadın, karşısın· 
da bir insan kalabalığı gö
rünce, i>irden ürkmüş .• 

Avcılar sorınutlar: 
«- Sen nesın, in misin, 

cin misin,?.» 

Talihsiz genç kadın fU ce
vabı vermiş: 

«- Ne inim, ne de cin •• 
Sizin gibi bir insanım ... » 

«- Pek ilii, burada ne 
• • ? 
ıtın var ••• » 

«- T aliim kara imif •. Be
ni, dağ başlarında yaıatmı· 
ya mecbur etti .• » 

«- Haydi seni şehre gö 

türelim •• » 
«- Ah, ah ... Gidemem •.. » 
«-Neden?.» 

«- Kaynanam olacak ka
dın kartıma çıkar •. Onun ya

nında olmaktan ise, burada 
y&§amayı tercih ederim .. » 

Bu sözlere raırmen, kadın 
avcılar tarafından alınmış ve 
tehre indirilmif, evine teshm 

edilmit·· 
Bir kaynananın, gelinlere 

neler çektirebilecegini şu ha

kiki hadiseden anlıyabilirsi
niz. Muhterem okuyucular, 

içinizde kaynana varsa gil· 
cenmesin .. Tabii, sizler müs
teınasınız ••• 

R. SABiT 

" BirimizinDE"D.I 
f1epimizin k' 1 
~ 

Tramvaylann 
Pencereleri 

Teı>e .... ında '""""' B. c.,..ı 
Tl&;ln ,._ .... 

•Havalar ısındığı halde tranl
\"ayların bir tarafındakı penct.·re
lerini açtırmak ıçuı hentız alllka
kadarlar tarafından eınır ,•eril
ınedı(i bazı bıletçlJcr tarafından 
ıddia oh.uımakUldıt. Bu yliLden 
tramvay biletçilen ile :!ıalk ara
sında sı.k :ilk n1lınakaşillar cercy&n 
etnıektedır Bazı kinıse1er pence
releri açmak ıstemekte, bıletçıler 
ıs.e mini olmaktadırlar. Halkı ;.1-

cakt.a bi.isbüt'i.in bunaltrnamak içıcı 
idarenin bu hususta <'"mir \'ernıe
inin temin.ıni dıl.enm.• 

SON TELGRAF - Esa>en iz
dihanıdan tramvaylarda ahalı sı
kılıp terled.ig:inden tt•nk hava .. 
larda kapata canıların bilsbtitun 
sıkacagı tabildır rr.•ıHVay İdare
sinth bunu t.akdır Nicrc ~ hır i.!l 
C\ vel icap eden emrı v<'rm ı za 
rurf \'e ı{ızıındır. 
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KAYE NU 1 

AŞK İHTİYACI -
Anlatıyoruoı J: 

Yazan: HALÜK CEMAL No· 1 

1 Hayatını 

-F: Yazan: SEYFEDDİN O BAN =1= 1 

!ip yan.na oturmasına sinirlendi. d 
Bunı: rağ en, başını çevırd Asa-

Saat altıya gelıyordu. Ilık bır 
mayıs ahn:::.ı ıJi. Gülhane parkı
nın kapıya yakın sıraları, gezme
ğe çı.J<mış kad1" ı, erk~kh oldukça 
ka_abalık .nsanla dolu ıdi. Hı.riye 

biraz dolaşmak, hava almak mak
sad e yc'a çıkmış, buraya gelmış
t •. Bu yerlerin, onda büyük hatı. 
raları vardı. 

1

' ' Zavallı kardeşim ayaklarınıt 
:gittiğim macerayı duyma enıi? 

Yanıma ili.ştı ve bu scırgumu an
lamış gibi. 

J<.adaşınaa ot..rur ~u?. Baba0 

seni soruyordu. Ben şiwdı çıı 
dedim. Halbuk ~ .• Bırd n d 
Sonra sc.ini yavaş!atı:rak. k 
muztarip bir ima ile tamaıtlJJd' 

Parkın, dönemeçü ve ıssız yol
larından dolaıı"rak, Sarayburnu
nun üst tarafına çıkan kısmına 
geçti. 
geldi. Meydandan geçtı. Parmak. 
lıkların önündeki sıralardan bi
rine oturdu Gözlerini yumdu. 
Düne kadar geçen hadiseler, ha -
yalinde en ince teferrilaile can _ 
landı. Asabı fevkalade gerildi. Ağ. 
lamamak için, kendisine güç ha
.kim oldu. Koca dünyada kendi -
siru yapyalnız hissediyordu. 

O, Saidi hakikaten temiz bir 
aşk ile seviyordu. Ona öyle gel'. 
yordu ki, hayatta bir tek erkek 
vardı; o da Saiddi. Çok defa, eğer 
Said karşısına çıkmamış olsaydı, 
hiçbir erkeği sevemiyeceğini dü. 
şiinüyordu. Fakat, hayat ve hadi
esler o kadar deği~iyor ve insan
ların haya!larını o kadar altüst e. 
diyordu ki, şaşmamak kabil de • 
ğildi. 

Hurıyeye Saıdi bağışlıyan mes
ut tesadüf, bu sefer onu kendi -
sinden meş'um bir surette ebe. 
dıyen almıştı, Hayat böyleydı
jşte. Bazan pek cömert, faltat ek.. 
ısı: ri çok zalim oluyordu. 

Onlar. iki gün evvel geldikleri 
bu yerlerde elele ckılaşmışlar, ak

§am, parkın kapanma saatinde 
dönmüşlerdı. Saıd Huriyeyi evi-

ne bırakmış, bir havli uzakta olan 
evine gitmek için ayrılmıştı. Dun. 
kü gazetelerden birine göz gez • 

diren Huriye, hayretinden dona 
kelmıştı. 

Gazete, birbirını kovalayan 
iki sarhıışun attıkları kurşunlar -
dan, Said ısminde b'r gencin öl
diı ·ünü yazı ·or ve Said in bir ı-eS
mını koyuyordu . Bu, ne umulmaz 

bir kaza idi7 Hurıye, hep bunu 
dü ünüyordu. İk.i günün içinde, 
gözlerindeki neş'eli parıltılar kay. 
boldu. Kalbini, ebedıven kalkmı-

yacağını sandığı bır hüzün per -
desi kapladı. Beyhude yere yaşa. 

dığına hükmed;vordu Hayata. bil. 
ohassa sevmeğe kar~ı, kendisine!<' 
bır uçurum farkı görüyordu. 

b;le igin ve onunla alakadar ol. 
dı..ğ~nu bc.li etll'cmek istedi. Bir 
ara, kalkıp g. tmeyi <!:ışündu. Bıi 
fikrinı beğenmedi. Böyle yapması 
belki adamın cesaretini arttırabı. 
lı.rdi. 

Yabancı adam, birkaç dalııtka 
süren bir tereddüt devresini ge -
çird.kten sonr•, hevecandan tit
reyen bLr sesle şöyle dedi: 

- Affedersiniz bayan her şey. 
den evvel, hakkımda kötü bir hü. 
küm vermemenizi rica ederim. 
Öyle zannediyorum ki, sizinle ev
velce birkaç defa karşılaşmıştık. 

Huriye sükün!'tle başını kal • 
dırdı. Gözlerini, sert bir bakı<la 
erkeğin yüzüne dikti. Erkek. bu 
bakışlardan fışkıran nefret ve is.. 
!ikrahtan titredı. Bütün cesareti 
kırıldı. 

Huriye, bu ağır bak1şı yetmi
yormuş gibi huşunetle: 

- Bö:rle, d<>di. adi bahanelerle 
bir aile kadınile tanışılmaz. Sizin 
gibilere yapılacak muamele gayet 
basittir. Bir polis çağırıp teslim 
etmek. Fakat, bir daha bu tarzda 
hareket etmiyeceğinizi ümit ede
rek sizi affediyorum. 

Bu sözler, yabancı adamın üze
rınde müthiş bir tesir yaptı. Bu 
kadının· yanında biraz daha du • 
rursa, başına muhakkak bir fela
ket geleceğine kanaat hasıl ettı. 

Ayağa kalktı. Giiç\ıkle şunları 
söyliyebildi · 

- Affeder inız } anıldım. 
Fakat, fazla devam <"demedi, 

Huriyenın >ert bakı•ları karsı -
sında buna ımkiın görc·medi. O -
radan uzaklaştı 

Hurıye, bundan sonra bu gibı 

vak'alarla, çok karşılaş! •. Ne za
man, dü~üncelerile haşhaşa kal. 
mak ve eskı hatıralarile yaşamai< 

içın buralara g ise mutlaka ken
di.sine birısi musa?la• oluyor, rahat 
ve huzurunu kaçırıyordu. 

Ya, yanına sokulup laf at,yor
lar, yahut gözlerıni de\"İre devire 
bacakJarına, vücudUne, vuzune 
bakıyorlardı Her sokağa çıkışında 
asabını bozan böyle hır macera. 
nın halır;ı;;ilc eve dönüyordu. Ba. 
zı gı-c<'lcr, gözünü kırpmadan sa
bahı bııldugu oluyordu. Aşk ih
tiyacı, gittikçe bütün benlığini sa. 
rıvordu. Gavri ıhtiyari ağzından: 

Öit- :C" ölünmez! 

Kelimelerı döküluyordu. Sonra, 
yine kendi krnd:ne ilave edıyor; 

İngilizler ve Hür Fransız kuvvetleri Suriyeye Filistin ı 
topraklarından taarruz ettiler. Bu gün Orta Şarkta 
mühim karargah olan Filistinin ehemmiyeti nedir? 

._ İsminizle hitap ett i;:l•me ş;q
tımz değil mi?. Ben ailenizi ma-, 
sum hayatınızı da biliyorum. Mek
tebi yeni bitirdiğinizi bile öğren
dim. insanın bu kadar k.yztc:li 
bir komşusu bulunur da hiç ala
kadar olmaz mı?. Annemden öğ
rendim .. O da s.zi görmüş, beğen
miş, soruşturmu: .. Nasıl saf, te
miz bir kız olduğunuzu anlatmış
lar! .• Sonra yavaşça içini çekti: 

Bugünkü Filistin (Pale~tine) 

ile tarihte hudutları çizilen Filis
tin arasında vüs'at ıtibarile büyük 
farklar vardır. 

Milattan önce Filistinin hududu 
şu idi: Gazze ile Yafa arasında ve 
Finike ile (Arzıkenan) ın ve (Ar
zımukaddes) in garbında sahil bo
yunca uzanan küçük arazı. Bila
hare Şamın cenup kısmı da bu 
hudut içine girerek. bütün (Arzı
mukaddes) i ve (Lüt denizi) hav
zasını da ihata etmişti. 
Romalıların fütuhatından sonra 

ve Araplar zamanında, yani islı\m 
kitaplarında Filistin ismi bu ikin
ci suretle kullanılmıştır. Bu se
kilde Filistin: Şimalen (Akke ka
lesi) hizasmdan ve Taberiye gö
lünden başlıyarak, Kleiarişe ka
dar imtidat ederek, şarken Beri
yetüşşam, garbcn Akdeniz ve ce
nuben dahi Ceziretülaraptan iba
ret olan bir hudut içindedir. Bu 
hudut içinde Filistinin mesahaı 

sathiyesi ancak otuz bin murabba 
kilometredir. Bir mil) ondan fazla 
nüfusu vardır. 

BÜYÜK HARPTEN SONRA 
Filistinin merkezi olan Kudüs 

büyük harbin sonuna kadar Os
manlı imparatorluğunun müsta
kil bir mutasarrıflığı halinde ida
re edilirdi. Harpten scnra bütün 
hudut ve kasabalarile beraber İn
gilizlerin eline geçmiştir 

Filistin, Akdenizden Süveyş k.ı
nalının yolu üstünde bulunduğu i
çındir ki, ıon zamanda coğrafi va
ziyeti itibar•le ehemmiyeti art
mıştır, 

Filistin ve Suriye' Osmanlı İm
paratorluğ.ından ayrıld ktan son
ra. Filistinde ve Sur;ycde ayrı bi
rer hükümet teşekkül ettiği gibi 
Ürdı.in (Şerin m·hri) vadisinde de 
ayrıca (Ürd"in Krallığı) na'Tl;lc 
müstakil bir Arap hükumeti tees
süs etm!itır Bugün, Emir Abdul
lah bu hükı'.i>nctin ba•ında Kral
dır 

r. Yazan: =~ 
il lskender F. J 
'-= Sertelli = 

dı. Bilahare ormanların yüzde yet
mişi kesildi; ağaçlar azalınca, yağ
murlar yaz mevsiminde yağmaz 
oldu .• 

FİLİSTİN ŞEHiRLERi 

Filistinin <ehir ve kasabnları: 
Kudüs, Hebron, Remle, Yafa, 

Gazze, Hayfa, Akke, Safed, Nası
ra. Cenin, Nablis ve Salt. Bunl"r 
ara.:nda limanı olan yalnız Ha' f 
dır. ingilizlere geçtikten sonra."bu 
yük bir mendirek yapılınış n 
Musuldan gelen petrol borular . 
bu limana indirilmiştir. Yakın za 
mana kadar lngiliıler !\!usul pcl· 
rolünü Hayfa liman:ndan gemile
re doldururlardı. Bu yüzden Hay

fa, Filistinin en ışkk bir ticaret 
merkezi olmuştur. Yala, Kudus.ın 
iskelesidir. Yafanın portakalı ve 
karpuzu meşhurdur 

Filistinde o,manlı İmparatorlu
ğu devrinde bılhassa Harbi Umu
mıden biraz evvel yüz bine \'akın 
Muse\'İ vardı. Şımdi bu miktc.r, 
son istatistiklere göre üç yüz bin
ne çıkmışı. r. Filistindc ayrıca yüz 
bine yakın hırİıitiyan katolik ve 
Maroni vardır. Bundan ba~ka .otuz 
kırk binden fazla Dürzü ve bir o 

kadar da yabancı bulunmaktadır 
Üst tarafını Araplar teşkil eder. 

fngilterc hükümetinın yaptığı 

1936 nüfus cetwl:ne göre Filistm
de yedı yüz bin müslüman Arap 
Yardır. Şu raKama bakılırsa, ekse

riyet müslı.iman Araplardadır. 
Ürdün Krallığın.n nüfusu bt. ra
kamdan hariçtir. 

Kudüstc Almanya, Lehiston ,.c 
İspanyadan gelmiş ve yerle ır.i,, 
~1usevilcrin sayısı yctn1J~ ~c-ksc-n 1 

bine yakındır. Ku<'Üs bu ı!ıbarla 

hine sahne olan Filistin, e~ de
virlerde yarı bedevi bir halde o
lup, yalnız Finikelilerin elinde bu
lunınu' olan sahiller mamur ve 
ticaret k<ynağ; idi. Ancak Hazreti 
Süleyman zaman nda (Finike) da
hi B~nı İsrail devletine tiıbi ol
makla, bunlar vasıtasile drniz
d<'n. uzak memleketlerle tirari 

•-Şimdi zaman:mızda sizin gi
bi masum, bilgili aile kızları öyle 
az ki .. Tesadüf bizi birbirimize 
komşu yaptı. Artık bu \esadüfü 
samimi bir beraberlikle idame et
tiririz değil mi?.> 

rnLın~sebet1er tc:;is edilmi t:. Fi-
l.st. bir ssa 

0 
tarihten sonra ta- Ne güzel. ne kibar, müşfik ko-

nınma/ia baslam: ·t Bıl;ih~·e A- ' nuşııyordu. Ve ben öyle tatlı din-
·ı , . lh·ordum ki ... Bir musiki gibi ra-

surı er ,, kae defa Kudü• · tah_ ip ı · k Jb" k _ . . ~ •. şe vere vere a ım~ a an bu ses 
ve Benı lsraı ı csır ederek (Babıl)e ·· 1.. - d" ld b kl d .•. , d d"kl · . . - . 

1 

gon umun on ye ı yı ır e C' ıgı 
on er ı <rındcn, Fılıstın bır k l • ·· l d. - · h ı· 

1
.. . . •. • genç ız ıgımın oz e ıgı aya ın, 

turu trrakkı esı-rı rrosterememıo ·· ·d· . ·d·ı 
"" ı urnı ın sesı ı ı 

Ye Makeıionvalılarla Romalılar ı; O d k 1 k ld k D h ·.
1
,
1

.. t .. .• ra ane acar ·a ı. a ane-
.s . a V0 a.,allutundan sonra bu.- le 1 t\ · d" h t J 
b

··t·· h· . . r an a ı, şım ı a ır amırorum. 
u un .rap olmuştu. Hırı: tıvan- F k t k Ik k t f k 

iğ •t·· .. a.a a arcnera .'.'.l.ı - Jcr-
:ın ın ı ,~rınd:ıı ~n.-nra ı~·"' (Fı!ı~- d ki k d d · ·· 
) 

. h . . _ u ve o va c a ar aıma o soy-
tın ın er tarafı bır zı\'arrtg tr. I• -ı· B ' · t B.. J h .. k ·· · ...... .ı. en ei(s~rıva sus um. oy e-

u -~·Jne ge _<rrk. ti~aret ve sa- ce o akşam engin denize bakan 
nay·ıt bu ~e~ırdr dahi ehemmiyet gazınonun kameriyesinde ilk aş-
•ıerı >nemıştır. k ·ık d t d. 1 d. ımın ı es an;n~ ın c ım. 

İsla'l1iyett'r sonra, Hrzr~ti Ö- Köyıçiııe kadar beraber döndı.ik. 
mcr taraf-ı1ı! n bütün Şam 1 t'·- Pazartesine tekrar buluşmak üze-
sile bera- F lı 1 n ıle "ont<'luna- re ayrıld•k. Bu kısacık zaman i-
ra<. i•lam•n ili< l c r.l•ı k·rnında çınde ona ciylc alış! m ki.. Yoku-
d ğer ·_.ı;,,.. me al'k;nd,.. nlduğu şu çıkarken hep ha ımı gerıye çe-
gibi, Filistinde clabi maarif 'ana- viriyor, yanından annesi alınmış 
Yi ve tica et ok kra terakki et- bır yavru kuzu gibi dönüp dönüp 
mişti. Bilahrrr ba•l \'an F"lisnlio arkama bakıyordum. Sonra; yine 
hücumları Fili•t·ni as rlarra doi- bulu~aeağımızı diışünen•k eve gi-
mi bir hnrp mryclrn haHnr kov- rcrkcn bayıam yerinden dönen 
ff'" ve niha,·et S.0 lthaddin Eyübi yor:;;ım, fakat neş'eyn doyamamış 
tarafında., kurkrılarak a<avio ve yaramaz çocuklar gibı 5eviniyor-
slikıinet takarrür f'tll' ,tir. d um. 

Bundan "Onra ~Iıt- r ,__:ı1ifııı1eri
nirı idarn nP trrıcmi . tr>krnr hü
cum v~ ' . .lll •tlarla talır ~< l'ğ
ra""'"''c;; ve dL ha soru·a "e, ... ·• S tJn 
Se1imin 1 r 1 .,. S ırr,, fıııth; cs
nas:nrln !"ilistin dah i Üs'l"a"l İm-• paratorl• ~mo ilhal· edi'nıi•tir 

İbro İr<' (Ür•alm) di.' e mo;uf 
>•lan Kudüs 'ehri b'r saatle d~v
rol nur. 12 metre yükseklikte ve 
bir n~ctrp kallJ:[rında b!r surla çcv
r!Imic;;tir Rehrin ~ımali ~arki ci
hetinde islam mahelleler' ve bu-

Babam·n cıc!as-nda elektriğin 
yanmış olduğunu görünce ne ka
dar gr~ kaldığını· anladım. Kork
tum. Kapıyı açan Şükran tcl3ş w 
heyecanla: 

•- Az daha seni aramağa gdı
yordıım abln. dedi. Babam çok 
merak etti. Bereket ki kahveye 
gitti. Nerede ise dönecek! .• 

Buna merdi\·rnbaşından anne
min sesi kar;ştı: 
•- Neredeydin bu Yakte kadar 

Müjgan?. , 

Şı-ria \'adisi ill' (B~hrılüt) dcnı- çek kalabalık bir şehirdir, insan- rada hiikiımet kona~ı. mcşhıı'" 
len göl. sathıbahirden tamam 425 lar hemen ü'tüstc denec!!k kadar (Mescidiaksa) ve (Buytulmııl<aı!-

•-- O kadar g«ç mi oldu anne? 
Arkada<ımda idim.• 

Metre al~akr r Yeryüzünde eşi fazladır. Şt•hirde umurri lisan a-
1 

des) ,·an' (Sahrai muk~dde,e) bıı-
•- İnsan ortal:k kararınc ar-

~ Halbukı .. uç buçukta f 
sek,zde 0ndüğünG. bı.lse? • 
Hayatında bir kere bile ııt 

nesini, ne babasını kırmarı1 
citmemiş, onlarm en küÇU~ 
serzenişıle .~nci~m.e~i~ bir k•

1 
bC 

bu kadar soz kafi ıdı. ilk del3 

le imalı bir sitem işitıyordull' 
Sustum. Eğer annem bu ibW 

dört beş akşam evvel yaprrıli 
saydı kucağına ko,ar. c1ıcrincl 
zünü, gözünü öpe i\pe yah'arıl 
dilerdim. Lakin şimdi içim 
dar dolu, değişik ki.. Me,..:U 
time birden yayılan ilk se»8 
duygusu teessür ve hicabı dl 
nutturdu; artık ,·arlığ.m bai 
dığı hayalden başka her ~ısst 
zenişe .ihtara da yo.bancı!. _....\ 

Anneme hıçbir şey söylcın<~ 
Önüme bakarak odama ~ 
Kalbimııı ü~tüııde ç.rpınan 
bütün hayatımın tabii akışın' 
anda değiştiren yeni duyguısrı 
ateşini' yüzümden sezerler dil' 
lektriği yakmadım. ' 

Bu esnada kurnaz Şükrar.' ~r 
cele yukarı koştu. Odayı k8P 
ranlık bulunca 

•- A .. a .. karanlıkta m 
yorsun abla?.• 4'!ıye kapın "l)ş 
daki elektrik cluğme•;ni çr'' 
Mavi abajörden dökülen bll · 
sebili odaya yay.Jd., Geldı. \· 
ma oturdu. Nü\·azişkıir bir '.° 
nereye gittiğimı soruyor. dS 
mazlürn halimi görünce oalı8 

kin bir hitapla, bütün hır kal' 
şefkatile: _ 

1 <--Abla sende tııhaf Wr lıll 
Ne oldun .. ne oluyorsun söıle 
ı:ıa! .• diyordu. Az daha anlat·, 
herşeyı söyliyecektim . Fal<
kak kapııana sok.ılan bir nn• 
~ıkırtısı ve sonra baban11n t 
rnirane sesı dilimın ucu .... ıı 
gelen ıtırafı bıraktırdı. ~ 
m~ılim 

•- Yok bır'P>' Şükran·~ 

Ablanın sade, basit ha) atın'''., 
!anacak nesi olabilir ki? • " 
mınlı!andım. 

Halbuki kızcağ.z nerea<'l g. 
ğimi bir bih<:ydi!. Zaval!ı saf · 
deşim senin o şefkat d<ılu 1ı•n 1~ 
bunu hiç hiç ögrennıesin, ~ı •0 
rımla gittiğin' 1?1acerayı sak~ , 

"') ,, 
masın e mı . (Ar_:::/ 

Göı.lerinı uzaklara dikTJ1iş heo 
düş~nü,.nrdu. Bu ara, a<ağıdan 

geçen bır trenin acı acı düdük 
çalması onu kendine getırdi. Bu 
sırada, fevkalade şık giy mrrtiş, 
kibar tavırlı bir erkek geldi. Ö
nünde şapkasını çıkardı 

- Hayat, ·aşamak içindir. Şim. 
d., bir te.adüf olsa. o fevkalade 
ık giyı:-'!li<, k•'ıar tavır"ı adam

.a karş·Ia sanı' 

Gayrimenkul Satış İlan• 
pek az bulunan bı. derin ,·adinin rapçad r. Hıristiyanlar, Mu<eviler, ı !un ır Yerliler (Kamamt•J ·1• bir 
ark tarafında a,-azi birdrnbirc Dürzüler. Araplar ayni dille ko- ettik'eri \'c hıristi,·anlar n (Mer-

yükselir \"e bir takıl". tepeler gö- -ıoşurlar. Fifütınin her kö e . de 1 karii !sa) r! w taptıklar• rnr,hur 

- Müsaade eder mısıniz? 
Dedi .,.,, cevap beklemeden sır

naşık bir tebessümle genç kadının 
yanına ott:rdu. Hur(fC\ ~-esini çı

karmadan, bir saniye erkeğin yü. 
zune baktı. Onu ta:-ıdı. Bu adam, 
birkaç defa, ona yolda tesadüf et
miş uzun uzun kendisine bakmıştı. 
Yanına yak.aştık~a daha d.Kkatle 
göı.ler· aramıştı. Fakat. Huri -
ye her defasında, bu adamın ha
reketlerine ehemmıyet vermemıs, 
yoluna devam etmişti. Fakat şim- ı 
di bu kadar boş yer varken ge -

= 
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ruhlı-. Vadide ve göl boyunda ha- büyük mekterOl-r ve savısız kili•e- kil se de Kudüstedir_ Yenı Ku<lüs 
!er Yardır. Kt .. ıltu··r bak•m.ın''" •. n F'.- ş•hrı· aı·keolnı·· m··t h l va çok ağır ,.,~ sıcaktır. Filistinin "' ~ ' • •· ' .u ~ assıs ar;nın 

asıl mamur cihetleri garp tarafın- !istin çok tcrakkı <ln:i•tir. Ş~hir- iddiasına giire, Brni İsıailin (Sa-
dadır. Şark ,.e garp dağlar nın c- !erde ycrle<en hıristiyanların bir lem) dedikleri eskı ~ehrin yeruıde 

k kısm pc; 1 _ı· su··,..,·anı"Jerdnn. 'uı·ı· ta- kurulmuı.:1 ·r Esk· J.. tl d teklerinclen birçok nehirler a a- ' · • · " · ı tl'cr a er e 
rak araziyi sular. Bütün tepeleri kımı da Ehli•Dlip dıfaıl:nc!and:r. bunu gö,termektedir 
zeytinliktir. Ekklerinde güzel ve FİLİSTNJN TARJIJI Şimdiki Kudüsün üst tarafın-
me~hur hağları ,·ardır. Filistinin Tarihi vaziyeti: Beın İsrail tar_- (Devamı 6 ''~'sayfa.ta) 
en yüksek dağları 1300 ınetredt•n -- - "'-~=-=-=~-'"'-==-=-===============~~== 
fazla değildir. Yağmur kışın bol- " İ~TA ·sn. HAY.KINA ~ri'!DF: 1!1:9!!!!!~!HDnmi .. 
dur, fakat mayıstan teşr'niev\·ek Bu Akşamdan itll>ar<'n ~dlkpas, AZ~ SiNEM.ASi 

AÇILIYOR kadar bir katre yağmaz. Ortalı!< y A z L l K R A H Ç ~ S f 
kurur 

İbranice eserlerde şoyle bir ka-
2 Film Birden: 

Trkmili Rt11l;.li ı' 
SON KOZU PETER LORRE- j 

y.t vnrdır .Filistinde eskiden c,r- ORMA NJ.. B p ·RlSI : 'OROTBY LAMOIJR 
rr.ar fazla idi. Yaz mevsimindn de 
yağmurlar yağar- bahçeler sulanır-1 ... - Mr. l\t(ı T t), · N 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 90 
ınek arzu edildiyse dt.~ ~:ehri T .rk
ler tarafındar kiımileıı tahli~ e e-

1 di!:n:ş buldular. 

Ladislas, Türk erci ·sunun yakın
][ı~t.ğını haber alır almaz tedbir
ler ı.lır.ağa başladı \'e ileri kara
kcll,.rın: tah°i'"t' etti. Hatta bir 
tedbir olmak uzcre atların eğerle
ri üzerlerindc bırakıldı. Bundan 
b~şka da askerlere daima muha
rt beye hazır bir halde bulunmala· 
rı emredild ı 

Sultan l\lurad, Anadoluhisar;
nın bulundugu mf'\'k drn kar~ıya 

' -g<çmi,tir. Halil Paşa, Rumeli ci-

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI l _ _,l'"" Yazan: M. SAMİ ARA.YEL 1 

~!~~~: \~::,~:.:~h,~:~~I k:~ı~ı~~:a~a~:::,~:v:~:: J 
lt>k ... t_ hizmetin<' ko.şmu~tu. \"ezir- ı le kaleye ç:kmağa teşebbüs ettiler l 
lerını ve kuınanGanlarını etıafına Fakat bedenlerden diı~en t.aş par
toplı):arak ~hl ~~lı~t> kar~ı koy- ı çal;ırından külli telefata maruz 
mak ı~ır yurumuştu. l kaldılar 

MJcar ordw.u bır güı:ı do.M yı.i- Şehir son d.erecede biı; metanet- [ 
rüy~~ yaptıktan onra Pelriçe gel- le müdafa• olunduğundan müt-
di. Şehir yüksek bir tepe ÜZl':rin- tetikler bi.ıy\lk zayıata uğramıı;- j 
de olup cenup kısmını üç metre lardı. Şehri zaptetıilı:ten sonra bu- ı 
genış.ı nde kazılmış buyük bır ra h~lkını ve muhafızlarını da ta-
hrndekle rr.uhaıaza olur lkta '" mamile kılıçtan geçııdiler. 1 
dı Mü•tefik ordular Petriçi ıaptet-

U!.ıhlar, evvc--ı ehrın surlu na tıkten sonra akşama doğru Miha- ı 
me < n·eııle le r krr ak ıs t>d.ilerse !içe \'& 1 oldular. Teşruıisaninın 
de ~;.ıK tckıat \c , le dokuzuncu gün·i şehre hucum et-

Fakat müttefikler bununla da 
hırslarını alamad:klarındnn 1 Türk
lerin mU\'a>3lalar• üzerintle bulun
durdukları Kamçı nehritıdekı yir
mı sekiz parça gc-miyi yaktılar (1) 

Ladi~las ordusu teşrinısanin'n 

doku :.ıncu giıııu Varn şehri~e 
gddi. Kral Varna önüne• gelir gel
mez \ 1ar&"'3f"l."'1 cenubunda bult.i
nan Galat3 " " ile Makropolis Ye 
Ka\-ıı.rna şehrin n anahtarlarını al
mağa muvffak oldu. 

Müttef:kkr .ırdusu bu muvaffa
kiyat kazand ktan sonra Varna
nın ·imalınde ordugah kurdular. 

Fakat teşrinısunınin dokuzuncu 
günü aksamı Türk ordug· hında 

yakılan ateşlerın donuk ıivaları u-
1 

• 1 

zaktan hafif bi.r surettr görunü
yordu. 

Türk oı L<l •u ~üttefiklrrder> be 
bın ayak resafede t-ulunuyordu. 

(1) llaııııııer. De\lrti Osmaıı·~e 
tarıbi Cilt ı, S. w;ı 

Ladislas ert~si günü askeri va
zivet \"C alınacak abive \crtiba
tı~ı gözden geçirmek ·üzer<' bir 
meclisi harp kurdu. 
Duşman ordusunun bu harekatı 

kiimilen Türk ordusu tarafından 
haber alındı. Hatttı Karaman oğ
lunun Macar kralına gönderdiğı 

mektup mündericatı da ma!Ün' 
bulunduğundan ona göre hareket 
edildı. 

Sultan Murad, Anadoludan kırk 
bın k:işiltk bir ordu ile Varna ö
nune gelmiştı Bazı tarihlerimiz 
S; Jtar Muradın Çanakkale boga· 
zında~ geçtigını yazarlar. 

Fakat Çar akkak boğazından ge
ctnleı düşmana hı gosterış mu
l<ubıl.r.d<' u kuvutler gccmı •ı_ 

hetine .oldukça mühım kuvvetler· 
le gelerek padi~ahııı karşı tarafa 
geçmesine yardımcı olmuştur. 

Sulta-ıı ;'vlurad. habersizce Ru
meli yakasına Boğaziçinden geç
mı~tir. V~ yine habersizce Varna 
önüne gelmiştir. 

Sultan Mıırad:n Rumelinde an
sızın zuhuru etrafa deh~ct verdi. 
Bizans köylüleri korkularından 

dağlara kaçt.lar 
Sultan Murad:n ordusu sancak

larını açarak İstanbul kaleleri ü
nündl'I' geçtiği ve Rumlar ise Ma
carlarla müttefik oldukları halde 
bu muza fferanr geçi~e tek bir mu

kabelede bılC' bulunamadılar 

Düşmandan alınan esirlerden 
• 

müttefikler ordusuna ait pek çoıı 
mal(ımat eldt roildı. 

Esırlerin beyanatından alınar 

malümat işe yaradı. Sultan Mu
r.t!, Y.ld rım Beyazıdın takip eW 
ğ tahiyeyi t.atbil<e karar verdı 

<ArUAı v ... ı 

Kad.küy Sulh ll!ahkcrres: Ba~· 
J..iıtiplığınder: 

:\lüddei Fatmanın müddeıaleyh 
Mükerrem Şcnbülbül ile şayian 
ve müştereken mutasarr f olduğu 
Kadıköyundc Kmltopra1< Tuğlacı 
Mustafa Efenc!ı mahallesinın eski 
Frcnköy Kahya yenı Şehir Kahya 
soka.~1nda eski 8 mükerrer ve yeni 
39 il w en yeni 41 kapı N o. lı 3000 
lira kl\·meti ırı.hammcneli ve tapu 1 
!<avdına nazaran sarken tarikı has 

- • 1 
şôm.ılen Abdulla1' vcıeseleri bah 
çekri garben İlyasın vereselerı 
bağı ccnubcn Ahmet paşa ve o<lact 
Mehme~ l)agı ve halen kara Vasıl 
ve i\!ısır!ı Alin.n bağı ile mahdut 
1209 m •re m.ırabba 71 desimetre 
m ktarınd,1 arazı dahilınd ve ze
m·nı Sultan Sclı-n kadim vakfın-
dan muktesatı miilk ve bodrum 
kat. kagir \"e üst katları tamamPn 
ah~~ı> bulunan hanenin sokak cep- 1 
hesi !a~ duvarll ayrıln1ıs oldu -
ğundan yukar: t ırafta b:nanın ar· 
kasındaki bahçeye çıkan avlu~·a 
girilir v~ bu ~vluda sol tanfıa tu. I 
lumbalı bir kuyusu vardır. Asli bı. j 
m.ya girildik:te bir taşlık ve 1 heli 
ik sofap ve odaya geçen ıki kapı 
ve bu sofada ıç içe iki ve d•i~N 
bir oda ile ayrı ayn kapı ile :,~
çil!r ıki oda ve bır heladan mürek
kep diğN· lıit kısıır vardır lbt 
katta camekan ile ayrılmış bir sofa ı 
üzerinde iki oda bır kiler V<' ayrı 
bir kapı ile girılir iki oda ve bir j 
heladan mürekkep dij;oer bir kısım
dan ıbarettir. Bodrum katına gn. ı 
lince biri tahta dö di v~ birinin 
ıcminı taş iki oda ile bir kiler ve 
hır neli"ı Ye .rkadakı bahçeve 
çık•ıır bır kapısı va·dır Yın" bı
nar n &ltınd bahçedt>n kapıs. bu-ı 
!ıın&n bı• odunluk ve bir kömür. 
.ük vardır ve binanın ittisalinde ı 

bahçeden taş .. .ıvar~ tefrik cdıl· 1 
rnı 'e b r f-ıPbsı vt JPminı ta dö-

şelı ve tııtışık bınaya geçen ~·, 
bulunan bır \lr.:..faK 'ard•r 
yine mutfak ıt•ısLJlındc k.ig~ 
minı çimento \ •;atı ).ı ta\'nn~ 
ahşap v~ ortasında aycL'1iı 1

• 

bıtışı~ mutfağa geç~n b;r ~af 
bulunan ve altı hayvan is'i2P ı 
cek şekıldc bır a 1ıırı bu.u1'af1 
nenin Kad k,>,. bırinci surı tı~., 
mahkeıncsı ıi~mına müs•e~·d· ·' 
tarihi ilandan itıbarl'n malıkc~·, 
eshabı P"'\.lracaata arık b 1 .. v'l"!Li"' 
rulan .sa'ı;o ar~nam~s.nuc ~ j 

:eraıt da ı~si c:ı.;; \'C pc n p::.l" 
30/6/941 t.ırı,·.ne tesadı:.! rd-. 
zarıesı g'-nü saat 10 dan 12 
dar Kadıko\· Su'' :\la ı-Enl 

kiıtiplığınde ac! k arttırır~ c 
tılacaktır Talır< r.., y~zdc )c 

çuk pey akçe vcrmelerı 11ıı1 ~ 
Mezkür güııd<' satı' kıvmetı " . ~ 
hammenenın yüzde yctm4 t 
bulmadığı takdırdc en on ~. 
ranın taahlıüdü bakı kı:lrn'; 
zerC' müzavedf'nt"' on rı .J 

temdidi!· i0/7/941 tarihirc 
1
'. 

düf eden per,t•rr.be günu <J3
• 

dan 12 ye kadar en çok art! ~ 
ihalei kat'ıycsi i.ra kıiıııac9 ~ 
Satış tarıhine kadar müter

3 

bina. Evkaf ve Beledıyc ' , 
borçları ile rüsumu tellalı' e ; 
masarifi muhakeme ve ıcr 
h . 1 · · ser. 
ıssedar arına ve vınnı -I 

Evkaf tavizi ile ihale pulu n'j:~ı 
risıne ait olmak i:.Zerc sat~ ,.,. 
kra iflas Kanununun 12 r. · 
maddesı mucıbince ıpo:ek 59

1 ,f 
alacaklılarla diğer nlaknJJfr·r ~ 
hususile faiz ve masrafa .ıcı11 
iddialarını on gıın ·;;inde bl 1,p~ 
melcri aksı halde "ak'arı ,,..- ' 
sicılleril~ sab t ~lınJdıkÇ3 ~ 
bedelinın pavlaş a .• rJafl · · - rrın' kalacakları VE da'1a fazla ır 
almak istıyenlerın mahlc€ f 

939/191 • ·o. u dosys1ra rı J 

eylemelerı luzunııı ılan 

L 



ı.ıı 

•L> ,-az.ıı..:n net 1ert J\Jl11~ 

/\, ı IJillton ıe inden "'1Q1JUf':ır) 

l'e, . ' M \' ı eu'-'n: uammer 1- ı c 

'tin l\lusol.nı, Çtir>•l n: Darıan 
f ..:ıı ınc lD. n1u. ün ve uzun n•1-

Kla~ s()yle~-nışt.r. 

Dün Mussolini, Çörçil 
ve Darlan taraflarından 
nutuklar söylenmiştir. 
,;1u~solini bütün Yuna
nıstanın İtalyanlar tara-
f ınJan igal cdilecc§'ini 
haber vermiştir. Çorçil ı 
Girit muvaffakıyetsiz
liği hakkındaki tenkidle
re mul.abelede bulun- 1 
muştur. Darlan Fr~n•a· 
nın vazife~i, !erefli bir 
sulh hazırlamak oldu-

.luooıiu, İtalyanın haı·be ll•l"l • 
rı 11 birinci ),1 dönümü müna -
'lc.ıle, Mecliste •Öylediğı nutuk. ğunu söylemiştir .. 

r~ as~cri ~arekatı h~liısa ve ha. 

1
--. . \ 

c.ı sıraseti ..zah ctmı~tır. g:!oır .. llrıısoluıı neden ::OU lıındLn [ 
\Iusolını e\·veLi re\idedilmez ı fazla ltolyan. e.>ir' Hriıd, a:ye sor. 
·•l>~yettcki \esikaların ne,rindcr> guya ~~kılmıym 
'1ıl'a, Yunanis.anla he!>ap göı·mek Çiir,i! G ritt~ sckız ay ı\·iııdL· 

bet ıgıni sôyl-cmi.' ve bu m ·m· neden tayare meydanları ~ Jpı! -
l..tc1 1;: ~pılan harbın safhaların~ rr..ı.dı.gı, lüzun.lu müdafi:la topları 
ıe n dct.. lerini anlaıaraK, İtal - göndcrJmcciiSi hakkH1 u.a\•:; sual -
anın, Al _;anyanın da muvafaka. kre cevap vermiş, Irak ve Surıye. 

1: At.na da dahil olmak üzere· ' deki \':lZ yet :ıakk r;Ja dn beya • 
~" un Y"nanistanı işgal edeceğini natta bıılunmu~. bunun iızennl! 
a')e ,-ermi~tir Ava!l' ka1narası rt.:')'e rr ~racaat 
. •U'kun dif,er tafsilatı bugün etmedrr d:ıı1ı.mı~tır. 
1~ lccek ir DARLAN'IN NUTKU 
TURKIYE HAKKINDA!d Fra!'. z B. \•ekil muavin, Amı· 

SÖZLERİ ral Darl1r> ela adyodl) bır nutuk 
Mu 1lir.ı bu nutkunda ıncntlc- svvaıy .. :•·Lk, bilhassa dem.i~tir ki: 

zd n d bahsederek aynen •Fransa henuz k ·rtar,lmış de· 
·~n ar• <oykııııştır ğ •• Jir. ~luvaffak ohıak. ıcın mil. 

'r kiycye gelince, Şimdiye l~ in hu1<•ımete "?lüzaher~t etmesi 
lı:ad r bu un İngil:z davetlerini U·ımdı .. !\!, le! bunu a"'orııak is. 
l°l>d tmı;:tır. Rcısıcumhur İnör>ü, ter"zcsc oJ.eccktir. 
lng, er, J e heri angi bir surette M.ıtur('ke sulh denwk degildir 
'!iive n bütün !'!'illetleri !ccı bır Şımıtıtl ·,ı, muhasamatın n haye-
kı tın bek emekte olduğunu tıni l>ckkmeden hükümet.n vazi-
i rır.u ür., fes şercfL bir sulhun l, sıne mü •. 
Fakat, bu fırsattan Bİiiade ede. s:ı.t b r ı.ava yaratacak tarzda Jıa. ı 

· k H · cumhur İııonune şunu reket e· mektir. Eğer bovle bir ha· 
iiyl .'."leır •sterim ki, İtalya, Tür. va yaratılmazsa, Fransa :~in fe-

. C) C' kar ı, 1928 de baslanaıı ve Wketlı bır suHı•en kork.c:ıgım.• 
hiz iç.n daıma bakı o.lan anla- FRANSA YA Sl'.L!-1 U KLİF 

'! e ba-liği siyaselıııı takip et- EDlLDİ i>ll? 
Ilı " :;rn ndedır.. Bır Nwyork gaze csıııın İsviç. 

. ÇÜRÇİLl • ?\UTKU reden ali.Uf(ı h:ıbcrL. ::e giıre, işgal 
ln ,u ı Ba3\•C"kıli Çörçil dC' dlın altwdal,ı Fr ,ada bulu .. an Al • 

ı\v Kama~asın<l.ı, bilhassa GL mıın m.ı .arr. ı Y · hu~ümetlne 
• ,,.., v ffakiyetsizl:,;• h.ıkk ırla derh .. ! ulh .ık c in.c,ı hususunda 
at pk.ın !enkidlcrıni dinl.odiktcn kat'i bır trklıf~e bıılu .muştur. 

S<ınn uzun ve heyecanlı bır nu. Teklif c.ııkn ıu mu lıedcsın-
' 0 !:la ~evap verertk Glrid, Irak, de, yapılacak ' v ,zlPr tayin cdıl-

İngi ·zR 
er ut' a doği· 
il rliyor 

K hır 11 (A • ..\.) H ıot· nhr:dt· 
&,:.;ra g) e Ingiliz \c li:Jr F. uz k v· 
vt•Uer, l t nı n h.riı1 :ı o c .,. }·:L·y u 
t:.ı terlcrııt 1 rtne UC'\; ı etn1f'k.tcdir· 
•er 

Kıbrısa hava 
hücumu ya-ı 
pıldığı teey-
yüt etmedi 
L ndnı, il (A.A.) - Ruvtcr Ajan

sının saliLhiyettar bir nl<"nbad_n Oi· 
renriigin(' göre scın 4a • içb1ıie AJ ... 
man ve İtalyan hava kuvvrU<?r nin 
Kıbrıs'a taarruz et lert hak..ı. .. n 
du.şman kontrolu altınrfa. bulunan lıir 

rıdyo .st:ı yonu ta atu1dan verilen 1',3 .. 
ber teeyyüt etr.-cm.:.,.;tir. I.ondr"Jda bc

y.ın t.•dıldlgule güre lıöyle bir ll.u\.·tun 
y<1pılı1:,tı z.aru r.· d•"lg acak oı• da 
hıc b cb<p y ;k 

Snrlyep mftdalaa 
(1 İıllCi ~~adan Devam) 

Surıycve JLrmek e ittiham etn.i 
,.~ drmiştır ki· 

clrıg; !izler Beyrut'u <knız iıs;ü 
olaral. kullaı:" ·ak ıçın a."1aK ·s -
tiyorlJr. F'i'.~ ~dekı rnühim İn· 
gil,z kuvvetlerıne mukavemet e
decr k Fransız. kıt'aları n :;hetc·n 
azdır.• 

Suri e 
b" 

harbine 
b kış 

(l inci Sayfad.ın Devam) 

l\.ah1rf'd kı a kert ır..ehcıliloc mut e
f lder n Ş·•n1a 25 kılometl'e nıes;J.fl•ye 

gcld'kleri bildırun ısc d , , n 'ın 

J g, l cdıln;iş r.ıldu,...7L. hak\1rda dnn ık

gam:ı kad. r l.nudr.ıdan bır l y t ~t.'1-

nıı, .ıog,\ıli. 

S ı' ;)Olı nı kı talı batın tt. l et;-

1Eğer harp 
Uza arka 
yayılırsa~ .• 
Sıı:ıghpur 1 (A.A.)- Çın sula

nnd.ıkı kuvHtlerin başkumanda
nı Am._ al L:ıy!on radyoda söyle
diği bir nutukta d11n:nımadan bah· 
e<>eıek deıriştir ki: 

Hıu-p Uzak Şarka ) ~v Lroa yal
ı ız d""ız ku"·etkri de' ıl don~n
rnayil. mtnsu.p ha\'a l~:..1,,•,·etlC'ri de 
dc>ııDnm,ıva i~tirak edeceklerdir 
Bu ha\'J ltu\ vetl!'rır,ıı yerleştnil· 
ınesi i~iıı lıizım gelen kdbirler 
c(ıktarhcri al!ndıg1ndan icabı ha
lt de yarın bile Sır ı;.ıpurdun faa· 
l.yde gL'\ bılecc.klerdiı Bundmı 

l.ı .a İngılt rcduı, H nd-,tandan, 
A~~-tr.ıı a ,·e • ı ~~dan harp 
rnalzeır. <i ve t,ıh•yL' kı"a!arı da 
g 'ıı- • tır Atr.L'rilrnıl-n ela •tam 
ır.-dr!i ya c. rıı, ıapılm~ıita v ki
rn!ama \c ödünç verme kanunu 
muc hiııLP avcı tav)·re c.UP orta 
\·e 1- "".J. r.. bom o rdıroan ta:ı-·yare
kri ve ,....,uht ıf diğe harp n alze
m i goodcril, ekte l r. 
rn~.-af::ıa u ıdını henuz kes·t l1 " 

m 
f)İJ ffic..:11.ıJ f- .. f \ 

wa ak nında b r t 
riıl _ . c- ,;erleri h 

mıştu· 

~ ~ ı,:ı bır 
~ are d ;i

aı a uğratı 1. 

'Kt Gl"'ıDE 100 KİLO .ıE1'RE 
Kahir0 l l (A.A.) - B.B.C.• 

H 'r F•-ınsız ı<arargühırın tcbl , · 
!ki ı; c:, 100 k'lo!I' tre kateden 

kt vve ı r ""'Z Şa a yakJ,;ı m's • 
..r. ln ılı ve A' ~ tra\ya tay

yareleri ' t.ıat.n han katını hıma· 

- ~ ON T EL G it A F - 5 HAZIRA.· ttu 11 

Almanların ~ Harp Vaziyeti 
Sur l•y e hare (1 "1cı Sayfadan D<•·uı) 

- \f ık ill ı:, ı • eye '~nı hava fi-

k "'f k l ' • gönd~ lmıştır. 
{l l QTŞlSlll- . Ir 1< b :lud nda~ Fırnt boyunca 

k 
• .. ,.. erlı -en kuvvetlcrın hareketi hakJa l sukutu lü: da henüz \elli bir malümat 

) :sa da bunların yürüyüşlerine 
c! '\'am ettiklerin, Hums \'e Halep 
stı .. amctlcr.nde m :ıfe kazandık-u~·u':i)a ii ıro: attır. (iirit dP ikj 5aat 

b;r (:ryrck. Yol ü:ıerindc lu.ılun

durulxak \'c bilha&s:ı tay, "re ge· 
milcrindcn u ıırnlacak İngiliz a , .• 
tıları lıu miiııak.aliıtı sek.tcdar edc
bileeddcri gibi; Suriyr~ c ha\'ııdan 
indirilecek kunetlerin ikmal ,e 
iaşesi de deniz ) ulundn hiıkimi~ et 
tesis edilnıcılikçe rnüınkiin ola-
nıaz ,.e Snri.'ıı c i~indc :sür·atıc iler· 
li}ecck olan İngiliz k111' etleri to
t"&fınd:uı imha ol~r.urlar. İrııiJjz 
k:uv':~tlerini ha,·a bombardıman
larına tiıbi h•tnıak da ~gaUn ,.,. 
İ)('r)eıncnio önü~ ge-C"tme.ı:. Zira. 
Jlür l;ran):tz ,.t!" İ11tııar~torluk kıt\
nıll'riııln b r tiirlü ı.esabı ) ap
mı~ olarak ileri J-ıarekl.:tine hasla~· 
dıkları \e ber~e iıı bn~ınc!a kara
nın hı.:dut~uz inıl·ı~nlarına tHt1:İJJ 

tulı-ııdukları a~:ıar<lır. Bu ba-
k ı l! ~n \'<' bu ıniiliil1nza)·a ·öre: 
A lrr.:rn!nrı:ı Str"i' C\"<.' kar~ı ınüda· 
~ıl·~İ7. da,T:ırrrna•arııu dnha. zi a
.ı • ap a !arı müsl.,.t ı,;...,,. bu· 
lırnı112 .lıdı n C!crsine 'Mar l< ınÜ· 
talea t'lmek erind c :$ 

İki l.~ sık~ ) ani A 1 01aııl2ru1 
hir lı~ k;:. t.·c~hcde lıarp · hı ha-
2ırlaun1aları \·e lnı ili.Üt! betle 
Suri,·c. n!e\\zuuna ı · k t knlPıı
ları ihtinınli•1 .. gel ncc. bu d.ı pc1t 

n1uhf('ı ıc..-1 \C \ rit(İ'I". Son 'inlrr· 
o~ 1) 1l·a • rt!' k~ Alınan J..U\ \'et· 
lt"r;nin !'iİm !i Rr i i tilrnmetinde 
ITl.il< ~lcri h brr ,·erildfğr •ibi; 
T..onıaU\ ada 1 a '.\-ak ~1 trc '""C

f:OTİnİn de )'olt:u ual: !i alt ı!lan , 
kaldırıldığı bildiri! rc!.trdir Hu 
trenh::riu l olt"u. nalı.ti ntı \crinc 
ı.ı ... ·l~rri naklij ata tah. ;s ulun111as1 
tabiı olduğu kaJar, ) ine Ro ıwn
~·adlı s 1 ~nnl· insuatının \'C' 1'irfok 
~eraltı faali eti riıı'n artması da 
nfiıf\rı crlb~e:· .. ~cc1>. hir rııc~r-uf vet 
me"\-ZU dur. Ahn:ınl.ır-n hu faali-

larını kabul edebiliriz. 
Aman bava kun-etlerinin ve 

Almcrı askerlc•inin Suriycde ha
rekellC'ı1ne dair yeni hiçbir ema
re yoktur. Muttefikkr. yalnız 
Fr:.nsız garnizonu kıt'alarile rnu
h .. ı ci.ıe ctmekl<·dirler. İhtimal Al· 
manlnr müttdiklerin kazanacağı
nı lGhmin ettikleri i<,irı Suı;iyede 
me\'Cut az ku\'\'elJr.rık• muharebe
ye girnıek islC"neır.l lcrdir. Suri
ye meselesinde kendilerini uncak 
bu urrtle haki göstL•r,·bilirlC'I. 

Bu arada Alı:ııanların şarki Ak
deni de '" Lib' ada bir harekette 
bul nn·aJan beklenebifü. Büyle 
bir ">reket, Tobruk kalesine veya 
Malta adasına karşı )ap.bbilir 
T br. k J, n , • ., Malta İngiliz
lerin< liPdc '>lrlukça İl!'paratorluk 
pıJu k"" lrri~ nlamr Maltn a
ı:l < rıı1 l,,·,~ a d(!ii!, Tunus, 
Fas Çnt ve Dakar bolgeleri ile 
mı" asal:ı için de kıymr ti artmış
! r. Bu i1i1Jarla, Libyadakı blıyük 
Laa.ruza haz.rlık olmak üzere .ı\1-
, a 1 ı b teşebbuslerde bu-
1 lHımalaı ı getı muvasalaıannı te
'!lın ıç:n lazımd. 

-o-
• 

i larda 
ı ı lnt SaJ'f'.wlaa D.-vam) 

\ ~ ıı kudr a gor(' tayin, na· ı 
lill tc ç kaı.n1.:J i l ... rıne dcva.n:ı °"" 
1 ..&.. .a~t "'"ır 

İ t ı. lcri mud~rh.1;wıu y<lp- } 
m-.kt1 oLn fll'ı'oım ıle \'ekaJr.t ın-
hı ;r,ar mur he~ i r~.sliği~ 
ne t ı ıı n ur. Me urin şu-
b, ı mud ..rü Tah 1'in de Etıbaıık 
tcftı hcyç' nt . ~in edıldii\ iı~
rcnı~.,.,., ıştır. 

AVAM 
Kamarasında 

< l in<"i Sa,vfacbıı. Devam) 
Denız harbindC" ı!e iyi neıcelet" 

a!ı~t,r H t er geçen mart a. 
yında d'Cnızlerde m: auam faaliye' 
olacağını söylemi~tı. İngiltereye 
karşı yuzlerce tahteibah_r kulla
~ılacak!ı. Halbuki mart geçi!, ni
snn, mayıs geç.ı. Haziranın orta. 
ında bulunu~-oruz. Mayıs ayı, At. 

!antikte en iyi ve muvaffaki)•etli 
!:"'Sf'n bır ay o!nıus:ur 
Mayısta M!b\-er devlcllerınm 

dcnız zayia ı 250 bın tona baliğ oJı. 
mustur. Bu g('miler ya batırılmıı, 
ya zaptedilıniş veyahut mürette 
bacı tarafından batırılmıştır. 

Alman gemiieri, gizliden gizlıye 
limandan hn.ana sefer ederlerkel\ 
ingiltercııın iki bın gemisi serbest. 
~e dola .r.ak•adır 

G en lıaz'raı da Erıtrt·nııı ve 
ar ki A 'nkQnm .~ı;al (•dileceği 
Irak~a \'ilziyotin r- va(fakiyetle 
düzeltileceğını söyliyen b'r kim. 
••'. muhakkak hayalperest addi} 
dilirdi. Halbukı bun'ar tahakkuk 
etmşıtır. 

Mcrs:ı MatrUh'da m,ıdafaa hat· 
laıı.II.'ız hrr zwnankinaen ıiynde 

ku'" etlid.r. Ha\r.--şista. dac serbcs1 
kalan ku\ \ctl~r de b uıl·f ava 
ıştirak ctm(·ktcCir.~ 

Kendilerfne memur 
süsü veren er 

(l lnri • ayfad. ~vam ı 

da oturul'kcn iki ' r.clm; , Mı· 
ğ rdıçtan bir paket ç , •• ı iste iş

lerdır. Bakkal çıvıti \'crmış ,.e 
fıatının da 5 kuru'l oluu unu ~··y· 
lcmi"tır. Buıı n uzcrine kc :l 1Ie
rınin hat mıira' be t"'en ı.:ru ol· 
duklarıııı soy.iyen mıi~teriler he
ın~n kağıt \'e kak ç•karnıı,lar, 
güya zabıt lulmaö;a başla.re ~'.ar· 
dır. 

Bir aralık bunlardan bir- bak· 
kala sokulmuş \'<' 

Su. ye ve Afrikadaki Yaziy<:ti mektc \'~ get" kalan Fransız İm. 
G:ah -ctmi~tir. paratorluğun 1 oütun u TÜ ga _ t ı eı\te11 r de kaldırılm t1r İn~ lı.z 

kuvv~u r b ı. d er: h ren.l'Ue-

• 1 
ye etır. kt d;r. Sahilde de ln~ıliz 

~ cıt \'CtÇt.:\ e~ iciııde ş.arkta \ e c~ 
11ııl1u snrkidc h(·rh,'lugi hir a eri 
lıaınleı hazır1aın:ı1 rı n1uhtrntf'l 
oliı·ğ ı gihi· •bn a.~ içinde t>ll son 

Sımdı)c f..ıılar şube nıudurleri 
\C baz-. ksınr OJ;cf ti d c..ah .. l ol
du;, · halde b:rçc. m rnurlara her 
ay.ıaşı raras,z olarak verilmekte 
o1ın ~ı,;.ıralar .) cııı te ·ki..ıt kanu
nu mucibince bır haziraı:dan iti
b.ırcn \ crılmemego başlanmıştır. 

• - İhtikar yııptıgın ıpı seni en 
"z ik: ,;ene sürgün decekkrdir Bi· 
ze !'ıOO lıra vcrırsen sıirgüne git
mekten ku!tulursun. demiştir. 

ı\ncak Çörçıl cephenin bır kıs- ra~ti edı mek:eı:..r. Fr~r 3, İngil-
llıının ) ,ırılışında kendisinden tam !ere,\ ı S"riyeden. çıkırmak için· ı 
llıa'umat istenilmesini hatalı bul· dona'1.111asını ve sılı\hlı kuvve\le. 
lııuş \ e m,,ıtır ki. rini kullanacaktır. Bu mn:<satla 

- Çcıııkü bu suretle dü~mana F'rnn •• rı .. ıı alınan büturı lıarp mal-
lııym th malümat vcrmlş oluruz. zemeoi, bi'has a av tayyarelrri ve 

Uzake:c<"de cephesi gen ~ bir topları : abınc;ı F'ransay~ idd~ e-
~evzuun bir bölgesinı seçmek al. dilccPktır. 
~at cıdır. Bu, heyetı umumiyesile İSKK.'<DERİYE UOMB.\RDI\<!A. 
<l!lkik edi!ebilir. Çilnkü birbirine NINDA ÖLE. 'LER 
~ağ.ıclırlar. Diktatörlük hükumet. tskl·nderiycdr şdırin t~hliycsi 
'erı böyle bir tazyik altında de • devam l'1 ırt>k\( dir Şeh"" 'ki d 0 fa 

ruıe de', ..ı • ektcd c~ 

\'İŞİ'NİN TE_"lLİGJNE 
GORE 

.r·r.uı.;.u O: l u B;ı u ı .. !ld.ın .ıgı 

nın +eblig., k.a..:;a ve va faaliyctlfri-
ıuıı ırla u t>ıidırmel N.ir Yill-

nı1. er lm•ua İng hzl rın topçıi..llwı 
n:liz~hC'l"Pt,ylc.- y phklan ~ır t::ıarruz. 

})Ü 1): ürtJ.lmti '..L
0

I t. 

d •nanı=ı h:.ı kat.ı rr.Uzahe·et 
etmek' cd r 

MÜTTEr'İK Kl'VVf l'LER 
ŞA!l1 Cİ\ '\RINDA 

KJh n, 11 (A.A.) - •B.H.C .• 
Urııumi karaq(fılıın !ebligi Müt. 

ltolik kuvvetlcrın Suriye-:le ileri 

ha.relı..-.ctler ıntn1rıunıytt vcrıci b.r 
şekıl c de•:am etm~ktedir Malıallı 

halk, mıWefiklerin ileri hareke • 
tin. her 'ere.le memnunıyetl" br

bf.r talih ve zafer dırııf'M" i :ıp
n1nk it.:=n Britan~·a nd:?larına ta
arruz ~.lilecc/:i tnlıcr lcl'İ de ) :>) ıl

ına?, tadır. Ba l::ılıt-r1 rin vu •ima· 
sı. n önrl.' lJir talı1u:ıı \'C ınüta

ıea n1c\'zuu c r:ık ~ine ~ n 'iutun-
1arda tahlqi ... I y ... .:= ~ın11 • JJritanva 
adaları: ı i:ıt'liı t~bbil ill de Al· ı 

mauyanın mukadd~rat na lıiı~im 

olan cle-n1n11lıır1n ı·uhı ı.:!t'tl rine 
ve d'.~~iinii~ ta1'7.lnrııta g .. r~ nck 

M . am, J alnız Vekıllcre, 
meb'us.ara ve umcm müdürlüğe 
t..ı.mum rntidürt", mua\·İn1erinc ve 
kıSim amir'erl reklam f:ısl:ndan 
paras,z S.Jara verilmesine eskisi 
gibi dev, 'l cdil~ccği öğrenilmiş

tir. __,,___ __ _ 
izmir Fuar1 

lvL.ı· dıç hemen onlarla pazarlı· 
:ı gil'i~ıniş ve 150 Ura \'ererek tu· 

tulan zaph imha ettirmiıjtir. 

t"d.;ıler. Her halde Hitler Bis • yapılan Tıav3 nkınında iı!enlerin 
~ı~rkı neden felaketli bir sefere miktarı i!k d0fosında 147, Ecinci 
Çlk~rdı diye Rayiştağa gelmiş de. defasınd.ı 400 kişidir. 

Lul>n:.:ı.n·ıu ('('ttubt.;.nda Jngılizll'r, a
('·'·l rriJ. hırc atta lJı .. dunan harp ge
nıilcriuin kuvvetli miı1:ahcrctine rağ
men ilt! lıy .·rrı ~L 1 cı-dir. Ccbeiidüruz
da kaydedilro.·~: Lır şey olmamı;tır. 

!)ırna1i AfnXudau. da Suriycye .Fro:ın
şız h~va filol~rı gel:"lli~lir, 

•ılam tad r. 
lrıg. 1 ~z il:.:ori un~ur1arı Sama 

kıl.ımc'r' yaklaşmışlardır 

?-

1 

)·abana atıtınıyncak hir iht'ınaJdir. 
~o Ancak. Almanları bu t< ,,.-hh~se 

1 

ya hü~ i.ik bir eiir"et ~·<.- in •. nI} ya-

( l ind Salfad;uı ~alll) 
Fuar sahasında yeni eğlence va· 

sılalar ndan biri ulan •şeytan d-Ola
bı. tamamlanmı t... Bu dolap iki 
ki;.ılik hücreler ha!mde çılgın bir 
sür'atle dönen muazzam, elektrik
le rnüteharrik. rengarenk bir eğ
lence va.ıtasıdır. Mc\Sim müna
sobetilc Kültürpark, büyük bir a
laka toplamak tad.r. Bilhas:;a cu
martesi ve pazar günleri Kültür
nark çok kalabalık oluyor. 

Biraz sonra Mığırdıçın dükkan 
komşuları \'a&ıtasıle işten haber· 
dar olan zabıta derhal faaliy:te 
gec;miş ve iki saal zarfında suçlu· 
ları yakalamıya muvaffak oll!'uş· 
tur. Bunlardan biri İmrrn lokan
tası sahibi Halil oğlu Hasan, d eri 
de Sirkecide A'1kara otelinde çalı
şan Mehmet oğlu Mustafadır. Za· 
bıta suçlular!n ceplerini aramış ve 
150 lirayı hiç noksansız olarak 
Mustafanın üzerinde bulmuştur. 

~------~~~~-------~ --- -~-
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1841 37 • 
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l 

but da harbi behcınelıol mü ~et 
ve~·a ıncnfi neticesi ile hitjrınck 
ızbrarının hi sedihni. olma ı sev-

1 kt:dcl,ilir. 
~·~:ıhaza. bu ~old.tki tc~ebbli~ün 

ını;hiYl'ti ne olur~a ot~nJ!.: mnhnk
kak ki netice mutlal.a menfi ola· 
caktır n İngiltere d;~; ve tırnağı 
ile ~.l;1lnrını nıiıdafna e~li.Jttektir. 

Biitün buııh.~r dı~ında bir ihtinıal 
de Giritte n Egede ı lmanhrın 
~ok dal>a i~·i ha1.1rlanarak n İtal
yanın bütün in1kinJar1nı sefes her 
ederek Mısıra ve Kanala taarruz 
c~Jemeleridir. Anuk, büyle bir 
taarruzun da müsbet herhanıP bir 
netice vermesi muhtemel değildir. 
Bilhas•a Surircnin işgali ile İngi
lizler biitün Yakın Şarkta v.ı Mısır 
garı> <;iiliine ka ar uzı~·an sahada 
her türlü rniidafaa ve emniyet İm· 
kanını kazanm11 bulunuyoıtar. 

D•ıliı a görülüyor ki, Suriyeııin 
işgali karşmndaki Alman sükünu 
ve umumi durumu ~ok manalıdır 
ve birçok mülahaza, tefsir ve ih
tirualll"re yol açacak haldedir. 

Maahna, bütiin- bu ihtimalleri 
aydınlatacak ~nler hl!r saat; mu
hakkak ki daha kısalıyor. 

li;Tg"M tZZF.T RENİCI!: 

Bir kadın 
(! ln«I S••f•dan Denm) 

Eğrikapıda Maslak yolunda 12 
numaralı evde oturan Kevscrle 
'•.ı:ımşusu bir .hiç yüzünden kavga 
etmi•lerdır. Kavgaya sebep Muh
sine evinden çıkarken Ke\'Serin 
bir kahkaha :ılır.lsıd.r Muhsine 
k~ndisile alay eltıgine zahıp ol
muş ve ekmek bıçağı ile Kevserı 
omuzundan yaralamışt:r. Muhsı

ne Yakalanmtctır 

Zeytinyağ fiatlar1 
yükseldi 

Son defa olarak konulan bazı 
muvakkat vergiler yüzünden zey
linyağı fiyatlarında yüzde 10 mik
tarında bir artış olmuştur 2 a>itl' 

vtinyağların fiyatı 81 kuruşa ka
tlar yük:;elmiitir, 

ele&f ye resimlerine 
yapılacak zam 

(l inci Saşfada Dena} 

ıııin olunacaktır. 
Vergi ve resimlere yapılacak o

lan zamlar bu aydan itibaren tat
bik olunacal<l.r. Bina ve arazi ver. 
gileri de bu suretle tnr miktar art. 
ınış olacaktır. Artış nisbetini Ve
kalet tesbit edecektir. 

ihtikar kontrollerinde 
( 1 iod Sa.y(a<Wı Dev-) 

kontrol işinde kadın memurlar da 
kullanılması kararlaşmışt!f. Ka· 
dın memurların tahsil dereceleri 
bugünlerde taayün edecektir. Şeh
rimizde tecrübe alarak kullanılan 
iki kadın memurun ihtikar vak'a
larını takipteki mesailerinden mu

_:ibi memnuniyet netice alıJl!Dıştır. 

ZAYİ - Falih Askerlôk Şubesinden 
alınış olduıum askerlik. tezkeremi zayi 
ettim. 'Yeni.sini alacağrmdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1320 Dofumlu Mutafa otlıı Yunl' 

Tiyatro hareketler; 
Anadt>luda bi!ba,,a Şark ' 

!ayetlerinde turneye çıkmış v lan 
Şehir Tiyatrosu artistleri ay so • 
nuna doğru şehrimize dönecek • 
!erdir. Heyet şımdi Erzurumda bu. 
lurunaktadır. Şehrimize gelen ma· 
lfunata göre, temsiller büyük rağ· 
bet görmüş ve ısrarlar iireriode 
programdan harıç olarak birçok 
vilayetlerde fazla temsiller ver. 
mek zarureti hasıl olmu. tur. 
Diğer taraftan şelıri!Ilizde mev. 

sim münascbetile yeni tiyatro, o· 
peret toplulukları kurulmaktadır. 
İlk operet san'atkiın B. Cemal Sa· 
hlr de Şehir Tiyatrosunun eski 
san'atkiirlanndan Bayan Halide 
Pişkin i!e yeni, büyük bir trup 
knrmuştur. 

Fraaıız BIJlk Elçi 
ıı welat etti 

rransanın Ankara BüYiık Elçisi Jill 
Hanri dün Aııltarada t..ıavi edılmekte 
oldutu Nümune Hastıınesinde vdat 
e~tir. 

Bli)'Ült ElÇi Cumartesi gOnu birden· 
bıre bastalanaralr, Nilmune hastanesi
ne kaldınlmııı ve orada yapllan kon· 
siıltasyo., neliceşinde lıa.>talığın kan· 
eren olmW' ve dellnm.Js apandisit oı .. 
dutu anlaştlarak kendisine o akşam a· 
meliyat yapılmıştı. IJast.anJn tedavisi
n• f""nin bütün vasıtalan;rle çalışıl· 
mı:; ise de, maalc::;ef kurtarılması 
ınüınkün olamamıştır. 

ı-İST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 1 
Keşif Bed. İlk Temin. 

1098,82 82,41 

ısa,1a 

'Floryada Beton kabin.eler üzerinin :ın
şap kafesle kapatılması k3tiplik ve ya-
verlik binalarının önt.ı.ndeki kumluk sa .. 
banın abp.p parmaklıkla tahdidi. 
Cihangirde Tiırkgıicu sukai!uıın ı;ose, • ı!I 
kaldırım, betoo bor~Ur vesatre inşaatı. 

Keslf ve tahmin bedf'lteri ile ilk "l.etnınat mik.tarlıırı yukarda ya;.:ıh j:ler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşi{ ve sartnamelc'"i Zııbıt ,-e !\tua.mc
ıat Müdürlüğü k. leminde ıö.rillebilir. İhale 23/6/941 Paz:ırtesi günü ssnt 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektL:.pları, 
ihale tarihinden ıe-kiz gün evvel &tediye Fen İ~ll ri !\'lüdurlü.ğüne n1\lr;..c..:.at!a 
atacaklar fennt eblıy~t ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesı1. • iyle ihale giinU 
muayyen saatte Da.im! Eocüruende b~unmaları. c4420> 
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Basıldık, Türklerin büyük bir kuvveti kesif 
ateş kütlesile birinci taburumuzu bastırdı 
•- 68 inci Floransa alayı, ya -

rın - 3 teşrinievvel 1911 çarşam

ba - şafakla harekete geçecek, ce
nup ve cenubu garbi yolile çöl is
tikametinde ilerleyerek Aziziye 
civarında toplandığı haber veri -
len perakende Türk kıt'alarile 

Arap aşiretlerine taarruz edecek
tir .. • 

Ertesi sabah, şafakla beraber 
yürüyüşe geçen 68 inci Floransa 
alayı, derin bir tereddüt· havası 

içinde ilerleyen öncüsünü takip 
ediyor, subaylarla erlerin derin bir 

üzüntü ve yorgunluk ifadesile ör
tülü çahrelerinde yakin bir fela. 
ketin, mağrur bir surata indirilen 
ciir'etkar bir sillenin yapacağı te
sirle kendini göstereceği tuhaf bir 
ön seziş çerçevesinde herkese ken
dini hissttiriyordu. 

Alay, ağır bir yürüyüşle süvari 
kışlasınm bulunduğu cenup yo -
!undan çöl istıkameUnde ilerli • 
yordu .. 

Süvari kışlasının bulunduğu 
noktaya varan birinci taburun ön

cüleri geriye haber gönderdiler: 

•- Cenubu şarki istikametinde 
aşiret ve Türk kıt'alarından mü
rekkep keşif kollarının harekatı 
görünüyor!, 

Albay Kanova buna aldırış et. 
medi, emri bastırdı: 

- İleri harekete devam ediniz!. 
Bu emir, Kanovanın ilk hezi -

mete uğrayışına sebep olan ön 
emri olmaktan kurtulamadı. 

Birinci tabur süvari kışlasının 
bulunduğu metruk pavyonların . 
hizasına geldiğj sırada müthiş bir 
gürültü koptu.. Yüzlerce silahın 
namlusundan fırlıyan kurşunlar, 

taburda ani bir panik meydana 
getirdi. 

Muzaffer bir maceranın ana yo
lunda ilerlediğini zanneden 68 in
ci Floransa alayı kumandanı ve 

subayları bu beklenmedik ateş 
karşısında birbirine karışan hay
vanlarla erleri kurtaramadılar. 

Biraz evvel serenadların akisler 
yaptığı caddede, caddenin iki ta. 
rafındaki seyrek hurmalıklarda a
cı iniltiler, tüfenk seslerine ka -
nşan ıztırap nağraları ilk İtalyan 
hezimetini, bir avuç Türk kahra. 

manı önünde mütecaviz tabur -
!arın paniğini Trablusa ve etra!ın;ı 
ilan ediyordu ... 

Albay Kanova çılgına dönmüş
tü .. 
Ateş seslerlni, 1 ikinci taburla ü

çüncü taburun arasında ilerleyen 
alay karargahında duyan İtalyan 
albayı etrafınd'\'kilere dönmüş: 

- Ne var? Türk karargahına 

varan öncü ucumuz galiba düşma. 
na ateş açtı! 
Demiş, ötekilerin cevap verme. 

sine meydan kalmadan tozu dü
mana katan bir süvari soluk soluğa 
albayın önüne atılmış: 

- Basıldık .. İhanete uğradık! 
Türklerin büyük bir kuvveti, ke

sif ateş ki?tlesile birinci taburu
muzu bastırdı.. Kan gövd ')" gö. 
türüyor albayım! 

Haberini vermişti.. 

Mağrur ve zalim Kanova, bu 
haber karşısında adamakıllı sar
sıldı. Kekeliyerek : 

- Ne söylüyor bu adam? Şuu. 
runu mu kaybetti acaba? 

• Dedikten sonra, hala devam e-
den tüienk seslerine doğru atını 

sürmeğe davranmıştı.. Fakat bu 
davranış o kadar isteksiz, o kadar 

ca'li bir hareket oldu ki, yanın -
da bulunan alay·erkanı albayı ön
ledi: 

- Birdenbire ileri atılmayın al
bayım .. İşi bir defa etrafıle anlı -
yalım .. İcabeden tedbiri alalım ... 

( Arkatı:ı ''a.r) 

POKER 

İstanbul Asliye 
4üncü Hukuk 
Hakimliğinden: 

Da\'acı hazine tarafından Behçet il 
Karni ve saire aleyhlerine açılan 
davan n yapılan muhakemesi sıra
s:ııda: .Müddeialeyhlerdcn olup 
Bey.oğlunda uçüncü Vakıf hanın
da 5 No. da oturan ve hfilen yeri 
meçhul Aziz Şadi ve Bomontide 
Silahşor caddesi Arel apartıma

nında 1 No. da Muazzez ve Galata-
da Asikuraziyoni hanında 60 No. 
da oturmuş mülga Şehremaneti 

inşaat mühendislerinden İrfan 
Faik ve Maçka Teşvikiye M. Ka- • 
rakol S. da 93 No. da Faize.ve Şiş
lide Bomontj Arel apartımanında 
1 Nı>. da Nemika ve Şişlide Bo
monti Arel apartımanında Semi
ha ve Nişantaşında Maçka Palas 
2 inci katta 11 No. da Fahire ve 
Nişan taşında Maçka Palasta ikinci 
katta 11 No. da Lıitfiye ve Şişlide 
Teofon İstatiç apartımanında 4 
N~. da Hafide ve Nişan taşında Hacı 
Em:n sokağında 34 numaralı apar
tımanda Abdurrahmana gönderi
len ilanen tebligat üzerine muha
keme günü mahkemeye gelmedik

lerinden dolayı mahkemece gıya· 
• ben muhakemelerinin icrasına ve 

kendilerine ilanen gıyap kararının 
tebliğine ve bir ay mehil verilme
sine ve muhakemenin 16/7 /941 sa
at 14 talikine karar verilmiş oldu
ğundan bermucibi karar yukarıda 

adresleri yazılı müddeialeyhler 
muhakeme gününden evvel mah
kemeye müracaat etmedikleri ve
ya bir vekil göndermedikleri tak
dirde muhakemeye gıyaben bakı
lacağı ilanen tebliğ olunur. 941/22 

SANiN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Verir. 
ANCAK: 

Her sabah, öğle ve ak-
1am, her yemekten •onra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu U•ulü fa§madan, 
muntazam bir metodla 
takip edenlerin diıleri 
mikroplardan, ha•talık
lardan muhafaza edilmi§ 
olur, pa•lanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak ve 
güzel olarak kalır. 

\ ,-;-,-;-, _..,., ..... 

gün-

-----------,DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

• •Elektrodlara ve onların talike-8 E R L J T z dilmesine ait tertibat. hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 16 Haziran 

Lisan Dershanesi 1937 tarih ve 2498 numaralı ihtira 
BGTÜN YAZ ACIKTIK. beratının ihtiva ett'ği hukuk bu 

Beyotlu: 294, İstllılil 
Ca4desl 

ffifü'ISl7A:A 1 Lisan kurlan 
İNGİıJZCE ve lluswıi 
AL.~!llCA persıu 

Ha/tada 3 ders a..vda 4 lira. 
TecrUbe dersi bedavadır. 

ZAYİ - Uzunköprü Gazi Mahmut
bey Hkrr cktebinden aldığım şehadet
namemi z.:ıyi ettim. Yenisini alacağım
dan eskESinin hükmü olmadığı il:"ın 
olunur. 

Jllahınut ATATAN 

kere başkasına dev r ve yahut ih
tiraı Türkiyede mevkii fülc kon
mak için icara dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu
susta fazla malfunat edinmek is
tiyenlerin Galata Aslan Han 5 inci 
kat 1-3 numaralara müracaat ey-

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
Bauldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaası 

11 Haziran 1941 
18.00 Pro;::rc: 'e ll'r ,eket Re:aat 

Ayan. 
18.03 :rvtüz"k Tanbu ve Kemençe 

ile saz e~er!eri. 
18.30 Z r<ıat Tak\ im \"e Toprak 

1\-tah~ullcri Bor.::;, ı. 

18.25 Konu~ma (Dış Politika 115.
diseJeri). 

18.45 Çocuk Saali. 
19.301\1en1lekct Saat Ayarı, ve A-

j;ıns lTnberleri. 
19.45 Müzik: Çifte Fasıl. 
20.15 Radyo Ga:tetesi. 
20.45 Mtizik: Bir Halk Türküsü öğ

reniyoruz - Haftanın Tür
küsü: Pasınh Güzel. 

21.00 Konuşma: J\.1emlekct Postası. 
21.JO ?t.I!Jzik; En Çok SeviJmiş 

Pl~klar. 

21.25 Mü2ik: Riyaseticüınhur Ban
dosu (Şef: ihsan Kiınçer). ı. 
j. Fucik: .l\.1ars, 2. F. Suppe: 
Hafif Süvari Alayı (Uver
tür) 3. Glazonuov: Konı.er 
Valsi, 4. Saint _ Sacns: Seki
zinci Henry'den Balet, 1. Ka
bilelerin Gi!'.'işi; 2 İskoç Aş
kı; 3. Çinıenenin DansJ; 4. 
Gigue ve Final. 

22.10 Müzik: Divan, Koşma ve Se
majler. 

22.30 hfemJekct Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi
lat, Kambiyo _ Nukut Bor
sası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve 

Kapanış. 

YARINKt PROGRAM 

7 .30 Program, ve Memleket Saat 
Ayan. 

7.33 Mtizik: J.Ja!if Parçalar (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müz.ik: Hafir Parçalar Prog

ramının DevnmJ. (PL) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 !düz·k: ŞarkJ ve Türküler. 
12.45 Ajans lJaberleri. 
13.00 ?t'h.izik: Karışık Program (Pl.) 
13.15 Müzik: Peşrev ve Oyun !ta-

vaları. 

13.30/14.00 Müzik: Karı.sık Program 
Devamı (Pi.) --

Zührevi "·e cilt lı.asUlık1an 

Dr. Hayri Ömer 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

LOKl\IAN' HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 

Divanyolu 104 
'1u:ı,rene saatJrorl: Z,5 • 6. Tel: !%398 

--~:::.:':... 

Traş Bıçaklarile 
Traş Olmak Bir 

Zevktir 
1 • ___ i_s_t_a_nRb_u_ı __ v __ a_kı_H_a_r __ D •• i.re_k_t_ör_ı_üg•vu_ .. n_d_e_n ___ ı 

cHer nevi tahta işbaına müteal
lik usuı. hakkındaki ihtira için 
İkbal Velı.filetinden istihsal edil
miş olan 15 haziran 1939 tarih ve 
2769 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kere başka
ıına devir ve yahut icadı Türkiye
de mevkii fiile koymak için icara 
dahi verilebileceği teklif edilmek
te olmakla bu hususta fazla ma
li'.ımat ednmek istiyenlerin Gala
tada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Traıtan sonra cilde yanıkl ık vermez. 
Yüzü yumuşatır. 

•Kendi kendine kurulup sertle
şen elektroların kullanış usulü. 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan 16 haziran 1937 tarih ve 2427 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hu·kuk bu kere başkasına 
devir ve yahut ihtiraı Türkiyede 
mevkii fiile koymak için icara da
hi verilebileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malfunat 
edinmek istiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat 1 _ 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 36 
Yazan: FrımcU Machard Çeviren: lıkender F. SERTELLi 

Her §eyden önce Japonların gizli B. M. teş
kilatının iç yüzünü öğrenmek lazım geliyordu 

Odama döndüm, Düşünüyorum: 
- Acaba hangisinin ı:lediği doğ

ru. 
.Nevyork Casus Mektebi. pro

fesörünün dediğine bakılırsa, ja
ponya hakikaten günün birinde 
beşeriyet için korkunç bir devlet 
olacak. Fakat, Çinliler acaba on
lara kıpırdamak fırsatını verecek
ler mi?. 

Ne olursa olsun, bu kavga bana 
çok ş~yler öğretti. 

Demek ki, japonyayı yakından 
gören bir insan nazarında, Alman 
iııı:iliz ve Amerikan istihbarat t~-

killitlannın hiçbir kıymeti yok. 
Bu muhavereden bu netief!yi çı

karınca, o günlerde Pariste sıkca 
tesadüf ettiğim japonlarla yakın
dan meşgul olmağa _ kendimce -
lüzum görüyordum. 

Fakat, gariptir ki •Nevj'ork Ca
sus Mektebi. nde bütün millet
lerin gizli istihbarat teşkilatile 
meşgul olduğumuz halde, japon
ların (B. M.) teşkilatından haber
dar olmamıştık. Acaba bizimkiler 
de birşey bilmiyor muydu?. Yok
sa biliyorlar da bana söylemeğe 
lüzum mu &'Örmemişlerdl 

Semt; "" Maloalle&I Cadde ve Sokafı No. su. Cinsi 

Vezneciler C.amcı AJi 
V eznecilcr Camcı Ali 
Falih - Zeyı'ek 
Mahmutpaşa 

Deruni Mehmet Et. 
Halaç Mensur 
KiJlse Camii 
Mengene 
Kara Babı." 
Taşlı an 

• 
Balat Hamamcı Muhidclin 
Yedikule Kazlı Çeşme 
Yedikule Kazlı Çeşne 

Kumkaı» Çadırcı Ahmet Çelebi, Bali Paşa Yokuşı 

Kumkapı Kazganl Sadi 
Mahmutpaşa Hacı Küçük 
Beyazıt Emin Bey 

Daye Ha1un 
Çarşıda 

Çarşıda 

Çarşıda Çuhacı Han tiot katta 
Eyüp Camii Kebir 
Kumkapı Kazıanl Sadi 

> 
Cami altında 

Dibekli Meklebi altında 
Yaldızlı Han alt kat 
Feraceciler 
Zincirli Han'da 

Kalenderbane 
Patrikhane 

19 
9 

60 
18 
10 
14 
12 

21 
13 

4 
4 

10 

19 

15 

Hane ı5 00 
> il 00 
• 8 00 
> 7 00 
> G 00 
> 14 00 
> & 00 

Çadırcı Ahmet Çelebi C"a-
mi yeri 4 00 
Cami yeri s 00 
Dükk&ıı so 00 

> 1 M 
Oda 8 00 
DükkAJ. 3 00 
Oda 2 50 
Oda 1/2 - pa,ı 2 50 
Dükk!n 1 50 
Arsa 3 00 

Yukarıda ya1.1lı mahaller 942 Senesi_ Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ilana konmuştur. İhaleleri 13 Ha
ziran 941 Cuma günü e:aat On beştedir. Je:tekJHer Cemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakı.f Akarlar ka-
lem.ine gelmeleri. t4278> 

Biliyorlarsa, bunu söylemeğe 

· mecburdular.• Çünkü, cenubi A
merikadaki en ufak bir cumhuri
yetin iki bin kişiden ibaret .olan 
ordusunun hususi teşkilatı hak
kında bile malU.mat edinmi§tim. 
Buna vanncıya kadar bütün gizli 
teşkilatlarla alakadar olan mek
tep idaresi, böyle bir teşkilat ü
zerinde elbette duracak ve bize 
de bundan bahsedecekti. 

Demek ki, mektep idaresi de 
bundan haberdar değildi. 
Herşeyden önce • B. M.. teşki

Jatı hakkında malumat edinmek 
hevesine düşmüştüm. En kolay 
yol, Londradan bunu sormak, bi
raz mallımat almaktı. 

Buna ihtiyaç hissediyordum. 
+ 

Japonların gizli tuttuk-
ları B. M. teşkilatı .. 

Londraya yazdım. 
Bu teşkilat hakkında malfunat 

istedim. 
Buna dair ne bir eser yazılmış .. 

ne de gazetelerde bir satır yazı 
çıkmış. 

Bizim İspanyol Mada.mına sor
dum: 

- •B. M .• teşkilatı hak.kında ba
na biraz maliımat verebilir misi
niz? 

Madam hayretle yüzüme baktı: 
- Bu, japonların esrarengiz bir 

teşkilatıdır. Fakat, işte o kadar. 
Bundan ötesini ben de bilmiyo
cwn. Nasıl çalışıyorlar?. Nereler
de ve kimlerle çalışıyorlar?. Niçin 
çalışıyorlar?. Bunu bilene tesadüf 
etmedim. 
Kanadalı sahte puro fabrikatö

rünü ararken _ zaten, Paristeki va
zifem de şimdilik yalnız bundan 
ibaret iken - bu merak nereden 
de beyrı)mi sarmıştı?. 
İspanyol Madamı dikkatle yü

züme baktı: 
- Niçin soruyorsunuz bunu? 

Yokşa onları mı takip ediyorsunuz? 
- Hayır, dedim, iki işçi kavga 

ederken, bu kavga arasında mü
him muhaverelere şahit oldum da. 

İspanyol Madamı yüzüme baka
rak, manalı bir tebessümle başını 
salladı: 

- Bu, çok.yeni ,fakat, çok teh
likeli bir teşkilattır. Sizi tenvir 
maksadıle sadece duyduklarımı 

söyliyecegim. 
- Ah, çok teşekkür ederim. Be

ni ikaz etmenizi dilerim. 
Anlatmağa başladı: 

- Bu teşkilatı japonlar yapmış. 
Eskiden nasıl (Entellicens Servis) 
teşkilatını yabancı memleketlerde 
esrarengiz bir mahiyette görürler
se, şimdi de •B . .M., teşkilatı ayni 
görüşle, ayni endişe ile karşılanı
yor. Size bu hususta esaslı bir 
fikir verebilmek ıçın, şu canlı 
vak'ayı anlatayım: Geçen sene Pa
riste bir japon taciri intihar et
mişti. Paris zabıtası bu intihar 
hadisesile çok yakından ve ciddi 
bir surette alakadar oldu. Mün
tehirin ne maksatla kendini öldür
düğünü anlamak istedi. Fakat, bir 
ipucu bulamadı. Haftalarca meş
gul oldular. Günün birinde, bu 
japon tacirinin gazetelerde çıkan 
resmini gören bir aile kadını, ga
zeteyi eline alarak zabıta şefine 

müracaat ediyor ve şefe diyor ki: 
(Arl<Mo Var) 

Naftalin 
İstanbul 

Nattil Fiyah: 

Fiat Mürakabe Komisyonunca 
tesbU ed11ml"'Ur. Toptan kiJO!'iU 47 kuruştur. 

Toplan l.'mami Sah. De-po:-;u: 

Tah!a. Kale Cadd. N'o. 65-68 Tfl 2:.?269 

Barp Ansiklopedisi 
(4 üncü sayfadan devam) 

daki (Sahyım) tepesi, Miıa:ttan 
1049 yıl önce Hazreti Davudun 
saltanata nail olduğu yerdir ki 
Davud burada ordular kurarak, 
Kenanileri şehirden kovmuş ve 
Kudüsün surlarını yaptırmıştır. 

Bundan sonra Davudun oğlu ve 
halefi Süleyman, Kudiisteki •Bey
ti Mukaddes. i ve meşhur sarayını 
inşa etmiştir. Hereclotun bahset
tiği (Kudtis) ismi şimdiki Kudü
sün ve yahut ibranice (Kadişe) -
nin galatıdır. 

Kudüsteki şimdi göze çarpan 
surlar Kanuni Süleyman tarafın
dan yeniden yaptırılmıştır. Ku
düs şehri portakal, 2eytin, limon, 
hurma, muz ağaçlarile ve üzümü 
meşhur bağlarile sarılmıştır. Ya
zın havası çok sıcak, kışın olduk
ça soğuk ol ur. 

Tarihte meşhur (Orşalm kız
ları) Büyük İskenderi bile yobn
dan çevirmiş ve Makedonyalı İm
parator, Beni İsraile bir çok imti
yazlar vHmişti. 

Filistinin bugünkü coğrafi va
ziyeti çok mühim ve naziktir. Şim
di bütün dünyanın gözü oraya çev
rilmiştir. 

İstanbul Asliye 
4 üncü Huku~ 
Hakimliğindeıı; 

Hazine tarafından M~ryaııı. f;l~· 
ni ve saire aleyhlerine açılan .~ır 
vanın yapııun muhakemcsı s f\~ 
sında: Toph~ncde Kumbara ;,tşJ• 
dıra sokağında Leftcre ,-c aı·r.i ~ 3 
reste 34 numarada oturun rc:r0\ 

ve yine ayni adreste 34 nun gr~ 
apartımanın 5 inci kal ndı: owr ~ 
Koçoya gönderilen da\'etiye iit~. 
rine bilatcbliğ bulunamadıkl3rı w 
dan bahisle iade edildiğind"n rııBN ·n ıı. kemece gıyaben muhakemcnı ,. 
rasına ve kendilerine gıyap ı:st9~ 
rının ilanen tebliğ edilmesi~e ~~·ı 
kemece karar verilmiş ol<luguıı ~I!" 
ve bu meyanda bir av mer.ıl ol• 
rilmesine de kar:;~ verilr;'. ııo' 
makla muhakemenın muailal: ,0, 

Junduğu 16/7/941 den cv'.rl :w 
karıda .adresleri yazılı m~d~~9ı 
Jeyhlerın mahkemeye muı a wü 
etmedikleri ve muhakeme &~·~· 
saat 14 de mahkemeye gelır~. 
leri "eya bir \'ekil gönderm ~ı' 
!eri takdirde gıyaplarında rı> 0,.e ~ 
kemeye devam olunacağı ıl·,oı 
tebliğ olunur. Q;ı8/I·· 
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